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پژوهشي در باب القاب تهمورث
زيناوند٬ ديوبند٬ ديباوند٬ زيباوند

محّمدحسن ابريشمي

دانشمندان و موّرخان غربي٬ طي دو قرن اخير٬ در
باب منشأ و پيشينه بسياري از پديده هاي فرهنگي
و کشاورزي٬ اظهار نظر کرده انـد. آنـان٬ از جـمله٬
ســومريان را مــخترع خــط و چـينيان را مـبتکر
استحصال ابـريشم شـمرده انـد. بـه روايت مـنابع
ايراني و برخي مآخذ اسالمي٬ سرآغاز بسـياري از
مظاهر تمّدن عصر اساطيري ديوان و پيشداديان و
ايران زمين مهد آن بوده است. به روايت شـاهنامه و
ديگر مـنابع٬ ابـداع خـط بـه عـصر تـهمورث بـاز
مي گردد و استحصال ابريشم و اختراع سـالح بـه
جانشين او٬ جمشيد٬ نسبت داده شده است. بنا بر
اين روايات٬ نخستين انسان کيومرث بـوده است.
پس از او٬ هــوشنگ مـلقب بـه پـيشداد٬ سـپس
تهمورث و٬ پس از او٬ جمشيد نخستين شهرياران
ايران زمين بوده اند. پيشداديان٬ مخصوصًا تهمورث
و جمشيد٬ با نوآوري ها و اقـدامـات داهـيانه٬ بـر
بوميان زيرِک پلنگينه پوِش مستقر در جنوب درياي
خــزر٬ يـعني ديـوان مـازندران٬ پـيروز شـده انـد.

شهرياران پيشدادي٬ با بهرهـگيري از دانش ها و فنوِن
ديــوان٬ پـايه هاي فـرهنگ و مـدنيّت را پـي ريزي
ـکرده اند. بر اساس برخي از همين روايات٬ ديـوان
آفريدگاني تنومند و هوشيار و مبتکر بـا نـيروهاي
فوق العاده و ترفندهاي افسـانه اي (تـنورهـکشـيدن٬
فضاپيمايي٬ سـاخت سـالح و گـرمابه٬ اسـتخراج
ـکاني ها و گوهرها و مرواريد و استحصال ابريشم و
انگبين و بوي هاي خوش و افزارهـا٬ ابـداع رمـوز
خط) بوده اند. مع الوصف٬ آنان در ستيزهاي سخت
با تـهمورث و در نـبردهاي سـنگين بـا جـمشيد٬
شکست خوردند و به بند کشيده شـدند و٬ بـراي
رهايي٬ ناـگزير گشتند که دانش و فـن خـود را بـه
شهرياران فاتح بياموزند. ازـجمله٬ فن نگارِش رموز
و نشانه ها (خط) را به تهمورث و فـّن اسـتحصال
ابريشم (ديبا) را بـه جـمشيد آمـوختند. در بـيشتر
منابع٬ از جمشيد به عنوان مـخترع جـنگ افـزار و
به بندکشنده ديوان و برپادارنـده جشـن و مـراسـم
نوروز ياد شده است. در همين منابع٬ تهمورث بـا
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نامه فرهنگستان ٦ /١
١٩٤ تحقيقات ايران شناسي

پژوهشي در باب القاب تهمورث

القابي چون ديباوند و ديوبند و زيباوند معرفي شـده
است. برخي از دانشمندان و ايران شناسان غربي و٬
به پيروي از آنان٬ بعضي از دانشمندان و مـحققان
ايراني٬ ضبط درست لقب تـهمورث را زيـناوند بـه
معناي «تمام سالح» ذـکر کرده و ضبط هاي ديباوند و
ديوبند و زيباوند را مصّحف آن دانسته اند. بـهـگـمان
نگارنده براي اين دعوي داليل کـافي و اسـتواري
اقامه نشده است؛ زيرا٬ به سهولت نمي توان ضبط
ديوبند را٬ که در هـمه نسـخه هاي خـطِي اصـيل و
معتبر شاهنامه و مـتون کـهن ديگـر ( ـگـرشاسب نامه ٬
بهمن نامه ٬ کوش نامه ٬ نوروزنامه ٬ فارس نامه و جـز آن)

١ـ)ــلقب «ديــوبند» بـراي تـهمورث از جـمله درايـن
مــنابع ثـبت شـده است: شـاهنامه فـردوسي٬ ص٢٢؛
مسکويه رازي٬ جاويدان خرد ٬ ص٧؛ اسـدي طـوسي٬
ـگرشاسب نامه ٬ ص٬١٨٦ ٤٧٣؛ ايرانشاه بـن ابـي الخـير٬
بـهمن نامه ٬ ص٥٤٢ـ؛ کـوش نامه ٬ ص٣٧٦؛ نـوروزنامه ٬
مــنسوب بــه خـيام٬ ص١٣؛ ابـن بـلخي٬ فـارس نامه ٬
ص١٠؛ مــــحمد بــــن مــحمود طــوسي٬ عــجايب
المــخلوقات ٬ ص٣٥١؛ زکــريا قـزويني٬ آثـار البـالد ٬
ص٥٢٩ـ؛ حمداهلل مستوفي٬ تاريخ گـزيده ٬ ص٧٩٥ و

نــزهت القــلوب ٬ ص٬٣٧ ٬٤٤ ٥٠ـ٬ ٬١٢٥ ٬١٢٦ ٬١٤٨
٬١٥٥ ١٦٠؛ خــوانـدمير٬ حـبيب السـير ٬ ج٬١ ص١٧٧؛
حسيني قزويني٬ لب التواريخ ٬ ص٣٢. در منابع عصر
صفويه تا پايان دوره قاجاريه نيز لقب تهمورث غالبًا
«ديــــوبند» ذـکــر شــده است٬ ازجــمله در فــرهنگ
جــهانگيري ٬ ص٢٢٧٤؛ مــجمع الفــرس ٬ ج٬٢ ص٥١٢؛
فــرهنگ جــعفري ٬ ص٢٠٣؛ بــرهان قــاطع ٬ ص٩١٩؛
فرهنگ رشيدي ٬ ج٬١ ص٧١٤؛ سرمه سليماني ٬ ص١٠٥؛
آنـندراج ٬ ص١٩٩٥؛ نـاظم االطـباء٬ فـرهنگ نـفيسي ٬

 ص١٥٨٠.

براي لقب تهمورث آمده است١ مصّحف «زيناوند»
شمرد. همچنين٬ بدون ارائه داليل مستند و شواهد
ـکافي نمي توان ضبط هاي «ديـباوند» و «زيـباوند»
راـــ که٬ به عنوان القاب تهمورث٬ در برخي از نسخ
خطي اصيل و معتبِر منابِع کهِن ايراني و اسـالمي
(پهلوي٬ فـارسي٬ عـربي) مـندرج است مـصّحف
دانست. از همه ايـنها گـذشته٬ لفـظ «زيـناوند» در
هيچ يک از منابع لغت فارسي٬ از قديم ترين ايام تا
پايان دوره قاجاريه٬ ثبت نشده است و٬ به احتمال
قوي٬ در نسخ خطي اصيِل منابِع فارسي و عـربي

٢ـ)ــدر برخي از منابع کهن٬ لقب تهمورث «زيباوند»
يا «ديباوند» يا صورت هايي بي نقطه شبيه آنها ضبط
شده است؛ اما مترجمان يا مصححان اين متون٬ بـه
پــــيروي از مــورخــان و نــويسندگان غــربي٬ آن را
«زيناوند» خوانده اند. ظاهرًا حـمزه اصـفهاني اوليـن
ـکسي است که لقب تهمورث را «زيباوند» ثبت کرده
ان و شاهان ٬ ص٣٠). در نسخ خطي است ( تاريخ پيامبر
مفاتيح العلوم ٬ تأليف کاتب خوارزمي در قرن چـهارم٬
لقب تهمورث به صورت هاي «دلــ ناوند» و «رلــلـ اولـ د»
آمده٬ که فان فـلوتن آن را «زيـناوند» خـوانـده است
(مفاتيح العلوم ٬ چاپ فان فلوتن٬ ص٩٩). اين لقب را
ابــوريحان بـيروني ( آثـار البـاقيه ٬ ص١٤٥) زيـباوند٬
صاحب مجمل التواريخ (ص٢٤) ريـباوند٬ ابـن بـلخي
( فارس نامه ٬ چاپ سيد جالل الدين طـهرانـي٬ ص٢٣)
زيــباوند٬ ( فــارس نامه ٬ چــاپ لسـترنج و نـيکلسون٬
ص٧٩) زيناوند٬ حمداهلل مستوفي ( تاريخ گزيده ٬ چاپ
افست ادوارد براون٬ ص٨٥) «لـلـ اولـ د» بدون نقطه (در
چاپ عبدالحسين نوايي٬ ص٧٩ «زيناوند» خـوانـده
شده٬ در حالي که در تأليف ديگر حمداهلل مسـتوفي٬
نزهت القلوب ٬ به دفعات به صـورت «ديـوبند» آمـده
[ ديـوبند] ـ)٬ خـوانـدمير است. نـيز نک: بـرهان قـاطع
( حبيب السير ٬ ج٬١ ص١٧٧) زيباوند ضبط کرده اند. در
برخي از فرهنگ هاي قرن يازدهم لقب تـهمورث بـه
صورت «ديباوند» نيز ضـبط شـده است ازجـمله در
فرهنگ جهانگيري . صاحب فرهنگ جعفري (ص٢٠٣)
در قرن يازدهم٬ لقب تهمورث را «ديبابند» و معناي

 آن را «تمام سالح» ثبت کرده است.

