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  و شاهنامة فردوسي) پهلوي(ميانه  

  

1 اقدس فاتحي  

2 دكتر طاهره خوشحال دستجردي  
3 يدكتر محسن ابوالقاسم  

  چكيده
ـتان  رانيا اتيادب بنابر كهيي مزدا نيد دهندة رواج ون يپاكد ارياسفندي تن نييرو ـتن  و باس ـا  م  وي لـو پهي ه

 و زرتشت اشوي دعا و همت به داد،يوند زند در آن بر ديتأك سپس وي نيد كرد وِجر در شده ذكر شواهد
 آني ربنايز و بوده باستان رانيا فرهنگ در نياديبني ا شهيري دارا رفته،يپذ صورت او به مقدسي نار ميتقد
ـ  چيهدر  است؛ استواريي سنايمزدي ها شهياند وي نيد يِريباورپذ منطقِ اساس بر ـتا  متـون  از كي  ويي اوس

ـي رو. ندارد وجود ارياسفند چشم پذيري ازآسيبي نشان نيكمتري زردشتي پهلو ـفند ي تنـ  ني  درنيـز   ارياس
ـ مـورد ترديـد     اسـت  برخورداري خاص جلوة از ارياسفند چشم و رگزيت افسانة كه آن رغمي عل ـ شاهنامه
ـ طر از»  ارياسفند چشمي ريپذ بيآس داستان« داد احتمال توان يم .است ـ راو قي ـاقالن  و اني ـنت  ن ـا  س ي ه
 ، بودي حماساساطيري و ي هاداستان پرورش محل كه ستانيس و بزرگ خراسان و ماوراءالنهر كهني شفاه
 كـه  مدوني حماس تيروا كي صورته بي گوناگون تحوالت و رييتغ با جيتدر بهو سپس  كرد دايپ رواج
ـتفاده  قابـل  و وثوق مورد يمأخذو  يافت انعكاس ود،ب نامه يخدا از مستقل و مجزّا ـندگان ينوي بـرا  اس  س

ـپس  وي ابومنصور شاهنامة به منفرد داستانِ نيا .شد منثوري ها شاهنامه ـ طر آن از س ـ  و قي  صـورت  بـه  اي
  .راه يافت شاهنامهبه  فردوسي مĤخذ ريسا كنار در جداگانه
  .شاهنامه ،يپهلو متون ،يريپذ بيآس ،يتن نييرو ار،ياسفند :هاكليدواژه

  درآمد- 1

ـتاني ايـران، بـراي     طور كلـي توانـايي خوانـدن خطـوط و زبـان     ه دانش اوستا و پهلوي و ب  هـاي باس
ـتقيم   . اي شاهنامه، بسيار مؤثر و راهگشاست هاي اسطوره علمي دربارة شخصيت هاي  پژوهش مطالعـة مس
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تـري را از   تـر و واقعـي   ودريافـت روشـن    ستها، فهم درهاي باستاني و درك صحيح مفاهيم آن زبان متن
به همين سبب پژوهش حاضـر بـر آن   . كند عناصر فرهنگي بسيار غني در تاريخ اساطيري ايران، فراهم مي

ـتن  است كه رويين ـتايي و    تني اسفنديار را از طريق مطالعه و مشاهدة عيني و استقرايي يكايك م هـاي اوس
ـ . سي، مورد سنجش قرار دهدفردو شاهنامةبا ) پهلوي(فارسي ميانه  ه در اين تحقيق همة متون باستاني كه ب

طور كلي به نام اسفنديار اشاره و كردارهاي او را شرح كرده بودند و نيز هر يك از آثار اوستايي و فارسـي  
تني اسفنديار مطالبي داشته باشد، بررسي گرديد؛  رفت بطور خاص دربارة رويين كه گمان مي) پهلوي(ميانه 

فردوسي، تاكنون آثار ارزشمندي  ةشاهنامتني اسفنديار در ادبيات ايران باستان و  بته در زمينة مقايسة رويينال
ـتناد بـه    منتشر شده است؛ اما اكثر آنها، شواهد خود از متن هاي فارسي ميانه و پهلوي را فقط به صورت اس

هدافي كه در پژوهش حاضر تحقق يافته، آن يكي از ا. اند و نه اصل عبارات پهلوي ها ارائه كرده ترجمة متن
است كه اصل جمالت متون ادبيات پهلوي دربارة رويين تني اسـفنديار آورده و نمايانـده شـده اسـت تـا      
ـتقل از    ـتي مس خواننده پس از قرائت عين عبارات پهلوي كه بر سخت تني اسفنديار داللت دارد، به برداش

هاي پهلوي بنا به شيوة متداول  ت كه در اين مقاله، آوانويسي متنشايان ذكر اس. خوانش نويسنده، نائل شود
صورت التين آمده و اين آوانويسي نيز بـر  ه هاي باستاني ايران، بهاي مربوط به فرهنگ و زبان در پژوهش

عالوه بر آن، براي سهولت در خواندن، يك بار ديگر . در فرهنگ زبان پهلوي اوست 1اساس روش مكنزي
ـتاني بـه    روش مرحوم استاد دكتر خانلري در كتاب تاريخ زبان فارسي او، تلفظ جمله به پيروي از هاي باس

تني در شاهنامة فردوسي بـا تكيـه بـر     آنگاه موضوع رويين. خط فارسي همراه با اعراب گذاري آمده است
ـ و همچنين از تني منتسب به اسفنديار بطو تني بطور عام و يا رويين تمام ابياتي كه در آنها از رويين ر خاص 

اسـفنديار   2تني رويين. پذير اسفنديار ـ سخني به ميان آمده بود، مورد مطالعه واقع شد  تيرگز و چشم زخم
مندي از يك نيروي مافوق طبيعي، براسـاس منطـق باورپـذيريِ     در ادبيات ايران باستان و بطور كلي بهره

شود؛ زيرا بنابر شواهد و مستندات متعددي كـه در   ميديني در ادبيات مزديسنا، امري كامالً متعارف تلقي 
هـاي   ، در تـاريخ اسـطوره  »فناناپـذيري «و » ناپـذير  تني خدشه رويين«هاي پهلوي وجود دارد، انديشة  متن

ايرانيِ وابسته به ادبيات مزديسنا از جايگاه خاصي برخوردار و داراي اصـالت بـوده اسـت و برگرفتـه از     
                                                 

1- Makenzi 
2- Invulnerability  
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ـيت   . در اعتقادات كهن ديني ايرانيان باستان داشته اسـت  و ريشه فرهنگ ديگري نيست اسـفنديار، شخص
بندد كه از بهر دين يزدان و تقويت و نيرو بخشيدن بـه   مقدس دين بهي با اشو زرتشت پيماني جاودانه مي

كشد، موهبـت   گستري مي هايي كه در راه دين آيين، ميان بر بندد و در ازاي پذيرفتن و به جان خريدن رنج
او به خواست اهورامزدا و بواسطة زردشت، در مراسم خاص آيينـي برُسـم   . شود تني به وي عطا مي يينرو

دهد، تقديس شـده و سـخت    اي كه زرتشت به وي مي هاي انار يشت شده گستردن و درون يشتن، از دانه
. يت از آن اسـت گردد و اين سخت تني اسفنديار، صرفاً به بهاي ترويج دين و مسئوليت او در حما تن مي

ترين مرد روزگار خود است، در راستاي هدف  اسفنديار تحت تعليم و پرورش روحاني زردشت كه كامل
گونه كه پشوتن، پسر مهتركـي گشتاسـب نيـز    رسد؛ همان تني خدشه ناپذيري مي واالي خويش، به روئين

  .اهي جاودانه داردتقديس شده و به جرگة ناميرايان پيوسته و تا پايان جهان در كنگ دژ پادش
تواند به تن آسيب ناپذير اسفنديار كه همچون زرهي ديني و پوشـاكي مقـدس بـراي     هيچ عاملي نمي

بنابر باورهاي انعكاس يافته در ادبيات . اوست، صدمه وارد سازد؛ زيرا اين نيرو را آسمان بدو بخشيده است
شود كه  او در دين مرتكب  رندة آن زايل ميمزديسنايي ايران باستان، نيروي مافوق بشري در صورتي از دا

مرگ، به سبب ارتكاب گناه، فناپذير  خطايي شده باشد؛ چنانكه در اوستا و متون فارسي ميانه، جم پر فرّة بي
ـتان      شده و فرّه از وي بگسست؛ اما طبق گزارش ـتايي در ادبيـات ايـران باس هايي كه از متون پهلوي و اوس

ـتوجب زوال        قديس و رواجوجود دارد، از اسفنديار  دهندة دين مزدايي، گنـاهي سـر نـزده اسـت كـه مس
  .تني او گردد رويين

تني به اسفنديار، افسانة تيرگز و چشم اسـفنديار،   رغم كم فروغ بودنِ نسبت رويين اما، علي شاهنامهدر 
استفادة فردوسي در توان در اين امر جستجو كرد كه مأخذ مورد  دليل آن را مي. برجسته نمايانده شده است

هاي ديني پهلوي در نجد  اين زمينه، بر اساس رواياتي تأليف شده بود كه لزوماً متبلور در سنت اوستا و متن
هاي پوياي شفاهي رايج در سرزمين ماوراءالنهر و مشرق ايران،  مركزي و غرب ايران نبوده؛ بلكه از حماسه

هاي ديگر را در خود همراه با ديگر تحوالت اجتمـاعي،   سرچشمه گرفته كه روند تلفيق با اساطير سرزمين
حكايت تيرگز و چشم اسفنديار برگرفتـه از روايـات خـارج از ادبيـات     . گذرانيدند بطور طبيعي از سر مي

 الفهرست مزديسنا در نواحي شرقي ايران بوده و آن گونه كه بعدها در عهد اسالمي از گزارش ابن النديم در
انعكاس پيدا كـرده   رستم و اسفندياريت تيرگزحداقل در يك كتاب پهلوي مستقل به نام آيد، اين روا بر مي
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ـ و شايد ترجمة . بود اين كتاب در نيمة اول قرن دوم هجري به عربي نيز ترجمه شده و اصل پهلوي كتاب 
ـ در نزد همة شاهنامه نويسان از شهرت خاصي برخوردار بوده است تماالً در حكايت نامبرده اح. آن نيز هم 

ـ و  كه لقب بلبل داشته و نيز راويان شاهنامه هاي مدون و منقول دهقانان و شهنامه خوانانيداستان هاي منثور 
ـتان       شاهنامة ابومنصورياز جمله  ـتان هـاي باس ـيدن داس ـ نيز آمده كه منبع اصلي فردوسي در به نظم كش

ـتان    «مندرج در است، و يا شايد هم اين افسانه كه فقط به صورت يك روايت  ـتقل داس كتاب مجـزا و مس
  .بوده، به شاهنامه انتقال يافته است» رستم و اسفنديار

  يشت تن شدن اسفنديار در برسم گستردن و درون يشتن زرتشت: ـ وِجركرد ديني2
به معني فتواهاي ديني، يكي از متـون ادبيـات فارسـي    )  wijarkard ī dēnīg: پهلوي(وِجركرد ديني 

است كه تدوين نهايي آن بسيار متأخر و بر اساس آن دسته از روايات شفاهي است كه از ) پهلوي(= ميانه 
ـني وِجركَـرد    . نظر محتوا و مضمون، به اندازة روايات مكتوب در نزد مزديسنان معتبر اسـت  ـنت مزديس س

. دارد منسوب مـي ) 175: 1376تفضلي،(، پسرعموي زردشت )mēdyōmāh:پهلوي(دينيگ را به ميديوماه 
در برخي از . )66: 1385راشد محصل، (ميديوماه، نخستين كس از مردمان جهان بود كه به زردشت گرويد 

هاي اين كتاب عالوه بر آسيب ناپذيري اسفنديار دربارة مصونيت گشتاسب و جاماسب كه به سبب  عبارت
نديار، طي مراسمي آييني و تني مقدس اسف ايمان براي آنها حاصل شده و نيز به تفصيل از چگونگي رويين

هنگامي كه زردشت در چهل . نيز از جاودانگي و ناميرايي پشوتن، برادر اسفنديار، سخن به ميان رفته است
سالگي براي ترويج آيين خويش به دربار گشتاسب شاه رفته، در حالي كه آتش برزين مهر و بيست و يك 

د بدانجا برده است، گشتاسب را به پاكي و راستي و اي از درخت سرو را همراه با خو نسك اوستا و شاخه
وكارهـاي  ) warz:پهلوي(ها كند و در آن مجلس در اثبات راستين بودن دعوتش، ورج پارسايي دعوت مي

  : نماياند كه شرح يكي ازآنها چنين است انگيز بسياري از خود مي شگفت
…. Pas ātaxš ī sōzāg ul dāšt pad ān dast ī wištāsp dād ud wištāsp pad dast ī 

Jāmāsp ud Spanddād ud ān any-ān dād kē dast ī ēč kas nē sōzēd …. (Molé, 
1967:132).      

