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  محسن نظري فارسانی

  
  چکیده

به سه دورة عمدة  اند بیان شده ،شاهنامه ملّی ایران، حماسه هایی که در روایتمجموعه 
 تـرین پهلـوان دورة حماسـی    بزرگرستم  اند. اساطیري، حماسی و تاریخی تقسیم شده

گرچـه   کار برجستۀ او حمایت و پاسـداري از شـهریاري ایـران اسـت.     است. شاهنامه
هـاي   محبـوب ایرانیـان پـژوهش    پهلـوان  دربارة ابعاد مختلف ایـن شخصـیت ژرف و  

برخـی  هایی در خصوص  هنوز ابهامات و پرسشارزشمند پرشماري انجام شده است، 
از همچنـین بعضـی   معنی نام او، برخـی از صـفات او، و   ، رستمشخصیتی  هاي ویژگی
از دید زبانی  به شخصیت و برخی اعمال رستم ر مقالۀ حاضردش وجود دارد. ابزارهای

با توجه به ایـن کـه رسـتم سـکایی اسـت، و در      نگریم، و  اي و حماسی می و اسطوره
پـوش   و تن» بخش تاج«نام این پهلوان و صفت شاهنامه به این نکته تصریح شده است، 

 کنـیم.  زبـان سـکایی بررسـی مـی     گنجینۀ واژگـانی  بر اساساو را » ببر بیان«موسوم به 
ه رستم نه با ایندره و اپام نپات، بلکه پیوند نزدیکـی بـا ایـزد    دهیم ک همچنین نشان می

  .میثره دارد
  

  .سکیسرانبخش، ببر بیان،  سکایی، تاجزبان  ،پرستیمهر رستم، :ها کلیدواژه
  

  . مقدمه1
 حماسی جهان بـه ترین آثار  ها، از نظر لفظ و معنی از ارجمندترین و غنی شاه نامه ،شاهنامه

خـود   شـاهنامه  .ستآنها ترین و غنی ارجمندترین نشوم، متهم تعصب و اگر به ؛رود شمار می
ذکـر رسـتم، کسـی کـه    رستم.  :این جهان بزرگ بزرگ پهلوان جهانجهانی بزرگ است، و 
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خواننده را از پس هزار سـال   اندشمن در برابر دیوها وهایش  هنرمندانۀ فردوسی از دالوري
ـ انگیز و تحسـین مخاطـب را برمـی   پـري زیبـار  یـدنش در برابـر   زنلغآورد،  به وجد مـی   د،ان

دهد  از جمله عواملی است که اجازه نمیهایش به درگاه خداوند و طلب یاري از او  نیایش
هـایش در تنگناهـا ذهـن     نیرنـگ  هیچ مخاطبی او را صرفاً یک زورمند خودپرسـت بدانـد،  

  د.آی می خشمکند که دل نازك از او به  کاري می پهلوان و گاهکند،  مخاطب را درگیر می
و برخی دیگر با گرشاسب؛ دکتر  ،شناسان رستم را با گندفر تطبیق داده بودند ایران برخی

با ارائۀ دالیل » اي رستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره« معروف ۀبهمن سرکاراتی در مقال
دکتـر بـدرالزمان قریـب روایـت     ). 1355این دو نظر را رد کرد (سـرکاراتی،  مستدل علمی 

سغدي داستان رستم را به فارسی ترجمه کرده، و مطالب مفیدي دربـارة رسـتم ذکـر کـرده     
-1366جالل خالقی مطلـق (  ) و دکتر1362دکتر محمود امیدساالر (). 1377است (قریب، 

و  مقاالت این اند. دربارة ببر بیان مطالبی گردآوري کرده )1378و دکتر سجاد آیدنلو ( )1367
  .است چندین مقاله و کتاب دیگر در نوشتن این مطلب استفاده شده

نـام و صـفت    بـه  از دریچۀ گنجینۀ واژگانی زبان سکایی میانه خواهیم در این مجال می
پهلوان ترین  و محبوب ترین پرآوازه این »ببر بیان«پوش اسرارآمیز موسوم به  تنو  »بخش تاج«

همچنـین بـه ایـن    . ، و پیشنهادهایی نو دربارة این مـوارد ارائـه دهـیم   بنگریم ایران حماسی
نپات   اند، همان ایندراي ودایی است، یا با اپام آیا رستم، چنانکه گفتهپردازیم که  موضوع می

اي با استفاده از  این پژوهش کتابخانه گر دارد.اشتراکاتی با ایزد یا ایزدان دییا مربوط است، 
  هاي پیشین در این رابطه انجام شده است. پژوهش

در  ویـژه  بـه  پژوهی شاهنامه پژوه ایرانی، به همت و دانش دانشمندان شاهنامه خوشبختانه
خجسته جهش یک  شاهد سدة گذشته رشد چشمگیري داشته، و شاید بهتر باشد بگوییم نیم

عمـدتاً بـه   که  ،هاي ایرانی باستان و میانه شناخت علمی و دقیق زبان ایم. در این زمینه بوده
یکی از برکـات   انجام شده، از جمله عوامل اصلی این جهش است.همت دانشمندان غربی 

زبانی و دن بسیاري از زوایاي تاریک شروشن  را در هاي ایرانی این شناخت علمی از زبان
  بینیم. اطیري حماسۀ ملی ایران میاس

  
  ببر بیان ،بخش رستم، تاج. 2

احسـان یارشـاطر    دکترجز مطالب  دربارة رستم، مفیدبه دست آوردن شناختی کلّی و براي 
جالل خالقی  دکتر نوشتۀ »رستم« مدخل ها بهترین مرجعیکی از  )،563-567 /3-1: 1389(
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/ ذیـل  3: 1388(خـالقی مطلـق،    اسـت  و ادب فارسـی دانشـنامۀ زبـان   در جلد سوم  مطلق
دانشـنامۀ  آرش اکبـري مفـاخر در جلـد چهـارم      دکتر مدخلی به همین نام به قلم. »)رستم«

 دربـارة  .»)رسـتم «/ ذیـل  4: 1395(اکبري مفـاخر،   منتشر شده استهم  فرهنگ مردم ایران
(در  فارسـی میانـه زردشـتی   نـام ایـن پهلـوان در     که اند گفته »رستم«قرائت و اشتقاق لفظ 

، کدخدایی پیمان ،آسوریک درخت، ایرانشهر هاي شهرستان، بندهش، یادگار زریران هاي متن
 »رستَم، روستَم، رسـتَهم « .آمده است Rōtastahm / Rodastahmصورت   به )بزرگان آفرین
هـاي   دو گونـۀ اخیـر صـورت   کاررفته در متون مختلف به زبان فارسـی اسـت.    هاي به گونه
یوسـتی و همچنـین   انـد.   تر این نام نیستند، بلکه به ضرورت وزن و قافیـه پدیـد آمـده    کهن
را بـراي   »نیرومند رویش بالنده، داراي سخت«به معنی  -raoda-staxma*اشتقاق کوارت مار
و  دانسته،» رودتازش «معنی  به -rautas-taxman*سرکاراتی آن را از  اند. پیش نهاده واژه این

/ 3: 1388 مطلق، خالقی( »آب داراي نیروي جریان«به معنی  -raotas-taxma*دیویدسون از 
  .)»رستم« / ذیل4: 1395 مفاخر، اکبري ؛»رستم« ذیل

: شاپور شـهبازي قویـاً از   اند نیکالس و اورساال سیمزویلیامز اطالعات بیشتري ارائه داده
هاي رستم دفاع کرد، و دیویدسـون و شـروو    نظر بیوار مبنی بر اصل اشکانی داشتن داستان

اند  هاي هندوایرانی و حتی هندواروپایی دانسته ادامۀ سنتهاي رستم را  شخصیت و داستان
)Sims-Williams, 2015: 249(. شناسی  ریشه دربارة مهم نکات و پیشین سیمزویلیامز نظرات

این نام در سندي یونانی مربـوط  : )Ibid: 250-252( را نیز گردآوري کرده است» رستم«نام 
ذکـر شـده    Rōstamosکشوف در حوالی دورا اوروپوس، به شکل ممیالدي،  250به حدود 

، که احتماالً در منسوب به فوستوس بیزانسی در تاریخِ ،Aṙostom ،، و شکل ارمنی آناست
به خط براهمی بـر یـک    Rostamaدر شرق ایران، نام . میالدي تألیف شده استسدة پنجم 

سیمزویلیامز توجه داده است کـه  ند علیا. سبر چند کتیبۀ ششمی نقش بسته، و نیز  مهر سده
، و ایـن خـود بـراي    -u-در هجاي نخست هستند، نـه   -ō-دهندة وجود  ها نشان این صورت

کـافی   )-rusta-taxma*(یا ژینیو  )-rastu-taxma*(نظراتی همچون نظر گرشویچ  تردید در
، کند تأیید می ،»رود نیروي به رودنیرو،« -rautas-taxmaرا،  سیمزویلیامز نظر هوبشمان است.

