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 و دیگر منابع تاریخی شاهنامهبررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در 

 
 *زاگرس زند

-گاه بينکدة علوم انساني، دانشگاه تهران، گروه تاریخ، دانشدکتری تاریخ ایران باستان از دانش

 المللي امام خميني، قزوین، ایران

 55/51/5187تاریخ دریافت: 

   6/6/5182  تاریخ پذیرش:
 

 چکيده
های تاریخِي بسياری نام برده شده فردوسي از شخصيت شاهنامةدر بخش ساسانيان 

اند یا القاب و ت شدهـشده ثبهای گوناگون و گاه تحریفکه در دیگر منابع با ریخت

و  است بوده بسيار ها نشسته است. گاه ميزان تفاوتآنان به جای نامِ آن های رسميِعنوان

راه شناسي، یافتن معنای نام و تبارشناسي آن شخصيت گمگر را در ریشهتواند پژوهشمي

 شاهنامهکار رفته در های به/لقبتر علمي بيانجامد. برخي نامکند و به خطاهای بزرگ

شود. نام/لقب شهربراز در هيچ یک از منابع تاریخي دیده نميیگانه است و در دیگر منابع 

ه ـثبت شده است. این جستار ب شاهنامهها در ـام/لقب تنـن نـنيست و ای« رایينـف»

پردازد و برای این کار، این ها در منابع گوناگون ميشناسي و سنجش این نام/لقبریشه

هلوی، فارسي، عربي، سریاني، ارمني و شخصيت و نام، عناوین و القاب او در منابع کهن پ

از سوی فردوسي و « فرایين»یوناني ردیابي، واکاوی و سنجش شده و دربارة چرایيِ ثبت 

ميزان درستي یا تحریف آن و نقش فردوسي، منبع او، کاتبان و ویراستان در این تغييرات 

ها این نام یک شخص هستند و هر دوی شاهنامهدر « فرایين»و « گراز»بحث شده است. 

 وجود داشته و فردوسي هر دو را  با کمي تغيير به کار برده است. شاهنامهدر منبع 

 ، گراز، فردوسي، ساسانيان.شاهنامهفرایين، شهربراز،  ها: واژهکليد
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 مقدمه     

های تاریخيِ بسياری نام برده شده فردوسي از شخصيت شاهنامةدر بخش ساسانيانِ      

توان اند، ميهای گوناگون نگاشته شدهدیگر منابع کهِن تاریخي، که به زبان ها را درکه آن

اگون و گاه ـهای گونها ممکن است با ریختیافت. در دیگر منابع نام این شخصيت

ها نشسته های رسمِي آنان به جاِی ناِم آنشده ثبت شده باشد و یا القاب و عنوانتحریف

[، گذر زمان، ترجمة منابع از فارسِي 5ها ]نویسدست کنندگانِباشد. اگر خطای رونویس

[ 8ها و تحول زبان فارسي از دورة ميانه به نو ]ميانه )پهلوی ساساني( به عربي و دیگر زبان

شود و به آشفتگي و تر ميها و خطاها بيشرا نيز در نظر بگيریم، ميزان و حجم این تفاوت

از اسالم بسياری از منابع فارسي ميانه مانند  گران دامن خواهد زد. پسسردرگمي پژوهش

ها نيز معرّب شد و یا در خط ها به عربي ترجمه شدند و در نتيجه، نام شخصيتنامهخدای

گر تواند پژوهش)تحریف یا تصحيف( مي هایافت. این تغييرات و گشتگي عربي ریختي تازه

راه کند و به خطاهای شخصيت گمشناسي، یافتن معنای نام و تبارشناسي آن را در ریشه

 تر علمي بيانجامد.بزرگ

دادهای دورة ساساني را ثبت کرده که از رخ ترین گزارشمفصل شاهنامهفردوسي در 

ها گاه با دیگر /لقبهای بسياری اشاره شده است. این نامدر آن ميان به نام/لقب شخصيت

یگانه است و در دیگر منابع دیده  نامهشاهکار رفته در منابع تفاوت دارند و گاه ریخت به

های یگانه چه باید کرد؟ برای یافتن شود. پرسش مهم این است که با این ریختنمي

ها خطای منبع تری طرح کرد: چه ميزان از آنهای بيشباید پرسشپاسخ درست مي

ه کنندگان و چفردوسي و چه ميزان خطای خودِ فردوسي بوده؟ چه ميزان خطای رونویس

مند همة این گمان بررسي دقيق و روشبوده است؟ بي شاهنامهميزان خطای ویراستاران 

زمان و دقت بسيار و نيز روش  شاهنامههای تاریخي ها در نام/لقب شخصيتموارد و الیه

ها و روشن ها برای بازشناسي شخصيتپژوهشي متناسب و درست الزم دارد. این بررسي

انگاری یا آميزی و یکيگيری از خطای درهما و پيشهشدن نام و لقب درست آن

 گشا است.های تاریخي بایسته و راهجداسازی شخصيت

است؛ پادشاهي در « شهربراز»نام یا لقب دیگرِ « فرایين»ها یک مورد از این نام/لقب

پس از اردشيرِ شيروی )اردشير سوم( و پيش از  شاهنامهپایان دوران ساساني که در 

یک از منابع تاریخي )داخلي و ت بر تخت نشست. نام یا لقب این پادشاه در هيچدخبوران

ه ـثبت شده است. این جستار ب اهنامهـشن تنها در ـنيست و ای« رایينـف»خارجي( 
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پردازد و برای این کار، این شناسي و سنجش این نام/لقب در منابع گوناگون ميریشه

نابع کهن پهلوی، فارسي، عربي، سریاني، ارمني و شخصيت و نام، عنوان و القاب او در م

از سوی « فرایين»یوناني ردیابي، واکاوی و سنجش شده و دربارة چرایيِ ثبت ریخت 

 فردوسي و ميزان درستي یا تحریف آن بحث شده است. 