د دسـت   : تلفظ فارسي ست ئي وِشتاسپ داد اُد وِشتاسپ پـد آن دوزاگ اُل داشت پس آتَخش ئي سپ
  .س نِ سوزِدئي جاماسپ اُد سپندداد اُد آن اَنيان داد ك دست ئي ئچ كَ
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پس آتش سوزان را برداشت و به دست گشتاسب داد و گشتاسب آن را به دست جاماسب و اسفنديار 
در فقرة ديگري از . )160: 1375آموزگار و تفضلي، (كس را نسوزاند و ديگران داد؛ اما اين آتش دست هيچ

راوي (ر و پشـوتن و ميـديوماه   پذيرد و جاماسب، اسفنديا وجركرد ديني آمده كه گشتاسب دين بهي را مي
روزي گشتاسب شاه چهار . شوند نيز دين به پاك را پذيرفته و شايستة شاگردي اشو زردشت مي) وجركرد

نخست آگاهي از جايگاه خود در جهان مينوي، دوم آنكه كارد و نيزه بـر تـن او   : چيز براي خود آرزو كرد
زردشـت بـدو   . مرگ باشد و جـاودان بمانـد   د و چهارم بيها را بدان سوم راز آسمان و بودني ،كارگر نباشد

گويد از اين چهار چيز، تنها يكي را براي خويشتن بخواهد و آن سه آرزوي ديگر را براي سـاير كسـان    مي
آنگاه طي مراسمي . گشتاسب براي خويشتن اين آرزو را كرد كه جاي خود را در جهان برين ببيند كي. خود

ري و خواست اهورامزدا گياه برسم گسترد و درون يشت و بر آن درون، شير، گل، آييني اشو زردشت به يا
مي و انار نهاد و پس از ستايش و نيايش آفريدگار، مي يشت شده را به گشتاسب داد تا او به خواب شود و 

هـا و راز   يرا به جاماسب بخشيد تا بودن) بوي(زردشت، گُل . در عالم رؤيا، به مكاشفة برترين جهان برسد
سپهر همه بر جاماسب آشكار گردد و شيري كه زردشت بر آن دعا خوانده بود به پشوتن رسيد تا آنكـه او  

  : تن گردد مرگ و جاودانه شود و انار تقديس شده را به اسفنديار تقديم نمود تا او رويين بي
anār pad ān Spanddād baxt, Spanddād yašt tan būd, ēdōn-iz kārd ī tēz az tan ī ōy 

akār būd. ud bē ān Pēšyōtan pus ī Wištāsp šāh šīr ī yašt dād, ham zamān ahōšīh ud 
azarmānīh windīd kū amargīh ayāft. (Molé; ibid:134) 

ـ ئيز كارد ئي تز اَز تَن ئي اُي اَكار  . سپندداد يشت تَن بود. اَنار پد آن سپندداد بخت: تلفظ فارسي ئدون 
ـيه اُد اَزرمانيـه وِنديـد كُـو     . اُد بِ آن پِشيوتَن پس ئي وِشتاسپ شاه، شير ئي يشت داد. بود هم زمان اَهـُ ش

  .اَمرگيه اَيافت
تن شد؛ به طوري كه كارد تيز بر تن او كارگر نبود ) سخت(اسفنديار، يشت . انار را به اسفنديار بخشيد
ن پسـر گشتاسـب ر ي و به پشوـت   شـده داد؛ در زمان به فناناپذيري و پيرنا شدن ) تقديس(شـت شـاه، شـي

  .)161: 1375آموزگار و تفضلي، (مرگي يافت  دست يافت يعني بي) جواني پايدار(=
  ـ رويين تني اسفنديار در زراتشت نامة بهرام پژدو3

يسنان است و بـا  رويين تني اسفنديار در زراتشت نامة بهرام پژدو برگرفته از روايات معتبر شفاهي مزد
هـا و روايـات شـفاهي موثـق، در نـزد       هاي فوق بر اساس سنت وجركرد ديني مطابقت دارد؛ زيرا عبارت
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از متـون   شت نامـه تزرا. ، بطور يكسان راه يافته استزراتشت نامهو هم در  وجركرد دينيبهدينان، هم در 
ـاووس پسـر دارا      كـه منسـوب بـه يكـي از      نظم متعلق به قرن هفتم هجري اسـت و كيخسـرو پسـر كيك

هاي مهم ري بوده، موضوعات كتاب و از جمله زندگي زردشت را بر مبناي روايـات شـفاهي بـه     خاندان
ـيده اسـت    ـتن  «در فصـل  . زرادشت پسر بهرام پژدو، القا نموده و او نيز آن مطالب را به نظـم كش درون يش

وي و شير و نار را در مراسـم خـاص   آمده است كه زردشت، مي و ب» زرتشت و نمودن چهار برهان ديگر
گشتاسب شاه از ميِ يشته، نوشيده، به خواب شد و در عالم رؤيا بـه مكاشـفة   . تقديس نمود» درون يشت«

ـته   . جايگاه خويش در مينو، نائل آمد ـببِ آن يش پشوتن از شير بخورد و بي مرگ شد و جاماسپ نيز به س
  : بودني ها، تا رستخيز آگاهي يافت و  بوي، همة علم ها بر او روشن شد و از همة

ــفنديار ــه اسـ ــدادش بـ ــس بـ  وزان پـ
 بخورد و تنش گشت چون سنگ و روي
ــوش دار   ــخن ه ــدر س ــه ان ــن گون  از اي

  

ــار     ــه ن ــك دان ــويش ي ـتة خ  ازآن يشـ
ـيچ زخمــي بــر اوي     ـد كــارگر هـ نَبـ 

ــه بو ـين ك ــت رويـ ــفنديار  دس ــن اس  ت
  

  )1173ـ  1175، ابيات 77: 1338، بهرام پژدو(      
آيـد اسـفنديار و    بهرام پژدو بر مي زراتشت نامهو ابيات  وِجركرد دينيبنابر آنچه كه از عبارات پهلوي 

آيند و  پشوتن دو شخصيت اَشَون و قديس مزديسنايند و از نخستين گروندگان خاص آن آيين به شمار مي
ـتن،   بنابر روايت ذكر شده در دو متن ديني فوق، آنان در مراسم ويژه و نمادين ب ـتردن و درون يش رسم گس

ـني مشـابه      شده) يشت(بوسيلة زردشت تقديس  ـين مزديس راشـد  (اند و نقش و كاركرد اين دو تـن در آي
هاي ديني براي آن است كه او در جهان، رواج  رويين تنيِ اسفنديار متن. يكديگر است) 89: 1381محصل، 

ـتواري ديـن،     كردن دين مزدايي و پشتيباني از آن را كه خويشكاري اوس ـام برسـاند و در اس ت، بهتر به انج
ـني      بي. كند زردشت را كمك  ـتحكام مزديس مرگي پشوتن نيز به خاطر وظايفي است كـه او در جهـت اس

است، هوشيدر فرزند  )راشد محصل، همانجا(نوش  مرگ و هم بي پشوتنِ جاودانه كه هم بي. برعهده دارد
  .زرتشت را ياري خواهد كرد
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  تني در اسفنديار با جاودانگي در پشوتن و گوبدشاه ناپذيري رويين ـ تطبيق خدشه4

اعم از رويين تني و فنا ناپـذيري كـه بـه     ،مافوق طبيعي يهاي مزديسني، هر نيرو بر پاية عقايد و سنت
شود، بنا به اراده و خواست اهـورامزدا صـورت پذيرفتـه و از قطعيـت و      هاي اَشَون بخشيده مي شخصيت

تواند اين نيرو را خنثي و بي اثر سازد و يـا از دارنـدة آن بـاز     برخوردار است و هيچ چيز نميناپذيري  زوال
بر منطق باورپذيري عميق ديني و مينو انديشـي در  » ناميرايي«و » تني خدشه ناپذير رويين«از آنجا كه . ستاند

استان دارد، بر همين اساس، ادبيات مزديسنا استوار است و جايگاه خاصي در اعتقادات كهن و بومي ايران ب
هاي ديني كه بـه   توان گفت هيچ قدرتي را ياراي آن نيست كه به تن آسيب ناپذير اسفنديار قديسِ متن مي

: پهلـوي (سان زرهي مقدس براي اوست، زخمي وارد سازد؛ همانگونه كـه نـاميراييِ پشـوتن چهروميـان     
čihrōmayān (مرگ  فرزند بي)West; 1970: 195 گشتاسب شاه، از او زايـل   )2:1370حصل،راشد م ؛

او . گشـت ) .Molé:ibid(اي كه زرتشت بدو نوشانيد، فناناپـذير  پشوتن بوسيلة شير يشت شده. شود نمي
و در ) 127: 1380دادگـي،  ؛ Bondahesh; 1970: 168(دارد  جاي ) درخشان(= اكنون در كنگ دژ بامي 

بنابر بندهش قبل از هزارة اوشيدر با يكصد و پنجاه مـرد   و) 1/220: 1356پورداوود، (كند  آنجا سلطنت مي
كنـد   اي را كـه رازگـاه بدگروشـان اسـت از جـاي بـر مـي        آيـد و بتكـده   پرهيزگار از سوي كنگ دژ مـي 

)Bondahesh; ibid.: 187 (ر و ده هزار درفش در دست در حاليكه او و يارانش پوست سمور سياه به ب
بنـابر  . هاي زرتشتي از جاودانان است نيز در سنت) gōbed šāh(گوبدشاه . )221: 1356پورداوود، (دارند 

ـ برادر افراسياب   هنگامي كه افراسياب، منوچهر و ايرانيـان را در  . ـ است بندهش گوبدشاه، فرزند اغريرث 
ن كوه پدشخوارگر گرفتار ساخت، اغريرث از يزدان آيفت خواسته و آن نيكي را يافت كـه ايرانيـان را از آ  

به پاداش آن نيكويي كه اغريرث دربارة ايرانيان . افراسياب، بدان بهانه، اغريرث را كشت. سختي رهايي دهد
گوبدشاه )  ,Bondahesh; 1970: 198 150: 1380دادگي،(كرد، براي او فرزندي چون گوبدشاه زاده شد 

) 2: 1370اشـد محصـل،  ر ؛ West; 1970: 195؛ 89: 1381راشد محصـل، (اكنون به جان و به تن، زنده 
كنـد و   نشيند و پرستش يزدان مـي  او بنابر مينوي خرد در ايوانويج است و همواره در ساحل دريا مي. است

ـام مـي  ) دعاخواني همراه با ريختن شير و شيرة گياه هوم وگياهان ديگر(=» نثار به آب«مراسم  دهـد تـا    انج
تواند ناميرايي  كس نميهمچنانكه هيچ) 81و  79: 1364تفضلي، (شمار دريا، نابود شود  حيوانات موذي بي

  . تني اسفنديار مقدس را از او بازپس گيرد تواند سخت گوبدشاه را از او بزدايد، هيچ نيرويي نيز نمي



 دوم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                      32 

  ـ زوال ناميرايي در جم و كاووس بر اثر ارتكاب گناه5

بشـري،  هاي مزديسـني، هرگونـه موهبـت آسـماني در قالـب نيـروي فـوق         در عقايد و سنت
كـس  تني كه به خواست اهورامزدا به اَشَونان بخشيده شده باشد، هيچ همچون فناناپذيري يا رويين

تواند آن را از بين ببرد، مگر آنكه دارندة آن نيروي مافوق بشري، گناهي را در ديـن مرتكـب    نمي
 مطلبي ،العاده رقهاي فارسي ميانه دربارة علت زوال آن موهبت خا گاه در اوستا يا متن. شده باشد

صراحتاً ذكر شده است؛ مثالً در مورد جم در مينوي خرد آمده كه او ششصد سال براي آفريدگان 
و ) 43: 1364تفضـلي،  (مرگي فراهم آورد و آنان را عاري از درد و پيري و آفت كرد  اوهرمزد، بي

راند،  هفت كشور فرمان مي جم، زماني كه از فرّه برخوردار بود، بر: در زامياد يشت اوستا نيز آمده
در ). Geldner; 2003 : 246(اما پس از آنكه دروغ و سخن ناراست گفت فـرّه از وي گسسـت  

امـا جـم در مقابـل، تكبـر نمـوده و       ،روايت پهلوي آمده چون هرمزد جمشيد را به دين انگيخت
و  57: 1367ايـي،  ميرفخر(مرگي كرد؛ به سبب اين تكبر، ديوان و مردمان او را دريدنـد   ادعاي بي

Jamasp Asa and Nawabi; 1976: 92-93  .(مرگاني كه به سبب ناسپاسـي   از موارد ديگر بي
) kāyōs: پهلـوي (و فريب اهريمن موهبت ناميرايي و فرّه از آنها ستانده شد، يكي هـم كـاووس   

دمـان هفـت   او بر ديـوان و مر . مرگ آفريده بود بنابر مينوي خرد اهورامزدا نخست او را بي. است
آنگاه ديوِ آز يا ديوِ خشم، او را فريفت و آرزوي رفتن به آسمان و گـاه  . كرد كشور فرمانروايي مي

او تا لبة تاريكي به همراه ديوان و ). 111و  23: 1364تفضلي، (امشاسپندان در دل او جاي گرفت 
و سرانجام در دريـاي   مردمان بدكار رفت و آنجا فره از او جدا شد و خود او از سپاهش دور افتاد

بـرخالف جـم و كـاووس و ناسپاسـان     ). جـا همان(فراخكرد فرود آمد و بدين ترتيب ميرنده شد 
هاي پهلوي دربارة سرنوشت آنها، پـس از گناهكـار شـدن     ديگر كه فرّه از آنها بگريخت و در متن

ك از متـون ادبيـات   يهاي ما نشان داد كه اما در هيچ نسبت به اوهرمزد، مطالبي آمده است بررسي
ايران باستان، گناهي دربارة اسفنديار، روايت نشده است كه به موجب آن، اين شخصيت قـديس،  

تني خود باشد؛ زيرا در هيچ متني از آثـار اوسـتايي يـا پهلـوي هـم دربـارة        مستوجب زوال رويين
از آن وجـود  دار شدن اين سخت تني اسفنديار، سخني به ميان نيامده و كوچكترين نشـاني   خدشه
  .ندارد
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  اسفنديار پرهيز تن را) توانستن(= نيكو دانستن : ـ زند ونديداد6

ـين تنـي   ) پهلوي(=زند ونديداد از جمله متون ادبيات ديني فارسي ميانه  است كه تلويحاً در آن از روي
ـيالدي   . اسفنديار ياد شده است ـتم م : ، همـان تفضـلي (زمان تدوين نهايي زند ونديداد در نيمة اول قرن هف

ـتايي و      . هاي اوستاستونديداد خود يكي از بخش. وده استب) 280 ـاس منـابع اوس در زند آن كـه بـر اس
ـتنِ  . ادبيات مزديسنا تأليف گرديده، به كارگر نبودن شمشير بر تن اسفنديار اشاره شده است در بخشي از م

كـه مـا    )The Avesta codices; 1942: 261(ونديداد ) ترجمه و تفسير پهلوي عبارت اوستايي(= زند 
  : آوانويسي عين عبارت آن را ذيالً آورده ايم، چنين گفته شده است

Pusrīd zardušt az Ohrmazd kū fradom kē az mardōmān pahrēzōmandān kē 
pahrēz [ī] tan nēk dānist kardan čiyōn Spanddād ast ēdōn rasēd tex kār abar nē kard? 