نيز نيامده است٢ .
بنا بر مستندات تاريخي و شـواهـد واژگـاني٬
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نامه فرهنگستان ٦ /١
تحقيقات ايران شناسي ١٩٥

 پژوهشي در باب القاب تهمورث

هرـيک از القاب مذکور معّرف يکي از ابداعات يا
اقدامات منسوب به تهمورث است. در اين مقاله٬
نـخست آراء دانشـمندان دوران اخـير دربـاره لقب
تهمورث مطرح و٬ سـپس٬ بـه بـررسي و تـحليل

القاب او در متون کهن پرداخته مي شود.

لقب تهمورث در منابع دوران معاصر

(١٨٧٥-١٩٤٥) Arthur Christensen٣ـ)ــ 

آرتور کريستن سن٣ ٬ ايران شناس نامي دانـمارک٬ از
نخستين کساني است که لقب تهمورث را زيـناوند
ذـکر کرده و معاني و تعبيراتي براي آن آورده است.
بــه نـوشته او٬ در روايت فـردوسي (بـهـکـوشش
فولرس)٬ تهمورث پسر هوشنگ٬ ملقب به ديوبند
مصّحف زيناوند است و اين تصحيف به آساني قابل

٤ـ)ــآرتــور کــريستن سن٬ نــخستين انسـان و نـخستين
شهريار ٬ ترجمه احمد تفضلي و ژاله آموزگار٬ نشر نو٬

 تهران ٬١٣٦٣ ص٢٤٧.

توجيه است٤ . وي٬ براي اثبات نظر خود٬ مي گويد
ـکه٬ بر اثر وجـه اشـتقاق عـاميانه کـلمه اوسـتايي
¦Zae ـ٬ لقب تــــهمورث بــــا nahvant, a¤ zinavant

زين ـ(سـالح) مـربوط دانسـته شـده و٬ از ايـن رو٬
صــفت تــهمورث در پـهلوي زيـناوند بـه مـعني
«نــيک مسلح شده» گشـته است. هـمو٬ در ضـمن
ترجمه مطالبي از متون پـهلوي دربـاره تـهمورث٬
براي لقب اين شهريار٬ معاني مـتعّدد آورده است.
مثًال٬ در جايي از او به عبارت «تهمورث زيناوند (=
هوشيار)» و٬ به دنبال آن٬ از او به عبارت «تهمورث
azinavant زيـناوند)» يـاد کـرده ملقب به هـوشيار (
است. کريستن سن٬ در ترجمه بند ٢١ از فصل ٢٦
متن پهلوي مينوي خرد ٬ لقب تهمورث را «بلندباال»

 ٥ـ)ــ همان ٬ ص٬١٦٤ ٬١٦٥ ٢٢٨.

معنا کرده است٥ . زانـسو٬ در ترجمه همين بند بـه
فارسي٬ احمد تفضلي٬ براي لقب تهمورث٬ معناي

٦ـ)ــ مينوي خرد ٬ ترجمه احمد تفضلي٬ بنياد فـرهنگ٬
 تهران ٬١٣٥٤ بند ٬٢١ فصل ٬٢٦ ص٤٣.

«زيــبا» را اخــتيار کـرده٦ و حـالـآن کـه پـورداود

ان زمـين ٬ دانشگـاه ٧ـ)ــابراهـيم پـورداود٬ فـرهنگ ايـر
 تهران٬ تهران ٬١٣٥٦ ص١١٦.

«نيک آيين» معني کرده است٧ . ملک الشعراي بهار٬

٨ـ)ــنام تهمورث در همه منابع و متون کهن فارسي و
 عربي به صورت «طهمورث» آمده است.

در توضيح زيباوند مندرج در عـبارِت «طـهمورث٨

زيباوند٬ معني زيباوند آن باشد که سالح تمام دارد
و او را ديوبند نيز گويند»٬ چنين آورده است: « متن:
[ ـاصفهاني] ـ: زيباوند (ص٢٣)٬ کذا في ريباوند؛ حمزه
آثـارالبـاقيه (ص١٠٣)؛ و ظ[ ـاهـرًا] ـ: زيـناوند٬ و مـعني
زيناوند تمام سالح است٬ چه زين به زبان پهلوي بـه
معني اسلحه است و وند عالمت نسبت و تـملک و
مکـان٬ و گـمان مـي رود ديـوبند مـصّحف و مـقلوب
زيناوند باشد. چه٬ در مآخذ کهنه٬ کلمه ديوبند ديده

٩ـ)ــمجمل التواريخ و القصص ٬ از مؤلفي ناشناخته٬ به
ـکوشش ملک الشعراء بهار٬ کالله خاور٬ تهران ٬١٣١٧

ص٢٤ و حواشي آن.

نشــــده است»٩ . پــــورداود٬ مــــعناي ديــوبند را
«دربندکشنده ديوها» مي داند و مي گويد: «در کـتب
تواريخ٬ دو صفت از براي تهمورث ذـکر کرده اند: اولي
ديوبند که معني آن معلوم است... دومي ريـباوند يـا
ديباوند است. ايـن صـفت بـايد در فـارسي زيـناوند
نوشته شود». همو گويد: «ـکلمه زين٬ در اوسـتا ٬ زئـن
به معني سالح است نه به معني يراق اسب کـه امـروز
معني معمولي آن است. البـد بـه مـناسبتي کـه اسب

١٠ـ)ــپورداود٬ يشت ها ٬ دانشگاه تهران٬ تهران ٬١٣٥٥
ج٬٢ ص١٤٠؛ لغت نامه ٬ ذيل «زين»

حامل اسلحه بـوده٬ يـراق آن را زيـن نـاميده انـد»١٠ .
ذبيح اهلل صفا نظر مشابهي دارد: « نام تهمورث هميشه
در اوستا با صفت ازين ونت ذـکر شده و اين همان است
ـکــه در پــهلوي و فـارسي زيـناوند٬ يـعني مسـلح و
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نامه فرهنگستان ٦ /١
١٩٦ تحقيقات ايران شناسي

پژوهشي در باب القاب تهمورث

تمام سالح٬ آمده و در کتاب هاي اسالمي بـه اشکـال
مختلِف غلطي مـانند زيـباوند٬ ريـباوند٬ ديـباوند و
امثال اينها ثبت شده است. کلمه ازين ونت يا ز اننگهونت ٬
ـکه معني سـالحدار دارد٬ از کـلمه زئـن يـعني سـالح

ايـي در ايـران ٬ امـيرکبير٬ ١١ـ)ــذبيح اهلل صفا٬ حماسه سر
 تهران ٬١٣٣٣ ص٤١٩.