کند، و هم مرتبط است با نام مادر  چون هم آن واج کشیده در هجاي نخست را پشتیبانی می
» بوسـتان «و » بستان«و » رستا(ق) و روستا(ق)«هاي  با این حال، با ذکر گونهرستم، رودابه. 

در مـورد  او هـاي دیگـري هـم دارد.     شدگی هجاي نخست نمونه کند که کوتاه یادآوري می
در متن سغدي معروف و همچنین مذکور در متنی که یوشیدا اخیراً منتشر  rwstmyصورت 
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. فارسی گرفته شده است Rustamنام ستاك سبک دارد، و از شکل  این است که گفته ،کرده
 βry-twnو  γwδ-ʾrzهـاي   وي با ذکر این نکته که در متنی که یوشیدا منتشر کرده صـورت 

پایانی متن سغدي رستم  گفته است که در سطرهايدارند،  (گودرز و فریدون) شکل فارسی
 ʾβtʾrدیگري دیده نشـده اسـت؛ یکـی    دو وامواژه از فارسی میانه هست که در متن سغدي 

او بر ایـن  »). مار« azdahā(g)(فارسی میانه:  zδxhو دیگري ») کفتار« haftār(فارسی میانه: 
  اصلی به زبان فارسی میانه داشته است.دهد که متن سغدي رستم  اساس احتمال می

قرائت این واژه چند نکته حائز اهمیت است. یکـی اینکـه ایـن نـام در رسـالۀ      در مورد 
صورت  صفت کمان است، و در اصل در آنجا غر÷ضت÷جاتنیامده است؛ صورت  یادگار زریران

اسـت   »شـده از روده  داراي زه سـاخته «و معنی  rōdīg-tasmبا قرائت  ئئر÷ضت÷جاتشدة  خراب
در  ئر÷اضت÷جاتو  غر÷جاضتبا توجه به ضبط کتۀ دیگر اینکه ن). 47و  29: 1397(نظري فارسانی، 

 پیمان  بدل در نسخه جاضتسو  اس÷جاضت، و )Pakzad, 2005: 364, 402( بندهشهاي  بدل نسخه
 درخـت   بـدل  خهـنس در غر÷جضت، و )Dhabhar, 1927: 400-401( بزرگان آفرینو  کدخدایی
دو موبـد زردشـتی، رسـتم بنـدار و رسـتم       نـام  و اینکـه ، )Unvala, 1923: 657( آسوریک

، )262: 1345بهـار،  ضبط شده است ( اس÷جاضتبه صورت  بندهشبرده در رسالۀ  شهریار، نام
اسـت، و  ه در دیگـر ضـبط   ئو  اهـاي   در تقابل با نویسه غر÷ضت÷جاتضبط در  غظاهراً نویسۀ 

از ایـن رو،  . tahm~انـد، نـه    کـرده  تلفـظ مـی   tam / ~tom / ~tim~پایـان واژه را  بنـابراین  
Rōtastahm / Rodastahm  رسـد   به نظر مـی ، نه امالي تاریخی واژه. متأخر استتلفظ یک

ی اً اشـتقاق ظاهر است.تاریخی  سبب امالي شبه به غر÷ضت÷جات صورت نخستین در تکه نویسۀ 
  اند. داشتهرا براي آن در نظر » نتری بالیده«به معنی  raudistama* شبیه

توجـه  اي و حماسی،  هاي اسطوره هاي شخصیت شناسی نام یکی از نکات مهم در ریشه
 و کار اصلی اوسـت.  هاي فردي ویژگینام آن شخصیت بازتاب  غالباً شناسی است. به معنی

این نام نه در اوستاي از سوي دیگر، در اینجا نیز باید به دنبال کار اصلی و مهم رستم بود. 
موجود موجود است، نه در اوستاي کامل ذکري از رستم رفته بوده است؛ ایـن را از کتـاب   

چـرا  دانیم. پس  شده در زمان ساسانیان است می که خالصۀ اوستاي گردآوري دینکردهشتم 
از اکبري مفـاخر   آرش چنان کهباید اشتقاقی از زبان اوستایی براي آن در نظر گرفته شود؟ 

دربارة خاستگاه رستم «بهمن سرکاراتی و بدرالزمان قریب و جالل خالقی مطلق نقل کرده، 
ترین آنها سکایی  هاي متفاوتی وجود دارد، اما پذیرفته هایش دیدگاه هاي داستان و سرچشمه
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  ساخت نماید که از این رو، بهتر می .»)رستم«/ ذیل 4: 1395بري مفاخر، (اک »است وي بودن
 هاي متن در هرچند ،بجوییم میانه سکایی زبان واژگانی گنجینۀ در را سکایی پهلوان این نام

  .موجود از این زبان نام رستم نیامده است
 :Bailey, 1979( است» شهریاري، پادشاهی«معنی   به rrustäدر زبان سکایی میانه واژة 

نظر ما واژة  به. )Ibid: 322(» چیزي بودن و مراقب اندیشیدن، نگران« معنی به -man̄و ، )368
» يشهریارپایندة شهریاري، مراقب و محافظ «به معنی  -rrustä-man̄*مورد بحث از ستاك 

 ازاین نام بر این اساس،  بازمانده است. )rrustä-ma(گرفته شده، و از حالت فاعلی مفرد آن 
 پایانی افتـاده، و  -a-، چون استده درآم زبان سغدي به آغازین زبان پهلوي یا فارسی دري

  .گرفته است -i-الحقۀ صرفی 
بـه خـط    Rostamaگونه که از سیمزویلیامز نقل شد، واژه مورد بحث به صـورت   همان

قرائت و اشتقاق پیشنهادي ما هم خاسـتگاهی سـکایی    براهمی در دو کتیبه ذکر شده است.
ابقاي واکۀ پایـانی  شد.  یدانیم که این زبان در دوره میانه با خط براهمی نوشته م دارد، و می

در هجـاي  کشـیده   هواکـ  وجود کند. را تأیید می rrustä-maاین نام در آن دو کتیبه، اشتقاق 
صـورت دیگـر   ، چـون  قابل توجیه اسـت در اشتقاق پیشنهادشده  -u-نخست اصل واژه، و 

rrustä-  در زبان سکاییraustä-  است)Ibid: 370( شکل .Aṙostom    در ارمنـی احتمـاالً از
rrustu- (حالت مفعولی ستاك مذکور) )Ibid: 367(  همراه با-ma )از ریشۀ man-(   سـاخته

در  هاي متفاوت درآیـد؛  به صورت هاي مختلف نام در زبان طبیعی است که یک شده است.
سـبب بعـد    به، را اختالف گویشباید یک نام در یک زبان هم هاي متفاوت  گونه مواجهه با

  زمانی و مکانی، در نظر داشت.
این کتاب  است. سکیسرانکتاب  ،طور خاص اهمیت دارد در رابطه با رستم بهکتابی که 

مقفع از پهلوي به عربی ترجمه کرده بوده، ولی نه ترجمـۀ   هایی است که ابن در شمار کتاب
ته اسـت، از  تاریخ اساطیري ایران را در بر داش او باقی مانده است و نه اصل پهلوي کتاب.