د زردشت اَز اُوهرمزد كُو فرَدم ك اَز مردمان پهرِز اُمندان ك پهرِز ئي تَن نك دانست پرسي: تلفظ فارسي
  كردن چِيون سپند داد اَست ئدون رسد تخ كار اَبر نِ كَرد؟

زردشت از اهورامزدا پرسيد كه از ميان مردمان پرهيزمند، چه كسي پرهيزِ تـن، نيكـو توانسـت كـردن،     
  يار كه تيغ بر او كارگر نبود؟همچو اسفند

هاي  عبارت پهلوي فوق، عالوه بر آنكه داللت بر رويين تني و كارگر نبودن سالح بر بدن اسفنديارِ متن
دانست چگونه در مقابل دشمنان، بدن خود را به  ديني دارد، اثبات كنندة اين نكته نيز هست كه اسفنديار مي

كـي از كردارهـاي   يهمچنين اين جمالت از زنـد ونديـداد بـا    . خوبي از آسيب و صدمة ايشان حفظ كند
دهد كه اسـفنديار در آن   ـ ارجاسب تطبيق كامل داشته و نشان ميهاي گشتاسبدر جنگ شاهنامهاسفنديارِ 

صحنه با وانمود كردن خود به كشته شدن و به كارگيري نيرنگ و تدبير با چـابكي، تـن خـود را از گزنـد     
  . دارد مي گرگسار توراني، پرهيز

  اسفنديار در متون ادبيات ديني ايران باستان ـ جلوه7

ـياري از آثـار    نام اسفنديار هم در سنت ها و روايات شفاهي معتبر و مورد وثوق مزديسنان و هم در بس
بنابر روايات زردشتي، . و در ادبيات ايران باستان، بس ممتاز و برجسته است) پهلوي(مكتوب فارسي ميانه 

 :Bondahesh; 1970(گشتاسـب   ، اسفنديار، فرزند كـي )67:نامه زرادشت(» نامور مفخر روزگار يل«اين 

در اوستا و )  Reichelt; 1968:270( به معني مقدس و پاك  Spəntaنام او برگرفته از . است) 199-200
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آمـده   Spanddādو  Spandyār  ،Spandyādهـاي   و در پهلوي به صـورت  Spəntô dātaبه صورت 
زدان اسـت و فـروردين يشـت    ي) Bartholomae; 2004:1622(اسفنديار پاكدين، آفريدة مقدسِ . است

ـتوده      ) تهم(= taxmaاوستا از او با صفت ممتاز  ياد كرده و فروهرش در كنـار ديگـر فروهرهـاي پـاك، س
)Geldner; 2003:191 (در ويشتاسب يشت اوستا نيـز او بـا واژة   . شود ميtaxma   ـيف مـي شـود   توص
)Bartholomae: ibid. .(گشتاسـب بـا پيـام آور، پيمـان      اسفنديار به امر اشو زردشت، در نزد پدرش كي

كند كه موجبات قوت دين مزدايي را فراهم آورد، از بهر دين كمر بر بندد و فرمان دين را اطاعت كند و  مي
  :د و سوگند مي خوردشو او از زردشت، اين رنج و كار را پذيرا مي. دمار از دشمنان كردگار درآورد

 كه باشـد زراتشـت را يـار و پشـت
 كســـي كـــو بتابـــد ز فرمـــان اوي 

  

 به دست و به تيغ و بـه لفـظ درشـت    

 بــــرون آرد از كالبــــد جــــان اوي
  

  )1026ـ  1027جا، ابيات  ، همانبهرام پژدو( 
ه بـه همـراه   بينيم كـ  از آثار ادبيات پهلوي، يل اسفنديار را مي» در گزارش گمان شكن«و به همين دليل 

ـين مـي   ،شاهزادگان ديگر، خونِ دشمناني را كه دين در نظر آنان به سانِ يوغي بود ريـزد و حتـي در    بر زم
ـترش ديـن مـي    هندوستان و روم در سرزمين  ;West(پـردازد   هاي خارج از قلمرو پادشاهي ايران به گس

ي كوشا بوده است كه خواست در دينكرد پنجم آمده كه اسفنديار بدان سبب در دين گستر). 171 :1970
آموزگـار و  (بينـد   آشـكارا مـي   ،ناپذير ديـن  اوهرمزد و امشاسپندان و آرزوي آفريدگان را در رواج اجتناب

خرده اوستا، اسفنديار از تعليم كنندگان و نيز » پتيت«در متن ). Madan; 1911: 436و  34: 1386تفضلي، 
خـرده  » همازور فـرور دينگـان  «و در ) 177 /1: 1385ور، مزداپ(از آموزگاران دين بهي شناخته شده است 

اوستا نيز براي فروهر يل اسفنديار در رأس فروهرهاي همة جنگاوران و ارتشتاران و پهلوانان و ستايندگان 
  ).2/268: همان(مند باشد  و پذيرندگان دين، آرزو شده است كه از فزوني بهره

ست كه اسفنديار پس از ساختن شهرستان و نابگ در ناحية آمده ا» هاي ايران شهرستان«در متن پهلوي 
زند و دشمنان ايران، از جمله ارجاسپ خيوني را تهديد كـرده و   اش را بر زمين مي ، نيزه)بامي(= بلخ نامي 

 Jamasp: (هراساند دهد و آنان را از تجاوز به ايرانشهر، بر حذر داشته و مي از تيزپروازي نيزة خود بيم مي

Asana; 1969: 19 . ( برجسته ترين اثر حماسي ادبيات ايران باستان كه در آن شـرح  »يادگار زريران«در ،
جنگ ديني گشتاسب شاه با ارجاسب، سركردة خيونان، آمده است، يل اسفنديار نيو پهلوان حقيقي ايرانيان 
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سرنوشـت نهـايي   و سيماي نامدار دين و رزم آور چيره دست ميدان نبرد اسـت كـه   ) 21: 1357نولدكه، (
دار فرماندهي خـط مقـدم    او در قلب سپاه ايران، عهده). 465: 1367راشد محصل، (كند  جنگ را تعيين مي
يكصد و بيست (اسفنديار در اوج و كشاكش نبرد به ناگاه ارجاسپ خيوني با دوازده بيور . ميدان رزم است

آنگـاه  ). Jamasp Asana; ibid.: 15(افكند  زند و به دشت، فرو مي از سپاه او را از سر كوه مي) هزار تن
بـرد و چشـمي از او را بـر آتـش      اسفنديار ارجاسب توراني را گرفته و از او دستي و پايي و گوشـي مـي  

ـتد  سوزاند و او را بر دم بريده خري نشانده، خوار و رسوا به كشور خويشش باز مي مي ). Ibid.:16! (فرس
اسفنديار در زمرة نامبرداران روزگار آمده و يادآور شده كه اسفنديار در در فصل فرجامين يادگار زريران، نام 

ـته و از خـداي بـراي او طلـب      كنار بزرگان ديگر دين بهي، در ترويج و روايي آن دين، نقش بسزايي داش
  .شده است) .Ibid) (آمرزش(= بهشت بهري 

  انعكاس رويا رويي رستم و اسفنديار: ـ درخت آسوريك8
آميز درخت آسوريك از جمله متون غير ديني در دسترس، به خط و زبان پهلوي است  رهمنظومة مفاخ

ـتم    ـيم  مـي ) Jamasp Asana; 1969: 112(و در بخشي از آن، نام اسفنديار را در كنار نـام رس ذيـالً  . بين
  :آوريم آوانويسي اين بخش را مي

Škanj az man karēnd kē bandēnd zēnān kē rōdistahm ud Spandyād abar bē 
nišīnēnd… 

  . شكَنج اَز من كَرِندك بندند زِنان ك ر دستَهم اُد سپندياد اَبر بِ نشينند: تلفظ فارسي
نوابي، (نشينند ] بر اسب[كه رستم و اسفنديار ] تا آن[بندند ] بدان[كه زين ) سازند(= دوال از من كنند 

1363 :67.(  
خت آسوريك متعلق به ادبيات شفاهي دورة پارتيان اشـكاني اسـت،   كه اصل منظومة در با توجه به اين

ـتان    شود كه رستم و اسفنديار در آن دوره، دو شخصيت شناخته شده در حماسه بـوده  معلوم مي انـد و داس
رزم و مواجهة آنان با يكديگر، به عنوان دو پهلوان بزرگ در ميان مردمان ناحية مشـرق ايـران رواج كامـل    

آيد كه بز با آوردن نام رستم و  واي عبارت فوق در متن منظومة درخت آسوري چنين بر ميداشته و از فح
فخرفروشـي  ) درخت خرما(= نمايد و به درخت آسوري  اسفنديار و يادكردي از آنان، بر خود مباهات مي
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رويي و در منظومة درخت آسوريك، به طور مختصر نام رستم و اسفنديار آمده و تلويحاً بـه رويـا  . كند مي
  ). 98: 1373بهار، (نبرد دو پهلوان اشاره شده است 

  ـ اسفنديار در آثار غير ديني پهلوي كه امروزه موجود نيست9

هاي پهلوي متعلـق بـه نجـد ايـران، نـام اسـفنديار در شـمار ديگـري از          عالوه بر ادبيات اوستا و متن
امـروزه  . ماوراءالنهر و سيستان بوده اسـت  هاي پهلوي آمده كه خاستگاه آنها در نواحي مشرق ايران، نوشته
ـتي و   نامه و سنت هاي منفرد حماسي به زبان پهلوي كه مجزاي از خداي يك از اين داستانهيچ هاي زردش

و فقط نامي از آنها در منابع عربي و فارسي عهد اسالمي آمـده   نيستند موجود يمستقل از ادبيات مزديسنا 
خود به نقل از يك راوي، مطلبي را از ترجمة عربي كتابي به نام سيرت  است؛ براي نمونه جاحظ در رسايل

: 1376تفضلي، (اسفنديار، دربارة ميهن دوستي او آورده و اصل كتاب سيرة اسفنديار به خط و زبان پهلوي 
هـاي   ايرانيان دربارة كشته شدن افراسياب و مهاجمه: گويد مي مروج الذهبمسعودي در . بوده است) 269
ـته   ميان ايرانيان و تركان و حكايت رستم پسر دستان و حكايت اسفنديار پسر گشتاسب بن لهراسب و كش

شدن او به دست رستم و كشته شدن رستم به دست بهمن، سخن بسيار دارند و اين همه، در كتابي موسوم 
ربي ترجمه كرده به ع) پهلوي(=به شرح آمده كه ابن مقفع از فارسي قديم ) سران سيستان(= به سكيسران 

 التنبيه ونام كتاب ديگري به پهلوي است كه مسعودي در » كتاب البنكش«). 1/190: 1344مسعودي، (است 
. هاي اسفنديار و فتح روبين دژ و ساير كردارهاي او بوده است از آن ياد كرده و موضوع آن جنگ االشراف

وانده كه حاوي مطالبي دربارة نبردهاي اسفنديار خ) ها كتاب جنگ(= » كتاب پيكار«ماركوارت نام اين اثر را 
با تورانيان و نيز رزم او در سيستان و زابل بوده، اين كتاب بوسيله عبداهللا بن مقفع به عربي ترجمه شده بود 

  ).67ـ  68: 1374صفا، ؛ 205ـ  206: 1336كريستن سن، (

   rōdistahm ud Spandyādـ كتاب پهلوي 10

  ر و استفاده رستم از چوب گز در كشتن اسفنديارمواجهه رستم و اسفنديا
 rōdistahmابن النديم در يك كتاب پهلوي به نـام   الفهرستداستان رويارويي رستم و اسفنديار بنابر 

ud Spandyād  آن را بـراي  ) ص(ذكر شده و بازرگاني مكّي به نام نضر بن حارث در عهد پيغمبر اسالم
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و گويا جبله بن سالم در نيمة اول قرن دوم هجـري آن  ) 207: 1336 كريستن سن،(كرد  تازيان حكايت مي
ـتقل در نـزد راويـان     ). 1374و صفا،  1376تفضلي، (را به عربي ترجمه كرد  ـتان مس اصل پهلوي اين داس

ـته   خراسان و نيز نويسندگان شاهنامه و در ايـن كتـاب   ) 65: 1374صـفا،  (هاي منثور، شهرت خاصي داش
گز در كشتن اسفنديار و  نامه و روايات زرتشتي بوده، به استفادة رستم از چوب دايپهلوي كه مجزاي از خ

راويان شفاهي در خراسان بـزرگ،  . اي از بدن اسفنديار كه كشتن او بدان جاي بوده، اشاره شده است نقطه
نامـه   به خداياخبار جنگ رستم و اسفنديار را نه با استناد بر خداي نامة پهلوي، بلكه از روايات ديگري كه 

؛ رواياتي كه ريشة آن )67: 1374صفا،  ؛ 208ـ  209: 1336سن،  كريستن(اند  شده است، برگرفته منتهي نمي
ـتان    گردد كه محل پرورش و نشو و نماي مطالب آنها، اصالتاً در ماوراء هايي باز مي به حماسه النهـر و سيس
ـنت حفـظ و نقـل شـفاهيِ     ها در ميان عامة مردم، سرگذشت  اين حماسه. بوده است مستقلي داشته و با س