(زين) در فـارسي مشـتق است »١١ . صـاحب بـرهان
قاطع ٬ ذيل ديباوند ٬ مي گويد: «لقب تهمورث ديـوبند
است و معني آن تمام سالح مي باشد». محمد معين٬
در حاشيه آن٬ مي افزايد: « ديباوند مصّحف زيناوند٬
از زيــن (ســالح) + آونـد (پسـوند اتـصاف) است ».
صاحب برهان قاطع زين افـزار را چـنين مـعنا کـرده
است: «ســليح و کـجيم را گـويند کـه يـراق جـنگ و
پوشش اسب باشد در روز جنگ ». محمد معين٬ در
زين افزار را زين (سالح) + افزار گرفته و٬ به حاشيه٬
اســتناد نــوشته هاي بـارتولومه٬ نـيبرگ٬ هُـرن و
هوبْشمان اضافه کرده است که «زيـن بـه کسـر اول٬
zaeª na- zeª (ســالح٬ تــجهيز): ١)ــاوســتا n پـــهلوي
zen (سـالح٬ [ ـاز پـهلوي] (ســالح)٬ ارمـني عـاريتي
zaeª (سالح٬ دفاع)؛ در فارسي nu- تجهيز)؛ ٢) اوستا
zin (به معني َسْرج عربي) آمـده ». به نوشته صاحب

« ـکجيم برگستوان را گويند و آن پوششي برهان قاطع٬
باشد[ ـآـگنده از ابريشم خام] ـکه در روز جنگ پوشند و
بر اسب نيز پوشانند». بر اين اساس٬ زيـن افـزار بـه
معناي کجيم و برگستوان پوششي چون زره نرم بوده

ـکه به سليح تعبير شده است.

صفات و القاب تهمورث در متون کهن
برخي مورخان و دانشمندان٬ بعد از اسالم٬ درباره
لقب تهمورث و اقدامات او مطالبي نوشته اند. اين
مطالب بي واسطه يا باواسطه مبتني بر منابع کهن تر
ايراني (اوستايي يا پـهلوي) است. در بـيشتر ايـن
نوآوري هاي منابع٬ عالوه بر ابداع خط٬ ابتکارات و
ديگري به تهمورث منسوب شده است. در اين گونه
منابع٬ تهمورث نخستين کسي است که مثًال زينت
ملوک آورد و آرايش پادشاهي کرد٬ بر اهرمن لگام
زد٬ زين بر اسب نهادن و بر اسب نشستن او آورد٬

ديوان را از آبادي ها دور کرد. اما٬ در نقل قول هاي
مورخان قديم٬ اختالفاتي به چشم مي خورد. ايـن
اختالفات٬ به احتمال قوي٬ ناشي از تنوع اقدامات
و ابــتکارات مـنسوب بـه تـهمورث و مـبتني بـر
مــندرجـات مـتون اوسـتايي و پـهلوي است. در
ترجمه مضاميِن اقدامات تهمورث به عربي يـا بـه
فارسي٬ در فاصله قرن هاي اول تا ششـم هـجري٬
اين اختالفات افزوده شده و باز٬ در ترجمه مطالب
اين متون به زبان هاي اروپـايي طـي قـرن گـذشته
اشتباهات تـنوع بـيشتري پـيدا کـرده است. مـثًال
طبري٬ از قول ابن کلبي (وفـات: ٢٠٦)٬ مـطالبي
درباره تهمورث نقل کرده که با آنچه حمزه اصفهاني
يا فردوسي و گرديزي آورده اند مـتفاوت است. بـا
اين همه٬ بيشتر مورخان قـديم اسـالمي خـط را از
ابداعات تهمورث شـمرده و بـعضي گـفته انـد کـه
ديـوان آن را بـه او تـعليم داده انـد. نـمونه هايي از
نوشته هاي مورخان درباره تهمورث و اقدامـات و
ابتکارات او نقل مي شود. طبري مي گويد: تهمورث
تاج بر سـر نـهاد «و نـخستين کسـي بـود کـه آرايش
سلطنت را٬ از قبيل اسب و استر و االغ٬ اختيار کرد...

١٢ـ)ــابوجعفر محمد بن جرير طـبري٬ تاريخ الرسل و
الملوک ٬ ترجمه صادق نشأت٬ بـنگاه تـرجـمه و نشـر
ـکتاب٬ تهران ٬١٣٥١ ص٣٤؛ با اندکي تفاوت٬ تـاريخ
طبري ٬ ترجمه ابوالقاسم پاينده٬ بنياد فـرهنگ ايـران٬

تهران ٬١٣٥٢ ج٬١ ص١١٤.

و نخستين کسي بود که به زبان فارسي چيز نوشت »١٢ .

١٣ـ)ــعــزالديــن ابــن اثــير٬ تــاريخ کــامل ٬ تـرجـمه
مـحمدحسين روحـاني٬ اسـاطير٬ تـهران ٬١٣٧٠ ج٬١

ص٦٥.

ابن اثير نيز مـطالب طـبري را مـي آورد١٣ . بـلعمي
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تحقيقات ايران شناسي ١٩٧

 پژوهشي در باب القاب تهمورث

مي نويسد: «زينت ملوک و بر اسب نشستن و زين

١٤ـ)ــابوعلي محمد بلعمي٬ تاريخ بلعمي ٬ به کـوشش
مـــحمدتقي بــهار٬ وزارت فــرهنگ٬ تــهران ٬١٣٤١

 ص١٢٩.

برنهادن او آورد و فـارسي نـخست او نـبشت»١٤ .
مطهر بن طاهر مقدسي (به سال ٣٥٠) به ابداع خط

١٥ـ)ــمطهر بن طاهر مقدسي٬ آفرينش و تاريخ ٬ ترجمه
محمدرضا شفيعي کدکني٬ بنياد فرهنگ ايران٬ تهران

 ٬١٣٥٢ ج٬٣ ص٬١١ ١٢٠.

به دست تهمورث اشاره مي کند١٥ . مسکـويه رازي
نــيز از دور کــردن ديــوها از آبـادي ها و نـوشتن

١٦ـ)ــابوعلي مسکـويه رازي٬ تجارب االمـم ٬ تـرجـمه
 ابوالقاسم امامي٬ سروش٬ تهران ٬١٣٦٩ ص٥٦.

تهمورث سخن مي گويد١٦ . ثعالبي نيشابوري نيز به

١٧ـ)ــعبدالملک بن محمد ثعالبي نـيشابوري٬ تـاريخ
ثعالبي ٬ مشهور به غرر اخـبار مـلوک الفـرس و سـيرهم ٬
تـرجـمه مـحمد فـضائلي٬ نشـر نـقره٬ تـهران ٬١٣٦٨

 ص١١.

همين نکته ها اشارت دارد١٧ . امـام مـحمد غـزالي
[ ـتهمورث] مي نويسد: «رنج حرب کردن با ديوان او
را بود و٬ از پِس او٬ جمشيد بود و پديد آوردن زين و

ماِل سالح٬ به معني ابـزار جـنگ است ١٨ـ)ــسليح٬ مُ
( لغت نامه ). زين نيز در اينجا به تعبير کنوني آن است.
افــزارهــا بـه مـعني ادويـه و بـوي هاي خـوش٬ و از

نوآوري هاي جمشيد بوده است.
١٩ـ)ــامام محمد غزالي٬ نصيحة المـلوک ٬ بـه کـوشش
 جالل الدين همايي٬ نشر هما٬ تهران ٬١٣٦٧ ص٩٠.

ســليح و افــزارهـا١٨ و کـارهاي بـزرگ او را بـود١٩ ».
ـگرديزي نيز ازپيروزي تهمورث بر ديوان و دستيابي

٢٠ـ)ــابوسعيد عبدالحي بن ضحاـک گـرديزي٬ تـاريخ
ـگرديزي مشهور به زين االخبار ٬ به کوشش عـبدالحـي

 حبيبي٬ دنياي کتاب٬ تهران ٬١٣٦٣ ص٣١.

بر ابداعات آنان ياد مي کند٢٠ . صاحب مجمل التواريخ
مي گويد: «و اول نوشتن و خواندن در عـهد او بـود٬

 ٢١ـ)ــمجمل التواريخ و القصص ٬ ص٣٩.

ديوان تعليم کـردند»٢١ . ابن بـلخي نـيز مـي نويسد:
«تهمورث اول کسي بود که خط پارسي نهاد و زيـنت
پـادشاهان سـاخت٬ از اسـپان بـرنشستن و بـارها بـر

٢٢ـ)ــابنـبلخي٬ فارس نامه ٬ بهـکوشش گاي لسـترنج و
رينولد آلن نيکلسون٬ دنياي کتاب٬ تهر ان٬١٣٦٣ چاپ

 افست٬ ص٢٩.

چارپايان نهادن »٢٢ . مبارکشاه فخر مدبر مي نويسد:
«زيــنت و رســوم پـادشاهي نـهاد... و خـط فـارسي

٢٣ـ)ــمحمد بن منصور ملقب به مبارکشاه فخر مدبر٬
آداب الحرب و الشجاعه ٬ بـه کـوشش احـمد سـهيلي

 خوانساري٬ اقبال٬ تهران ٬١٣٤٦ ص١٣.