آورده است؟ او این نام/لقب « فرایين»چرا فردوسي نام شهربراز را های پژوهش: پرسش

تواند تغييریافتة نام یا لقب دیگری باشد؟ نام و د داشته است؟ فرایين ميرا در منبع خو

شناسي این نام چگونه است؟ لقب این پادشاه در دیگر منابع چگونه ثبت شده است؟ ریشه

 دارد؟  « فرایين»و « شهربراز»چه نسبتي با  شاهنامهدر « گراز»

این شخصيت، پژوهشي مستقل انجام دربارة نام/لقب فرایين و گوناگوني نام و القاب      

نيز  شناسي و تاریخ ساسانيشاهنامهها و مقاالت چنين نگارنده در کتابنشده است. هم

هایي جز اشاره شاهنامههای ها و فرهنگبحثي در این زمينه نيافته است. نيز در گزارش

در ویرایش  [1بسيار کوتاه، تحليلي وجود ندارد. گویا نخستين بار عبدالوهاب عزام ]

به این تفاوت پرداخت. او در پانوشت و در ش( 5151م/ 5818ق/ 5111)بنداری  الشاهنامة

توضيح نام فرایين آورده که فردوسي شهربراز را به اختصار به گراز تبدیل کرده، شهربراز 

بوده و ظاهرا فرایين تحریف پهلویِ فرخان است « فرخان»اش رتبة او بوده و نام اصلي

ش( به این 5152الشعرا بهار )در ایران، نخستين بار ملک، پانویس(. 861/ 8: 5111،امهالشاهن)

این را گراز شاهنامه و اندر »... توجه کرد که:  القصصوالتواریخ مجملجمله از نویسندة 

« گفتست و لقب فرایين و شهربراز نيز گویند، در روایت بهرام موبد چنين است واهلل اعلم.

گراز را همان شهربراز دانسته است. بهار در توضيح آن )و بدون اشاره به عزام  که فرایين و

گراز )وراز/ »را به دليل محدودیت وزن به « شهربراز»یا منبع دیگری( آورده که فردوسي 

باشد. « فرهان/ فرخان»ممکن است مصحف  شاهنامهدر « فرایين»تبدیل کرده و « براز(

حرمان/ »و بيروني « فرهان/ فرخان»شخص را طبری،  چنين او اشاره کرده که اینهم

: 5122)رستگار فسایي ، پانویس(. 21: 5128،مجمل التواریخ)اند نوشته« خوهان: فرهان/ فرخان

توضيح  القصص و نيزوالتواریخ مجملنيز در ذیل نام فرایين به این سنجش بهار در ( 621

ای کوتاه و بدون هبازی نيز در اشارهاشاره کرده است. سپس شاپور ش الشاهنامهحاشية 

)شاپور ارجاع به عزام یا بهار، فرایين را خوانشِ نادرستِ فرخان در خط پهلوی دانسته 

آن  -روی از شهبازیتنها به پي -نيز ( 6، پانویس111: 5186) جليليان و( 658: 5122شهبازی،

ای به این بحث یا اشارهبدون  شاهنامه،در گزارش ( 175: 5126) را پذیرفته است. کزازی
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دانسته است که در « بسياری و بيشي»به معني « فرای+ ین»موارد، به کوتاهي این نام را 

ریشه است. نگارنده جز این موارد، اشاره یا تحليل دیگری هم« فراواني»این صورت با 

 پردازیم.ها مينيافت. در ادامه به این دیدگاه

شدن شيرویه، پسر خردسال او، اردشير سوم، شاه کشته پس از پادشاهي شهربراز/ فرایين:

ه ـدار خسروپرویز کآذرگُشَنسب ادارة امور را به دست گرفت. شهربراز، سردار نامشد و ماه

-رسيدِن ماه قدرت هـود، جانشيني اردشير و بـده بـود و در روم پناهنـر او شوریده بـب

شت که گروهي را به او تحویل دهند داشت و به پارسيان نوآذرگُشنسب را خوش نمي

هزار سرباز به تيسفون وگرنه به جنگ خواهد آمد. پارسيان قبول نکردند و شهربراز با شش

وگوهای پنهاني، شهر را گشود و بزرگان و اردشير را کشت لشکر کشيد. با نيرنگ و گفت
؛ 5168-5167/ 8: 5181،؛ فردوسي682/ 5: 5011؛ طبری،556: 5222،دینوری؛ 587/ 5: 5221،یعقوبي)

 (.  Sebeos,1999: 88. ؛A Short…,2016: 70,72 ؛Theophanes,1982: 30 ؛ 2: 5818بطریق،ابن
پروراند. او دست آوردنِ تاج و تخت را در سر ميشهربراز از روزگار خسروپرویز  به

بزرگان  های فراواني بانگاریمناسبات زیادی با روم داشته و پس از مرگ خسروپرویز نامه

های زیادی تراشيد ازجمله کشتن خسروپرویز ایران داشت. او برای تاختن به تيسفون بهانه

کردِن زني نکردن با او در شاهو شيرویه، یا تحویل دادن شماری از سرداران و یا رای

. او از (586/ 5: 5221؛ یعقوبي،5162و 5167/ 8: 5181فردوسي،؛  Sebeos,1999: 88)اردشير

باني هراکليوس امپراتور روم برخوردار بود و حتا با او پيوند خویشاوندی برقرار پشتي

هم با تخت نشستِن کسي خارج از خاندان ساسان و آن[. به0( ]011: 5122نمود)نولدکه،

این شيوة خشن، اقدامي بسيار پرخطر و بدفرجام بود. فرجاِم پادشاهي نامشروع شهربراز 

ت. منابع داخلي در نامشروع و غاصب بودن شهربراز تقریبا گواه روشني بر این سخن اس

/ 8: 5181)بنگرید: فردوسي، اندیک اقدام او را تایيد نکردهداستان هستند و هيچسو و همهم

 (.682/ 5: 5011؛ طبری،556: 5222؛ دینوری،5167-5171

و روز  11 (5175/ 8: 5181)روز بر تخت نشست. فردوسي  61تا  81شهربراز بين 

اند روز را محاسبه کرده 08و  01گران نيز [. پژوهش1اند ]روز ثبت کرده01تر منابع بيش

تر روز درست 11تا  01. درنتيجه شاید بين [6] (Frye,1983: 170,171؛ 017: 5122)نولدکه،

باشد. از دید درباریان او غاصب و نامشروع بود. درنتيجه پس از این مدت او را کشتند و 

ریز و مجری کودتا و گُراز را برنامهشَهرانوران را بر تخت نشاندند. فردوسي هرمَزدشهبانو ب

