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  نادره نفيسی

 

 چکيده
بار است؛ ولی تنها یکبه کار رفته  شاهنامهدر معناي متداول آن بارها در  یادگاري واژه

ي روان، در هنگام شمارش و نگارش گنج و خواستهدر داستان پادشاهی هُرمَزدِ نوشین

شاه، در آن محصور بوده، فردوسی این واژه را در معنایی دژي که پَرموده، پسر ساوه

است.  نقل کرده ي ابومنصوريشاهنامهو به احتمال بسیار آن را از  متفاوت به کار برده

کدام اند که هیچي معناي این واژه مطرح کردهتاکنون پژوهشگران آراي گوناگونی درباره

ي گویاي معناي دقیق آن نیست. نگارنده در این مقاله کوشیده است نشان دهد که بر پایه

اصطالحی در بیت مزبور،  یادگاري گردیزي(، واژه االخبارزینویژه منابع تاریخی )به

است. به گمان ي اسالمی بوده در متون تاریخی دوره تذکرهي و معادل کلمه یوانید

 ،«یادداشت»در فارسی میانه نیز افزون بر معانی مشهور  ayādgārي نگارنده واژه

سببِ بر اثر توسّع معنایی، معانی دیگري نیز داشته که به« نامهسرگذشت»و « رساله»
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، مورّخ تاریخ سبئوسرفتن متون فارسی میانه به دست ما نرسیده؛ ولی در کتاب ازدست

 ي هفتم میالدي حفظ شده است.ارمنی سده

 ، فارسی میانه، یادگار/ یاذگار.شاهنامهاصطالحات دیوانی،  های کليدی:واژه

 

 مقدمه .1

پسر  رموده،پس از آنکه پَ  رواننوشین رمَزدِهُ یدر داستان پادشاه ی،فردوس يشاهنامه در

 هايگنج دهدمی دستور یراندب بهبهرام  آید،درمی چوبین بهرام و شاه به زنهارِ ،شاهساوه

شاعر   ینجابوده، شمارش و ثبت و ضبط کنند. در ا محصور آن در پرموده که را دژي

 :گویدیم

 ز شبگیر تا شب گذشته سه پاس، دبیـران برفتند دل پرهــراس

 نوشته نشــد هم به فرجــام کار بسی یادگار از شمارسیه شد 

 (851: 4، ج1394)فردوسی،                                                                      

بار اند. نخستیني این واژه مطرح کردهتاکنون پژوهشگران آراي گوناگونی درباره     

را وجه  یازگارو صورت  ي این واژه پرداختهاره( به بحث درب285-280: 1386آیدنلو )

ارمنی توجه داده و این سؤال « yetkar»است و سپس به ارتباط این واژه با  برتر دانسته

ارتباطی دید و براي هر دو در پی ریشه و »توان بین این دو واژه را طرح کرده که آیا می

دادن مشابهت، به ارتباط احتمالی در ضمن آیدنلو از باب نشان «. خاستگاه واحدي بود؟

است  نیز اشاره کرده« یازماق: نوشتن»از مصدر  یازي ترکی در یازگار و واژه« یاز»جزء 

ي آیدنلو پرداخته (. سپس خطیبی به نقد و بررسی مقاله285 -280: 1386)رک. آیدنلو، 

معنی کاغذ به دست  به یازگاري تا زمانی که شاهدي براي واژه»که  و به این نتیجه رسیده

)خطیبی، « تر باشد.مناسب -البتّه با تسامح -به همین معنی  یادگارنیاید، شاید ضبط 

)با  یادگارامالي دیگري از  یازگار( نیز، 290: 1386(. به نظر صادقی )289 -286: 1386

ي ي اخیر، رک. نغزگومعنی سواد و چرکنویس )براي نقد مقالهاست، به«( ز»به « ذ»تبدیل 

داند(. آنچه را صورت امالیی صحیحی نمی یازگار، که صورت 226 -222: 1386کهن، 
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( در باب این واژه 407-406: 3،2، بخش 1391)خالقی مطلق،  هاي شاهنامهیادداشتدر 

در نهایت به این  هایادداشتي هاست و نگارندهي همین بحثآمده نیز چکیده و خالصه

است  به کار رفته« کاغذ و نوشته و سواد»معنِی ت مزبور بهدر بی یادگارنتیجه رسیده که 

 (.  407)رک. همان: 