هاي جديـدي را   روايات مختلف همراه بوده و طي تحوالت گوناگون كه از سر گذرانده، عناصر و بن مايه
به موجب همين روايات شفاهي، اسفنديار، دين مرد متعصب ادبيات اوستاييِ متعلق . در خود پذيرفته است

سني است، در سرزمين ماوراءالنهر به اسفنديار بس يو عمدتاً تبليغ مزدبه نجد مركزي ايران كه خويشكاري ا
ـتان     مانند عرصة حماسه شود كه پهلوان بي شجاعي تبديل مي هـاي   هاي باشـكوه و درخشـان اسـت و داس

ـاني چـون    مربوط به او، در طي زمان كـه  ) 451: 1388خـالقي مطلـق،   (» بلبـل «هاي متمادي در افواه راوي
كرده اند، رايج گشته و از آنجا  نقل مي) 57: 1384نحوي، (ان را به صورت شفاهي يا كتبي هاي باست داستان

گويا اين بلبل شهنامه خوان كـه از  . كند هاي منثور و از جمله به شاهنامة ابومنصوري راه پيدا مي به شاهنامه
عني از كتاب خودش، ي ،انخداوندان كتب در يكي از شهرها بوده، داستان رستم و اسفنديار را از گفتة باست

ـتان،  ) جاهمان(براي معمرّي  كه بر تأليف شاهنامة ابومنصوري نظارت داشته، برخوانده و سرانجام اين داس
ـتان     كم بي وكاست از طريق منبع اخير به شاهنامة فردوسي، انتقال يافته است بنابراين فردوسـي بـزرگ داس

خود نساخته و ساحت اَبر مرد جاودانة حماسة ايران از  چوب گز و چشم اسفنديار را بنا به ميل شخصي از
ها، منزه و مبراست و اين تأكيد و صراحت ما در اينجا بر اين نكته، تنها از آن روسـت كـه    اين گونه نسبت

هـاي   هاي باستان و بر شمردن ويژگـي  برخي ممكن است گمان كنند فردوسي در اصل موضوعات داستان
داده و  كرد، و آنها را به دلخـواه تغييـر مـي    ردارهاي آنان، نظر خود را اعمال ميها و قهرمانان و ك شخصيت

هاي حماسي به طور كلي از مأخذها و آثار كتبي  حال آنكه فردوسي در به نظم آوردن همة مطالب و داستان
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اري را استفاده كرده، و همواره نسبت به اصلِ متن مأخذ و منبع خـود، نهايـت وفـاد   ) 82: 1357نولد كه، (
ـتن جزئيـات       حفظ مي كرده و تنها دخالت او در بكار بردن خياالت شاعرانه، وصـف منـاظر طبيعـي، آراس
فردوسي به عمد، اسـفنديارِ يشـت   . ها و ميادين نبرد و پروراندن استادانة هريك از موضوعات است صحنه

يده است؛ بلكه اين روايـت  پذير نبخش تنِ روايات كهنِ شفاهي  مكتوب ادبيات مزديسنا را چشماني آسيب
كه متعلق به ناحية شرقي ايران بوده منعكس  rōdistahm ud spandyādاحتماالً، نخست در كتاب پهلويِ 

ـندگان شـاهنامه    هـاي منثـور و از جملـه شـاهنامة      شده و بعدها در ميان روايان و حماسه خوانـان و نويس
اهكار بـا عظمـت خـويش را بـر رعايـت كمـال       ابومنصوري، شهرتي تام يافته بود و فردوسي كه بنيان ش

امانتداري نسبت به شاهنامة ابومنصوري، قرار داده و به تعبير مرحوم استاد صفا، همچون ناقل اميني، همه جا 
ـتم و   ) 304: 1370صفا، (ها را از همان دفتر، به گفتار خويش  و در هر مورد، سخن ـتان رس آورده بود، داس

  .ش، به نظم آورديترين تغييري، در شاهنامة خو وب گز را نيز بدون كوچكاسفنديار و بالطبع افسانة چ

  ن تن نيستييـ اسفنديار شاهنامه، رو11

ـين تـن نيسـت؛     ،آيدچنانكه از بررسي شواهد و ابيات گوناگون شاهنامه بر مي» شاهنامه اسفنديار« روي
سـالح و آلـت جنگـي اسـت     تني، به مفهومِ خاصِ زخم ناپـذيري تـن در مقابـل هـر گونـه       زيرا رويين

)Hornby, 1983: 450 (اي صـدمه  چ حمله و حربهيتن كسي است كه بدن او در برابر ه و قهرمان رويين
، شاهنامهنمودي نداشته و لفظ رويين تني كه در مواضعي از » اسفنديار شاهنامه«اما اين نكته در مورد . نبيند

ك ويژگي خنثـي  يكار رفته، فقط ه ب شاهنامهز قهرمانان هم دربارة اسفنديار و هم حتي دربارة برخي ديگر ا
ـني و     نحوة بازتاب چگونگي رويين. و فرعي است و كاركردي ندارد ـنت مزديس تن شدن اسـفنديار در س

از قطعيت و روشني برخوردار نبـوده و بـا ترديـدها و تناقضـات      شاهنامههاي پهلوي زرتشتي هم در متن
  .گوناگون فراواني همراه است

  شاهنامهدر » رويين تن«كاربرد لفظ  ـ12

كار نرفته است و اين لفظ تنها به او اختصـاص  ه در شاهنامه، منحصراً براي اسفنديار ب» تن رويين«واژة 
هاي ديگر جز اسفنديار دربارة شماري چند از شخصيتهمچون ويژگي كلي است كه به» تني رويين«ندارد؛ 
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هايي از اين ابيات چه دربارة ساير قهرمانان و چـه در مـورد   به نمونه در ذيل. نيز به كار رفته است شاهنامه
اي تلويحي آمده اسـت و در  در برخي از ابيات مفهوم و معناي رويين تني به گونه. شوداسفنديار اشاره مي

  :كار رفته استه مواضعي نيز، اين صفت دربارة قهرمانان به صراحت ب

  يگر به غير از اسفنديارهاي درويين تني دربارة شخصيت) الف

ـ افراسياب فرزنـد    1 ـ گفتار اندر رسيدن رستم بدان دژ كه مردم خورندي  ـ در داستان كاموس كشاني 
  :زيرا ؛گويد كه از رستم تيز چنگ در هراس استش شيده را به پيش خوانده بدو مييخو

ــرد ــه روز نبـ ــد بـ ــردم  نمانـ ــه مـ  بـ
 ز نيـــزه نترســـد، نـــه از تيـــز و تيـــغ 

 از روي و از آهـن اسـت   تو گـويي كـه  
 

 نپيچــــــد ز بــــــيم و ننالــــــد ز درد 
ــغ   ــر ز ميـ ــر و بـ ــارد بـ ــرز بـ ــر گـ  اگـ
ــت    ــĤهرمن اس ــت ك ــژا دس ــردم ن ــه م  ن

 

  )2582ـ  258، ابيات 264 ،دفتر سوم: 1389 ،فردوسي(
  .شودرستم از فحواي كالم فردوسي استنباط مي يدرباره» تني رويين«هاي فوق توصيف مفهوم از بيت

ـ بيـژن خـود را        ـ در داستان 2 ـ گفتار اندر رزم كاسه رود و نبرد بيژن بـا پالشـان تـرك  فرود سياوش 
  :خواندمي» تن رويين«صراحتاً 

ــژنم ــن بيـ ــت مـ ــدو گفـ  دالور بـ
  

ـنم      ـين ت  به جنگ انـدرون گُـرد و روي
 )553، بيــت 61: همــان(                 

  

سكندر، پس از آنكه جـان وي از تـن   ـ در داستان اسكندر در فصل گفتار اندر سپري شدن روزگار ا3
  :تن ناميده است اش، او را رويينبرآمده بود، يكي از حكيمان رومي در مرثيه

ــن ــدند انجمـ ــي شـ ــان رومـ  حكيمـ
  

ــن ي ــه تـ ــل روينـ ــي گفـــت پيـ  كـ
 )1825، بيت 125  دفتر ششم،: همان(  

  

خوانـد   به ايوان خود فرا ميـ و بازهم در داستان كاموس كشاني، افراسياب پس از آنكه ديو پوالد وند را 4
  :دارد ناپذير رستم بر حذر ميتا در جنگ عليه ايرانيان از او ياري بطلبد، آن ديو را از تن و زره زخم

ــت     بگفت آنك اين رنجـم از يـك تـن اسـت ــراهن اســ ــه پيــ ــه او را پلنگينــ  كــ
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ــارگر ــرو كـــ ــليحم بـــ ــد ســـ  نيايـــ
  

ــود و چينـــي ســـپر  ــر و آن خـ ــر آن ببـ  بـ
  

  )2260ـ  2261، ابيات 269ـ  270 ،دفتر سوم :همان(  

  هايي از كاربرد لفظ رويين تني دربارة اسفنديارنمونه) ب

ـتان      همة مواضعي كه لفظ رويين تني در شاهنامه به گونة صريح دربارة اسفنديار بـه كـار رفتـه، در داس
تني كه بـدن   سخت تني براي اسفنديار لزوماً به معني خاص رستم و اسفنديار است؛ اما استعمال واژة رويين

  .پذير نباشد، نيامده استاو در مقابل هيچ سالحي آسيب
رسد، در مقابل پرسش زال دستان از نامش، بدو ـ زماني كه بهمن، پور اسفنديار در سيستان به زال مي1

  :گويدچنين مي
ـنم ــن بهمـ ــه م ــخ ك ـين داد پاس  چنـ

 

ـنم   ـين تــ ــدار رويــ ــرة جهانـ  نبيـ
 

  )315، بيت 318دفتر پنجم،  : همان(
ـ هنگامي كه رستم از تيرهاي اسفنديار چندين زخم كاري برداشته، در حالي كه به سوي كوه گريزان 2

  :خواهد، در پاسخاست و از او شبي را مهلت مي
 ازگارـكه اي برمنش پير ناس بدو گفت رويين تن اسفنديار

 به ايوان رسي كام كژّي مخار ارـبه جان امشبي دادمت زينه

  )1172و  1169، ابيات 390 ،پنجم دفتر :همان(
جنـگ بـا اسـفنديار گريختـه و از      ـ آن هنگامي كه رستم سخت زخمي و ناالن و دردمند از صـحنه 3

  :دهدمرغ بدو پاسخ مييگويد، سخويش در برابر اسفنديار سخن مي يدرماندگ
 رويين تن و نامدار گَوي تند چرا رزم جستي از اسفنديار

اندازد، ر كشتن رستم، اسفنديار را، رستم پس از آنكه تير گز بر چشم اسفنديار ميـ در فصل گفتار اند4
  :زندبر او گواژه مي

 بلند آسمان بر زمين  بر زنم تو آني كه گفتي كه رويين تنم

  )1387ـ  1389،  ابيات 412ـ  413: همان(
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آيد كه كُنش صريح چنين بر ميتلويحي و غير  يااز ابيات زير هم در داستان رستم و اسفنديار به گونه
ديار در ميدان نبرد و هنگامة كارزار در محافظت از خود با تدبير و زبر دستي خاصـي بـوده و آنچنـان    ناسف

تن است و او به خاطر اين چابكي و چاالكي در  انگيخته كه گويي رويينشگفتي و حيرت همگان را بر مي
  :تني شهرت يافته بود نبين عامة مردم و گُزينان پهلو خويش به رويي

ـ در هنر نمودن رستم و اسفنديار پيش يكديگر، قبل از آنكه رستم از سراپردة اسفنديار خارج شـود؛  1
  :زند كهبر او گواژه مي

 يايده دبه گفتار ايشان بگر ياتو از پهلوي خويش بشنيده

 ه كارـــبه آورد گه برنيايد ب ارـــفنديــكه تيغ  دليران  بر اس

  )871ـ  872، ابيات 365: انهم(
راند، پيكانِِ تير او آنچنان تيز و ـ  آن هنگام كه اسفنديار تيغ الماس گون را از كمان به سوي رستم مي2

نمود، اما در مقابل تير رستم جهان پهلـوان، در  برّان بوده كه زره آهنين رستم در برابرش به سستي كاغذ مي
  :بوده استاوج كارزار بر اسفنديار كارگر ن

ــه كــار   همي  تاخت بر گردش اسفنديار ــر رســتم  ب ــر او تي نيامــد ب
 )1134، بيت 387: همان(             

 

كشد، به هنگام راي زدن با خويشان، اش را به سختي به ايوان خود ميـ پس از آنكه رستم، تن خسته3
  :گويدبدانان مي

 بتـــابم  همـــي ســـر ز اســـفنديار
ــفن  ــر اســ ــد برگبــ  ديارزدم چنــ

 همان تيغ مـن گـر بديـدي پلنـگ    
ــرش  ــدر ب ــرد همــي جوشــن ان نب 

 

 ...و آن بخشــش كــارزار از آن زور  
 گراينده دسـت مـرا داشـت خـوار    
ـنگ    ـتن زيـر س  نهان داشتي خويش
ــرش    ــر س ــان ب ــارة پرني ــه آن پ  ن

 

 
 
 

  )1222ـ  1226، ابيات 395ـ  396: همان(
جنگد  سفنديار بس مردانه و با همه نيرو در هنگامة كارزار مياست كه اوالً ا ابيات فوق بيشتر حاكي ازآن

ـتحكام،    يو ديگر آنكه زره و كالهخود جوشن اسفنديار به سبب تدبير او ، بسيار نيكـو و برخـوردار از اس
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تنـي   ناپذير بوده است؛ اما بر رويينساخته و پرداخته شده، به نحوي كه در مقابل هر ضربتي مقاوم و آسيب
  .كند ه مفهوم خاص خود داللت نمياسفنديار ب