ها از این کار داند؛ گرچه به نقش بزرگان و خشنودی آنکشندة شهربراز با تير از پشت مي
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راز با ـابع نيز به کشتن شهربـگر منـدی .(5178 /8 :5181فردوسي،) نيز اشاره کرده است

فرخ اشاره دخت، بوران و نيز زاداناند. برخي به نقش آزرميون اشاره کردههای گوناگشيوه

؛ 710: 5811ثعالبي، ؛5156-5151: 5126؛ بلعمي،688/ 5: 5011طبری، ؛018: 5170،نهایه) اندکرده

 .(Theophanes,1982: 30؛A Short…,2016: 74 ؛Sebeos,1999: 89 ؛881-888/ 5: 5168،مسکویه

 بحث و بررسي
 5«خشتروراچ»فرای ریخت فارسيِ ميانة آن را  های باستاني:رُّخان در زبانفَ -5

(. هرچند ممکن Frye,1983:178)داند را ریخت عربي )معرب( مي« شهربراز»دانسته و 

و  های ایراني ميانه بودههایي از این واژه در زبانریخت« شهروراز»و «شهربراز »است 

 تر )شهروراز( را بهگران معاصر نيز ریخت کهنژوهششهربراز ریخت عربي نباشد. برخي پ

گيرند. فَرُّخان در دوران ساساني و زبان فارسي ميانه، نامي آشنا و پربسامد بوده و کار مي

های التيني، اند. این نام با ریختهای سياسي و دیني بسياری این نام را داشتهشخصيت

ترین (. یوستي بيشJusti,1963: 95-94یوناني و ارمني در دیگر متون ثبت شده است )

شواهد را برای فرخان شهربراز و از متون گوناگون آورده است. همچنين به نولدکه، طبری 

 (. ibid, 95نيز اشاره دارد ) شاهنامهو 

دو ریختِ یک واژه در فارسيِ نو هستند که در پارتي و فارسيِ ميانه « فَرَّه»و « فَر»

): شکوه، اقتدار،  0«خُوَرنَه»شکوه و جالل( بوده، در اوستایي )فر،  1«خِوَرَّه»و  8«فَرَّه»

ها ): فروغ شهریاری، هالة نور( بوده که آن 1«فَرنَه»درخشش( و در مادی و فارسي باستان 

اند. این واژه در سنسکریت ایراني باستان )فروغ و روشنایي( گرفته شده 6«هِوَرنَه»نيز از 

)از ریشة سوختن( بوده  2«سوئِل نوس»رشيد( و در هندواروپایي )روشني، پرتو خو 7«سِوَر»

 :Bartholomae,1961؛ 617و 526: 5181وشي،؛ فره5886-5881/ 1: 5181دوست،)حسن است

ها )سغدی، سکایي، آسي( معنای بخت و اقبال و این واژه در برخي زبان(. 1870-1872

 
5 - ḥštrwr᾽č 

8 - farrah 

1 - xvarr/ xvarrah 

0 - xvarǝnah- 

1 - farnah- 

6 - hvarnah- 

7 - svár- 

2 - sṷel-nos 
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رسي نو به معاني شأن، شوکت، رفعت، و در فا( 5886/ 1: 5181دوست،)حسنسعادت را گرفته 

به معني مبارک و خجسته « فرُّخ. »(5001/ 1: 5176،برهان قاطع) آمده است« نور»شکوه و 

، در فارسي ميانة تُرفاني «farraxv»که ریخت صفتي دارد، در فارسي ميانه ( 5015)همان: 

«farrox/ farroxih» در پارتي ،«farrox» در فارسي باستان ،«farnahvā » و

«farnahvant » و در اوستایي«xvarǝnah-vant »مند، ه همه به معنای فرهـک است بوده

؛ 8110/ 1: 5181ت،ـدوس)حسنوده است ـرخ بـریبنده و فـذاب، فـاشکوه، جـمند، بوهـشک

باید ریخت ميانه از مي« فَرُخّان». صفت (Bartholomae,1961: 1873؛526: 5181وشي،فره

فارسي باستان بوده که در فارسي نو به « farnahvant»یافتة و تحول« farrah»ریشة 

 تبدیل شده است. « فرُّخ»

عنوان شهربراز در منابع داخلي و فارسي:  -شهربراز/ فرُّخان در منابع عربي -8

ده ـو در این زمينه آشفتگي و سردرگمي دی است های گوناگون ثبت شدهخارجي با ریخت

، مسعودی «شهریار»(556: 5222)دینوری ، «شهربراز»( 587/ 5 :5221)یعقوبي شود. مي

( 68: 5200)و حمزه اصفهاني ( 811 /8: 5268) «شهریار»و ( 518: 5281) «شهربراز»

های گوناگوِن جا از او نام برده و ریختدر چند االربنهایهاند. نویسندة نوشته« شهریزاد»

 «شهریار»و « شهرانزاد»، (جادر همان 8و پانویس  018: 5170،نهایه « )ایرانشهر»، «شهربراز»

هستند. مترجم « شهربراز»هایِ تحریف شدة را آورده که گویا، همه ریخت( 080همان: )

تواند که مي [7(]165: 5171تجارب االمم،)آورده « شهر» االممتجاربدر  االربنهایهنامِ گم

ردید مترجم در شناسایي او از ميان دقتي در خوانش یا نویسش این عنوان باشد و یا تبي

کم دوجای دیگر، در پادشاهي خسروپرویز نامِ این متن دستدار. نویسندة گمسه سردار نام

و  (107همان: « )شهربراز»ترِ جا با ریخت کامل و درستو جنگ با روم، از او نام برده؛ یک

که  [2(]106همان: « )رانشهر»راه دو سردار دیگر )شهربنداه و شاهين( با نام جا همیک

داد کرده باشد. به گمان فراوان او ممکن است شهرران و شهربراز را دو سردار جداگانه قلم

را نام کلي یا مشترک این سه سردار دانسته و سردارِ گشایندة تيسفون و به « شهر»