نوشت »٢٣ . در منهاج سراج آمـده است: «بـه روايـتي
ابليس را بگرفتي و لگام بر سرش نهاد و برنشست...
اول کسي است کـه پـارسي نـوشت و نـخستين کسـي

٢٤ـ)ــمــنهاج ســراج٬ طــبقات نــاصري ٬ بــه کـوشش
 عبدالحي حبيبي٬ دنياي کتاب٬ تهران ٬١٣٦٣ ص٧.

است که تاج بر سـر نـهاد»٢٤ . شـهاب الديـن احـمد
نويري و خواندمير نيز تهمورث را بـاني و مـبتکر

٢٥ـ)ــشهاب الدين احمد نويري٬ نهاية االرب ٬ ترجمه
مــحمود مـهدوي دامـغاني٬ امـيرکبير٬ تـهران ٬١٣٦٧
ج٬١٠ ص١٤٨؛ خواندمير٬ حـبيب السـير ٬ بـه کـوشش
 محمد دبيرسياقي٬ خيام٬ تهران ٬١٣٥٣ ج٬١ ص١٧٧.

خط پارسي برشمرده اند٢٥ .
با بررسي رواياِت مندرج در منابع کهن درباره
تهمورث٬ درمي يابيم که صفات و اقدامات منسوب
به او با مفاهيم ظاهري القاب وي٬ يعني زيباوند و
ديباوند و ديوبند٬ مطابقت نمي کند و مخصوصًا با
زيـناوند تـناسبي نـدارد بـلکه بـراي جـانشين او٬
جمشيد٬ مصداق پيدا مي کند. زيرا٬ در بيشتر منابع
ـکهن٬ جمشيد به زيبايي و صـاحب جـمال نـيکو
وصف شده و استحصال ديـبا (ابـريشم) و ابـداع

سالح و جـنگ افـزار از اقـدامـات و ابـتکارات او
شمرده شده است. همچنين٬ بنا بر بيشتر روايات٬
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پژوهشي در باب القاب تهمورث

جمشيد بوده که ديوان را مغلوب و مسخر کرده و
آنان را بـه سـاختن گـرمابه و اسـتخراج مـعادن و

٢٦ـ)ــطـبري (ص١١٧) جـمشيد را سـازنده سـالح و
زين و پاالن و لگـام و مسـّخ رکننده ديـوان و کـاشف

اســـتحصال ابــريشم مــعرفي کــرده است؛ بــلعمي
(ص١٣٠) مي گويد جمشيد نخستين سازنده سالح و
ابريشم بوده است و «او ديـوان را فـرمود تـا گـرمابه
نــهادند». ابـوريحان بـيروني ( آثـار البـاقيه ٬ ص١٤٥)
جــمشيد را بــاني نـخستيِن سـالح و مسکـويه رازي
( تجارب االمم ٬ ص٥٦)٬ و نيز ابوطاهر مقدسي (آفرينش
و تـاريخ ٬ ج٬٣ ص١٢١)٬ و صـاحب مـجمل التـواريـخ
(ص٬٢٥ ٬٤٧ ٨٩) و ابن بلخي ( فارس نامه ٬ ص٬٣٠ ٣١)
و ابـن اسـفنديار کـاتب ( تـاريخ طـبرستان ٬ ص٥٧)٬ و
محمد عوفي ( جوامع الحکايات ٬ ص٦)٬ ضمن اشاره
به زيبايي جمشيد٬ از پيروزي او بر ديـوان و مسـخر
ـکردن و به بندگي گرفتن آنان سخن گفته انـد. ثـعالبي
نيشابوري ( تاريخ ثـعالبي ٬ ص١٣) بـه در بـند کشـيدن
ديوان و استحصال ابريشم و ساخته شدن زين و لگام
بــه دست جــمشيد اشــاره کــرده است. ابــن نـديم
(الفهرست ٬ ص٬٢٠ ٥٤٩) مي گويد: جمشيد ابـليس را
فرمانبردار کرد و جـنيان و شـياطين را بـه بـندگي در
آورد. صاحب نوروزنامه (ص١٦) مـي گويد: جـمشيد
«ديوان را مطيع خويش گردانيد و بفرمود تـا گـرمابه
ســاختند و ديــبا را بــبافتند٬ و ديــبا را پـيش از مـا
ديوبافت خواندندي... و سالح ها و پيرايه ها هـمه او
ســاخت». مــبارکشاه ( آداب الحـرب ٬ ص٧) نـوشته
است: «جمشيد نخستين کس بود که... شمشير و تيغ و
سالح... و ابريشم و ريسمان رشتن و جامه بـافتن او
نهاد٬ و زين افزار و پاالن استوار او فرمود٬ و اسب را
او در زين آورد». ابن بلخي نيز به استحصال ابريشم
به دست جمشيد و نيز سـاخت سـالح و دست افـزار
اشاره کرده است. بناـکـتي ( تاريخ بناـکتي ٬ ص ٢٠٩) و
حمداهلل مسـتوفي ( تـاريخ گـزيده ٬ ص٨١) از زيـبايي
جمشيد و ساخته شدن ابزار حرب به دست او سخن
ـگفته اند. ابن خلدون (العبر ٬ ج٬١ ص١٧٥) از زيـبايي
جمشيد تمجيد کرده است. ابن عتبه ( الفصول الفخريه ٬
ص٨١) و فــصيحي خوافــي ( مــجمل فـصيحي ٬ ج٬١
ص١٧) و خوانـدمير ( حـبيب السـير ٬ ج٬١ ص١٧٨) و
حسيني قزويني ( لب التـواريـخ ٬ ص٣٢) از ابـداعـات
جــمشيد٬ چــون پــديد آوردن سـالح و اسـتحصال

 ابريشم٬ و نيز زيبايي او سخن گفته اند.

مرواريد واداشته است٢٦ . اما٬ اـگر با دقت بيشتري
به تفحص و تتبع در بـاب اقـدامـات و ابـداعـات
تهمورث بپردازيم و القـاب يـا صـفات زيـباوند و
ديباوند و ديوبند او را بررسي کنيم٬ درمي يابيم که
مصاديق واقعي صفات و اقدامات او يا مـفاهيم و
تعبيراتي از آنها در ريشه لفظي اين القـاب مکـتوم

مانده است.

١. زيـــباوند ـ مسـتندات تـاريخي و شـواهـد
واژگاني بيانگر اين واقـعيت است کـه مـوّرخان و
نـويسندگان ايـرانـي ادوار کـهن تـرجـمه دقـيق و
دلپذيري از لقب اوستايي تهمورث٬ يعني آزيناونت
azinavant ـ٬ به دست داده اند. زيرا٬ بـنا بـر روايـاِت

متون معتبري چون آثـار طـبري و بـلعمي و ابـن
بلخي و غيره (Ä سطور پيشين)٬ تهمورث نخستين
ـکسي بوده که آرايش يا زينت ملوک با زين برنهادن
و بر اسب نشستن را آورده است. مثًال ابن بـلخي
مــي گويد: تـهمورث «زيـنت پـادشاهان سـاخت از
اسپان بـرنشستن ». مـبارکشاه مـي نويسد: «زيـنت و
رسوم پادشاهي نهاد». اـگر نـوشته هاي مـنابع کـهِن
مشابه را بررسي کنيم٬ متوجه مي شويم که صاحبان
ايـن آثـار٬ بـه صـفت اوسـتايي تـهمورث٬ يـعني
آزيـناونت ٬ تـوجه داشـته و آن را مـرکب از آذيـن
(=ـآدين: آيـين) + آونـد (= ونـد ٬ پسـوند اتـصاف)
دانسته و آن را دارنده يا آورنده رسـوم و آيـين يـا
آرايش و زينت٬ به صورت «زيباوند»٬ به عـربي و
فارسي ترجمه کرده اند. زيـرا واژه آذيـن٬ بـه قـول
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نامه فرهنگستان ٦ /١
تحقيقات ايران شناسي ١٩٩

 پژوهشي در باب القاب تهمورث

مبارکشاه غـزنوي (لغـوي قـرن هـفتم)٬ «آرايش را

٢٧ـ)ــفـخرالديـن مـبارکشاه غـزنوي٬ فـرهنگ قـواس ٬
بــهـکــوشش نــذيراحــمد٬ بــنگاه تــرجــمه ونشـر کـتاب٬

 تهر ان٬١٣٥٣ ص١٨٥.