ـيم   شاهنامهاين ابيات يادآور آن صحنه از داستان  نيز هست كه افراسياب ديو پوالدوند را از رويارويي با رستم ب
  :كنددهد و لباس پلنگينة رستم را كه هيچ رزم افزاري بر آن كارگر نيست، براي پوالدوند اين گونه توصيف ميمي

 رـبر ان ببر و آن خود و چيني سپ رــــو كارگحم بر اـــنيايد سلي

  )2260ـ  2261، ابيات 269ـ  270 ،دفتر سوم :همان(
و  شـاهنامه توان چنين استنباط نمود كه اسفنديار با نظري به ابيات منتخب فوق از شاهنامة فردوسي مي

محافظت  ياند، به واقع براتني وصف شده ، صريحاً يا تلويحاً با صفت رويينشاهنامههمة قهرماناني كه در 
ها، بهره دار بوده و در برابر دشمن از اين تدابير و تواناييراي برخوهاي ويژهها و روش از خويش از مهارت

اند كـه  كردهگرفته و اجرا ميكار ميه اند و آنچنان با زبردستي فنون خاصي را براي دفاع از خود بجستهمي
  .اندگويي رويين تن

  به صورت تعويذ و باطل السحر» نغز پوالد زنجير«ـ كاركرد 13

  ابياتي » گفتار اندر خان چهارم و كشتن اسفنديار زن جادو را«ار در فصل يدر داستان هفت خان اسفند
. تني اسفنديار شاهنامه شايد بتوان بدانها استناد نمود هست كه به زعم برخي پژوهندگان، در باب رويين

ه خود را به سان تركي خوبروي درآورده بود، به ناگاه در برابر اسـفنديار ظـاهر   در اين داستان، زن جادو ك
  :افكند نازك از پوالد را به گردن او مي يدهد و آنگاه زنجيرازبادة مشكبوي مي اسفندياراوراجامي .شودمي

ــر داشــتي ــوالد زنجي ــز پ  كــي نغ
ـته بـد زرد هشـت     ـازوش بربس  به ب
 بـــدان آهـــن از جـــان اســـفنديار

ــداخت ــردنش  بينـ ــر در گـ  زنجيـ
 جج

ــت     ــر داش ــادو آژي ــرده از ج ــان ك  نه
ــت   ــود از بهش ــب آورده ب ــه گشتاس  ب
ــار   ــد روزگـ ــه بـ ــان بـ ــردي گمـ  نبـ
 بدانســـان كـــه نيـــرو ببـــرد از تـــنش

 ج

  )216ـ  220، ابيات 238: همان(
آيـد و بـاطن او   بيات فوق زن جادو بوسيلة اين زنجير به دام انداخته شده و از پاي در ميهرچند بنابر ا

گردد؛ اما اين زنجير به واقع فقط يك وسيلة باطل كننده سـحر و افسـون   كه پليد بوده بر اسفنديار فاش مي
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ر همين يك مـورد  ، تنها دشاهنامهاست و نه چيزي بيش از آن؛ زيرا نقش و كاركرد اين زنجير در سرتاسر 
گيري اين زنجير در از گزند زن جادو مصون مانده است وبه كار خاص است كه اسفنديار به مدد نيروي آن

ـين  شـاهنامه اين زنجير، اسـفنديار  . شودديده نمي شاهنامههيچ يك از ماجراهاي ديگر اسفنديار  تـن   را روي
جسام مافوق طبيعي نظير خود بـوده كـه متعلـق بـه     اسفنديار، مشابه برخي ا» نغز پوالد زنجير«كند اين نمي

ـيت مصـونيت       اين اشيا. است شاهنامهقهرمانان ديگر  ـته؛ امـا كـاركرد و خاص خاصيت حرز و تعويذ داش
ـتفاده مـي    كـرده  بخشي آنها به صورت مقطعي و تنها در طول همان مدت زماني بوده كه قهرمـان از آن اس

  .زره سياوش و مهرة كيخسرو: عبارتند از شاهنامه دو نمونة ديگر از اين تعويذها در. است
ـتن جنـگ هومـان    «در فصل : ـ زره سياوش1 بيـژن  » گفتار اندر آمدن بيژن به نزديك گـودرز و خواس

اند؛ بيژن كردهاست؛ گويا اين زره را در نبردهاي دشوار به تن مي» زره سياوش«چندين بار خواهان پوشيدن 
  :گويدا ميبه نزديك پدرش گيو رفته و او ر

 دو كتفم به درع سياوش بپوش تو اي باب با مهر و بسيار هوش

  )610، بيت 40 ،دفتر چهارم :همان(
  .كندرا طلب مي» سليح سياوخش نيو«آنگاه او به نزد گودرز رفته و مجدداً 

ـ «گاه اين شيء افسون كننده، خاصيت شفا بخشي داشته است؛ مثالً در داستان رزم : ـ مهره2 » خازده ري
شـاه و  . گُستهم را كه به سختي زخمي شده و گويي كه در آستانه مرگ بوده است به نزد كيخسرو آوردند

ـنگ و    هاي او گريان شدند و كيخسرو مهرة گرانمايهبزرگان با ديدن خستگي اي را كـه از روزگـاران هوش
ت راسـت خـويش   بسـت از دسـ  تهمورث و جمشيد بدو ارث رسيده بود و او آن را همواره به بازو مـي 

- خواند، آنگاه به درگاه جهان آفرين دعا ميگشوده و بر بازوي گستهم بسته و پزشكان را به بالين او فرا مي

هاي وي برطـرف شـده و او از   خواند تا آنكه پس از مدتي كوتاه، زخمكند و تعويذهايي نيز بر گُستهم مي
  .ابديرنج و درد خالصي مي
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  ديار در آثار عهد اسالميـ ذكري از رويين تني اسفن14

ـين    تنـي اسـفنديار و يـا     از ميان منابع و تواريخ عهد اسالمي فقط تعداد محدودي از اين متـون بـه روي
تنـي اسـفنديار    دربارة رويين التواريخ و القصص مجملاند؛ براي نمونه حكايتي در چگونگي آن، اشاره كرده

ات يفردوسي است كه در آن روا شاهنامةو  ابومنصوري شاهنامةاين كتاب، از منابع بعد از . ذكر شده است
تني اسفنديار چندان  در اين حكايت، شايد با رويين» روي«لفظ . افسانه مانندي در باب اسفنديار آمده است

ـين القطـر، وارد آن   : ارتباط نباشدبي دربارة اسفنديار گويند كه چشمة روي، روان گشت سليمان را يعني ع
پس سليمان دعا كرد و خداي تعالي جان به تن ايشان اندر كرد و اسفنديار از . ها كردندها و صورتتماثيل

چون گشتاسب را فرزند نبود، اسفنديار را به پسري بداشت . تن خواندي ايشان بود و او را از بهر آن، رويين
  ).319: 1388: ميرعابديني(

  ـ شواهد نقض رويين تني اسفنديارِ شاهنامه15

در ماجراهاي مربوط به اسفنديار، شواهد و ابيات فراواني وجود دارد كه همگي آشـكارا از   در شاهنامه
  :آيندتني اسفنديار به شمار مي موارد نقض رويين

  تابي او از شدت دردهاي اسفنديار و بيآزرده شدن اندام )الف
هنگـران بـراي گشـودن    آيـد، آ هنگامي كه جاماسپ براي آزاد كردن اسفنديار زنداني به گنبدان دژ مي

كوبنـد تـا او را رهـا    بندهاي او با سندان پوالدين و پتك گران بر مسمار و غل و زنجير اسفنديار فـرو مـي  
ار از طول كشيدن اين كار آهنگران در گشودن و گسستن زنجيرها در رنج و عذاب بوده، يسازند؛ اما اسفند

آنگـاه  . گسلدو آنها را از دست و پاي خويش مي سرانجام خود با كوشش بسيار، بند و زنجيرها را شكسته
تني اسـفنديار شـاهنامه بـر     اگر رويين. افتدهوش بر زمين ميطاقت فرسا به ستوه آمده، بي ياو از اين تقال

  .هوش شودبايست از شدت درد بيخود او و ديگران، امري ثابت شده بود، او نمي
كي هم در داستان رستم و اسفنديار است؛ آنجـا  يشود، يتاب مكه اسفنديار از درد بي ياز موارد ديگر

اي كه رستم، دست اسفنديار را در شوند در لحظهكه رستم و اسفنديار به زورآزمايي با يكديگر مشغول مي
  :افكندشود و گره بر ابروان ميفشارد، چهره اسفنديار از شدت درد سرخ ميچنگ خود مي
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 همي گفت و چنگش به چنگ انـدرون
ــ ــرد  هم ــاب ك ــر ز خون ــاخنش پ  ان ن

 

 همي داشت تـا چهـر او شـد چـو خـون      
ــرد    ــاب كـ ــر از تـ ــا پـ ـپهبد بروهـ  ســ

 )764ـ   765، ابيات 356: همان(            
 ج

بايست در برابر فشار دست رستم از خود واكنشـي نشـان   تن بود، نمي كه اگر اسفنديار شاهنامه رويين
تني اسفنديار در  ن رزم رستم و اسفنديار، اين ابيات نيز با روييناي ديگر از داستاو سرانجام در صحنه. بدهد

اوج ناهماهنگي است و آشكارا با رويين تني او منافات دارد؛ زيرا نشانگر آن است كه هر دو پهلوان، يعنـي  
  :بيندبلكه اسفنديار نيز در اين صحنه از جنگ آسيب زيادي مي ،نه فقط رستم

ــد ــراوان برآويختنــ ــزه فــ ــه نيــ  بــ
ــران  ز  ــم سـ ـبان و زخـ ــروي اســ  نيـ

ـير ژيــان هــر دو آشــوفته      چــون شـ
 كف اندردهانشان شـده خـون و خـاك   

 ج

ــد    ــرو ريختن ــن ف ــون ز جوش ــي خ  ...هم
ــغ  ــد آن تيـ ـته شـ ــران شكســ ــاي گـ  هـ
ــدام   ــم و انـ ــر از خشـ ــه پـ ــا كوفتـ  ...هـ

ـتوان چــاك چــاك      همــه گبــر و برگسـ
 

  )1050ـ  1062، ابيات 380ـ  381: همان(
كـي از مـواردي اسـت كـه بـا      ينيز بيمناك شدن ديگران بر جـان اوي   ترس اسفنديار از گزند و )ب
هنگـامي كـه گرگسـار    » اندر ديگر رزم اسفنديار با ارجاسـب «در فصل گفتار . مغايرت دارد يتني و رويين

توراني از رجز خواني اسفنديار خشمگين شده و با تيري كه پيكانش پوالدين بوده، بر و سينه اسـفنديار را  
ترسد كه اين ترس با كند تا سر از تن او جدا كند، اسفنديار از گزند او ميد و سرانجام قصد ميرونشانه مي

  .تني او در تناقض است فرض رويين
ار عزم رفتن به ايوان خويش را دارد از يدر داستان رستم و اسفنديار نيز آنگاه كه رستم از سراپرده اسفند

يشه و نگران آن است كه اسفنديار به دست او كشته شود و ايـن  تنگنايي كه در آن قرار دارد، سخت در اند
  :نكته با شهرت اسفنديار به رويين تني، همخواني ندارد

 ان مرا روي زردــزد شاهـشود ن ردــت نبـو گر كشته آيد به دش

 بدان كو سخن گفت با او درشت كه او شهرياري جوان را بكشت

  )827ـ  828، ابيات 361: همان(
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ار با پشوتن از يگويد و اسفندار را ترك مييهم در همين داستان، بعد از آنكه رستم، كرياس اسفندو باز 
كند،  گويد و در عين حال بر اينكه از فرمان شاه ببايد اطاعت نمود تأكيد ميمردي و گُردي رستم سخن مي

  :آنگاه در پاسخ
 ارزارـز كو اــچنين چند گويي ت   پشوتن بدو گفت كاي نامدار      

 ه دل بگسلمــبدينسان كز انديش   مــچگونه كَنَم ترس را از دل      

  )926و  930، ابيات 370: همان(
  :دهدآنگاه اسفنديار بدو چنين پاسخ مي

 كنمــرا بشــن امروز ترس تــم   گر ايدون كه ترسي همي از تنم     

 ردــــزرگي ببــمرد آنكه نام بــن   مردــــكسي بي زمانه به گيتي ن          

  )921ـ  922ابيات  273: همان(
در ابيات فوق، اسفنديار نخست از شكستن ترس پشوتن سخن گفته اسـت كـه ايـن تـرس پشـوتن      

تنـي اسـفنديار    بخاطر آن است كه مبادا در نبرد با رستم به تن اسفنديار گزند و آسيبي برسد و اين با رويين
) 742: 1384كـزازي،  (تني اسفنديار در شاهنامه، بس كم فـروغ   لي است بر آنكه رويينناسازگار بوده و دلي

تنـي خـود    دهد دليل آن نيز هست كه او را به رويينار به پشوتن مييعالوه بر آن، پاسخي كه اسفند. است
به جاي آنكه  اعتقاد و اعتماد نيست و پاسخ او شباهتي به سخن يك قهرمان رويين تنِِ ندارد؛ زيرا اسفنديار

گويد و تاكيد  تني خود مطمئن و خرسند كند، درباره قضا و قدر و سرنوشت سخن مي پشوتن را به رويين
  .شك تقدير او را بدان سو، رهنمون خواهد بودكند كه اگر زمان مرگ او فرا رسيده باشد، بي مي

  زره پوشيدن اسفنديار )ج
شود؟ در او در ميادين كارزار با لباس جنگ حاضر مي تن است، پس چرا ار شاهنامه، رويينياگر اسفند
تني  بسيار است و اين البته مغاير با رويين ،ار دارنديكه همگي داللت بر اين كردار اسفند ييهاشاهنامه نمونه

