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 ٤ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ِگل یا آهو؟

 
ای تیزپرواز و یا   یکی از نکات قابل توجه دربارۀ فّرۀ کیانی، تجّلی و تظاهر آن به شکل پرنده

 )٣٨-٣۴(بندهای  زامیادیشتکه در  های ایرانی است؛ چنان  حیوانی چاالک و تندرو در متن
) در سه kauuaēm xvarǝnǝmیانی (خوانیم که چون جم دروغ به اندیشه راه داد، فّرۀ ک  می

 )Hintze 1994: 451نک:  ،»کش، کشندۀ بّره بّره«اللفظ:  تحت،  -vārǝgan(نوبت به شکل مرغ وارغنه 
ترتیب به مهر و فریدون و  ، از جم بگسست و به1است بوده» شاهین«یا » باز«که احتماًال 

کارنامۀ اردشیر بار نیز در  کشاهین احتماًال ی به شکلپیوست. تجّلی فّرۀ کیانی  بگرشاس
در ذکر اخبار مربوط به  کارنامۀ اردشیر بابکان ١١بند  ٩؛ در فصل است شدهگزارش  بابکان

خوانیم که چون   می ،عزم دختر اردوان برای مسموم کردن اردشیر با شربتی آلوده به زهر
ین) که احتماًال (= شاه 2ورجاوند آذرفرنبغ به شکل آُله ،اردشیر جام از دست کنیزک گرفت

، اندر پرید و پر به پست زد و آن جام زهر از است شدهدر اینجا جایگزین فّرۀ ایزدی یا کیانی 
 ٢٠-٧بندهای  ٣فصل در ی فّرۀ کیانی دست اردشیر بر زمین افتاد. یکی دیگر از مظاهر مادّ 

: ١٣٧٨وشی  رهف((= ُبز کوهی)  3تجّلی آن به شکل قوچ یا شاید رنگ، کارنامۀ اردشیر بابکان
که اردشیر بابکان با کنیزک اردوان از دربار  هنگامی است. بوده )Antia 1900: 17-18؛ ۴٢-٣٧

جانب پارس نهاد، اردوان با سپاهی گران، پی اردشیر راه  شاه اشکانی گریخت و روی به
ناحیه  ی رسید و از مردمان آبادی پرسید آن دو سوار که به اینا پارس گرفت و نیمروز به آبادی

پاک از اینجا  آمدند، کی از اینجا گذشتند؟ مردمان گفتند که بامداد آن دو سوار چون بادِ 
دوید. در آبادی دوم مردمان در پاسخ به   گذشتند و قوچی/ رنگی بس ستبر از پِس ایشان می

اردوان گفتند که قوچی/ رنگی پا به پاِی ایشان همی رفت و در آبادی سوم مردمان در پاسخ 
نظر آمد با یکی از آن دو سوار، قوچی/ رنگی بسیار بزرگ و  شاه گفتند که ما را چنین به به

                                                            
 :است (نک ای از زر بوده  قس گزارش گزنفون که مطابق آن نقش درفش شاه ایران (یعنی اردشیر دوم) شاهین شهپرگشوده .١

Xenophon 1972: 98.( 
٢. āluh ان واژۀ مورد بحث را ؛ اغلب محقق١٢٧- ١٢۵: ١٣٩٧موالیی  :برای قرائت واژه نکxrōs »اند   خوانده» خروس

  ).Grenet 2003: 98؛ ٩۵- ٩۴: ١٣٧٨وشی   فره :(نک
  .١٢۵- ١١٨ :١٣٩٧موالیی  :نک ،دربارۀ قرائت و معنی واژه و تعابیر مختلف محققان .٣



مقاله
٥ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 ِگل یا آهو؟
 

بود، اردوان از دستور پرسید آن قوچ/ رنگ که با او به اسب نشسته،   چابک به اسب نشسته
شاهنامۀ همین گزارش در ». فّرۀ کیان به اردشیر رسید ،انوشه باشید«چه نماید؟ دستور گفت 

را » ُغرم«است. فردوسی در اینجا واژۀ  نیز آمده )١۵۶-۶/١۵٢حیح خالقی مطلق: تص(فردوسی 
، فّرۀ )٢۵-٢/٢٣همان: ( فردوسی ۀشاهناماست که به معنی قوچ کوهی است. در  کار برده به

شود و جهان   گر می  جلوه» ُغرم«خان رستم نیز به صورت   ایزدی ظاهرًا در خان دوم از هفت
نظر  کند تا به چشمۀ آب رسد و از مرگ نجات یابد. همچنین به  هنمایی میپهلوان ایرانی را را

بهرام را به کاخی شگفت رهنمون  ،رسد در داستان بهرام چوبینه، گوری که در نخجیرگاه  می
کند و پس از گفتگو   روی مالقات می  شود و سردار ایرانی در آن کاخ با زنی تاجدار و زیبا  می

، همان فّرۀ شاهی باشد )۵٨٧-٧/۵٨۴همان: (شود تا بر تخت شاهی نشیند   با آن زن، برآن می
، در ذکر اخبار گمراهی دینکردیابد. اّما در کتاب نهم   بار در قالب گور تجّسم می که این
همۀ موارد مذکور،  خالِف خشم و همکارانش، فرۀ کیانی بر دیوِ  کارِی  کاوس بر اثر فریب  کی

با تجلّیات دیگر او در متون قرابتی شود؛ اما این تجّلی هیچ   ی) ظاهر مgil» (ِگل«به شکل 
رسد که این قرائت تصحیفی از   نظر می اقرب احتماالت به بهسبب همین  ایرانی ندارد و به

بندی  کِل  نویسِی  لغتی دیگر بوده باشد؛ اما پیش از ذکر صورت صحیح واژه، بهتر است واج
، دینکرداست، با اعمال تصحیحاتی از روی  شده را که واژۀ مورد بحث در آن استعمال

 در اینجا نقل کنیم: )816 /2 :1911نک: (ویراستۀ مدن 
ud Kay-Us1 az wiyābāngarīh ī xēšm ud abārīg dēw i-š hamkār ī2 
akārēnīdan ēstād pad-iz pahikārišn ud wāzišn ī yazdān ud az-iš nē 
wašt ud tar Harburz abāg was dēw ud druwand mardōm tā par ī tam 
ul dwārist pad ān kanārag kayān xwarrah TYNA kirb būd ud Kay-Us 
az spāh hamist abar +wirēzihist3 ud pad-iz nōg abarīg pahikārišn 

                                                            
: ١٣۴٨تفضّلی  :(نک Kayōsآمده است و پژوهشگران غالبًا آن را  kʼdwsهای پهلوی، همه جا این نام با امالی   در متن .١

تفّضلی  ـ؛ در اینجا به پیروی از ژینیو »کاوس«اند؛ قس فـارسی نو:   ) خـوانده٢٣٠: ١٣۴۵بهار  :(نک Kāyōs) یا ١٨٧
 ).-kauui- usan-/usaδanترجیح داده شد (قس اوستایی:  Kay-Us) قـرائت 409 ,58 :1993(
  .lycyhstدر متن . ٣  .ō ānدر متن  .٢

٣.   
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