ـگويند»٢٧ و٬ به نوشته برهان قاطع ٬ «آذين بر وزن و
معني آيين است که زيب و زينت وآرايش و رسم و
قاعده و قانون بـاشد». کـلمه آونـد نـيز بـه مـعني
صاحب و دارنده است. از ديگرـسوي٬ بدان لحاظ
ـکه حمزه اصفهاني و ابوريحان بـيروني و بـرخـي
ديگر از نويسندگان قديم لقب تهمورث را زيباوند
ثبت کرده اند٬ مي توان اطمينان يافت که آنها ترجمه
فارسي دقيقي براي آذيناونت آورده اند؛ زيرا زيباوند
مرکب از دو واژه زيب (= آذين) و آوند است. بـه
قــول اســدي طـوسي٬ «زيب نـيکويي و زيـنت

٢٨ـ)ــاسدي طـوسي٬ لغت فـرس ٬ بـه کـوشش فـتح اهلل
مجتبائي و علي اشـرف صـادقي٬ خـوارزمـي٬ تـهران
٬١٣٦٥ ص٣٨. واژه «زيب» در لغت فــــرس ٬ چــاپ
د دبيرسياقي (ص٩) به معناي «نيکويي» و چاپ محّم
عباس اقبال (٢٧) به معناي «زيبايي و خوبي» آمـده

 است.

بــاشد»٢٨ و٬ بــه نــوشته مــحمد بـن هـندوشاه

٢٩ـ)ــمحمد بن هندوشاه نخجوانـي٬ صـحاح الفـرس
(فرهنگ لغات فـارسي از قـرن هشـتم)٬ بـه کـوشش
عبدالعلي طاعتي٬ بنگاه ترجمه و نشر کـتاب٬ تـهران

 ٬١٣٤١ ص ٣٨.

نخجواني٬ «زيب نيکويي و مالحت باشد»٢٩ ؛ و٬ به
«زينت و نيکويي و آرايش ـگفته صاحب برهان قاطع٬
باشد». شواهدي کـه در لغت نـامه بـراي زيب آمـده
ابــياتي است از فــردوسي٬ فــرخــي٬ اسـدي و
ناصرخسرو مؤيد معناي «آذين» و نيز تعبيري براي

«زينت ملوک».
شايد قديم ترين متني که٬ در آن٬ لقب زيباوند
براي تهمورث آورده شده سني ملوک االرض و االنبياء
تأليف حمزه اصفهاني٬ در نيمه قرن چهارم٬ باشد.
حمزه اصفهاني لقب تهمورث را زيباوند ذـکر کرده و
يادآور شده است که « زيباوند يـعني مـرد بـا سـالح

ان و ٣٠ـ)ــحــمزة بـن حسـن اصـفهاني٬ تـاريخ پـيامبر
شاهان ٬ ترجمه جعفر شـعار٬ امـيرکبير٬ تـهران ٬١٣٦٧

 ص٣٠.

تمام »٣٠ . هـمو٬ از قـول ابـومعشر بـلخي (وفـات:
٢٧٢ـهـ) و مستند به اقوال قديم تر٬ متذکر مي شود
ـکه تهمورث دوستدار دانش بود و٬ براي محافظت
دانش ها از گزند حوادث زميني و آسماني٬ فـرمان
داد آنها را بر پوست درخت توز نبشتند و در جايي
مستحکم و به دور از آفات قرار دادند تا در دسترس

 ٣١ـ)ــهمان٬ ص١٨٣.

نسل هاي بعدي باشد٣١ . ابن نـديم روايـتي مشـابه
نــقل کـرده است: «بـه دسـتور تـهمورث٬ در عـلوم
[ ـدر ـگــوناـگــون بـه خـط فـارسي نـوشته و در آنـجا

٣٢ـ)ــجمله داخل قاّلب مبتني بر گفته هاي ابـومعشر
بلخي است که حمزه اصفهاني (ص ١٨٢ تا ١٨٤) نقل

ـکرده است.

ساختمان يا سردابي خلل ناپذير٬ در جي اصفهان] ـ٣٢

٣٣ـ)ــابن نديم٬ الفهرست ٬ ترجمه م. رضا تجدد٬ ابـن
سينا٬ تهران ٬١٣٤٦ ص٤٣٩.

ـگذاشته بـودند»٣٣ . شمس الدين مـحمد شـهرزوري
نيز٬ به استناد منابع کهن٬ تهمورث را «مَلِک فاضل٬
دوست دارنــده عــلم و اهــل عـلوم » وصـف کـرده

٣٤ـ)ــشـمس الديـن مـحمد بـن مـحمود شـهرزوري٬
نزهةـاالرواح و روضة االفراح ( تاريخ الحکماء )٬ ترجمه
مقصود علي تـبريزي٬ انـتشارات عـلمي و فـرهنگي٬

تهران ٬١٣٦٥ ص٢٩.

است٣٤ . حــمزه اصـفهاني نـيز٬ بـه اسـتناد مـنابع
قديم تر٬ از دانش دوستي ايرانـيان و نـيز تـهمورث

٣٥ـ)ــحمزه اصفهاني٬ همان جا.

شرحي مبسوط آورده است٣٥ . از آنجا کـه٬ بـنا بـر
بيشتر روايات٬ تهمورث ديوان را از آبادي ها بيرون
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نامه فرهنگستان ٦ /١
٢٠٠ تحقيقات ايران شناسي

پژوهشي در باب القاب تهمورث

رانده و خـطـنـوشتن و دانش انـدوختن را تـرويج
ـکــرده است٬ ايـرانـيان صـفات شـايسته اي چـون
آذيناوند و زيباوند بـه او داده انـد؛ زيـرا او٬ بـدون
جنگ افزار٬ به نبرد با اهريمنان و ديو جهل رفته و
سالح خَرد رهنمون او بوده است. در واقع٬ او٬ با
سـالح دانش٬ اهـريمن و ديـوان را بـيرون رانـد و
ســالمت و ســعادت ايــرانــيان را تـضمين کـرد.
محمدپادشاه٬ در شرح لقب تهمورث٬ گـفته است:
«چون٬ به رياضات٬ اخالق ذميمه را به حميده بدل
ـکــرده بــر نـفس غـالب شـده بـود٬ او را ديـوبند
خواندند». بنابراين٬ صفت زيناوند بـراي خسـروي
هــوشمند و بــاـخـرد و نـيرومندبرازنـده نـيست٬
بــه خصوص کـه٬ بـنا بـر بـيشتر روايـات٬ زيـن و
جنگ افزار از ساخته هاي عصر جمشيد بوده است.

٢. ديباوند ـ همان طور که گفتيم٬ در بيشتر منابع
ـکهن٬ ابداع خط و نوشتن (تـحرير) بـه تـهمورث
نسبت داده شده است. برخي مستندات تاريخي و
شــواهـد واژگـاني داللت بـر آن دارد کـه صـفت
ديباوند٬ که در بـعضـي از مـنابـع بـراي تـهمورث
آمده٬ مبتني بر همين انتساب و به معناي «دارنده
خط» بوده است. زيـرا ديـبا ٬ در صـورت اصـلي و
اوليه خود٬ يعني ديپِي رايج در عصر هـخامنشيان٬
به معناي «خط» بوده٬ و کلمه وند به معناي دارنده
dipi ـ٬ در کــتيبه هاي هــخامنشي٬ بـه Ä پورداود٬ فـرهنگ ايـراناست. واژه ٣٦ـ)ــدرباره واژه «ديپي»

باستان ٬ تهران ٬١٣٥٦ ص١٠٩ تا ١١٣. مثًال داريـوش
در سنگ نبشته بهستان (ـکتيبه بيستون) گويد: «تو کـه
dipâª بخواني٬ کرده من تو را بـاور زين پس اين ديپي

 شود٬ آن را دروغ مپندار» همان٬ ص١٠٩).