  :و زخم ناپذيري او در مقابل هر سالحي است
كند كه دوباره پاي به ميـدان  يـ نخست در داستان گنبدان دژ، پس از رهايي از بند و زماني كه عزم م1

  .او را پيراسته، برايش بياورند) زره(خواهد تا فوراً سليح نبرد نبرد  گذارد از مالزمان خود مي
  :شودـ در داستان نخستين رزم رستم با اسفنديار، اسفنديار با جوشن و خُود در صحنه نبرد حاضرمي2
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 نگجويهمان تركش و نيزة ج  بفرمود تا جوشن و خود اوي

 اله كيي برسرشــاد آن كــنه  ن برشـببردند و پوشيد روش

  )1016ـ  1017، ابيات 377: همان(
توصيف شده است تـا جـايي كـه حتـي پـس از تيـر       » دار زره«ار بارها در شاهنامه با صفت يـ اسفند3

ـته   انداختن رستم بر چشم اسفنديار و آن گاه كه او بر خاك آوردگاه كه از خون وي لعل فـا  ـته، نشس م گش
  :كندبود، رستم گريان و دردمند، اسفنديار را چنين توصيف مي

 امبسي رزم گردنكشان جسته   اممر بستهــكه تا من به گيتي ك 

 ارزارـن كــا جوشـــزره دار ب   فنديارـــو اســسواري نديدم چ 

  )1437ـ  1438، ابيات 417: همان(
  ديار در شاهنامهـ افسانه چوب گز و چشم اسفن16

ـتن   هاي گوناگون كتاب اوستا و متون پهلوي مشخص گرديد عليپس از بررسي بخش رغم آنكه در م
س او بوسيله اشوزردشت و در متن يتن شدن اسفنديار و تقد) شتي(پهلوي وِجر كرد ديني، شرح سخت 

ـتن   شود، امازند ونديداد به خط و زبان پهلوي تأكيد بر رويين تني او ديده مي و نـه در   يادشـده نه در دو م
پذيري اسفنديار، آنهم از  اي به آسيبترين اشاره و نشانههاي اوستايي و پهلوي ديگر كوچكيك از متنهيچ

دار و  فـروغ، خدشـه   ار، بـي يتني اسفند با آنكه رويين شاهنامهدر . ناحية چشم توسط شاخه گز وجود ندارد
داستان چوب گز و . جلوة خاصي دارد شاهنامه،ديار و شاخة گز در مورد ترديد است، اما افسانه چشم اسفن
  :چشم اسفنديار در ابيات ذيل آمده است

ــوا ــر در ه ــاك، س ــر خ ــد ب ــزي دي  گ
 شــاخي گــزين راســت تــر: بــدو گفــت

ــفنديار  ــود هـــوش اسـ ــز بـ ــدين گـ  بـ
 بر آتش مـر ايـن چـوب را راسـت كـن     
 بِنـــه پـــرّ و پيكـــان بـــر او بـــر نشـــان

 چــوب گــزبــه زه كــن كمــان را و ايــن 

 نشســـت از بـــرش مـــرغ فرمـــان روا 
ــر  ــر كاســت ت ـنش ب ــر و بـ  ســرش برت
ــدار  ــه م ــن چــوب را خــوار ماي ــو اي  ت
ــن     ــان كَه ــز پيك ــي نغ ــن يك ــه ك  نگ
ــان   ــدش نشـ ــرا از گزنـ ــودم تـ  ...نمـ

 بــــدين گونــــه پــــرورده در آب رز
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 ابر چشـم او راسـت كـن هـر دو دسـت
 

ــود مــردم گــز پرســت  ــان چــون ب  چن
 

  )1299ـ  1312، ابيات 403ـ  404: همان(
آنگاه رستم براي اجراي فرمان سيمرغ سليح نبرد پوشيده، و به اردوگاه اسفنديار رفتـه و او را سـوگند   

بد  نامِِ ه را تقديم او كند؛ زيرا از بند،هاي ديريندهد كه دل از راه گزند بتابد تا در ازاي آن رستم همه گنجمي
  .گردد از راه يزدان و فرمان شاه جهانبان بر نميگويد كه اسفنديار در پاسخ مي. بررستم خواهدماند

ي كه پيكـان آن را در  ينآيد؛ تير گزار به كار نمييزماني كه رستم دانست البه و خواهشگري نزد اسفند
  :رودار نشانه مييده بود در كمان نهاده آنسان كه سيمرغ فرموده بود، به سوي چشمان اسفندرآب رز پرو

ــزكمـــان را بـــه زه كـــرد و آن  تيـــر گـ
 اريبــــزد تيــــر بــــر چشــــم اســــفند

ــهي   ــرو ســ ــاالي ســ ــم آورد بــ  خــ
ــفنديار  ــر دانـــش اسـ  چنـــين گفـــت پـ
ــت     ـتان نكش ــور دسـ ــرا پ ــردي م ــه م  ب
ــر    ــه س ــارم ب ــد روزگ ــوب ش ــدين چ  ب

 

 ...كـــه پيكـــانش را داده بـــد آب رز   
ـيش آن نامــدار     ـيه شــد جهــان پـ  سـ

ــي  او از ــش و فرّهــ ــد دانــ  دور شــ
ــار  ــه روزگـ ــاي بِـ ــرد دانـ ــه اي مـ  كـ

 ز كـه دارم بـه مشـت   نگه كن بـدين گـ  
ــر  ــاره گـ ـتم چـ ـيمرغ و از رســ  ز ســ

 

  )1371ـ  1432، ابيات 412ـ  416: همان(
  ـ چگونگي رويين تن شدن اسفنديار و زخم پذيري چشم او در يك روايت شفاهي17

مرگـي و  ناپذيري، بياي است از ميل بشر به آسيباي بس كهن داشته و كنايهانديشه رويين تني، ريشه
جاودانگي و فناناپذيري از  .)43ـ  44: 1351اسالمي ندوشن، (نيز برتر از ديگران قرار گرفتن  عمر جاويد و

ـترك   آرزوهاي ذاتي آدميان است و اختصاص به زمان و مكان خاصي نداشته و يكي از بُِن مايـه  هـاي مش
يري بـدن در  پـذ در اساطير جهان، اين تأكيد بر جنبة آسيب. اساطيري در ادبيات كهن جوامع مختلف است

  .اي، حاكي از آن است كه جاودانگي جسم، امري محال و ناممكن استتن اسطوره قهرمان رويين
اسفنديار رويين تنِِ اين روايـات  . تني اسفنديار، تعدادي روايت شفاهي وجود دارد كيفيت رويين ةدربار

  .ذير در بدن خود استتني اساطير جهان داراي يك نقطه زخم ناپ نيز همانند ساير قهرمانان رويين
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مردم نقل شـده و   ةاهي و سينه به سينه در افواه عامكي از اين روايات غير مكتوب كه به صورت شفي
. اي نشـان بدهـد  اثبات ادعايش، معجـزه  يگشتاسب از زرتشت خواست كه برا: رايج گرديده چنين است

ها، زرتشت ظرف آبي يرون آوردن لباسزرتشت دستور داد شاهزاده اسفنديار را به گرمابه بردند و پس از ب
هايش را باز نگهدارد، وردهايي كرد كه هر دو چشمرا باالي سر اسفنديار گرفت در حالي به او تكليف مي

هـاي پـايش را آب   را زير لب زمزمه كرد و آب را باالي سر اسفنديار ريخت به طوري كه از موي تا پنجه
ـتن آب بسـت، آب در   هايش تشت پيامبر، چشمار برخالف دستور زريگرفت و چون اسفند را هنگام ريخ

هاي شاهزاده نفوذ نكرد و زرتشت از اين كار او ناراحت شد و براي اينكه آسيبي از راه هر دو چشم شمچ
. هاي دور دست طلسـم كـرد  هاي اسفنديار را با يك چوب دو شقه گز در جنگلبه شاهزاده نرسد، چشم

زمايش چهار نفر از مردان زورمند با شمشيرهاي برنده و تيز از چهار جانـب بـه   آنگاه دستور داد كه براي آ
تـرين خراشـي در بـدن    ار حمله كردند، اما هر چه ضربت به سرو بـدنش وارد سـاختند، كوچـك   ياسفند
تني كردم و هيچ  ار را رويينيار ديده نشد و چون گشتاسب علت را پرسيد، زرتشت فرمود من اسفندياسفند
انجـوي  (ار مروج آيين و كيش من خواهد بـود  يبه وجودش كارگر نخواهد شد و از امروز اسفنداي حربه

  ).7ـ 8: 1363شيرازي، 
ـا اسـطوره     به نظر مي ـترك ب ـته و مش ـاطيري برجس ـاي  رسد كه اين روايت شفاهي، داراي وجوه متعدد اس ه

پردازيم و آن، آسيب پذيري به از آن ميسرزمين ديگري داشته باشد كه ما در اينجا بنا به ضرورت، تنها به يك جن
ـين     هاي اسفنديار است؛ زيرا برخالف اسفنديار متن از اندام) چشم(عضوي  ـاي دينـي پهلـوي كـه از روي تنـي   ه
  .دار است، تن اسفنديار در اين روايت شفاهي در عين رويينگي، آسيب پذير نيز هسترناپذيري برخوخدشه

هـاي  كه بنابر اين حكايت عاميانـه، زرتشـت چشـم   ) 1(ت هاي دور دسچوپ دو شقه گز در جنگل
عني چوب گـز در آن واحـد   يتني او نيز هست؛  اسفنديار با آن طلسم كرده، خود، باطل كننده طلسم رويين

  .داراي دو خاصيت متناقض حفظ زندگي براي اسفنديار و همچنين هالك اوست

  نامهـ تحليلي بر منشأ اصلي چشم زخم پذير اسفنديارِ شاه18

ـيمرغ و تيـر گـزين     پذير اسفنديار و كشته شدن او به چاره ماجراي چشم زخم گري زال و راهنمايي س
را نشانه رفت و او را از پاي درآورد، احتماالً بر  شاهنامهپرورده در آب رزي كه رستم با آن، چشم اسفنديار 
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ي بلخ و سيستان آنهـا را نـه بـا    هاهايي است كه سنت راويان ناحية مشرق ايران و سرزمين پاية داستان
هاي بومي مـاوراءالنهر مهـد   هاي نشأت گرفته از سرچشمهاستناد بر خداي نامة پهلوي بلكه از حماسه

هاي ديگر و امتزاج آنهـا بـا يكـديگر،    سرزمين ياها و با استفاده از منابع اسطورهتلفيق سازندة فرهنگ
، خارج از حيطة نظارت و دخالت خواص محافـل  اين روايات حماسي. ساخته و پرداخته كرده است

سـي و رشـد   يهاي اجتمـاعي، رويـة دگرد  زرتشتي بوده و در ميان عامة مردم، همراه با ساير دگرگوني
مستقل خود را طي كرده و آزادانه تحوالت مختلفي را تجربـه كـرده و بطـور طبيعـي عناصـري را از      

بر همين اسـاس بعيـد نيسـت كـه     . اخذ نموده استرا  يهاي جديددست داده و يا بالعكس، بن مايه
 rōdistahm ud Spandyādافسانة تير گز و چشم آسيب پذير اسفنديار كه بعدها دركتـاب پهلـوي   

ا همين نمونة روايت شفاهي دربـارة اسـفنديار و نظـاير آن، خـود ريشـه در تلفيـق       يانعكاس يافت و 
هاي شفاهي و عاميانة مشـهوري داشـته باشـد كـه     اي از يك روايت غير هومري و افسانهاقتباس گونه

ايـن روايـت در داسـتان    . پيرامون مرگ آشيل، قهرمان حماسة يونان و پاشنة زخم پذير او بوده اسـت 
شاعر سـدة هفـتم پـيش ازمـيالد ـ       1اثر لسكسن،) 1/156: 1379روز نبرگ، (» ايلياد كوچك«حماسي 

قهرمان شـجاع   ،انعكاس يافته بود كه پاريس، برادر هكتورك قرن بعد از ايلياد هومرـ اين گونه ييعني 
با افكندن تيـري بـه پاشـنة آشـيل، او را از پـاي در آورد       2تروا، با راهنمايي آپولون در دروازة اسكائي

)Rosenberg; 1986: 74 and Britanica; 1973: 1/90 (  دختـر خـداي    ،مادر آشيل، الهـه تيـتس
فرو بـرده بـود تـا بـدين وسـيله       3ودكي در اعماق آبهاي رود استيكسها، آشيل را به هنگام كاقيانوس

هاي پاي آشيلِ نوزاد را در دستان خود نگاه داشـته بـود، آن   فناناپذير گردد؛ اما از آنجا كه تيتس، پاشنه
پـذير بـاقي    ها در آب رودخانة اسرارآميز، شسـته نشـد و آن ناحيـه از بـدن او همچنـان آسـيب      پاشنه
   (.Britanica: Ibid)ماند

هاي يونـاني نشـين و   ها بعد در همة سرزميناين داستان، طبعاً در سرتاسر يونان آن روزگار و قرن
هـاي  آشنا با زبان، فرهنگ و اساطير يونان و شايد حتي در بلخ و ماوراءالنهر در ميـان راويـان داسـتان   

                                                 
1- Lesches  
2- Scaean  
3- Styx  
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وراءالنهر، از باورهـاي  باستان، رواج بسياري داشته است؛ زيرا در يـك مقطـع تـاريخي خـاص در مـا     
اي بوجود آمده بود؛ بدينسان كه پس از حملة اسكندر ختگي گستردهييونان، پيوند و آم هاي ايران واسطوره