استان فارس نیز « کوهمره سرخی»ي این واژه در روایت نّقالیِ فرامرزنامه در منطقه     

: 1394ناصرو، است )رک. جباره ثبت شده« طومار چرمین»و در معناي  یازگارصورتِ به

با  (265-262: 1397)رک. نحوي، اس، یکی از پژوهشگران (. بر همین اس146 -139

دو متن  در  الفرسایادکاراتي شواهدي از متون عربی و نشان دادن ترکیب ارائه

ایادکارات که  به این نتیجه رسیده )هر دو از اصطخري( االقالیمو  ،المسالک و الممالک

ایران باستان و مرزبانان و هیربدان اویر پادشاهان صاست که تطومارهایی بوده»نیز  الفرس

وي در ادامه با توجه «. استهایشان بر آن ثبت شده بودهو موبدان و سرگذشت و داستان

ي را که در منطقه« طومار چرمین»همان معناي به وجود این ترکیب در متون عربی، 

است )رک.  ي یادگار در بیت مورد بحث پذیرفتهرود، براي واژهکوهمره سرخی به کار می

 (.266 -259همان: 

 

 بحث .2

ي در متون عربی به فهم واژه ایادکارات الفرسي نگارنده، نشان دادن معناي عقیدهبه

در فارسی بر همگان روشن است که  کند.یادگار در بیت مورد بحث کمک چندانی نمی

ي رساله» ،«رساله» ،«یادداشت»معنیِ شده، به یادگارو  یاذگارکه بعدها  ایادگارمیانه 

 memoirرا  که این واژه MacKenzie, 1986: 15) است« نامهزندگی»یا « سرگذشت

 بر اساس روایت نّقالیِ هم که « طومار چرمین»است(. از سوي دیگر، معناي معنا کرده

اند، ناظر به شکل ظاهري این سرخی فارس به دست دادهدر کوهمره  فرامرزنامه

ایادکارات که وارد  /ایاذکارات یادگار. يهاست، نه معناي لغوي و اصطالحی واژهرساله
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( 87: 1389در عربی است )رک. امیدساالر، « سیره»برخی متون عربی شده، دقیقاً معادل 

اند یا کاغذین، در اند یا کتاب، چرمین بودهبوده صورتِ طومارو اینکه این ایادکارات به

حال تحت نامی از این هردهد. بهي دوم اهمیت قرار دارد و چیزي را تغییر نمیدرجه

ي ترکیب است )دربارهبوده  یادگاریا  ایادکاراند که همان کردهدست اسناد یاد می

 (.Hoffmann, 1880: 294، نیز رک. ایادکارات الفرس

و شاعر به  اصطالحی دیوانی بوده شاهنامهدر  یادگاري که پیداست، واژهولی چنان     

پیش چشم داشته؛ چه یادگار  ي ابومنصوريشاهنامهیقین این واژه را در بهاحتمال قریب

توانست به جاي سادگی میکه فردوسی بهدرصورتی 1به کار رفته، شاهنامهتنها یک بار در 

استفاده کند؛ بنابراین براي یافتن شواهد  کاغذي خوردن وزن شعر از واژهآن، بدون برهم

هاي آیین دبیري را بررسی کرد. این اصطالح، در نخستین گام باید متون تاریخی و کتاب

ق( 443)تألیف:  االخبارزَینوجوي فراوان این واژه را تنها در نگارنده پس از جست

 کند:گردیزي  یافت  که عین عبارات آن را در اینجا نقل می

یی یافتند، و اندران خریطه نُه ي او خریطهبمرد، اندر خزینه [بن هرمز خسرو]و چون او »

ي او بوذ از بهر مهر کردن داشتی. نخستین انگشتري، نگین او تا انگشتري بوذ که خاصه

مهر کردي. دُدیگر انگشتري،  هاسجلو  منشورهاوذ ... و بذین انگشتري سرخ ب یاقوت

سدیگر را نگین جزع بوذ، ... مهر کردي. و انگشترین  یادگارهانگین او عقیق بوذ ... بذو 

مهر کردي. و انگشترین چهارم را نگین از یاقوت سرخ بوذ، ...  خریطهاءِ بریدانو بذین 

 (. 102 -101: 1384)گردیزي، «.عاصیان نبشتندي مهر کردي...  کی از بهر هانامهامانو بذو 

یاد کرده و سپس از  یاذگار/ یادگاراز  سجلو  منشوربینم که گردیزي پس از می     

توان اطمینان است؛ بنابراین تقریباً می سخن به میان آورده هانامهامانو  ی بریدانخریطه