نوشته است. درکل، « یک شهر»پادشاهي رسيده را یکي از این سه سردار انگاشته و 

اند؛ ترین آشفتگي و خطا را در ثبت این عنوان داشتهبيش االربنهایهیسنده و مترجم نو

لوانِ ـپه»[ یا 8«]شهر ورازایران»اند. لقب تر نقل کردهدادها را با دقتي بيشگرچه رخ

که « شهر ایران»و ( 660: 5128شهبازی،)شاپور  کار رفته استنيز برای او به« شهرایران

 کار برده است به آن اشاره دارد. به االربنهایهنویسندة 
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و « شهربراز»( 861 /5: 5168)، مسکویه رازی «شهرابراز» (578 /1: 5811) مقدسي

در ( 861 /5: 5168)اند. مسکویه آورده «خوهان»و « شهربراز»( 582 و588: 5272)بيروني 

بن بن اردشير  برازشهر»بخش خالفت ابوبکر تباری متفاوت برای شهربراز بيان کرده است: 

مسکویه این تبار نادرست و آشفته را به گمان بسيار از طبری گرفته «. بن ابرویزشهریار 

 آورده« حرمان»برای او لقب ( 588: 5272) شود. بيرونياست و در منبع دیگری دیده نمي

ه و در نگاری اشاره نکرده است. او در دو جدول به شهربراز اشاره کردلقبي که هيچ تاریخ

کنندة در یکي که شهربراز آورده او را محاصره ها نامي از او نبرده است.دیگرجدول

کنندة آورده و او را محاصره« خوهان»قسطنطنيه دانسته و در جدول دیگر پس از اردشير، 

که با توجه به جدول پيشين، منظور همان ( 582و 588: 5272بيروني،است ) روميان دانسته

را هيچ منبع دیگری ندارد و کسي « خوهان»اما جالب است که نام یا لقب شهربراز است؛ 

 ای مطرح خواهد شد. ریشه یا معنایي برای آن نياورده است که در ادامه انگاره

: 5011طبری،)« فرّهان»عنوان یک منصب ثبت کرده و نام او را را به« شهربراز»طبری 

 (688همان: )« اسفندارفرخان ماه»د بسيار( یا )موار« َفرُّخان»بار(، کم یک)دست (188 /5
شهربراز و هو فرخان ماه »در متن عربي آمده: [. 51بار( آورده است ]کم یکدست)

ای به تاریخ که در ظاهر هيچ اشاره...« اسفندار و لم یکن من اهل بيت المملکه و 

ازورث و شاپورشهبازی در کار نبرده است. نولدکه، بنشيني ندارد و قيد زمان نيز بهرتختـب

اند نه را قيد زمان دانسته «فرخان»در ادامة  «اسفندارماه »طبری، تاریخ ترجمة خود از 

پس از اردشير شهربراز که نامش ». نولدکه آورده است: بخشي از نام فرخان یا لقب او

ی آورده . شاپور شهباز(016: 5122)نولدکه، «فرّخان بود در ماهِ اسفندارمذ به تخت نشست

شاپور ) «پس از او شهربراز، که فرخان باشد، ماِه اسفند را پادشاهي کرد»است: 

 بازورث نيز آورده است:. (881: 5128شهبازی،
"After him there succeeded to the royal power Shahrbaraz that is Farrukhan 

for the month of Isfandar (madh)" ( Tabari,1999: 402).  
، 662: 5128)شهبازی، اندهای خود دادهدر یادداشت نولدکه و شهبازیاتي که حتوضيبا 

گمان چنين برداشتي از متن و سکوت بازورث، بي (0، پانویس016: 5122؛ نولدکه،5868ی

صادق توان آن را به حساب خطای سهوی یا نگارشي گذاشت. این بخش را اند و نميکرده

تر ترجمه درست و دقيق (725 /8: 51)طبری، پایندهالقاسم ابوو ( 815: 5185)طبری، تنشأ

فرخان ماه »را نام کامل این کس گرفته و به ترتيب « فرخان ماه اسفندار»اند و کرده

ای به ماهِ اسفند و اند و هيچ اشارهدر ترجمه آورده« اسفندار فرخان ماه» و « اسفندیار
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جمة این بخش فقط شهربراز آورده و به نشيني ندارند. بلعمي نيز در ترتاریخ برتخت

حال (. 5151: 5126)بلعمي، ای نداردنشيني هيچ اشارهفرخان و ماه اسفندار یا تاریخ برتخت

چنين خطای آشکاری کرده باشند؟ به دید نگارنده  شناسسه ایرانچگونه ممکن است آن 

اریخ ـه تـع او بابـری یا در منـه در متن اصلِي طبـکدو احتمال وجود دارد؛ یک آن

 اکنندگاِن پس از او و یا حتونویسنشيني و ماِه اسفند اشاره شده بوده و طبری یا ربرتخت

ای را از قلم در ویرایش متن طبری، در بازنویسيِ جمله خطا کرده و فعلي یا واژه 5دخویه

که انداخته باشند و قيد زمان به بخشي از نام فرخان تبدیل شده باشد و این را نولد

شهبازی نيز دانسته یا ندانسته همان  دریافته و در ترجمة خود اصالح کرده و شاپور

داد که بایست توضيحي ميصورت نولدکه ميبرداشت نولدکه را از متن کرده است. در این

که . دودیگر آناست ماند که دور ماندهشهبازی دور نمي نداده یا از نگاه تيزبين شاپور

بخشي از نام فرخان بوده که مانند نام پدر یا لقب در ادامة « ندارماه اسف»ممکن است 

 «ماهِ اسفند»ن با آهمانندی زیاد  دليل آمده است و بههای ساسانيان ميبسياری از نام

های دیگر موجود دربارة این شخصيت نولدکه را به خطا انداخته است. این انگاره را داده

اما  .راه نام فرخان نيامده استدر هيچ منبع دیگری هم« رماه اسفندا» زیرا .کندتایيد نمي

برای نمونه  است. دیگر آورده ایگونه ،هانکتة مهم آن است که طبری در مورد ثبت تاریخ

 «ماه ورزُدیبدینو کان ذلک اسفندارمذ: »آوردميگونه تاریخ کشته شدن شهربراز را این

ولي ماهِ اسفند را  .خطای نگارشي دارد« روز دی به دین»که در ( 688 /5: 5011)طبری،

 ،روزة پادشاهي شهربراز01. از این تاریخ و با توجه به مدت است آورده« اسفندارمذماه»

تواند باشد بر ماه بوده و نه اسفند و این هم دليلي ميگذاری او در بهمنیابيم که تاجدرمي