این کتاب از روایات  اش در روایات مربوط به نقش ویژة رستم و خانوادهکیومرث تا بهمن. 
زیسـته،   در اوایل سدة چهـارم قمـري مـی   که آزاد سرو  شفاهی سیستان گردآوري شده بود.

اي از اصـل پهلـوي    ، و احتمـاالً کتـاب او ترجمـه   هکتابی در اخبار رستم تدوین کـرده بـود  
/ ذیـل  4: 1395؛ اکبري مفـاخر،  »رستم«/ ذیل 3: 1388بوده است (خالقی مطلق،  سکیسران

را به خـط و زبـان پهلـوي     کهن یا نسبتاً کهن منطقاً کسی که این روایات شفاهی ).»رستم«
 دانسـته اسـت.   ، زبان مبدأ و مقصد را، یعنی سکایی و پهلـوي را، خـوب مـی   مکتوب کرده
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نـام   که احتماالً در سیستان نوشته شده بوده است، ،انسکیسرواسطۀ همین تحریر پهلوي  به
وارد طبقۀ  هاي نخستین اسالمی، که برابر با افول شاهنشاهی ساسانیان است، در سدهرستم 

شود. سردار سپاه ایران در جنگ با اعراب رستم نام داشته است. در آن زمـان   می جنگاوران
واسـطۀ   بـه  بیشـتر  پس ایران ساسـانی . )همان( اند هاي رستم آشنا بوده اعراب هم با داستان

 روایات مربوط بـه  گرچه 1هایش آشنا شده است. با رستم و داستان سکیسرانتحریر پهلوي 
، و تنهـا بـا   عمومیـت و محبوبیـت چنـدانی نداشـت     رستم سکایی تا پیش از غلبۀ اعـراب 

، آثاري همچون شـاهنامۀ ابوالمؤیـد بلخـی    با تألیفرستاخیز ادبی ایران در خراسان بزرگ 
 تحریـر  از آوازه رسید، ولـی رستم به اوج شاهنامۀ فردوسی  ویژه به وشاهنامۀ ابومنصوري، 

هایی که از این کتاب به فارسی دري انجام شد، از جمله ترجمۀ  و ترجمه سکیسرانپهلوي 
ـ  نباید به سادگی گذشت. آزادسرو،   rrustämaان سـکایی  گفتیم که تلفظ واژة رسـتم در زب
نوشـته شـده بـوده     ÷ضتس÷جااین نام با امالي  سکیسراندر تحریر پهلوي  االًـاحتم بوده، پس

  این نام سکایی هستند. هاي گویشی گونه »ستُمر« و» ستَمر«هاي  گونهاست. 
  گوید: که چوپان پیر خطاب به رستم نوجوان دربارة رخش می معروف بیت این در مورد

  را نـــدانیم کـــسخداونـــد ایـــن 
  

  همی رخش رستمش خوانیم و بس  
  

دانسته که پهلوانی به نام رستم صاحب رخش  چوپان پیر از کجا میپرسش این است که 
در زبان سکایی  rustaدر این بیت در اصل از » رستم«خواهد شد؟ یک پاسخ این است که 

-raxš ī rusta، و چوپان پیر با گفـتن  )Ibid: 367(» سرخ«معنی  میانه ساخته شده است به
m-š  :تر این  پاسخ محتمل». خوانم) سرخ من آن را (می 2اسب) تیرة«(در حقیقت گفته است

کس تـوان گـرفتن و سـواري     دانسته که این اسب خاص را که هیچ است که چوپان پیر می
ود کـه بـر آن روي   تواند مهار کند و سوار ش اي می گرفتن از آن را ندارد فقط پهلوان گزیده

گـر  «... گوید:  زمین را راست کند، و اکنون که آن نوجوان اسب را گرفته بود، به او می ایران
یعنی حال که پاینده و مراقب شهریاري تو هستی، بر رخش سوار شو و اوضاع ...» رستمی 

رسـد کـه    بـه نظـر نمـی    کنـد.  اشتقاق پیشنهادي ما را تأیید می بیت این کشور را سامان ده.
این لقـب   در این بیت نیز فردوسی از معنی این نام اطالع داشته است، از این رو، فردوسی

 نقـل کـرده  اش  را، که نام پهلوان بزرگ شاهنامه بود، با رعایت امانت از منبع مورد اسـتفاده 
  رسیده است. می سکیسران؛ منبعی که اصلش به کتاب است

تنهـا در  انده از زبان سکایی میانه هیچ ذکري از رسـتم نیسـت،   از آنجا که در متون بازم
یگـر  د ةواژچنـد   اصل سکایی ذیرفت کهپ توان قرائت و اشتقاق پیشنهادشده را صورتی می
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هم به نظر مـا یـک واژة اصـالتاً سـکایی     » بخش تاج«صفت هم ثابت شود.  مربوط به رستم
»). رستم«/ ذیل 3: 1388هاي رستم است (خالقی مطلق،  ترین صفت این صفت از مهماست. 

اکبري مفاخر چکیدة روایات مربوط به این صفت را چنین ذکر کرده است (اکبري مفـاخر،  
کـه  فارسی آمده است  هفت لشکربخش رستم در  دربارة لقب تاج»): «رستم«/ ذیل 4: 1395

 “خوانند بخش گذاشت، و شاه فرمود تا او را رستم تاج قبادکیرستم تاج افراسیاب را بر سر ”
نهـد و کمـر فریـدون را بـر کمـرش       بر سر کیخسرو می. همچنین رستم تاج منوچهر را ... 
گورانی ... تاج کیخسرو را بر سـر لهراسـب    هفت لشکر)، و در 538بندد (طومار نقالی،  می
» بخش تاج«بع جنبی شاهنامه براي واژة پیداست که این سه توجیه ناهماهنگ منا ».گذارد می

  اند. که بر پایۀ شکل ظاهري واژه بیان شدهحدسیات متأخري است 
افراسـیاب،   نگاهی به ویژگـی مهـم  ، نخست »بخش تاج«واژة  درست معنی دریافت براي

اساطیري افراسیاب در  هاي نشانه« مقالۀدر  آیدنلو سجاد دکتر یم.انداز می رستم، بزرگ دشمن
ــا  افراســیاب ارتبــاط »شــاهنامه ــدنلو،  اســت داده را نشــان خشکســالیب  ):11-7: 1382(آی

انـد   کرده چون هوزینگ، مارکوارت، بنونیست، و کارنوي این نظریه را مطرح شناسانی ایران«
نمود انسانی افراسیاب در شاهنامه نتیجۀ ... است.  افراسیاب نماد اپوش، دیو خشکسالی،که 

هاي روایـی   موجود در عرصۀ اساطیر و بعد حماسه (متناسب با ویژگی تغییر شخصیت این
سازي آن با معیارهاي نسبتاً خردپذیرتر است، و این تغییر ماهیت را باید  و هماهنگ حماسه)

 (= ضحاك ... میان این دو موجود اهریمنیاز نوع جابجایی ادبی اساطیر به شمار آورد ... . 
 انـد، و نیـز نهایتـاً خـود اهـریمن      رانی به پیکر انسان درآمـده و افراسیاب)، که در روایات ای

شود؛ از جمله: کشتن مرد نخستین (گیومرث، جمشید و  هایی دیده می اشتراکات و همانندي
داد، برمایه و اغریرث)، کشتن پدر، دشمنی با جهـان مـادي و    سیاوش) و گاو شگفت (اوگ

مغاك و ... . مشـترکات ضـحاك اژدهـافش و     هاي اهورایی، اقامت در غار و نابودي آفریده
هاي  ویژه همسانی افراسیاب هم از نظر آشوبگري و تباهکاري، داشتن پناهگاه جادویی، و به