احتمال است. ازآنجاکه گردیزي این اخبار را بهیافت که یادگار اصطالحی دیوانی بوده

است، یافتن معادل عربی این  ق( نقل کرده346مسعودي )د.  الذهبمروجبسیار از 

 اصطالح در کتاب مزبور راهگشا خواهد بود.
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، و هم الُفرس هذکر ملوک الساسانی»ذیل  مروج الذهب( در 210: 1، ج2005عودي )مس     

و گردیزي در  2صحبت کرده تذکراتو سپس  سجالتو  رسائلاز « )و أخبارهم( هالثانی

احتمال بسیار، اصطالح است؛ بنابراین بهرا قرار داده « یادگارها»، «تذکرات»ي برابر واژه

فارسی  ایادگارِي می از عربی به فارسی راه یافته، معادل واژهي اسالکه در دوره تذکره

ي یادگار در عبارات فوق است. حال اگر معناي تذکره را دریابیم، معناي واژهمیانه بوده 

 تر خواهد شد.فردوسی نیز روشن يشاهنامهو 

اصطالحی دیوانی و  3در زبان فارسی افزون بر معانی عامی که داشته، تذکرهي واژه     

 تاریخ بیهقیادبی فارسی مانند  -در متون تاریخیاست که داراي سه معنی گوناگون بوده 

 خوریم:ها برمیو... بارها به آن تاریخ یمینیو 

 ي هدایا و اموال یا گزارش اموال:. صورت و سیاهه1

سوالن بگفتند اهلل عنه، خلوتی کرد ... و آنچه بایست گفت با رو امیر مسعود، رضی 

هایی که اوّل روز پیش چه هدیه–ها هدیه یتذکرهها بدادند. و نسخت و مثال

کردند سخت بسیار و بِرسم )بیهقی،  –هاي عقد تزویجخان روند و چه هدیه

؛ 36: 1374؛ رک. جرفادقانی، 259، 256 -255؛ رک. همان: 213: 1، ج1389

 (.147: 1357هندوشاه، 

 :4)در معناي خاصِ پیغام رسمی( . نوشته و یادداشت2

باید نوشت تا مرا حّجت  ایتذکرهاین سخن همه حق است، »رسول گفت: 

 (.291: 1، ج1389)بیهقی، « باشد

اند و جوابی دریافت نوشتهاي که براي عرض حال به پادشاه و بزرگان می. نوشته3

 جواب و نویسند حاکم به چهآن»اجمال ( یا به30: 1375اند )رک. میهنی، کردهمی

 (.327: 1، ج1381)آملی،  5«بستانند

سیاهه »در بیت موردبحث ما در این مقاله، لفظ یادگار دقیقاً در معناي نخست، یعنی      

 ي ابومنصوريشاهنامهاست و شاید فردوسی این واژه را از  به کار رفته« یا صورت اموال

شود این است که آیا در منابع جا مطرح میهرحال، سؤالی که در ایننقل کرده باشد. به
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یا « ي سرگذشترساله»، «رساله»، «یادداشت»غیر از ي ایادگار بهپیش از اسالم واژه

کند پاسخ این است یا خیر؟ نگارنده گمان میداراي معانی دیگري نیز بوده  «نامهزندگی»

رسیده، ایادگار تنها به  سؤال مثبت است. اگرچه در متونی که از فارسی میانه به دست ما

یادگار ، یادگار زریرانهایی مانند رک. عنوان کتاب)است معانی مذکور به کار رفته 

؛ ولی احتمااًل در متون (Pahlavi Texts, 1913: 83, 85؛ یادگار جاماسپ، بزرگمهر

ودلیل آن هم کاربرد آن،  ي فارسی میانه این واژه معانی دیگري نیز داشتهرفتهدستاز

 است. تاریخ سبئوسمعنایی غیر از معناي متداول در متن به

 Armenische)دستور زبان ارمنی در کتاب  (199-198 :1897)هوبشمان      

Grammatik ،)ي هواژyetkar  تاریخ سبئوسآورده و با ذکر نشانی دو شاهد از را ،

اي دخیل از فارسی میانه و آن را واژه معانی مختلفی براي این واژه پیشنهاد کرده

(ayādgār دانسته ).پرویز ه خسروـک نخستین شاهد این واژه در پیامی آمده است

م(  591نستان )در غ دوم مامیکونیان، مرزبان ارمتم( براي موش 628-591)سلطنت دوم: 