معناي «خط» آمده است٣٦ . بـه نـظر مـي رسد کـه
«ديبا» پيش از آن که به معناي ابـريشم بـاشد٬ بـه
معناي «خط (تحرير)» بـوده است؛ چـون مـمکن
است٬ پــس از کشــف شـدن ابـريشم (حـرير) و
نگارش بـر روي آن٬ ديپي خـوانـده شــده بـاشـد.
داليل و شواهد واژگانـي و تاريخي در تأيـيد ايـن

نظر موجود است:

١) همين صفت ديباوند براي تهمورث يکي از
شواهد واژگاني است. زيـرا٬ در روايـات٬ خـط در
تهمورث پيدا شده و استحصال ابريشم (ديبا) عصر

در دوره جانشين او٬ جمشيد٬ آغاز شده است.
٢) دپيري در زبان پهلوي به مـعني «خـط» و
ديـنـدپـيريه (خـط اوسـتايي) و صـورت پـازند آن

٣٨ـ)ــ همان ٬ ص٣٧.١١٢ـ)ــ همان ٬ ص١١١.

divâª ـ٣٧ با واژه هاي ديبا و ديباه و ديـبه و ri ديويري
ديباچه و ديوان و دبير و دبيرستان و دبستان از يک
ريشه و بن هستند٣٨ و از واژه ديپي فارسي باستان

ريشه گرفته اند.
٣) حرير از باب تحرير است و به نظر مي رسد
ـکه در بادي امر به معني «خط» به کار مـي رفته و٬
پس از کشف شدن ابريشم٬ به مناسبت نگارش بر
روي آن٬ هم چون ديبا٬ مـعني ابـريشم پـيدا کـرده

است.
٤) در آثار نويسندگان و شـاعران قـديم٬ واژه
«ديبا» در مضاميني که به نگارش مربوط مي شود به
ـکار رفته است. مثًال ابـوالفـضل بـيهقي مـي گويد:
«چون آنجا رسم٬ بهره از نوشتن بردارم و اين ديباي
خسرواني٬ که پيش گرفته ام٬ به نامش زربفت گردانم.»
يا «نسخت بيعت و سوگندنامه را استاد من به پارسي
ـکرده بود تـرجـمه راست٬ چـون ديـباي رومـي هـمه

٣٩ـ)ــابوالفضل محمد بن حسين بيهقي دبـير٬ تـاريخ
بيهقي ٬ به کوشش علي اـکبر فياض٬ دانشگاه فردوسي٬

مشهد ٬١٣٥٦ ص٬٣٨٧ ٤٩٧.

شـــرايــط را نگــاهداشــته بــود»٣٩ . مـحمد عـوفي
مي نويسد: «اين رباعي وقـتي گـفته است کـه کـاتب
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نامه فرهنگستان ٦ /١
تحقيقات ايران شناسي ٢٠١

 پژوهشي در باب القاب تهمورث

تقدير بر ورق ديباچه رومي شاهد او خط نسخ تحرير

٤٠ـ)ــمحمد عـوفي٬ لباب االلباب ٬ بـه کـوشش عـالمه
 محمد قزويني٬ فخر رازي٬ تهران ٬١٣٦١ ج٬١ ص٦١.

ـکرد»٤٠ . در مرزبان نامه آمده است: « ديبافروش زنـي
داشت که از ديباچه رخسارش نقش بند چين نسـخه
زيبايي بُ ردي٬ و صورتگر خامه مثل او در هيچ کارنامه

٤١ـ)ــ مرزبان نامه تأليف مرزبان بن رستم بن شروين در
اواخــر قــرن چــهارم٬ و اصـالح کـاتب سـعدالديـن
وراويني در اوايل قرن هفتم٬ بـه کـوشش مـحمد بـن
عبدالوهاب قزويني٬ کتاب خانه صدر٬ تـهران ٬١٣٥٢

 ص١٥٣.

ننوشتي »٤١ . از ابوالحسن علي بن حسـن بـاخرزي
(مقتول به سال ٤٦٧) شعري به اين مضمون نـقل

شده است ( مجمع الفصحا ٬ ج٬٢ ٨٧٦):
اـگر شعر خواهـي روانت بـرآرم
هم از گفته خود هم از باستاني
وـگــر نــامه بـايد نـبشتن بـبافم
ز خـطّ م يکـي ديـبه خسـروانـي

اسدي طوسي ( ـگرشاسب نامه ٬ ص٢٠) نيز چنين
مضمون سازي کرده است:

بــــبافم يکـــي ديــبه شــاهوار
ز معنيش رنگ و ز دانش نگـار
ز جان آورم تـار و پـودش فـراز
ـکـنم خسـروي را بـرو بـر طـراز

مجد همگر ( ديوان ٬ ص١٨٠) «ديبا» و «خط»
را قرين آورده است:

به هر ملک و شهري به ديباي خطّم
مــثالي شـدي چـون قـضا از روانـي

٥) طراز ٬ که بـه مـعناي «نگـارجـامه٬ خـطوط
نگارين ديبا و کارگاه ديبا» آمده٬ در متون٬ با خط و
نگار قرين گشته است. ابوالفضل بيهقي مي نويسد:
« بوالحسن عبدالجليل را امير رياست نشابور داد٬ هم

 ٤٢ـ)ــ تاريخ بيهقي ٬ ص٨١٤.

بر آن خط و طراز که حسـنک را داد»٤٢ . در هـزليات

آستين شقاوتش اين منسوب به سعدي آمده است: «
طــراز دارد کـه: و ان عـليک لعـنتي الي يـوم الديـن »

( لغت نامه ٬ ذيل طراز ٬ طرازيدن )؛ همچنين طرازيدن به
معناي «آراستن» و نيز «نگارش يا نگاريدن نقوش يا
خطوط بر روي حرير» است. ناصر خسرو گويد:

يکي ديبا طرازيدم نگاريده به حکمت ها
ـکه هرگز نامد و نايد چنين از روم ديبايي

خوب ديبايي طرازيدم حکيمان را کـه او
تا قيامت جـز سـعادت را نـبيند کس روا

٦) در حاشيه برهان قاطع ٬ ديباجه ٬ از قول دُزي
(ج٬١ ص٤٢١)٬ معّرب ديباچه دانسته شـده است.
فرهنگ نويسان هندي و ايراني٬ ديــباجه را «قـباچه
ابريشميِن مکلِل خاِص مورِد تـوجه شـهرياران٬ و
حتي عالمت پادشاهي در ايران» معرفي کرده و آن
را مصّغر ديبا دانسته اند که٬ به مناسبت آرايش٬ بـر

امـپوري٬ در سـال ٤٣ـ)ــمــثًال غـياث الديـن مـحمد ر
٬١٢٤٢ نوشته است: «ديباچه مصّغِر ديباست و نوعي
جامه ابريشمين که قباچه سالطين باشد ( غياثـاللغات ٬
ص٣٨٥). رضاقلي خان هدايت ( فـرهنگ انـجمن آرا ٬
[ ديباچه] به حسب ص٣٩٦) نيز مي نويسد: «ديباجه
لفظ مصّغِر ديباج است و در اصل لغت فرس به معني
جامه اي است نيمچه٬ از ديباي خسرواني مکلل٬ که
پوشش خاصه پادشاهان عجم بودي٬ آن را بر باالي
جامه هاي ديگر پوشيدندي و در هيچ پوشش چندان
تکلف نکردندي که در ديـباجه٬ زيـرا کـه آن يکـي از
عالمات پادشاهي است مانند لواجه و سرير و اـکليل
چـنان کـه سـاماني گـفته و بـعضي گـفته انـد ديـباجه
قطعه اي است که روي کار ديبا باشد و خطبه کتاب را
به طريق مجاز ديباجه خوانند به اعتبار آن که زيـنت

ـکتاب بدان است».