هـاي   اي اسـت کـه ویژگـی    و ... به گونه و کیخسرو) هاي نابودکنندة آنها (فریدون شخصیت
 و مشـهورترین  ... انـد.  دانسـته از او  دیگري و نمود ضحاك حماسی افراسیاب را برگرفته از

جنبـۀ خشکسـالی و از بـین     با سرشت اساطیري او افراسیاب در پیوند ویژگی پرتکرارترین
افراسـیاب بـا    زادسـپرم  هاي گزیدهایرانی و  بندهشمانند  در منابع پهلويهاست.  بردن آب

 خـرد  مینـوي هندي و  بندهشایۀ پ بر کند، و دور می حمله به ایران آب و باران را از زمین
آبـی و قحطـی بـا تسـلط یکـی از       اساساً وقوع بـی  ...کند.  می ها را خشک رودها و دریاچه
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مانند اژدها، دیو، غول، مار و ... مضـمونی مکـرر در اسـاطیر     نمودها و موجودات اهریمنی
هـاي   از این روي اسـت کـه محققـی ماننـد ویـدنگرن داسـتان       کهن هندواروپایی ... است؛

فریدون و ضـحاك،   ایندره و وریتره، چون او را در کنار روایاتی ت نهاییافراسیاب و شکس
 چیرگـی از  ناشـی  خشکسـالی  بنمایـه  مختلف هاي صورت عنوان گرشاسپ و اژدها، و ... به

کنـد. ولـی در    ها بر اثر پیروزي پهلوان بر آن پتیـاره گـزارش مـی    آب رهایی و سپس اژدها،
به شکل پادشاهی بیگانه دلیل تغییرات و جابجایی اساطیر  یا اژدها به داستان حماسی آن دیو

  »آید. و ستمگر درمی
در  3آرش؟ کیسـت  فعال دیو این هماورد ،است خشکسالی دیو نمود افراسیاب که حال

پادشاهی منوچهر در پیکار با افراسیاب و خشکسالی ناشی از حملۀ او به ایران جان باخت، 
تم در حقیقـت، رسـ  زاده شـد.  رسـتم در زمـان منـوچهر     بر اساس شـاهنامه  جالب اینکه و

  .آوري منظور باران براي جنگیدن با افراسیاب به جانشین آرش شد
مرتبط دانسته بود، ولی این نظـر را خـالقی   رستم را با ایندره ودایی مرحوم مهرداد بهار 

 نظـر قریـب   بدرالزمان دکتر). »رستم«/ ذیل 3: 1388خالقی مطلق، درستی رد کرد ( مطلق به
-240 :1377 (قریب، تأیید کرده است اپام نپات امبنی بر مرتبط بودن رستم برا دیویدسون 

دکتر قریـب ایـن    .نماید درست نمی گرچه بهتر از نظر دکتر بهار است، ولی این نظر ،)241
اپام نپات خدایی است که چهرة چندگونـۀ  ): «همانن ذکر کرده است (آدالیل را براي تأیید 

هـا   ها ترسیم، و همچنین فرّ یـا خورنـه را در آب   خورشید را هنگام طلوع و غروب در آب
اسـت، و بـه    -aurvat-aspa» هاي تنـدرو  دارندة اسب«کند ... . از طرف دیگر، او  پنهان می

نوعی با فرّ  یانی دارد، بهاي در نگهداري تاج و تخت ک همین دلیل رستم را که نقش برجسته
هاي بین رستم و خورشید، که یکی از  ها و همانندي شباهتاند ... . ... در شاهنامه  پیوند داده

  شود: نمادهاي اپام نپات است، دیده می
  همی گفت هر کس که این رستم است

  

ــپیده    ــاب ســ ــا آفتــ ــت و یــ   دم اســ
  

  ».»درخشان«معنی از طرف دیگر، رستم صاحب اسبی است به نام رخش به 
در نگهداري تـاج و تخـت کیـانی درسـت      اوبرجستۀ  نقشِ و ،پیوند رستم با خورشید

ایـن ایـزد    و، مـرتبط اسـت  و اسـب  اپام نپات تنها ایزدي نیست که با خورشید  ولیاست، 
را  رسـتم  همچنـین،  ؛سـنجید  سـتم اي ندارد که بتـوان آن را بـا ر   شخصیت جنگی برجسته

  .اپام نپات پیوندي با زروان ندارد لیو ،استپسر زال  تنهایی نباید در نظر گرفت؛ او به
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در پیوند با ایزد میثره، یا بهتر بگوییم، در پیوند با مهر شخصیتی حماسی از نظر ما رستم 
مهر اینکه  ازجمله ،براي اثبات درستی این نظر وجود دارد ییلدالدر آیین مهرپرستی است. 

جالبی در این بیت مطلب  »دم آفتاب سپیده« در خصوصپیوندي تنگاتنگ با خورشید دارد. 
این را نیز گوید کـه فـرّه فریـدون در    ): «151: 1380(بهار، شایان ذکر است  بندهشرسالۀ 

دریاي فراخکرد به نی بن نشست. ودرگا به جادویی گاوي آنجا رها کرد. ... فرّه به گاو شد. 
، شیر دوشید، به سه پسري که او را بود داد. ... فرّه به پسران نه، بلکه به فرانک گاو را آورد

شد. ودرگا فرانک را کشتن خواست. فرانک داراي فرّه از تیغ پدر (رها) شدن را پیمان کرد 
بام او را از پدر رهایی بخشـید. نخسـتین    پس اوش“. بام دهم نخستین فرزند را به اوش”که 

بـام در   بام است، و همکار اوش بام داده شد. اینک با اوش زاده شد؛ به اوش اپیوه فرزند، کی
با توجه به اینکه  .دم در پیوند با سپیده است اهمیت کم يبام ایزد اوش». (دوران) آمیزگی شد

گمان منظور از ایـزدي کـه    فریدون خود یک شخصیت مهم در اساطیر مهرپرستی است، بی
گواه  است. خداي مهر در بیت مذکور» دم آفتاب سپیده«منظور از  و ،»پیمان کرد«با او  فرانک
کسی کـه (=  «: )Gershevitch, 1967: 78-79(مهریشت آمده است  13بند  آغازدر  دیگر

شـود، پیشـاپیش خورشـید     سوي هرا نزدیک مـی  میثره) نخستین ایزد مینوي است که به آن
  ...».نامیراي تیزاسب، 

براي نشان دادن دیگر ، دور نیفتیم، »بخش تاج«مان، صفت  براي اینکه زیاد از بحث اصلی
 و ستانندة ایزد مهر بخشنده مهریشت 109 بند در گرچه پردازیم. می آن بهبا مهر  رستم ارتباط

توان در این راستا تعبیر و تفسیر کرد، ولی  را می صفت مورد بحثو معرفی شده،  شهریاري
کارهاي  ترین و یکی از مهم ،آوري مهر اشاره شده همین یشت به باران 61در بند از یک سو 

و از سـوي دیگـر   ، )107-103: 1387آوري اسـت (ورمـازرون،    مهر در میتراییسم هم باران
 هـا  او آب با شکست رستمباید منطقاً دشمن او افراسیاب است که نماد خشکسالی است، و 

را  ttājaدر زبان سـکایی میانـه واژة   بخش را باید در این مفهوم تفسیر کرد.  تاج را آزاد کند.
 »...) و (آب ریختن بیرون« معنی به اوستایی -vaxš با برابر -baṣṣ* و ،»رود آب،« معنی به داریم

)Bailey, 1979: 125, 273(غفدغ÷خل ب÷تی ـت اصلـقرائس ـ. پ *ttāja-baṣṣ- نی آنـ، و معـ 
 »دیهیم: تاج« ترکیبی ازاشتباه  ة سکایی را بهاین واژ 4است.» آب رهاکنندةکنندة آب،  جاري«

  اند. هبرشمرد »بخش: بخشیدن«و 
 )،198-191: 1369مختاري، اند ( تجسمی از خداي زمان، زروان، دانستهبدرستی زال را 