تاریخ ، مترجم انگلیسی (همان ←) تامسون 6.( ,1999Sebeos :25) ستافرستاده 

را آورده و در پانوشت اشاره کرده که این واژه  letterي ژهوا yetkar در برابر  سبئوس

را در   yetkarپیش از سبئوس شاهدي ندارد. باید توجه داشت که سبئوس در اینجا

تر براي گونه که در چند سطر پایینتوانست همان؛ وگرنه میمعناي خاصی به کار برده

ي جا. نیز: پاورقی شمـاره)رک. همان 7است استفاده کرده کاغذي اشاره به این نامه از واژه

ي ههاي متداولی مانند کاغذ یا نامه استفاده کند. البتّه از واژ(، در اینجا نیز از واژه171

yetkar  مستفاد « یادداشت»یا « نامه»و مجازاً « کاغذ»در عبارات باال، معنایی غیر از

ي دیوانی و ممهور بوده که نوعی نوشته»شود؛ ولی باید توجّه داشت که منظور نمی

ي تذکره در مطالب پیشین( و درواقع یک )قس: معناي دوم واژه« رسمیت داشته است

 ي عام.اصطالح خاص بوده نه یک واژه
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« گزارش»معنیِ این واژه به 8( ,1999Sebeos :117)در شاهد دیگري از همان کتاب      

(accountبه کار رفته ) تا حدي  شاهنامهي یادگار در بیت موردبحث در معناي واژهکه به

 نزدیک است.

در فارسی میانه نیز افزون  ayādgārي کند که واژهبر همین اساس نگارنده گمان می     

بر اثر توسّع معنایی، حامل معانی « نامهسرگذشت»و « رساله» ،«یادداشت»معناي مشهور بر 

سببِ از دست رفتن متون فارسی میانه به دست ما نرسیده؛ ولی که به دیگري نیز بوده

ي یادگار، ي اشتقاق و سیر تحوّل معانی واژهاست )دربارهزبان ارمنی آن را حفظ کرده 

( گفته، این 199-198 :1897طور که هوبشمان )(. البتّه آنNafisi, 2022: 79-81رک. 

تأثیر اشتقاق عامیانه، در رسید؛ ولی گویا تحتبه ارمنی میayatkar*شکلِ واژه باید به

 است.بدل شده  yetkarبه «( بعد»، «سپس»معنیِ )به yetي قیاس با واژه

 

 گيرینتيجه .3

اصطالحی دیوانی  شاهنامهدر بیت موردبحث در  یادگاري بنابر آنچه گفته شد، واژه

ي عام. آنچه این حدس است، نه یک واژهبوده « سیاهه اموال»یا « گزارش اموال»معنیِ به

 تاریخ گردیزيکند، آمدن این کلمه در کنار سایر اصطالحات دیوانی در را تقویت می

اي از واژهنیز که وام ریخ سبئوستادر  yetkarي استفاده از واژه است. افزون بر این،

فارسی میانه است، مؤید کابرد این کلمه در معنایی اخصِّ از نامه یا یادداشت است. 

در زبان پهلوي نیز معانی گوناگونی داشته که گرچه به  ayādgārکند نگارنده گمان می

در  تذکرهي است. واژهها باقی مانده دست ما نرسیده؛ ولی در ارمنی ردّپایی از آن

 در پیش از اسالم است.  یادگاري ي اسالمی نیز معادل عربی واژهاصطالحات دیوانی دوره
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 هایادداشت
 شیرایدر پ هممطلق  یست. خالقناد یمنتف دیباواژه  نیا يبارههم در را هاهبحث اختالف نسخ. 1

 ،شاهنامه نیشیپ شیرایدر پ ي. وستا را وارد متن کرده ادگاریضبط  شاهنامهخود از  دیجد

 (.571: 7ج ،1386 ،یفردوس ←)را به متن آورده بود  ازگاری سشینو

 امر فی تدور الخواتمهتسع زیبرواست: و کان أل نیچن الذهبمروجکتاب  یعرب عبارات نیع. 2

، و الخاتم الثانی السجالتو  الرسائلاحمر ... تُختم به  اقوتی ه[ فَصُّه]فض خاتم منها: الملک

 ... . التذکرات... تختم به  قیفَصُّه عق

 ما بحث به اکنون که اندداشته هم يگرید معروف یمعان تذکره، و ادگاری که است پرواضح. 3