خطبه کتاب نيز اطالق شده است٤٣ . ديباچه برخي
از نسخه هاي خطي کـهن بـر روي قـطعه اي ديـبا
نگارش يافته است. در برخي از نسخ خطي کـهن٬
خطوط مطلع مقدمه٬ يا خطبه کتاب٬ با تذهيب و
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٢٠٢ تحقيقات ايران شناسي

پژوهشي در باب القاب تهمورث

تشعير و ترصيع٬ جلوه و زيبايي خاصي پيدا کرده
است. در واقـع٬ لفـظ ديـباچه بـر «ديـباي نگـارين
مخطوِط مطّرز» داللت دارد که يادآور واژه پارسي
باستان ديپي ٬ و تعبيري از واژه عربِي حرير است. بر
همين اساس٬ شرح ُدزي درباره لغات حرير و مُحرِّر
محتاج توضيح به نظر مي رسد٬ آنجا که مـي گويد:
«چون کلمه حرير به معناي پارچه ابريشم است٬ به
نظر من دور نيست که کلمه مَُحرِّر معرف پارچه اي
از ابريشم مخلوط باشد. به عـبارت ديگـر٬ کـلمه

٤٤ـ)ــر.پ.آ. ُدزي٬ فرهنگ البسـه مسـلمانان ٬ تــرجـمه
حسينعلي هروي٬ بنگاه ترجمه و نشـر کـتاب٬ تـهران
٬١٣٥٩ ص١٠٩؛ همو٬ در ادامه٬ به استناد نوشته ابن
سعيد ( تاريخ اسپانيا ٬ نسخه خطي گوتا٬ پشت برگ٤٠)
ـکه لغت «تحرر» را در عبارِت «يصنع فـي غـرناطة و
بسطة من ثياب اللباس المحررة الصنف الذي يعرف
بالملبد المختم» آورده و افزوده است: اما کلمه مختم
را٬ که ابن سعيد آورده٬ ابن خلدون نيز در اين عبارت
براي ابريشم به کار برده است «مـن اللـباس ثـالثون
شقة مـن الحـرير المـختم المـرقوم بـالذهب للـباس

 الخلفاء مختلفة االلوان و الصنائع».

ر ٬ به معناي «ساخته شده از ابـريشم است»٤٤ . مَُحرِّ
بلي٬ اين درست که واژه مَُحرِّر به مـعني «پـارچـه
ابريشمي» بوده است٬ اما نه ابريشم مخلوط بلکه٬
ر٬ در بادي امر٬ به معني به گمان نگارنده٬ واژه مَُحرِّ
«پــارچــه ابــريشِم مـخطوط و مـطّرز بـه هـمان
ي٬ مانند ديـباچه» بـوده و٬ مـانند نگاشته هاي خطّ
واژه تحرير ٬ از واژه حرير ساخته شده است. بي گمان
ر به معني «نويسنده و دبير و منشي» واژه عربي مَُحِرّ
نيز از حرير به معناي اصلي قديم آن٬ «خط»٬ مشتق

است.
دراين بيت سوزني سمرقندي ( ديوان ٬ ص٤٧)٬

ديباچه با ديباج مضمون ساز شده است:
ديباچه ديوان خود از مدِح تو سـازم
تا هر ورقـي گـيرد ازو قـيمِت ديـباج

نـظامي گـنجوي در مـثنوي شـرفنامه ( خـمسه ٬
ص٩١٨)٬ مي گويد:

ـگــــذارنــــده نــــقِش ديــــباي روم
ـکـــند نــقِش ديــباچه را مشِک بــوم

اين هم از مـضامين بـابافغاني شـيرازي است
( ديوان بابافغاني ٬ ص١٧٤):

يک سر موي ز ديباچه خط تو نخاست
ـکه قـلم بـر زبـر حـرف کـتابي نکشـيد

به گواهي برخي از روايات تـاريخي٬ نگـارش

خط٬ پس از کشف شدن ابريشم٬ بر روي ديبا انجام
مي شده و اين نگارش ها٬ در بادي امر٬ به صورت
٬ به روايت عاليم و رموز تصويري بوده است. مثالً
فردوسي٬ وقتي فـرزند سـياوش مـتولد مـي شود٬
جريره٬ همسر او٬ نشاني دست کودک را به زعفران

ـرس٬ کـتاب خانه ٤٥ـ)ــ شــاهنامه ٬ از روي چــاپ وولّ
بروخيم٬ تهران بي تا٬ ج٬٣ ص٦٣١.

آغشته مي کند و بر پشت نامه مي نگارد٤٥ :
هــمان مــادِر کــودِک ارجــمند
جــــريره ســــِر بـــانواِن بــلند
بــفرمود خــفته بــه فــرمانبران
ُخرد در زعـفران آن  زدن دسِت 
نــهادند بــر پشِت آن نــامه بـر
ـکه نـزِد سـياوخِش خودکامه بـر

عالمت ها يا رموز٬ چون نشان پنجه٬ بر روي
ديبا نگاشته مي شده است. نشان پنجه شباهتي به
انگشت نگـاري داشـته است. اسـدي طـوسي نـيز
روايت مي کند که نريمان با فـرستادن نـامه يـا٬ در
واقع٬ پرنياني نگارين بـه نشـاني از پـنجه کـودک٬

٤٦ـ)ــحکيم ابونصر علي بـن احـمد اسـدي طـوسي٬
ـگرشاسب نامه ٬ به کوشش حـبيب يـغمايي٬ کـتاب خانه

طهوري٬ تهران ٬١٣٥٤ ص٤٣٣ـ.

براي گرشاسب٬ تولد سام را خبر مي دهد٤٦ :

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


نامه فرهنگستان ٦ /١
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 پژوهشي در باب القاب تهمورث

فــــرستاد بــــا نـــامه اي بــر حــرير
بــــه گــرشاسِب گــردن کِش گُــردگير
بــر آن نــامه از دسِت کــودک نشـان
ز مشک و گــالب و مــي و زعــفران

تهمورث ديوبند است که٬ ٣. ديوبند ـ لقب اشهر
در مقايسه با ديگر القاب او٬ در منابع و متون کهن
بيشترآمده است. اما معناي ظاهري آن «درـ بندـ کشنده
ديو» با صفات يا اقداماتي که به او نسبت داده شده
مطابقت ندارد. در بيشتر روايات کهن٬ مسخر کردن
دربندکشيدن ديوها به جمشيد منسوب شده است. يا
از ديگر سوي٬ در همه نسخ خطي و چاپي معتبر
شاهنامه ٬ از تهمورث با لقب ديوبند ياد شده است.
بر اساس روايت شاهنامه ٬ پس از هوشنگ٬ «پسر بُد
انمايه تـهمورِث ديـوبند» مر او را يکي هوشمند گر
جانشين او شد. اهرمن و ديوان هنرهايي شگـفت
از جمله با نوشتن آشنا بودند. آنچه با نوشته داشتند.
تهمورث اهريمن مبادله مي شد راز و بر بين ديوان و
و آدميان پنهان بود. او عهد مي کند که «هرـ چيز کاندر
جهان سودمند کنم آشکارا گشايم ز بند» و٬ بـه ايـن
برفت اهرمن را به افسون ببست چو بر مقصود٬ «
تيزرو بارگي برنشست ». ديـوان٬ کـه پـيرو اهـريمن
بودند٬ به ستيز با تهمورث بـرخـاستند و مـغلوب
شدند و امان خواستند. تهمورث بدان شرط امـان

 ٤٧ـ)ــ شاهنامه ٬ ج٬١ ص٢٠-٢٢.

داد که راز نگارش يا رموز را آشکار کنند٤٧ :
ـکِــــِي نــــامور دادشــان زيــنهار
بـــدان تــا نــهاني کــنند آشکــار
نــبشتن بــه خســرو بــياموختند
دلش را بــه دانش بــر افــروختند
نبشتن يکـي نـه کـه نـزديک سـي
چه رومي چه تازّي و چه پارسي

اسدي طوسي نيز روايتي عجيب نقل کرده که
احتمااًل اشاره دارد به دانش ها و آموخته هايي کـه

تهمورث به ثبت و ضـبط آنـها فـرمان داده است.
بنا بر اين روايت٬ گرشاسب٬ در پاي کوهي موسوم
به بندآب در اعماق زمين٬ کاخ يا سرايي عظيم بـا
امکــانات فـراوان و نـيز لوحـه اي کشـف مـي کند

٤٨ـ)ــ گرشاسب نامه ٬ ص١٨٥-١٨٧.

متضمن وصايا و پندهاي تهمورث٤٨ :
د از رنگ هم چون بهارــــــ سرايي بُ
رِد وي ايوان بلورين چـهارــ... گِ ز
يکي الژورديـنْش لوحـي ز بـرــــــ
بر آن لوح سي خط نبشته به زرــ...
منم پوِر هوشنگ شـاِه بـلندــــــ
جــهاندار تــهمورِث ديــوبندـــــ
حصار و طلسمي چنين ساختمــــــ
بســي گـوهر و گـنج پـرداخـتمــ...
اـگر ديو راهـي نـمودي درستــــــ
نبردي ز ره خويشتن را نخستـــــ

ديوان را در در نوروزنامه آمده است: تهمورث «
[ ...] و مردمان را دبيري آموخت و اورا طاعت آورد
[ ... جمشيد] تهمورث ديوبند خواندندي٬ و از پِس او
ديوان را مطيع خويش گردانـيد و بـفرمود تـا گـرمابه
ساختند و ديبا را ببافتند و ديبا را پيش از ما ديوبافت
[ ...] و ســالح ها و پــيرايــه ها هـمه او خــوانــدندي

٤٩ـ)ــ نوروزنامه ٬ ص١٣.