رنده احتمال نخست را یعني نگا ،برداشت نادرست نولدکه و شاپورشهبازی. با این همه

گذاری به بخش دومِ نام در مرحلة ترجمه از )هرچند نادرست( تاج جا شدن تاریخِجابه

 انگارد.تر ميتوجهي طبری به این خطا، منطقيپهلوی به عربي و بي

هایي ميان نگاریشود که به مناسبات و نامهمشکِل گزارش طبری در جایي آشکار مي

که در ان اشاره کرده و آشکارا این دو را جداگانه انگاشته است. با وجود اینشهربراز و فَرُّخ

نگارنده گمان دارد ( 5، پانویس181: 5186)جليلياناند این مورد فرخان را شاهين انگاشته

: است طبری خطا کرده است. طبری در بخش تاریخ اسالم و در پایان خالفت ابوبکر آورده

 
5 -M. J. de Goeje 
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نه ثالث عشره علي شَهرَبراز بن اردشير بن شهریار فمن)؟( استقام اهل فارس... في س»

و شهربراز را پسر اردشير و ( 611 /8: 5011طبری،)«[ یناسب الي کسری ثم الي سابور...55]

چنين او را از تبار خسرو شاپور دانسته که نوة شهریار دانسته که هر دو خطا است. هم

 اند. ز خاندان شاهي ندانستهاند و او را ادیگر منابع وارونة این آورده

-دستاند. در ردهـثبت ک« رازـشهرب»نيز ( 718: 5811) و ثعالبي( 5150: 5126) بلعمي     

نام (. نویسندة گمSprenger30: 166ثبت شده است )« خرهان»نيز  11نویس اسپرنگر

اند فتهبنده همان گراز است که فرایين و شهربراز نيز گنوشته که جشنسب التواریخمجمل

بنده را یکي انگاشته است (. به عبارت دیگر شهربراز و جشنسب21: 5128،التواریخمجمل)

 با القاب گراز  و فرایين. 

و  5167؛ همان: 5111 -5111: 5181) شاهنامهدر  :شاهنامهشهربراز/ فرُّخان در  -1

بار 8وپرویز و بار در پادشاهي خسر51پيش از پادشاهي فرایين، این سردار همه جا ) (5168

نيامده و فقط در « فرایين»گاه ناميده شده و هيچ« گراز»در پادشاهي اردشير شيروی( 

نشيني، سه است. اما پس از گرفتن قدرت و بر تخت کار رفتهنيز با این ریخت به شاهنامه

پادشاهي یزدگرد »و یک بار در ( 5178 -5175)همان: « پادشاهي فرایين»بار در بخش 

، (5511)همان:  ز زبان مهرنوش خطاب به یزدگرد و یادکرد شاهان پيشين()ا« سوم

: 5111،الشاهنامه) به کار نرفته است. بنداری « گراز»ها ناميده شده و در این بخش« فرایين»

نویس دستثبت کرده و در « فرائين»این نام/لقب را  شاهنامهدر ترجمة  (818-861/ 8
 ژوزفنویس سندست[، در 51«]فرآیين»ریخت با ( 885: برگ5120) .ق671لندن 

نویس دست[، در 50« ]فرایين»با ریخت  (480a/ 871: 5128. )ق711حدود
ولي در متن « فرآئين»در سرنویس با ریخت ( 686- 681های )برگق. 715استانبول

 - 785)صص ق.711های لنينگرادنویسدستو نيز در « ی»بدون نقطة نخستين « فرایين»

آمده است. « ی»بدون نقطة نخستين « فرایين»همه جا ( 687)صق. 705اهرهقو  (788

ها ریخت دیگری نيافت و بسيار بعيد است نویسوجویش در دستنگارنده در دایرة جست

با ریخت دیگری کتابت شده باشد. در پادشاهي قباد و در ماجرای ستيز خسرو انوشيروان 

[ )یک بار( نام برده شده است 51« ]فرآیين» و مزدک و محاکمة او نيز از موبدی به نام

این نام پنج بار با همين ریخت به کار رفته  شاهنامهدر نتيجه در کِل (. 657: 5181)فردوسي،

ثبت شده « فرائين»است. در آمار ولف نام این شاه پنج بار در پادشاهي فرایين و با ریخت 

دی در پادشاهي قباد آمده است به عنوان فر« فراهين/فرائين»و یک بار نيز با ریخت 
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(wolf,1965: 604 گویا ریخت .)«برای موبدی در ( 76/ 6: 5111) را فقط مول« فراهين

نام  چاپ کلکتهبار به کار برده است؛ چراکه ولف بر اساس پادشاهي قباد و همان یک

ة های مورد استفادنویسثبت کرده است. نام این موبد در دست« فرائين»همين موبد را 

ق. 711لنينگراد؛ 185ق.: برگ 715استانبول ؛886: برگ5120)مانند: لندن،ویرایش خالقي مطلق 

های نویافتة مورد استفاده در پيرایش تازة نویستر دستکم در بيشو دستِ [56(]170:ص

(، 07/ 2: 5871)ها مانند مسکو و نيز دیگر چاپ( 367b/ 711: 5128ژوزف،)مانند: سن ایشان

«( ی»)گاه بدون نقطة نخستين « فرایين» (12: 5126) و کزازی (657: 5181)لق خالقي مط

این  -شمارهرچند کم -«فرایين»های بدون نقطة و ریخت« فراهين»ثبت شده است. ثبت 

یا حتا  شاهنامة ابومنصوریکند که شاید این ریخت در گماِن هرچند ضعيف را ایجاد مي

 داد کرد.قلم« فرایين»و « فرهان»آن را حلقة ميانجي  کار رفته باشد و بتوانبه شاهنامه

فرائين »صورت در عنوان پادشاهي او، این دو نام را باهم و به( 817/ 7: 5111)مول 

« گراز»اند. در مورد کار بردهبه« فرایين گراز»به صورت ( 851: 5127)و کزازی « گراز

/ براز است به معني خوک وحشي یا تر است. چراکه ریختي از وراززني بسيار راحتگمانه

همان شهروراز/ شهربراز است. شهر نيز به معني کشور است و منظور « شهرگراز»گراز و 

شهر است. در نتيجه معنای این عنوان گرازِ کشور/ گرازِ ایران است. کشورِ ایران یا ایران

کار به «گراز»از آن سترده شده و تنها  «شهر»گنجد و نمي شاهنامهشهرگراز در وزن 

زني دشوار است که در ادامه دوباره به آن خواهيم گمانه« فرایين»رفته است. اما در مورد 

 پرداخت.