ح توانست جداي از حكومت سـلوكي، خـود   يسال پيش از ميالد مس 250يوناني در  1مقدوني، ديودتوس
راني بلخ و تفاهم و تشريك مساعي يياري ساكنان ا دولت مستقلي را، مركب از يونانيان مهاجر و ايرانيان به

در . در ناحية ماوراءالنهر تشكيل دهد كه عمر آن حداقل به مدت يك قرن بـه طـول انجاميـد   با آنها 
نتيجة اين همزيستي ايرانيان با يونانيان، از يك طرف زبان و فرهنگ يوناني كـه در امـر تجـارت و    

گر لطـف و  يونانيان و ايرانيان، رواج پيدا كرده بود و از سوي دهاي بين يا بر اثر ازدواجيقضاوت و 
جذابيت اعتقادات شرقي و تشريفات ايرانيان براي يونانيان، روند تلفيق فرهنـگ ايـران و يونـان را    

در اين دوره از تاريخ ماوراء النهـر، ديوانيـان   ). 256ـ   258: 1368گيرشمن، (بتدريج فراهم ساخت 
ن خود باعث آشـنايي  يخط و زبان يوناني پرداختند و ا يو خط خود، به فراگير ايراني در كنار زبان

در حدود صد و سـي سـال پـيش از مـيالد     .كهن اساطيري آن گرديد يهامايه با ادبيات يونان و بن
مسيح اقوام سكايي ـ كه رستم جهان پهلوان ايـران در اصـل قهرمـان ايـن اقـوام بـوده اسـت ـ از          

و خود در سرتاسـر شـرق   ) 2(اندازند ن گذشته و حكومت يوناني بلخ را بر ميماوراءالنهر و جيحو
ها را در يكصد و بيست سـال بعـد بـه     ايران آن روزگار و سيستان سكني گزيده و حكومت كوشان

وناني را حتي براي نوشتن زبان محلي خود ي كوشانيان خط). 235و228: 1376بهار،(آورند  وجود مي
هـا، داراي  درزمـان نخسـتين پادشـاه پـارتي، سـكه     ). 140: 1373ابوالقاسـمي، (به كار گرفته بودنـد  

اي ايران نيـز احسـاس گرديـد تـا     ر يونان در حوزة نمادهاي اسطورهيحضور اساط.وناني بودي نقوش
جايي كه تحت تأثير اين تلفيق فرهنگي، زئوس معادل اهورامزدا، آپولون يا هرمس برابر ميترا، هرا يا 

 ها نقش هراكلس و آپولوندر نواحي شرقي ايران، سكه. وديت برابر آناهيتا تصور شدآرتميس يا آفر
خواندنـد تـا   گويد كودكان در گدورسپا درس مـي پلوتارك مي) 10ـ25: 1373يار شاطر، (را داشت

رانـي در  ياين اختالط گستردة اقوام يوناني و ا). 125: همان(روزي بتوانند آثار هومر را مطالعه كنند 
شـادروان اسـتاد دكتـر    . هاي اجتماعي و فرهنگـي باشـد  توانست بدون تلفيقراء النهر، طبعا نميماو

                                                 
1- Diodotus  
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مهرداد بهار، اين تأثير بخشي هنر و فرهنگ يونان را در ماوراءالنهر مشتمل بر مسـتندات، شـواهد و   
ة هاي كوشـاني، آتشـكدة سـرخ كتـل دور    توان به سكهداند كه از جمله آنها ميمي يمدارك بسيار

هـاي خـدايان   اي به زبان بلخي اما به خط يوناني بوده است و نيز مجسـمه بهيكوشانيان كه داراي كت
رود كـه نسـبت   ل، احتمال مـي يپس با اين تفاص). 111: 1373بهار، . (يونان در آن منطقه اشاره كرد

پذير آشيل  زخمبرگرفته از الگوي پاشنة به چشم اسفنديار در سرزمين ماوراءالنهر پذيري دادن آسيب
   .در اساطير يونان باشد

  گيريـ نتيجه19

  : نكاتي كه تاكنون در اين مقاله بررسي و تحليل شده، بطور خالصه چنين است
ناپذير اسفنديار همچون ناميرايي پشوتن و گوبدشاه، خـود، ريشـه در    تني خدشه ـ انديشة رويين1

ه كه متعلق به نجد مركزي و غرب ايـران باسـتان   معتقدات ديني انعكاس يافته در ادبيات مزديسنا داشت
رويين تني و يشت تن شدن اسفنديار در سنت روايات شـفاهي معتبـر   . بوده است. م.در هزارة اول ق

ايـن روايـت در   . زرتشتي، انديشه اي اصيل است و مسلماً  از فرهنـگ ديگـري گرفتـه نشـده اسـت     
  .ژدو، نقل شده استبهرام پ زرادشت نامهو  ونديداد زند ،وجركرد ديني

ـ اسفنديار در يك روايت عاميانه و شفاهي رايـج در افـواه مـردم، در عـين رويـين تنـي، داراي       2
پذير است طبق همين روايت زردشت چشمان اسفنديار را با چوب گـز طلسـم كـرده     چشماني زخم

و زنـدگاني  حفظ حيـات  : در چوب گز دو خاصيت و كاركرد متضاد توأم با يكديگر، نهفته است. بود
  .اسفنديار و همچنين هالك او

افسانة تيرگز و چشم اسـفنديار  . ، بي فروغ و مورد ترديد استشاهنامه ـ رويين تني اسفنديار در3
  .اما در شاهكار جاودانة استاد فرزانة طوس از جلوة خاصي برخوردار است

ده است بنـا بـه گـزارش    اي از بدن اسفنديار كه كشتن او بدان جاي بو ـ افسانة چوب گز و نقطه4
 rōdistahm udابن النديم ـ از منابع عهد اسالمي ـ در يك كتاب پهلـوي مسـتقل بـه نـام       الفهرست

Spandyād )نديادستَهم اُد سپدكه مجزاي از خداي نامه و روايات زرتشتي بوده و امروزه موجـود  ) ر
هـاي منثـور از شـهرت خاصـي      هگويا كتاب مذكور نزد راويـان خراسـان و شـاهنام   . نيست، آمده بود
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تـن ادبيـات مزديسـنا بـا     ) يشـت (هاي اسفنديار سـخت   در تعليل و توجيه تفاوت. برخوردار بوده است
- توان گفت رواياتي كه پيرامون شخصيت اسفنديار قديس مـتن  فردوسي مي شاهنامةشخصيت اسفنديار 

مـاوراءالنهر و   ةگامي كه به منطقـ ود داشته است، هنهاي اوستايي و پهلوي زرتشتي داخل نجد ايران وج
. دستخوش تغييـر و تحـوالت گونـاگون شـد     افت، ي راه  هاي آن سرزمين مشرق ايران و ساحت حماسه

هاي ناحيـه  هاي اسفنديار در ادبيات مزديسنا را با شخصيت اسفنديار حماسهاساسي تفاوت دليل  ترينمهم
تـوان در ايـن امـر    افت ـ مـي  يفردوسي انعكاس  شاهنامة هاي منثور و ماوراءالنهر ـ كه بعدها در شاهنامه 

جستجو نمود كه به طور كلي حماسه سرايي در نواحي مشرق ايران، آزادانه در خارج از نجد ايـران، بـه   
. هاي نفوذ متعصبين زرتشتي، در ميان مردم آن سامان حالت زنده و پويايي به خـود گرفـت  دور از حوزه

ار ـ هنگامي كـه بـه    يت سنتي مربوط به همة قهرمانان اوستا ـ و از جمله اسفنددر اين روند تكاملي، روايا
هاي شرقي ايران راه يافت، ديگر از آن حالت ايستايي و ركود پيشين خود، فاصله گرفته و تبديل  سرزمين

بايست مطابق با شرايط زمان و مكان، مراحل خاصي را طـي كنـد تـا قابليـت     هايي شد كه ميبه حماسه
ـتا در مواجهـه بـا       . ام حيات در ميان عامة مردم را نيز داشته باشدتدو از ايـن رو، روايـات متبلـور در اوس

پـذيري يافتـه، بـا وانهـادن     هاي اقوام ديگري از جمله سكايي و يوناني، صورت انعطـاف اساطير و تمدن
سـت كـه   بعضي از خصوصيات خود، عناصر نويني را به خود پذيرفت؛ بدين ترتيـب جـاي شـگفتي ني   

شت اوستا ياي متعلق به عصر فروردين  ار پاكدين خداگونة نيمه تاريخي ـ نيمه اسطوره يشخصيت اسفند
در (و ادبيات مزديسنا كه صرفاً رواج دهنده و آموزگار دين بهي است و معاصـر بـا خـود زرتشـت     ) 3(

ثـق بهـدينان،   بنـابر روايـات شـفاهي مو   . است اين همه تحول را پشت سـر بگـذارد  .) م.ق 1000حدود 
خدشه ناپذير بخشيد؛ امـا سـرانجام اسـفنديار در     يتن) سخت(شت يزرتشت به دست خود اسفنديار را 

هـاي نخسـتين پـيش از مـيالد و بعـدها در       هاي سرزمين ماوراءالنهر و سرزمين سيستان در سدهحماسه
اسـالمي و سـپس در   هاي نخستين عهد هاي منثور قرنهاي مستقل حماسي و شاهنامهروايات و داستان

اي جوان در مقابـل   پذير و ظاهر شدن بصورت  شاهزاده فردوسي با به وام گرفتن چشمي آسيب شاهنامه
گرفتـه و  د يك قرن و نيم پيش از ميالد شـكل هاي او نيز حداكثر در حدورستم قهرمان سكاها كه داستان

ت، شـورانگيزترين حماسـه را در   اكنون جهان پهلوان كهنسال ايران با عمري ششصد ـ هفتصد ساله اسـ  
  .ارجمند فردوسي رقم زد شاهنامة
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  ها ادداشتي

آمده است كه بالدر، رب النوع رويين تن، زيبا، آرام، دوست داشتني  Golden boughشاخة زرين در كتاب  - 1
يي ديـو لـوكي   با بدنش كه به راهنما mistletoeاي از گياه دبق و محبوب خدايان اسكانديناوي، بر اثر اصابت شاخه

Loki  و توسط هودرHother بالدر پسـر  . رب النوع نابينا، به سويش پرتاب شده بود، تكه پاره گشت و جان باخت
 Eddaدر مجموعه سـرودهاي اداي   كه داستان مرگ او، آنگونه. بود Friggو خدا بانوي  Odinرب النوع بزرگ اُدين 
بيند اي مين گونه است كه بالدر خواب آشفتهيآمده، بد.) م1178ـ Snorri Sturlusson)1241اسنوري استورلسون 

ـا او را در مقابـل هـر     . رسد پيش بيني مرگ وي باشدكه به نظر مي پس خدايان، انجمني برپا كردند و بر آن شـدند ت
ـين و  از همة موجودات؛ از آب و آتش و آهن و فلزات و ز) مادر بالدر(بنابراين الهه فريگ . خطري محفوظ بدارند م

ها گرفته تا درختان و امراض و زهرها و همه حيوانات چارپا، پرندگان و خزندگان خواست تا سوگند بخورند سنگ
تن  هنگامي كه چنين كاري صورت گرفت، بالدر ديگر رويين. يك به بالدر آسيب نرسانندستاند كه هيچ و از آنان پيمان

- مي خواندند، بعضي از آنها به سوي اوتيراندازيبه پيش خود فرا ميكه او را  يبه همين دليل هم خدايان در حال. شد

. كردنـد هم به سويش سنگ پرتاب مي كردند تا بدن او را با شمشير زخمي كنند و گروهينيز تالش مي كردندوبرخي
اين بابت خرسند اي وارد كند و همه آنها از توانست به بالدر صدمه چ چيز نمييكردند، هاما آنان هر چه را امتحان مي

لوكي ديو از اين امر ناخشنود بود؛ از اينرو خود را به هيأت پيرزني درآورده و نزد الهه فريگ رفـت و از او راز  . بودند
ـيبي      آنگاه لوكي از او پرسيد آيا واقعاً همه موجودات سوگند خـورده . رويين تني بالدار را شنيد انـد كـه بـه بالـدر آس

ايـن  . موسوم است mistletoeگياهي وجود دارد كه به دبق  Walahallaر شرق واالهاال نرسانند؟ فريگ پاسخ داد د
 mistletoeبدين ترتيب لـوكي خـود را بـه محـل رويـش      . گياه كوچكتر از آن بود كه نيازي به سوگند دادنش ببينم

گياه  كند و بالدر توسط آن رتابسوي بالدر پ ا بهر را كَند و به انجمن خدايان برد و هودر را فريفت كه آن  رسانيده آن 
  ).Frazer; 1930: 101-102 and Encyclopedia Americana; 1963: 2/74-75(ناچيز كشته شد

ـايگي   ناگفته نماند كه يكسان بودن افسانة گياه ناچيزي كه در دو اسطورة بالدر نروژي و اسفنديار با همة خوار م
). Frazer; Ibid.; 101(ه فريزر را نيز به خود جلب نموده بودسبب مرگ آن دو قهرمان رويين تن گشته است، توج

ـا آن قابـل مقايسـه     ار رويينياما داستان بالدر از چندين جهت، شباهت بسياري به اسفند تن روايت شفاهي داشته و ب
ار نيـز  يفندنخست آنكه بالدر را مادرش فريگ، ايزد بانويي از تبار خدايان، رويين تن كرده است و اس) الف: باشد مي

صحنة آزمايش تنِ رويين اسـفنديار  ) ب ؛ن شدهييتوسط پيام آوري كه با نيروهاي مافوق طبيعي در ارتباط است، رو
بالـدر  توسط چهار مرد زورمند با شمشيرهاي برنده، يادآورد تيراندازي و شمشير زني خدايان اسكانديناوي بـه بـدن   
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در روايت عاميانه، زردشت، چشم اسفنديار را با آن طلسم نمود، چوب گزي كه ) ج ت؛تني اوس براي آزمودن رويين