ساخت»٤٩ .
تــفاوت هاي گــويشي واژه «دبـير» در عـصر
سـاسانيان٬ بـه تفاوت تـلفظ واژه ديـو در نـواحـي
ـگوناـگون خـراسـان (ِدو ٬ ِدب ٬ ديب ) دارد. بـر ايـن
اساس٬ ديوبند را گونه اي از ديپي وند و ديباوند مي توان
شمرد به معني «صاحب خط و دبيري». اما صاحب
نوروزنامه روايتي جالب متضمن تعبيري براي خط
و دبــيري دارد: «نــخست کســي کــه دبـيري بـنهاد
تهمورث بود و مردم٬ اـگر چند با شرِف گفتار است٬
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چون به شرف نوشتن دست ندارد ناقص بـود چـون
يک نــيمه از مـردم. زيـرا کـه فـضيلِت نـوشتن است
فضيلتي سخت بزرگ که هيچ فـضيلتي بـدان نـرسد.
زيـرا کـه وي است کـه مـردم را از مـردمي بـه درجـه
فرشتگي رساند و ديو را از ديوي به مردمي رساند٬ و
دبيري آن است که مردم را از پايه دون به پـايه بـلند
رساند تا عالم و امام و فقيه و منشي خوانده شود٬ و
هم چنان مردمان به فضيلت سخن از ديگر حيوانات

 ٥٠ـ)ــ همان ٬ ص٦٠.

جدا گردد»٥٠ .

براي صفت ديوبند ٬ يـعني لقب تـهمورث٬ دو
تعبير ديگر نيز مي تواند محتمل بـاشد: ١) بـنا بـر
برخي روايات٬ ديوان رازهاي نهاني عالئم خـط و
نگارش را براي تهمورث آشکار کرده اند. آـگاهي از
مدلول اين رمـزها٬ هـم چون فـند يـا تـرفندي٬ در
انحصار ديوان بوده است. واژه فند فارسي٬ همانند
ترفند ٬ به معناي فسون و نيرنگ است٬ کـه مـفهوم
تــردستي نـيز دارد. واژه بـند ٬ بـا هـمين مـعنا٬ در
سروده هاي شاعران قديم چون رودکي و فردوسي
و منجيک ترمذي آمده است ( لغت نامه ٬ ذيل بند ). بر
اين اسـاس٬ ديـوبند را گـونه اي از ديـوفند مـي توان

شمرد.

٢) نفِس خواندِن رموز ترفند يا فند به حساب
مي آمده که٬ در اين صورت٬ ديوبند را مـي توان بـه
ديپي بند يا ديپي فند باز گرداند. در زبان سومري٬ واژه
(dub) به معناي «خط و لوحه» است و واژه دوب

ان باستان ٬ ص١١٢.  ٥١ـ)ــ فرهنگ اير

دبير را برگرفته از زبـان سـومري دانسـته انـد٥١ . زان
سوي٬ سـومريان را از نـژاد سـامي نشـمرده انـد و
احتمال داده اند که آنان از منطقه اي کوهستانيـــ به
ـگمان برخي از مغرب درياي خزر و به نظر بعضي از
جنوب آنـــ به بين النهرين رفته اند و مي توان ديوان
را با سومريان مطابقت داد. بنا بر بسياري شواهـد

واژگاني و برخي مستندات تاريخي٬ مشترکاتي بين

٥٢ـ)ــنگارنده٬ در «مشترکاتي از ديوان و پيشداديان با
سومريان»٬ مجله گلچرخ ٬ شماره٢ و٬٣ ارديـبهشت و
تير ٬١٣٧١ در وجـوه تشـابه ديـوان و پـيشداديـان بـا

سومريان تحقيق کرده است.

ديوان و سومريان مي توان سراغ گـرفت٥٢ . مـحتمل
بــه نظر مــي رسد کــه ديــوان٬ پس از شکست از
پيشداديان٬ به بين النهرين رفته باشند. آنان با نگارش
الواح گلين و شرح ابداعات و ابتکارات و عادات و
رسوم و وصف سرزمين اصلي خويش٬ در مدخل
تاريخ مدّون قرار گرفتند و نخستين فصل آن را بـه

خود اختصاص دادند.

سخن آخر
بي گمان٬ خلط صفات و القاب تهمورث و جمشيد
و معاني آنها و همچنين ابداعات و انکشافاتي که به
آنان و به رقباي هوشمند و مغلوب آنـان (ديـوها)
نسبت داده شده حکايت از آن دارد که ١) فرهنگ
و مدنيت در ايران زمين پـيشينه دور و دراز دارد و
منشأ ابداع خط و اسـتحصال ابـريشم ايـران زمـين
بوده است. ٢) دو فرهنگ و تمدن در شمال ايران
درآميخته و ابداعات و ابتکاراتي نو از جمله خط و
استحصال ابريشم را پديد آورده است. ٣) پس از
پــيدايش خــط٬ بــر روي بـافته ابـريشمي خـط
نگاشته اند و اين مطابقِت «ديبا» و «ديپي» يا حرير
و تــحرير و مشــتقات آن را تــوضيح مــي دهد؛
به خصوص که٬ در مـنابع کـهن فـارسي٬ شـواهـد
بسياري وجود دارد حاـکـي از اسـتفاده از ابـريشم
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 پژوهشي در باب القاب تهمورث

(حرير) در نگارش٥٣ . ٤) دانشمندان و پژوهشگران
غربي به اين احتماالت عنايت کمتري نشان داده اند
و٬ به همين دليل٬ در مورد صفات تهمورث دچار
اشتباه شده اند. در شرح اقدامات جمشيد نيز ايـن
اشتباه٬ در ترجمه واژه پيل پيش آمده است؛ چـون
پيل احتمااًل به معناي «پيله ابريشم» بايد گرفته شود
و به غلط «فيل» و نيز «پير» مدلول آن فرض و بـر
همين اساس ترجمه شده است٥٤ . در نتيجه همين
اشتباه٬ اواًل نظريه ايراني بودن مبدأ ابـريشمـــ کـه
داليل زيادي بـراي آن مـوجود استـــ خـدشه دار
شده و منشأ چيني داشتن آن قبول بيشتري يـافته
است. ثانيًا٬ به ديگر اقـدامـات جـمشيد٬ ازجـمله
سـاختن سـالح تـوجه نشـده و٬ در نـتيجه٬ لقب

تهمورث را زيناوند پنداشته اند.

٥٣ـ)ــدر منابع کهن فارسي٬ مخصوصًا در سروده هاي
حماسي و داستان هاي با مباني تاريخي٬ از نگـارش
نامه بر روي حرير يا پرنيان شواهد فراواني مـوجود

است. از جمله اين مـنابع شـاهنامه فـردوسي٬ ديـوان
عــنصري٬ گــرشاسب نامه اســدي طـوسي٬ بـهمن نامه
ايرانشاه بن ابي الخير٬ ويس و راميِن فخرالدين اسـعد
ـگرگاني٬ اشعار سنائي٬ اشعار ناصر خسرو٬ شرفنامه و
اقبال نامه نظامي گنجوي٬ اشعار کمال الدين اسماعيل٬

خسرونامه عطار مي توان نام برد.
٥٤ـ)ــنگــارنده («شـناخت تـاريخي ابـريشم ايـران»٬
مــجله تــحقيقات تـاريخي ٬ شـماره ٤ و ٥ـ٬ تـابستان
٬١٣٦٩ ص٢٣-٬١٥٢ با ارائه داليل و شواهد تاريخي
و واژگاني٬ منشأ ايراني داشتن ابريشم را ثابت کـرده
است). از جمله٬ داليلي آورده ام که مـبتني است بـر
واژه «پيل» کـه بـه مـعناي «پـيله ابـريشم» بـوده و در
برگردان آن به زبان چيني به معناي پيل (=ـفيل) آمده؛
زيرا در چين کرم پيله را «چنک سيانک» مي نامند که
به معناي کرم فيل است. هـمين اشـتباه را مـترجـمان
اروپايي و ايراني منابع پـهلوي٬ طـي دو قـرن اخـير٬
مــــرتکب شــده٬ و مــدلول واژه «پــيل» را «فــيل»

پنداشته اند.
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