میتراییسم یک شخصـیت مهـم   خداي زروان در  دارد. نزدیکی ایزد مهر نیز با زروان ارتباط
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را به ایـن موضـوع اختصـاص داده     آیین میترااست. مارتین ورمازرون یک بخش از کتاب 
  ).155-141: 1387است (ورمازرون، 

مثالً . متصف استهاي بدي هم  ویژگی به هاي خوب پرشمارش، رستم در عین ویژگی
ا فرمان به طوس مبنی بر کشـتن  رفتار خشن او با سودابه که او را با خنجر به دو نیم کرد؛ ی

سرخه، پسر افراسیاب، به کین سیاوش، هرچند سرخه مشارکت یا حتی موافقت در این قتل 
: 1388و زودرنجی او که سبب شد سیاوش را در جنگ تنها بگذارد (خالقی مطلق، نداشت؛ 

م است و ه مهریشت به صراحت آمده است که میثره هم خوب 29در بند »). رستم«/ ذیل 3
اي چون  نکتۀ دیگر اینکه رستم به یک ضربۀ تیغ فرزند نژاده. ، و صلح و جنگ از اوستبد

هم این است کـه   مهریشت) 110(بند  هاي ایزد میثره رجزخوانییکی از  ؛سهراب را کشت
میثـره  . )Gershevitch, 1967: 129(» فرزنـد نـژادة چـه کسـی را بـه یـک ضـربه بکشـم؟        «

یار را از پادشـاهی  دو رستم  اسفن ،)مهریشت 111هست (بند  کننده از پادشاهی هم محروم
  محروم کرد.

ایزد مهر یک ایزد جنگاور اسـت، و ایـن ویژگـی او بسـیار برجسـته و نمایـان اسـت.        
کننـدة   او سـرکوب مهریشت دربارة ابزار جنگی او و تعقیب مهردروجان و کشتن آنهاسـت.  

و اگر به او دروغ گفته نشود قدرت  5،است همیستار پریان و کنندة مهردروجان، دیوان، تنبیه
ترین راه را و فـرّه را و پیـروزي را از کشـور معانـد      راست)؛ 26دهد (بند  برتر به کشور می

جنگ را بـه  )، 27کند (بند   هزار ضربه به آنها وارد می کند و ده آنان را تعقیب می، گیرد برمی
هاي سپاه دشمن  شکند، همۀ کران صفوف دشمن را مید، کن اندازد، در جنگ مقام می راه می

)، سرهاي مهردروجـان را از  36آید (بند  کند، قلب سپاه خونخوار به لرزه درمی را آشفته می
 راهو گاوها را بـه   کشند هاي ستمگرانی که درستکاران را می اقامتگاه)، 37پراند (بند  تن می

شنود و صدها  ؛ مهر شکوة ستمدیدگان را می)38 (بندکند  ویران می برند گردآلود اسارت می
اش  به هنگام خشـم پـرآوازه  )، 43-42کند (بندهاي  و هزاران از ستمگران را قلع و قمع می

بنـدد و   تازاند و دستان بـدکاران را از پشـت مـی    پهن به سپاه دشمن خونخوار می اسب سم
توانند قدم از قدم بردارند،  نمی هایشان را ناشنوا؛ آنگاه کند و گوش چشمانشان را تاریک می

اگر مرد بدکنشـی شـتابان پـیش تـازد، مهـر او را      )؛ 48-47و قدرت جنگ ندارند (بندهاي 
نگهبـان و مراقـب همـۀ آفریـدگان     )؛ 52(بند  6تاز یکه، خواه در صف بجنگدکشد، خواه  می

)، 62بسیار مراقب، پاسبان مبارزطلب نیرومند است (بند  بیدار همیشهنگهبان )، 54(بند است 
تـرین صـادقان،    تـرین چابکـان، صـادق    چابـک )، 63دهـد (  نیرو و فـرّ بـه مهـردروج نمـی    
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هـاي   س کشور با دستریی)، 65آوران است (بند  آورترین زبان نیرومندترین نیرومندان، زبان
کـیش و مسـتمند    کوة درویـش راسـت  ش)، 83خواند (بند  به نیاز درازشده او را به یاري می

و مهر به یـاري او  رسد،  هاي برین، به گرداگرد زمین، به هفت کشور می مظلوم به روشنایی
یشـت از میثـره    گانسـرایند )؛ 87-84کنـد (بنـدهاي    رود و خانۀ ستمگر را ویـران مـی   می
تومند و کنـد: هـر دو، زنـدگانی اسـ     ــ و باز تأکیـد مـی   7د که در هر دو زندگانینخواه می

از سپاهیان دارندگان بدي بپاید؛ آنان را از مرگ و خشم، دو دارندة بدي، زندگانی مینوي ــ 
)، و 96تیغه دارد (بند  گرز زرین صدگره و صد)؛ 93افرازند (بند  انگیز می که درفش وحشت

 میثره)، 97گیرد (بند  را ترس می 8اهریمن و خشم و بوشاسب، و همۀ دیوان مرئی و نامرئی
در گردونــۀ میثــره هــزار کمــان )، 101(بنــد  9کشــد اســب و ســوار دشــمن را بــا هــم مــی

تیغ، هزار نیزة تیزتیغه، هزار تبرزین دوتیغۀ پوالدین، هزار کارد  ساخت، هزار تیر زرین خوش
ه کـه  چرخنـدة صـد گـره صـدتیغ     گرز زیبـاي آسـان  ساخت،  هزار گرز آهنین خوشدولبه، 

  .)132-128بندهاي وجود دارد ( 10است ترین و پیروزمندترین سالح قوي
اي  ذکر یک نکتۀ زبانی و اسطوره، آمدپس از مطالبی که در مورد اشتراکات رستم و مهر 

پوش جنگی رستم، ملقب  این نکته دربارة تنبخشد.  شده می قطعیت بیشتري به مطالب گفته
بـه  «... خوانیم:  می )Ibid: 82-85(مهریشت  24و  21و  20در بندهاي است. » ببر بیان«به 

هاي بدي کـه دشـمن    سبب مانتره افکند، به دشمن میثره میاي که آن را  گردد نیزه عقب برمی
) [نیزه را با] پرتابی خوب بیندازد، حتی اگر دشمن میثرهحتی اگر او (= برد.  میثره به کار می

 باد برد؛ میثره به کار میهاي بدي که دشمن  سبب مانتره بهزنند،  او را زخم نمیبه تنی رسد، 
میثره به کار  هاي بدي که دشمن سبب مانتره کند، به بیندازد دور میاي را که دشمن میثره  نیزه
دورپـرواز  (ها)ي خوب تیزشده، نـه بـا انـداختن تیر(هـاي)      کسی نه با انداختن نیزهبرد.  می

 39در بندهاي . »ش آید ...ا به یاريآگاه  پیشدارندة اندیشۀ زند کسی را که مهر نیرومند  نمی
مهردروجان  و کاردها و گرزهاي هاي فالخن ها و سنگ نیز آمده است که تیرها و نیزه 40و 

رسـتم،   ).95-92( کند، چون مهر خشـمگین و آزرده خشـنود نشـده اسـت     زخم ایجاد نمی
اند.  خواندهپوشی که آن را ببر بیان  هاي دشمن در امان بود، با تن از گزند سالحسرباز مهر، 

بـه شـکل   بیان حماسـی  در  به فرد مورد حمایت مهر افزار دشمن کارگر نیفتادن جنگ اینکه
  ؟»ببر بیان«عجیب نیست، عجیب است که چرا پوش نموده شود  یک تن

ــود ــاالر ( محم ــالل ) و 1362امیدس ــق ( ج ــالقی مطل ــه  ) 1367-1366خ ــی را ک دالیل
انـد.   قدیمی دربارة چرایی و چگونگی وضع این اصطالح ذکر شده آورده هاي جانبی روایت



  
  
  
  
  
  