توانسته چندگونه نوشته، خواند و یا تحریف شده مي« فرخان» سنجش و تحليل:

تبدیل شده باشد و  "خ"و  "ف"یا  "خ"و  "ه"ممکن است « فَرُّخان»چنين در باشد. هم

به ریخت اوستایي نزدیک « خورَّهان»شده باشد؛ هرچند ریخت « فَََرَّهان»یا « هانخورَّ»

که « حرمان» و حتا« خوهان»شت و نتيجه گرفت که توان انگاچنين ميتر است. هم

-[ باشند و مي56« ]ُخرهان»یا « فرهان»هایي تحریف شده از بيروني ثبت کرده ریخت

را  "ر"جا باشند که یک« خرهان»رستي از توان گمانه زد که خوانش یا نویسش ناد

اند که در هر صورت )در حرمان( خوانده یا نوشته"ح"را  "خ"جا )در خوهان( و یک"و"

 :1999تواند باشد. جالب است که سبئوس )کننده و یا حتا ویراستار ميخطای رونویس
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سون و تام 5[57نوشته ]« خوریام»جا همه -موردجز یک -( شهربراز را 62,68

(Sebeos,1999: 62, n391 در توضيحاتِ ترجمه به انگليسي، آن را به معني )« شاد و

تواند ریختي از خُرهام/ خُرهان باشد و آن هم مي« خوریام»دانسته است. « شکوهمند

 (688: 5/ج5011)ریختي از خُرخان/ فَرخان و آن نيز خوانشي از فرُّخان که به گفتة طبری

 "ف"شود که بدانيم ارامنه ده است. این نکته زماني بهتر درک مينام اصلِي شهربراز بو

. سبئوس گاه عناوین و القابي (1، پانویس058: 5122نولدکه،)کنند تلفظ مي "خ"فارسي را 

 :Sebeos,1999)را نيز برای شهربراز آورده است  1«رَزميوزَن»و  8«اِرزمَن»دیگر چون 

( 656: 5128)از/ وراز باشد هرچندکه شاپور شهبازی تواند ریختي از گرکه ارزمن مي( 62,68

که متون ارمني و [. درحالي52جو دانسته است ]آن را تغييریافتة َرزميوزَن به معني جنگ

این نام را ( 188 /5: 5011)[. طبری 58اند ]داشتهتر را نگههایي سالمختـسریاني ری

های باالی نظامي راز هر دو ردهرسد رزميوزن و شهربرميوزان نوشته است. به نظر مي

 اند و البته شهربراز باالترین بوده است. بوده

خاطر تشویق ميخایيل سوری آورده که خسروپرویز پيش از تازش به روم و به

نگار شهربراز را گراز فرخان لقب/ عنوان او را از رزميوزن به شهربراز تغيير داد. این تاریخ

و « جرحان»او را ( 2: 5818) بطرق. ابن(581: 5185کایا،پيگولوس)وحشي معني کرده است 

و « فرخان»ناميده است. به گمان بسيار، جرحان تحریفِ « شهرماران»ملقب به عنوان 

باید باشد. تئوفانس مي« شهرایران/ شهربرازِایران»شهرماران نيز ریخت نادرستِ 

(Theophanes,1982: 30او را سَربَرازَس )التين  "س"که با کنار گذاشتن  )شهربراز( ناميده0

و همان شهربراز است. نویسندة  است تبدیل شده "س"به  "ش"ها، تنها در پایان نام

[ و دیگرجاها 81(]A Short…,2016: 50) «شهربراز»جا او را یک دادنامة خوزستانروی

نام  تدادنامة سيعررویو نویسندة  70,74ibid)1 :2016,[ ناميده )85«]فرخان»و « فرهان»

 (. Seert,1983/II: 556نوشته است )« شهریون»او را 

 
5 - Khoream.. 
8 - Ĕrazman   
1  - Razmiozan  
0 - Sarbarazas 
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یا « خُرهان/ فَرهان/ فرخان»هایي گوناگون از ها، ریختدر همة منابع و به همة زبان     

شاهنامة بينيم. در نتيجه در منبع فردوسي )را مي« شهروراز/ شهربراز/ شهرایران»
جا دسته وجود داشته است و نکتة مهم اینهایي از این دو باید ریخت( نيز ميابومنصوری

کار ها را چگونه )بدون تغيير یا با تغيير( بهاست و باید پرسيد که فردوسي آن نام/ نام

 گرفته است؟

(، دانامة خوزستانرویریختِ فَرایين )فردوسي( به فَرُّخان و خُرَّهان )طبری(،  فَرخان )     

هم توان حدس زد که بهر نزدیک است و ميخوریام )سبئوس( و فَرهان )طبری( بسيا

( farroxanیک برگردان یا تحریف یک نام یا لقب پهلوی)یعني: تبدیل شده باشند یا هر

)عزام در: باشند. البته گمان شده که فرایين خوانشِ نادرسِت فرخان در خط پهلوی بوده 

. در خط پهلوی (، پانویس21 :5128،التواریخمجمل، پانویس؛ بهار در: 861/ 8: 5111،الشاهنامه

خوانده شده « فرهان»، «فرخان»یک نشانه دارند و ممکن است  "hه/"و  "xخ/"ساساني، 

اند ها بهره بردهنامهخدایهای عربِي باشد. این گمان شاید برای منابعي که از ترجمه

 تي بودهزردش شاهنامة ابومنصوریجا که نویسندگان/ گردآورندگاِن اما از آندرست باشد، 

که ایشان از رسد مگر آناند این گمان درست به نظر نميو با خط و زبان پهلوی آشنا بوده

متني عربي یا فارسي بهره گرفته یاشند که نویسندگان/ مترجمان آن متن این خطا را 

گونه که بحث شد، فرایين به فرهان نزدیک است و هر دو چنين همانکرده باشند. هم

نشدة یک نام باشند. گمان دیگر آن است های دیگر ولي درست و تحریفتتوانند ریخمي

های بوده و در رونویسي« فراهين» شاهنامهو حتا در  شاهنامه ابومنصوریکه شاید در 

ترین نزدیکي را با صورت بيشبعدی با کمي گشتگي )تصحيف( فرایين شده باشد. در این

که است این نام، فرّ+ آیين به معني کسي چنين ممکن)طبری( داشته است. هم« فرهان»