است كه الهه  mistletoeخود به منزلة نيروي باطل السحر رويين تني اسفنديار است و اين مشابه همان گياه كوچك 
نيز  شاهنامهدر . فريگ، ناچيز تر از آنش ديده بود كه او را سوگند دهد و از وي پيمان ستاند كه به بالدر آسيبي نرساند

  : گويا شاخة گز در بادي امر به نظر رستم چندان جالب توجه نمي آمده و به همين دليل هم سيمرغ او را مي گويد
  تو اين چوب را خوار مايه مدار                بدين گز بود هوش اسفنديار

  )1301، بيت 403: 1389، فردوسي(
پرسشي . حال مانند بدن بالدر، زخم پذير است ه رويين است، با ايناسفنديار در روايت شفاهي مذكور  با آنك) د

همسان دربارة اسفنديار اساطير ايـران و بالـدر در    motifآيد اين است كه آيا تكرار اين بن ماية كه در اينجا پيش مي
  كند؟هاي اسكانديناوي بر اصل و ريشة مشترك هندو اروپايي اين دو اسطوره داللت نمياسطوره
ـا آن     - 2 ـ بر سرزمين ماوراءالنهر ب ـ و نه لزوماً برخوردار از فرهنگ فايق  نخست سكاها، تنها به عنوان قوم فاتح 

آنگاه آنان پس از سكونت يافتن در شرق و منطقة زرنگ، نام اين سرزمين كهـن را  . تمدن پويا و درخشان غلبه يافتند
ـتياليي كـه سـكاها در امـور سياسـي و زنـدگي        ) 107: 1373بهار، (تغيير دادند ) سكستان(=به سيستان  ـال اس به دنب

دست آوردند و با بهره گيري از فضاي مدارا و تسامح گرايـي مطلـوبي كـه بـه     ه اجتماعي در ماوراءالنهر و سيستان ب
ـان خـود     بارآورندة شكوفايي عظيم فرهنگي در ماوراءالنهر بود، زمينه را براي پروراندن داستان  هاي مربـوط بـه قهرم

ـاي ايـن پهلـوان دالور، عـالوه بـر       رستم، توسط راويان و نقاالن هنرمند آن سامان مساعد يافتند تا جايي كه افسانه ه
هاي پهلواني نجد مركزي و غرب ايـران را تحـت تـأثير قـرار داده و مجـذوب خـود        مشرق ايران، حتي همة افسانه

ـين شـد؛ بـه نحـوي كـه ديگـر بـراي او        آنگاه رفته رفته رستم، بزرگترين پهلوان بي همال سر. ساخت اسر ايران زم
ـاي    . هماوردي تصور نشد و تاريخ زندگاني او را از عصر پيشداديان تا كيانيان امتداد دادند ـان، ذكـر ماجراه در اين مي

ـلي     رستم و جايگاه او در حماسه با رشد و پويايي بسيار بدانجا رسيد كه در دوره ـا محـور اص هاي بعدي، رستم، تنه
در ايـن  . ه است و جايي براي هيچ پهلواني به جز او باقي نماند؛ مگر آنكه بـه نحـوي از او شكسـت بخـورد    حماس

ـان او بـه     ـ كه زم ـا   1000حماسه هاي پويا و مترقّي، اسفنديارِ نيمه تاريخي و متعلق به عصر فروردين يشت اوستا  ت
ـ تبديل به شاهزاده  سال پيش از ميالد مسيح مي 1200 ـا در    تجربه و ناكار آزموده مي ن، خام و بياي جوا رسد  شـود ت

  .مقابل رستم كهنسال هفتصد سالة بس كار آزموده، پيكار كند
. آنگاه در يك دوره، در شرق ايران، همه ماجراهاي رستم در يك كتاب مهم حماسي به نثر پهلوي نيز گـرد آمـد  

و  مـروج الـذهب  دو مينار مصحح فرانسـوي   گويد خبر رستم در كتاب كيكين آمده است كه به عقيدة مسعودي مي
ابـن  ). 67: 1374صفا، (بوده است ) سران سيستان(= Sagēsarān سكيسرانتأييد كريستن سن نام صحيح اين كتاب 
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، همـة  سكيسراندر كتاب پهلوي . به عربي ترجمه كرد) پهلوي(مقفع سكيسران را به قول مسعودي از فارسيه االولي 
ـا  او، كارهاي كيخسرو و گرفتار نمودن قاتالن سياوش پسر كيكاووس و چاره گـري  يها ياخبار رستم و پهلوان  يه

ـتان         هاي ايرانيان و تورانيان ذكر شده بود؛ همان رستم و جنگ ـار اسـفنديار و داس گونه كـه بـه قـول مسـعودي، اخب
ـار «پهلـوي  هاي او و كشته شدنش بدست رستم و نيز قتل رستم به دست بهمن اسفنديار در كتاب  جنگ آمـده  » پيك
اي به ناحية ديگر در افـواه مـردم، قصـه     به قرن ديگر و از ناحيه يهاي رستم از قرن توان حدس زد كه داستان مي. بود

ـتم، فردوسـي از   . شد گويان و نقاالن كه هر يك داراي ذوق و ساليق گوناگون بودند نقل مي در آغاز داستان قتل رس
ـته و از  پيري به نام آزاد سرو سخن مي گ ويد كه از مردم سيستان است و نامه خسروان و بسي رزم رستم به ياد داش

ـاً از   البته فردوسي داستان رزم. ه استبود) از بزرگان عهد ساماني(مالزمان احمد بن سهل  هاي رستم را خود شخص
ك داستان منفرد حماسي يبه و يا با مراجعه شاهنامة ابومنصوري بلكه با استفاده از مĤخذي همچون  ،آزاد سرو نشنيده

  .ديگر، كه روايات آزادسرو در آن منعكس گرديده، ماجراهاي رستم را نقل كرده است
اي ههاي گستردهاي مختلف اوستا، پژوهشآوري بخش آرتور كريستن سن دانماركي كه در باب زمان جمع - 3

هاست در مقايسه با ترين يشتو از طوالنيشت سيزدهم اوستا يقدمت فروردين يشت، كه  را انجام داده، معتقد است
تر و مربوط به پيش از دورة هخامنشي است و حتـي قسـمتي از محتـواي آن بـه     هاي اوستا از همه كهنشتيساير 

 ).138و  87: 1376كريستن سن، (گردد  تاريخ پيش از زرتشت باز مي

  كتابنامه

  قرآن كريم
ـ متن پهلويكتاب ). 1386. (آموزگار، ژاله و تفضلي، احمد ـ واژه نامه  ـ تعليقات  ـ ترجمه  ـ آوانويسي  . پنجم دينكرد 

  .معين: تهران. چاپ اول
ـ    .آويشن:چشمه و بابل: تهران.چاپ سوم.اسطوره زندگي زرتشت). 1375. (ــــــــــــــــــــــــ

  .سمت: تهران.چاپ اول. تاريخ زبان فارسي). 1373.(محسن.ابوالقاسمي
ـاني دانشـگاه    . »اسفنديار و راز رويين تني«). 1351. (دعلياسالمي ندوشن، محم مجلة دانشكدة ادبيات و علـوم انس

  .43ـ  62صص . 80شمارة . تهران
  .انتشارات علمي: تهران. چاپ دوم. مردم و شاهنامه). 1363. (انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم

  .فكر روز: تهران. چاپ اول .جستاري چند در فرهنگ ايران). 1373. (بهار، مهرداد
ـ    .چشمه: تهران. چاپ اول. پور گردآورنده و ويراستار دكتر ابوالقاسم اسماعيل. از اسطوره تا تاريخ). 1376. (ــــــــ
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ـا تصـحيح مجـدد و         زراتشت نامه). 1338. (بهرام پژدو، زرتشت ـ ب ـ از روي نسخة مصحح فردريـك روز نبـرگ 

  .طهوري: تهران. چاپ اول. يبه كوشش محمد دبير سياق. حواشي و فهارس
  .دانشگاه تهران: تهران. چاپ سوم. ـ جلد اول هاشتي). الف 1356. (پور داوود، ابراهيم

  .توس: تهران. چاپ دوم. مينوي خرد). 1364. (تفضلي، احمد
  .سخن: نتهرا. چاپ اول. به كوشش دكتر ژاله آموزگار .تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم). 1376. ( ــــــــــــ

  .ثالث: تهران. چاپ اول .هاي كهنگل رنج). 1388. (خالقي مطلق، جالل
  .توس: تهران. چاپ اول. گزارنده مهرداد بهار. بندهش ).1369. (دادگي، فرنبغ

صـص  . بهار و پـاييز . كتاب دوم و سوم. فرهنگ .»دربارة حماسه زرير«). 1367. (راشد محصل، محمد تقي
  .475ـ  494

ـ برگردان فارسي و يادداشت   يزند بهمن ). 1370. ( ـــــــــــــــــــــ ـ آوانويسي  ـ تصحيح متن  ـاپ  . هاسن  چ
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. اول

ـ          ـ  هاي زاد سپرمگيوزيد). 1385( . ـــــــــــــــــــــ ـ واژه نامـه  ـتها  ـ يادداش ـ آوا نويسـي  ـارش فارسـي  نگ
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. مچاپ دو. متن تصحيح

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران. چاپ دوم. نجات بخشي در اديان). 1381( . ـــــــــــــــــــــ
  .فرهنگي

چـاپ  . ترجمه عبدالحسين شـريفيان . ـ جلد اول  هاها و حماسهاساطير جهان ـ داستان ). 1379. (روز نبرگ، دنّا
  .اساطير: تهران. اول

چـاپ   .حماسه سرايي در ايران از قديمي ترين عهد تايخي تا قرن چهـاردهم هجـري  ). 1374. (صفا، ذبيح اهللا
  .فردوس: تهران. ششم

. مـدبر : تهـران  .فردوسي و شـاهنامه . به كوشش علي دهباشي. »بارة شاهنامهرسخني د«). 1370. (ــــــــــــ 
  .297ـ  309صص 
مركز : تهران. چاپ سوم. مطلق يبه كوشش جالل خالق. شاهنامه ـ دفتر سوم ). الف 1389. (والقاسمفردوسي، اب

  .دايره المعارف بزرگ اسالمي
مركز دايره : تهران. چاپ سوم. به كوشش جالل خالقي مطلق .شاهنامه دفتر پنجم). ب1389. ( ـــــــــــــــ

  .المعارف بزرگ اسالمي
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مركز دايره : تهران. چاپ سوم. به كوشش جالل خالقي مطلق. شاهنامه دفتر ششم). ج1389. ( ـــــــــــــــ
  .المعارف بزرگ اسالمي

. چـاپ چهـارم  . ترجمة كاظم فيروزمنـد . شاخة زرين ـ پژوهشي در جادو و دين ). 1386(فريزر، جميز جرج، 
  .آگاه: تهران

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. چاپ اول. فاترجمه دكتر ذبيح اهللا ص .كيانيان). 1336. (كريستن سن، آرتور
ـارة قـديمي   ). 1376. ( ـــــــــــــــــ ـ مالحظاتي درب ـتي و     مزدا پرستي در ايران قديم  ـين زرتش تـرين عهـود آي

  .هيرمند: تهران. چاپ چهارم. ترجمه دكتر ذبيح اهللا صفا .تحقيقات در باب كيش زرتشتي ايران باستاني
ـ  ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسـي  ). 1384. (ينكزازي، ميرجالل الد ـاهي     ـ   نامة باستان  ـ از پادش جلـد ششـم 

  .سمت: تهران. چاپ اول .لهراسپ تا پادشاهي داراي داراب
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. چاپ هفتم. ايران از آغاز تا اسالم). 1368. (گيرشمن، رومن

: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاينده. جلد اول. مروج الذهب و معادن الجواهر). 1344. (حسين بن مسعودي، ابوالحسن علي
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

ـ جلـد اول    ). الف 1385. (اپور، كتايوندمز ـاپ اول . خرده اوستا به خط مال بهـروز اسـكندر  پژوهشـگاه  : تهـران . چ
ـ پژوهشكدة زبان و گويش   .سازمان ميراث فرهنگي 

ـازمان  : تهران. چاپ اول. جلد دوم خرده اوستا به خط مال بهروز اسكندر ـ ). ب1385( .ــــــــــــــ پژوهشگاه س
ـ پژوهشكدة زبان و گويش   .ميراث فرهنگي 

ـابع بعـد از اسـالم    ). 1388. (ميرعابديني، سيد ابوطالب ـ حماسي ايران به روايت من ـ   ـ   فرهنگ اساطيري  جلـد دوم 
  .اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگ: تهران. چاپ دوم .كيانيان

ـ متني به زبان فارسي ميانـه  ). 1367. (مير فخرايي، مهشيد ـاپ اول، تهـران  . روايت پهلوي  ـات و   : چ مؤسسـة مطالع
  .تحقيقات فرهنگي

  .32ـ  64صص . 28شمارة  .نامة فرهنگستان. »هاي ارجاع به منابع در شاهنامهنگاهي به روش«). 1384. (وي، اكبرنح
ـ فهرست واژه    ). 1363. (بي، ماهيارنّوا ـ ترجمه فارسي  ـ آوا نوشت  ـ متن پهلوي  . هاها و يادداشتدرخت آسوريك 

  . سازمان انتشارات فروهر: تهران. چاپ دوم
  .سپهر: تهران. چاپ سوم. سعيد نفيسي ةبا مقدم. بزرگ علوي ةترجم. حماسه ملي ايران). 1375. (نولدكه، تئودور

ـ پژوهش    ). 1373( .ار شاطر، احساني ـ قسمت اول  ـ جلد سوم  تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان 
  .اميركبير: تهران. چاپ اول. مترجم حسن انوشه .دانشگاه كمبريج
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