  

 1398، سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان شناخت زبان  206

در  شـاهنامه  او ابیات کلیدي سجاد آیدنلو انجام داده است.بهترین پژوهش در این مورد را 
کشته شدن ببر بیان به دست بیتی 414دن روایت والحاقی باین خصوص را گردآوري کرده، 

الحاقی بودن ): «6: 1378و گفته است (آیدنلو،  رده،رستم در پادشاهی منوچهر را یادآوري ک
از پوست ببر بودن جامه و هر گمان دیگري دربارة چیستی ”داستان، و گفتار شاهنامه، پندار 

فرماید: یکی جامـه دارد ز چـرم    برد، زیرا که فردوسی با صراحت تمام می از بین می“ آن را
آیا منظـور از پلنـگ    .»خواند چرم پلنگ میهیچ ابهامی جامۀ جنگی رستم را از  پلنگ، و بی

یک پوشش خاص است که پوش  این تن. چرا؟ چون اوالً لزوماً نههمان دد معروف است؟ 
، و از خفتـان و  )9(همـان:   دارد زخم تیغ و نیزة دشـمن در امـان نگـه مـی     از تن پهلوان را

اند  توانسته دیگران هم میثانیاً، وجه چنین قدرتی ندارد.  هیچ ؛ چرم پلنگ بهجوشن بهتر است
و گرشاسـب  پوشی از چرم پلنگ براي خود فراهم کنند، کما اینکه کیـومرث و سـیامک    تن

نکتۀ جالب دیگري که دکتر آیدنلو اشاره کرده ناپذیر نشدند.  زخمیک  کرده بودند، ولی هیچ
(همـان:  ابیات اینها هسـتند  رفته است. » هاي پلنگ خیمه«این است که در شاهنامه سخن از 

8:(  
  رنگ ـ سراپرده از دیبه رنگ

  

  هاي پلنگ بدوي اندرون خیمه  
  

  رنگ ـ بگوکان سراپردة هفت
  

  هاي پلنگ رون خیمهو اندبد  
  

  هاي پلنگ ـ به پرده درون خیمه
  

  بر آیین ساالر ترکان پشنگ  
  

متناظر » هاي پلنگ خیمه« با »رنگ سراپردة هفت« و »رنگ دیبه رنگ«در دو بیت نخست 
در اینجا » پلنگ«بر رنگ و نقش داللت دارند. » پلنگ«و » رنگ هفت» «رنگ رنگ«و هستند، 

اکنون پرسش این دارد. » خال خالدار، خال«و همۀ ابیات مربوط به جامۀ شگفت رستم معنی 
پاسخ این است کـه ربطـی   ناپذیري دارد؟  است که خالدار بودن آن چرم چه ربطی به زخم

کهن  بنمایه یک پوشی پهلوانان ، هرچند که پلنگینهرنگ آن چرم را نموده استو فقط ندارد، 
  معروف است.» ببر بیان«ناپذیري آن مربوط به اصطالحی است که به  زخم 11.است

میالدي، به زبـان و   مپنج، شاید در سدة قومی و محلّی سکاها شفاهی گفتیم که روایات
 فرد یا افرادي که به زبان این کار را شد. مکتوب سکیسراننام  به کتابی در قالب خط پهلوي

 روایات مربوط به رستم عمدتاً از ترجمۀند. ا هسکایی و پهلوي، هر دو، آشنا بودند انجام داد
نظم  آن را بهرسیده، و فردوسی  شاهنامۀ ابومنصورياز جمله  به منابع بعد کتاب این فارسی

 بـه  رسـتم  جامۀ ویژة براي رزم صژا÷ج ب÷صل÷باصطالح  سکیسراندر تحریر پهلوي کشیده است. 
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مؤلـف  کـرده اسـت.    می را معرفی آن و نقش رنگ که جائ÷لامالي  با گاه است، بوده کار رفته
 بـا اشتباهشـان   بودنـد کـه   اشتباهی مرتکب نشد، این مترجمان متن بـه فارسـی دري  کتاب 

 bi-jar biyāna* سـکایی  زبـان  در هـجامـ  رزم این نام د.ـه را ایجاد کردنـمعمایی چندصدسال
آن را  مترجماننوشت.  پهلوي خط به را همین مؤلف و ،»گذرنکردنی / مانعمرز« معنی به بوده،

شـد، و   خواندند، و همین قرائت وارد منابع مـورد اسـتفادة فردوسـی    babr bayānاشتباه  به
 پـردازي  داسـتان  و زنـی  گمانه از همان زمان آورده است. همان را داريفردوسی نیز با امانت

 ,Bailey(» بدونِ بی،« -biاین اصطالح از سه بخش  براي توجیه این قرائت اشتباه آغاز شد.
1979: 279(، -jar »،کردن گذر رفتن« (Ibid: 109)،12 و biyāna- »مرز« (Ibid: 308) یا biyana- 

  ساخته شده است. (Ibid: 285)» بند راه مانع،«
کند، و عنایـت میثـره پرسـتندگانش را از     ها را از میثره دور می سالح» باد«در مهریشت 

پوشـی   به شکل تنتنی  رویینکند، ولی در حماسه این  افزار مهردروجان دور می جنگم زخ
جامه از خفتـان و زره هـم برتـر     به این دلیل است که این رزم 13خالدار نمادینه شده است.

سـکایی بـه معنـی     palaijäدرسـتی   مؤلـف بـه  هم باید گفت کـه   جائ÷لدربارة امالي  است.
جامه را نشان  ولی این واژه فقط رنگ آن رزمبرگرداند،  palangبه را  (Ibid: 220)» خالدار«

  .ناپذیري آن را دهد، نه ویژگی فراطبیعی زخم می
؛ زده اسـت  رستم در موقـع لـزوم نیرنـگ مـی    الزم است که  هم نکته اینذکر در پایان، 

هاي بارز این کار را در هنگام به خطر افتادن جانش در برابر اکوان دیـو و سـهراب و    نمونه
انـد (دیـویس،    گرچه برخی این ویژگـی رسـتم را یـک رذیلـه برشـمرده      .بینیم اسفندیار می

کـه رسـتم    گفتـیم تـوان آن را توجیـه کـرد.     ، ولی با تعمق بیشتر در این موضوع می)1397
است. ایزد مهـر نـافریفتنی کـه نیرومنـدترین و دلیرتـرین و       مهر نماینده یا نمود زمینی ایزد

رود  ، وقتی از اسطوره به حماسه میو خواب ندارد ترین و پیروزمندترین ایزدان است مسلح
اش بـا   هاي اصلی ایزدي ویژگیداشتن  براي نگه چونشود،  انسان ظاهر می و در قالب یک

 کاري را که مثالً دیدیم که ؛پذیرد تغییراتی میناخواه  خواهشود،  رو می هاي انسانی روبهتنگنا
رستم یک انسان . کند دهد، اکنون رزمجامۀ رستم برایش می ایزد باد براي ایزد مهر انجام می

یابـد و جـانش    خوابد، اکوان دیو در خواب بر او دست می ها می است، همچون دیگر انسان
کاهد، در برابر یل جوانی که پسر خود اوست  شود، نیرویش می ؛ رستم پیر میدر خطر است

شـغاد او را فریـب   ؛ خورد شکست می مقدسی تن خورد؛ در برابر پهلوان رویین شکست می
و نافریفتنی  ناپذیري کشاندش؛ با این حال، رستم باید ویژگی شکست دهد و به مرگ می می
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یـازد   رستم هنگامی به نیرنگ دست می، و تنها راه آن نیرنگ است. خود را حفظ کند بودن
، ، پس این نه از روي ترس و ضعف، بلکه از روي رندي اسـت که هیچ چارة دیگري ندارد

  .و این یک ویژگی مثبت است
  

  گیري نتیجه. 3
هاي اساطیري و حماسی قوم  دربارة شخصیت يدار هاي شفاهی کهن و ریشه روایتسکاها 
، این روایات سرانجام به زبان و خط پهلوي کتابی مکتوب شداند.  ویژه رستم، داشته خود، به