گذاری مندانه یا بافرّه دارد، انگاشته و گمان شود که شهربراز پس از تاجدین یا روش فرّه

یُمن باشد و فّر و شکوهي ای برای خود برگزیده باشد؛ نامي که برای او خوشنام شاهانه

د در فارسي دری و پس از اسالم بایصورت ميکه در این«! فرایين»شاهانه به او ببخشد؛ 

یا  شاهنامة ابومنصوریساخته شده باشد و نه در متون پهلوی؛ یعني گردآورندگان 

که احتمال درستِي این برداشت  نامهخدایفردوسي آن را ساخته باشند و نه نویسندگان 

 این نام را فرای+ ین )ریختي پساوندی( 175: 5126)که گذشت، کزازی ضعيف است. چنان

ریشه هم« فراواني»صورت با دانسته است که در این« بسياری و بيشي»از فرای( به معني 
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شناختي یا تاریخي برای این انگاره نيامده و نگارنده نيز نيافت. در است که گواهي زبان

 را ریشة آن بدانيم. « فر/ خوره»نتيجه بهتر است همان 

است.  شاهنامهو محدودیت وزن در  ای مهم که نباید از نظر دور داشت ضرورتنکته

داده تا در بایست تغيير ميناچار ميهای دیگر که فردوسي بههمانند برخي عناوین و نام

در این  -مندانه و هنرمندانه انجام داده استو همواره هوش -وزنِ بحرِ متقارب بگنجند 

توانسته ، را نمي«رشهربراز/ شهرگزا»ها مانند مورد نيز چنين بوده است. او برخي ریخت

«  خُرَّهان»یا « فَرُّخان»، «فَرخان/ فَرهان»ها مانند کارگيری برخي ریختکار گيرد و بهبه

باید فعولُن که مي –جای بيت از جمله آغاز هر مصراع نيز کمي دشوار بوده، زیرا در همه

ها را ندارد و دودیتاین مح« فرایين/ فراهين: فعولُن»که کار برد. درحاليتوان بهنمي -باش

که بسياری که درحاليسخن اینآوا، حماسي و پرشکوه است. کوتاهافزون بر این نامي خوش

از متون انواع آشفتگي و تحریف را در ریخت نام، عنوان و لقب این شخص دارند هر دو نامِ 

هميشه  که -دور از خطا و تحریف باشند. ثعالبيتواند درست و بهمي« فرایين»و « گراز»

کار نبرده و را به« فرخان»  -است شاهنامه ابومنصوریزني درمورد گواه خوبي برای گمانه

کند. فردوسِي بسنده نموده و این بار کمکي خاص به حل این مشکل نمي« شهربراز»به 

کار گرفته است؛ ها، در این مورد هردو نام را با کمي تغيير بهدار و دقيق در ثبت نامامانت

)و نه وراز یا براز( و نام فرخان/ فرهان را به لقب « گراز»ن شهروراز/شهربراز را به عنوا

 تبدیل کرده است.  « فرایين/ فراهين»

 گيرینتيجه
ریختِ فَرایين/ فراهين به فَرُّخان، خُرَّهان، فَرخان، خوریام و فَرهان نزدیک است و      

 توانند یک ریختتر است و مين نزدیکها است. فرایين/ فراهين به فرهاتغييریافتة آن

« فرهان/ فراهين»گذاری نام شاهانة بوده باشند. ممکن است بيانگاریم شهربراز پس از تاج

تر است آن را برگرفته یمن باشد و فرّ شاهانه به او ببخشد. ولي منطقيرا برگزیده تا خوش

بایست واژه را ودیت وزن ميبدانيم. فردوسي به دليل محد« فرخان»از نام اصلي او یعني 

فرهان/ »تغيير داده و در « گراز»را به « شهربراز»داده تا در وزن بگنجند و اندکي تغيير مي

« فرایين/ فراهين: فعولُن»که نيز کمي محدودیت داشته )در آغاز مصراع( درحالي« فراهين

و « گراز»قب آوا و پرشکوه است. هر دو عنوان/ لمحدودیتي نداشته و نيز نامي خوش

دور از تحریف و تنها با کمي تغيير باشند. بر این اساس توانند درست و بهمي« فرایين»

وجود « فرهان/ فراهين» و « شهروراز» ابومنصوری شاهنامةتوان گمان برد که در مي
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کار گرفته است و نام، عنوان یا لقب جدیدی داشته و فردوسي هردو را با کمي تغيير به

 سردار نساخته است.  برای این 

 هانوشتپي
 های خطي منابع.کاتبان نسخه -5

8- Middel Persian to New Persia 

گاه القاهره مصر که ویرایش و چاپ م ( و استاد دانش5818-5280ادیب و شاعر مصری ) -1

 بنداری رسالة دکتری او بود. الشاهنامه

 نيز بنگرید به: -0
Nikephoros Patriarch of Constantinopole, Breviarium historicum, 

ed. And tr. Cyril Mango as Short History, Corpus fontium historiae 

Byzantinae 13, Washington, D.C., 1990. 
، مسکویه و ماه، طبری، بلعميدو نهایه نویسندة روز،81مقدسيماه، ششوسالیعقوبي یک -1

 دادنامة خوزستانرویروز، نویسندة 88بطریق این مدت را ابناند. آورده روز01 مسعودی

 اند.ماه نوشتهروز و تئوفانس دو01

فرای که کل پادشاهي او را در دو سطر خالصه کرده این مدت را کمتر از دو ماه و از  -6

( 182 :2008و پروانه پورشریعتي ) (560: 5128م آورده است. کولسنيکف )688ژوئن

 اند.روز دانسته01ا م ر611ژوئن8آوریل تا 87همين فاصله یعني 

از آن سه اسپهبد که به غزو روم رفته بودند در زمان کسری یک شهر بدان باقي مانده » -7

 «بود...