آمده است.  ادگاریتذکره، لفظ  يواژه برابر در جاهمه قرآنکهن  يها. در ترجمهندارد یارتباط

 «دیآ ادی در بیغا آن سبببه که رایز ند؛یگو تذکره را ادگاری» دیگویم االسرارکشفدر  يبدیم

 یِ معنواژه به نیتذکره، ا يواژه یوانید و یاصطالح یمعان کنار در .(98 -97: 6ج، 1382 ،يبدی)م

 بهکه آن هم معروف است و  رفتهیبه کار م زین «نیسرگذشت شعرا و عرفا و سالط» ای «رهیس»

  .ندارد نیازيشاهد 

 آمده یو سلجوق يغزنو يهدور یوانیاصطالحات د اصطالح در کتاب  نینخست ا یمعن دو. 4

 (.174-173: 1353 ،ي. انوررک) است

 آورده... و قبض دستک، ع،یتوق وان،ید مانند یوانید اصطالحات ریرا در کنار سا تذکره یآمل. 5

 است. و شرح کرده

6. At the same time he ordered a letter to be written, and despatched one of 

his messengers to Musheł. ‘Come promptly,’ he said, ‘A very important matter 

has arisen.’ He commanded his guards, saying: ‘Be ready ...’. 

 روان،ی)ا یارمن -یدانشگاه روس یخاورشناس يتویپژوهشگر انست ،یغمیض ریام يآقا از .7

 سپاسگزارم. افتند،ی سبئوس خیتار یواژه را در متن ارمن نیارمنستان( که ا
8. Those who [supported] Chalcedon included Viroy, Catholicos of Ałuank‘, 

and many other bishops from Greek territory, and the princes who had 

submitted to the Persian king. Hence he commanded a disputation to be held, 

and requested an account from both sides concerning Nicaea under 

Constantine. 
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 منابع

 و حیتصح به، 1ج .ونیالعسیعرا فی الفنونسینفا(. 1381). محمّد نیالدشمس ،یآمل

 .هیاسالم: تهران ،یشعران ابوالحسن یپاورق

 ،یسینوفرهنگ. «هادر فرهنگ شاهنامهشده از فراموش ياواژه(. »1386سجّاد. ) دنلو،یآ

 .285-280صص  ،1 يشماره

 ادیبن: تهران. یادب متون حیتصح و نقد در مقاله دوویس(. 1389محمود. ) دساالر،یام

 .افشار موقوفات

 .يطهور: تهران. یسلجوق و يغزنو يدوره یوانید اصطالحات(. 1355حسن. ) ،يانور

 و حاتیتوضتصحیح، تعلیقات،  مقدّمه،. تاریخ بیهقی(. 1389)ابوالفضل. ،یهقیب

 .سخن: تهران، 1ج ،يدیّ س يمهد و یاحقّی جعفرمحّمد: هافهرست
. «شاهنامهدر  زیانگبحث ياواژه ادگار،ی ای ازگاری(. »1394). میناصرو، عظجباره

 .146-139صص  ،10 يشماره ،یسینوفرهنگ

 شعار، جعفر حیتصح. ینیمی خیتار يترجمه(. 1374بن ظفر. )ابوشرف ناصح ،یجرفادقان

 .یفرهنگ و یعلم: تهران

 مرکز: تهران ،سوم و دوم بخش. شاهنامه يهاادداشتی(. 1391مطلق، جالل. )یخالق

 .یاسالم بزرگ المعارفهدائر

 .289-286صص  ،1 يشماره ،یسینوفرهنگ. «ادگاری ای ازگاری»(. 1386. )ابوالفضل ،یبیخط

 . 290ص  ،1 يشماره ،یسینوفرهنگ. «ازگاری يدرباره»(. 1386. )اشرفیعل ،یصادق

 ابوالفضل و مطلق یخالق جالل کوششبه ،7ج شاهنامه،(. 1386ابوالقاسم. ) ،یفردوس

 .یاسالم بزرگ المعارفهدائر مرکز: تهران ،یبیخط

 .سخن: تهران مطلق، یخالق جالل کوششبه. شاهنامه(. 1394. )ــــــــــــــــــ

: تهران ملک، رضازاده میرح اهتمام به. االخبارنیز(. 1384) یّعبدالح دیابوسع ،يزیگرد

 .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن
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