فرد یا افرادي که ایـن خـدمت مانـدگار را انجـام     . سکیسرانو حاصل آن شد کتابی به نام 
در هنگـام  انـد.   تسـلط داشـته   ،نهاند، به هر دو زبان مبدأ و مقصد، سکایی و فارسی میا داده

وارد متن شد؛ به دیگـر سـخن،   هایی از زبان سکایی  نوشتن این روایات شفاهی طبیعتاً واژه
ها مربوط به رسـتم   برخی از این وامواژههایی چند از زبان مبدأ بود.  متن دربردارندة وامواژه

». قـب شـهریاري  نگـران و مرا «خود نام این پهلوان یک واژة سکایی است به معنـی  است. 
اي سکایی اسـت بـه    نه به معنی تاج شاهی، بلکه واژه» بخش تاج«در صفت » تاج«همچنین 

بیـرون ریخـتن   «معنـی   سکایی است بـه  -baṣṣ*در اصل همان » بخش«و  ،»آب، رود«معنی 
  ها داللت دارد. چیرگی رستم بر افراسیاب دربندکنندة آببر از این رو، این صفت  ».(آب)

خوانده شده است، نشان دادیـم کـه ایـن    » ببر بیان«جامۀ معروف رستم که  در مورد رزم
بـه فارسـی دري    سکیسـران اصطالح عجیب ناشی از قرائت نادرست مترجم مـتن پهلـوي   

کاتب متن پهلوي این کتاب اصطالحی از زبان سکایی را به خط پهلـوي نوشـت، و   است. 
را » ببـر بیـان  «پایۀ  را درست بخواند، قرائت بی بعدها چون مترجم متن پهلوي نتوانست آن

. این همان مفهومی است داشت» گذرناپذیر مرز/ مانع«آن اصطالح سکایی مفهوم ارائه داد. 
گذارد سالحی به مهر برخورد کند،  گوید باد نمی آنجا که میکه در مهریشت هم آمده است، 

به او پرستندة مهر روانه شود، ي سالحی که از جانب دشمن مهر به سوگوید  و آنجا که می
حماسه بـه صـورت   این مطلب اساطیري در رساند، چون در حمایت مهر است.  بی نمیسیآ

  اي خالدار بر تن رستم بیان شده است. جامه
ها و مقاالت مختلف اشاراتی به مهرپرست بودن رستم شده اسـت، ولـی ایـن     در کتاب

هایی از رستم، نشان دادیم که او  با ذکر ویژگیمطلب با دالیل فرامتنی به اثبات نرسیده بود. 
مـادر  اي از  او در هنگام تولد به همان سـختی اشتراکات مهم و پرشماري با ایزد میثره دارد. 

در حقیقت، رستم نمایندة مهر بر زمین  مهر از سنگ، که همان آسمان است. شود که جدا می
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بـه نظـر    است. او سرباز مهـر اسـت.   کشوراو مراقب شهریاري، و پاسبان و نگهبان  است.
  در آیین مهر است.» پیر«رسد که زال نماد مقام  می

  
  ها نوشت پی

  است. تر شده مرور کامل ، و بهشده اولیه میالدي تدوین پنجمسدة   این اثر دراحتماالً. 1
بـوده   )Bailey, 1979: 362(» رنـگ  تیـره «بـه معنـی    rrāṣa. نام اسب رستم در زبان سـکایی  2

. همانگونه که بیلـی  raxšهمان امالیی را داشته که  سکیسراناست. این واژه در تحریر پهلوي 
  ، این دو در معنا یکی هستند.)Idem(نشان داده است 

اي تیراندازي آرش و باران ناشی از آن برابـر اسـت بـا تیرانـدازي مهـر بـه        . درونمایۀ اسطوره3
است ــ و جوشش آب از آن است. براي توضـیحات بیشـتر    آسمانسنگ ــ که مشخصاً نماد 

  .107-103: 1387ورمازرون،  ←
د، ولی بـه دالیلـی   ده تیشتریشت ایزد اپام نپات هم همین کار را انجام می 34گرچه طبق بند . 4

  توان رستم را با اپام نپات مربوط دانست. که گفتیم نمی
  فریب نخوردنش از پري زیبارو معروف است.و  ي متعددهاي رستم با دیوها جنگ. 5
  تن رستم نیز پرشمار است. به هاي در صف و تن جنگ. 6
شهریاري معرفـی شـده اسـت.    ، که جم دارندة دو وندیدادبسنجید با بند هفتم از فرگرد دوم . 7

  جم شخصیت اصلی کیش مهرپرستی است. ،در اصل
  .شد رستم در خان سوم با اژدهایی جنگید که از دیده پنهان می. 8
  .، از جمله رزم او با اشکبوسرستم هم کشتاري چنین در کارنامه دارد. 9

  منظور گرز گاوسر است. احتماالً. 10
بلخـی   Purlang-zin. سیمزویلیامز این نکته جالب را تذکر داده اسـت کـه بخـش دوم واژه    11

» زیـن «اسـت و ربطـی بـه    » پوسـت «معنی  به -azina*رستم است) » زین پلنگ«(که متناظر با 
 -pṛdāku-sānuو لقـب  پـوش هسـتند،    پـاریس و مـنالوس پلنگینـه    ایلیـاد در حماسه . ندارد

 اسـت ظـاهراً بـراي ورونـه بـه کـار رفتـه        هـم در ریگ ودا » دارندة (پوست) پلنگ بر پشت«
)Sims-Williams, 2015: 252-254(.  
 32بنـد   اي در بازنگري واژه است،» رفتن« معنیاي در  و ریشه -viحال که سخن از پیشوند  .12

  :)Anklesaria, 1964: 9( مناسبت نیست بی هاي زادسپرم گزیدهاز بخش نخست رسالۀ 
ا ÷اافـت÷ا  ب÷ا : ائجاب÷اخدغظ* خــت÷ا ا# ت÷جات÷سه ل÷ا, ه ت÷خدغظ صدغفـت÷ج ل÷اا ضت÷ا ل÷اا : غفقمژ÷ب

  ت&/÷و ل÷ا : زاغ ثب÷فژ÷چ÷ا& ت÷ا ه÷ظ÷غنژ ا صقآغزا : غنت÷فژوا ا ت÷: جا
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  :آوانویسی
“bun ī āsmān [ī] pad star pāyag dāšt, az ānōh frōd ō tuhīgīh āhixt ī ا÷ائجاب  
bunišn ī rōšnān ud tārān ud giyāg ī ardīg kē-š tazišn ī harw dōwān padiš.” 

  چنین ترجمه کرد: توان میعبارت را  نخستبخش 
(= خأل، مرز  گیـپایه] داشت، از آنجا به تهی اهریمن] بن (= ته) آسمان را که پایه به ستاره[«[

  .»فروکشید، ...  دو قلمرو روشنی و تاریکی)
مذکور  انکلساریا واژة شود. آغاز می  ا÷: ائجاب با که است، عبارت این دوم بخش سر بر بحث

و  ستارگان نیروي خاستگاه که «... :)Ibid: LXIX( است کرده ترجمه چنین و خوانده، nērōg را
  »سیارات، و میدان جنگی بود که شتاب هر دو در آن بود.