 باشد.« شهرایران»ریخت ناقص یا فشردة « شهرران»به گمان بسيار  -2

 .سپاه ایران ایران یا گرازِ گرازِ -8

 تر از گزارش طبری دربارة شهربراز بنگرید به:برای آگاهي بيش  -51
Kaegi and Cobb, "Heraclius, Shahrbarāz and Al-Tabari", Al-Ṭabarī 

: a Medieval Muslim historian and his work, Edited by Hugh 

Kennedy, pp 95-112. 

 شود.خوانده مي« ممن»)بدون نقطة ف( یا « فمن»این واژه خوانا نيست و به صورت   -55

 .(658: 5128) نگاشته است« نيسخریا»شهبازی ریخت یوناني آن را  شاپور -58

 )با ا( ثبت شده که گویا سهو کاتب است.« فرایين»فقط یک جا  -51

 با آ( ثبت شده که شاید سهو کاتب است.« ) فرآیين»فقط یک جا  -50
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ثبت « آ» و با « فرآیين»جا هستند، در این« ا» و با « فرایين»برخالف دیگر موارد که همه  -51

بایست هد خطای کاتبان یا خطای تایپي باشد و ميدشده است که نگارنده احتمال مي

 شدند.دست ميیک

آمده، فقط در مورد نام موبد روزگار قباد « فرایين»جا بيروت همه ژوزفنویس سندستدر  -56

چنين در اتب باشد. همـد خطای سهوی کـه شایـدون نقطه است کـها ب«ی»یکي از 

ثبت شده که شاید باز « ی»های ون نقطهبد« فرایين»در مورد این موبد،  نویس لندندست

آمده « فرایين»ق. 715نویس استانبولدقتي کاتب بگذاریم! در دستهم ناچاریم به پای بي

شود که ممکن است نویسشي از ای همانند ویرگول دیده ميبا نقطه« ی»هرچند نخستين 

ه ثبت شده نویس مهم نام این موبد بدون نقطباشد. اما اینکه در این دو دست« ه»

اند( و در را درست نوشته« فرایين»نویس در پادشاهي فرایين، که همين دو دست)درحالي

کند که شاید فردوسي نام این فرد را آمده، این گمان را تقویت مي« فراهين»چاپ مول 

 نوشته باشد.« فراهين»

 (.Sebeos,1999: 86) نوشته است« شهروراز»جا کم یکسبئوس دست -57

 انگاشته است. شاهنامهدر « رزم یوز»ژه را همان او این وا -52

58- Rōmīzān   ،در سریانيRazmiozan  در ارمني وRhasmiouzan  در متن

شرکان و »های هزار و یک شب با نام تئوفانس. گرگوار دریافت که یکي از داستان

 (657: 5128شهبازی،شاپور ) در اصل دربارة شهربراز بوده است« روميزان

81-  Šhrbrz   :72: 5181دادنامه...،روی در 

85-   Pr᾽hnاین متن بر نگارنده ناروشن  فارسي نگاری در ترجمة، خوانش درست این حرف

نویسي خطای شده. اگر این حرفاست ولي شاید فَرهان یا فَراهِن/ فَراهين خوانده مي

تواند خطای سهوی باشد و یا وانش فرخان از سوی مترجم متن ميـتایپي نباشد، خ

طبری گزینش شده باشد. اگر انگارة نگارنده و خوانش تاریخ با ریخت موجود در سو هم

 شاهنامهدر « فرایين»ریخت  حپيشنهادیِ فراهين درست باشد گواه خوبي برای توضي

 است.
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 فهرست منابع
، ویرایش 8ج التاریخ المجموع علي التحقيق و التصدیق،م(.  5818ابن بطریق، سعيد. ) -

 ، بيروت: اآلباء اليسوعين.لویس شيخو

ویرایش ملک الشعرای بهار و محمد پروین  تاریخ بلعمي،(. 5126بلعمي، ابوعلي. ) -

 گنابادی، تهران: هرمس. 

، به اهتمام محمد معين، برهان قاطع(. 5176محمد بن حسين. ) برهان خلف تبریزی، -

 .جلد، تهران: اميرکبير1

، ویرایش آثار الباقيه عن القرون الخاليه. م(5272بيروني، ابوریحان محمد بن احمد. ) -

 ادوارد زاخائو، الیپزیگ.

، ترجمة های ششم و هفتم ميالدیایران و بيزانس در سده(. 5185پيگولوسکایا، نينا. ) -

 کامبيز ميربهاء، تهران: ققنوس.

به تصحيح رضا انزابي نژاد و  (.5171)تجارب االمم في اخبار ملوک العرب والعجم.  -

 گاه فردوسي.نتری، مشهد: دانشکال یحيا

غرر اخبار ملوک الفرس و م(. 5811ثعالبي، ابومنصورعبدالملک بن محمدبن اسمعيل. ) -
 ، مقدمه، ویرایش و ترجمة فرانسوی هرمان زوتنبرگ، پاریس.سيرهم

 ، تهران: سمت.تاریخ تحوالت سياسي ساسانيان(. 5186جليليان، شهرام. ) -

جلد، تهران: 6، گ ریشه شناختي زبان فارسيفرهن(. 5181حسن دوست، محمد. ) -

 فرهنگستان زبان فارسي.

، ویرایش تاریخ سني ملوک االرض و االنبياءم(. 5200حمزه اصفهاني، ابن حسن. ) -

 گوتوالد، الیپزیگ.

، ویرایش والدیمير گيرگاس، اخبارالطوالم(.  5222دینوری، ابوحنيفه احمدبن داود. ) -

 ليدن: بریل.

گاه علوم تهران: پژوهش های شاهنامه،فرهنگ نام(. 5122صور. )رستگار فسایي، من -

 انساني.

(. ترجمه و تعليقات خداداد رضاخاني و سجاد اميری 5181. )دادنامة خوزستانروی -

 باوندپور، تهران: سينا.
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تاریخ ساسانيان: ترجمة بخش ساسانيان از کتاب (. 5128. )شهبازی، عليرضا شاپور -
 گاهي.تهران: مرکز نشر دانش ن با تاریخ بلعمي،تاریخ طبری و مقایسة آ

تاریخ الطبری)المعروف بتاریخ  م(.5821ق/5011بن جریر. )طبری، ابوجعفر محمد -
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