را نه صـورت خطّـی واژه تأییـد     nērōg که قرائته چند اشکال دارد. یکی این ـاین ترجم
خاستگاه « و تاریکی مرز دو قلمرو روشنی که بپذیریم چرا باید جمله. منطقی مفهوم و نه کند، می

آفریدگان خداوندان  rōšnān ud tārān است؟ دوم اینکه منظور از» سیاراتنیروي ستارگان و 
 tazišn براي» شتاب«سیارات. سوم اینکه معنی روشنی و تاریکی است، و نه صرفاً ستارگان و 

  مناسب نیست. چهارم اینکه ضمیر متّصلی که پیش از واژة اخیر آمده، ترجمه نشده است.
: 1385چنین ترجمه کرده است (راشد محصل،  andarag دکتر راشد محصل با ارائۀ قرائت

و تاران (= آفریدگان اهریمن) و  روشنان (= آفریدگان اورمزد) جایگاهکه میان ): «... 167و  36
ضبط   ا÷ائجاب ها واژه را به صورت هـۀ نسخـهم »(بود) و تازش هر دو در آن (بود). ردــنبجاي 
رسد. در این ترجمه نیز ضمیر متّصلی که پیش  بعید به نظر می وئجئ اند، و تصحیح آن به کرده

بر  و رساند، می را »درون« مفهوم andarag این، بر افزون است. نشده ترجمه آمده، tazišn واژة از
  کند. داللت نمی» بین«

اند، بـا ایـن    پیش نهاده واژهرا براي این  bērōn+ ژینیو و تفضّلی نیز قرائت توأم با تصحیح
و  روشنان (منطقۀ) از اساس خارج که«... : )Gignoux and Tafazzoli 1993: 34-35( ترجمه

 ترجمه و تصحیح، بودن نپذیرفتنی ایراد دو »[بود]. آن در دو هر هجوم جنگ که و مکان ... تاران،
  نشدن آن ضمیر متّصل بر این قرائت و ترجمه نیز وارد است.

رو یا سه اصل یا سه بنشت مشـخّص  ـدر اسطورة آفرینش از دیدگاه دین زردشتی، سه قلم
آمد است، بر  واژة تک یکاست: روشنایی، تاریکی، و فضاي میان این دو. واژة مورد بحث، که 

بنشت سوم داللت دارد. این بنشت سوم، فضایی است جدا و عاري از تـأثیر دو بنشـت دیگـر.    
آید، و آسمان را و در نتیجه زمین را از  رود، به بنشت میانی درمی اهریمن از بنشت خود فرا می

بـه منطقـۀ    د. در حقیقت، اهریمن مرز را شکست وـکش بنشت روشنی به بنشت میانی فرو می
شـده از   خوانـد، و آن را سـاخته   wir(r)aw توان واژه را زمینه، می ممنوعه وارد شد. با این پیش
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». ممنوعه« مفهوم و» رفتنجدا از « اللفظ تحت معنی با دانست، »رفتن« -rab* ریشۀ و -vi پیشوند
متوقّف «هاي شغنی و سریکلی معناي  این پیشوند همراه با صورت واداري این ریشه در گویش

  .)Cheung, 2007: 184(دارد » کردن
kē ضمیر متّصلی که به آن چسبیده است  چون را باید کۀ بیان نتیجۀ عمل دانست، ا&÷ه در

اهریمن] بن «[ترجمۀ بند چنین است: این اساس،  بر گردد. شدن آسمان برمی فروکشیدهبه عمل 
و تاران  روشنان که بنشت ممنوعۀ  ــ تهیگیــ از آنجا به  را ــ [که] پایه به ستاره داشت  آسمان

  »اش نفوذ هر دو به آن (= تهیگی) [بود]. ــ فروکشید، که نتیجه [بود] و مکان نبرد 
گـذرد و تـن    ، و تیـر از آن مـی  بیند می آسیبجامه  پوشیدن این رزم رغم به رستم که جایی تنها .13

 یـک  کند، نبرد او با اسفندیار است. دلیل این امر این است که تیرهـا را نـه   رستم را زخمی می
 . ایـن هـایی نیـک   ، بـا مـانثره  ه بودـدیندار درستکار انداخت یک بلکه دیوصفت، یا یک مهردروج

  .استتن مهرپرست  تن زردشتی با رویین جنگ از یک نظر جنگ رویین
در همین جنگ بیان شده است.  مورداش دو  و خانواده رستمهاي مهرپرستی  از دیگر نشانه

خواند. اسفندیار به پشوتن  یکی آنجا که رستم پس از درمانگري سیمرغ اسفندیار را به رزم می
  ):406/ 5: 1375، شاهنامهگوید ( می

  شـــنیدم کـــه دســـتان جادوپرســـت
  

  دست خورشیدبه هنگام یازد به   
گاه که رستم پـس از    دیگري آندر آیین میتراییسم باشد. » پیر«شاید زال نمودي از مرحلۀ 

کوشش بیهوده براي منصرف کردن اسفندیار از جنگ، تیر گز را به کمان نهاده، و با خداي خود 
  ):411کند (همان:  نجوا می

  هـور دادار  همی گفت کاي پـاك 
  

  فزاینــدة دانــش و فـــرّ و زور    
  

  رستم از خورشید و ماه به هنگام نیایش در شاهنامه زیاد است.نام بردن 
  

  نامه کتاب
-5 صص، 4، ش 4، س نامۀ پارسی، »در شاهنامه“ ببر بیان”دیگر به  رویکردي). «1378آیدنلو، سجاد (

17.  
 ،2 شماره ادبی، هاي پژوهش ،»شاهنامه در افراسیاب اساطیري سرشت هاي نشانه« ).1382( سجاد آیدنلو،

  .36-7 صص
بجنوردي، ج  موسوي کاظم نظر ، زیردانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، »رستم). «1395اکبري مفاخر، آرش (

  المعارف بزرگ زبان فارسی. ، تهران: دائره4
  .458-447 صص ،3، شماره نامه ایران، »ببر بیان). «1362امیدساالر، محمود (
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  .1375، کالیفرنیا، انتشارات مزدا، 5مطلق، ج  به کوشش جالل خالقی ،مهشاهناابوالقاسم.  فردوسی،

مهر و داد و بهـار (یادنامـه   ، »پژوهشی پیرامون روایت سغدي داستان رستم). «1377قریب، بدرالزمان (
 صص ، به کوشش امیرکاوس باالزاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،استاد دکتر مهرداد بهار)

233-262.  
  ، تهران: آگه.اسطورة زال (تبلور تضاد و وحدت در حماسۀ ملّی)). 1369مختاري، محمد (

  ، تهران: فروهر.هفت متن کوتاه پهلوي). 1397نظري فارسانی، محسن (
  ، تهران: چشمه.7، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، چ آیین میترا). 1387ورمازرون، مارتین (
، ترجمـۀ حسـن   1، بخش 3، جلد تاریخ ایران کمبریج، »نتاریخ روایی ایرا«). 1389یارشاطر، احسان (

  .587-453، صص انوشه، تهران: امیرکبیر
  

Anklesaria, Behramgore Tehmuras (1964). Vichītakīhā-i Zātsparam, with text and introduction, 
Bombay. 

Bailey, Harold W. (1979). Dictionary of Khotan Saka, London: Cambridge. 
Cheung, Johnny, (2007) Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden, Boston. 
Dhabhar, Bamanji Nusservanji. (1927). Zand-i Khūrtak Avistāk, The Trustees of the Parsee 

Punchayet Funds and Properties, Bombay. 
Gershevitch, Ilya. (1967). The Avestan hymn to Mithra (University of Cambridge Oriental 

Publications, 4), Cambridge University Press. 
Gignoux, Ph. and Tafazzoli, A. (1993). Anthologie de Zādspram, association pour lʼavancement 

des études iranienne Paris. 



  
  
  
  
  
  
  

 213رستم، سرباز مهر  

 

Pakzad, Fazlollah. (2005). Bundahišn. Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie, Band I. 
Kritische Edition (Centre for the Great Islamic Encyclopaedia; Ancient Iranian Studies 
Series, 2), Tehran. 

Sims-Williams, Nicholas and Ursula Sims-Williams. (2015). “Rustam and his zīn-i palang.” In: 
From Aṣl to Zāʼid: Essays in Honour of Éva M. Jeremiaś, ed. I. Szánto. Piliscsaba: 
Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, pp. 249-58. 

Unvala, J. M. 1923. “draxt-i-asurik”, Bulletin of the School of Oriental Studies, University of 
London, Vol. 2, No. 4, 637-678. 

 


