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1- مقدمه
با تمامي نیازها و  بیانگر و منعکس کننده ي طبیعت آدمي هستند،  اسطوره ها 
خواسته ها، آرزو ها، امیدها و بیم و هراس هاي آن. آیینه هایي هستند که تصویرهایي 
باستان شناسي خاموش  و  تاریخ  آن جا که  و  منعکس مي کنند  هزاره ها  وراي  از  را 
مي مانند، اسطوره ها به سخن در مي آیند و فرهنگ آدمیان را از دور دست ها به زمان 
ما مي آورند و افکار بلند و منطق گسترده ي مردماني ناشناخته، اما اندیشمند را در 
دسترس ما مي گذارند. اسطوره نزد هر ملتي سنخیتي کامل با نوع فرهنگ دارد و 
فرهنگ نیز برخاسته از زبان، محیط زیست، نوع معیشت و ارتباطات انساني در نزد 
هر قوم است. اساطیر امروزه نقشي فعال در پس زمینه ي ذهني و ناخودآگاه جمعي 
ما دارند. اسطوره ها در ادیان، در ادبیات، هنر و حتي فرهنگ عمومي جامعه تأثیر 

دارند. 
پهلوانان نیز در فرهنگ هاي مختلف، مردان آرزو هستند که در جهان واقعیت 
به سر مي برند. چنان سربلند که دست نیافتني مي نمایند، درخت هاي راست و سر 
به فلك کشیده که ریشه در خاك دارند و به همین دلیل پذیرفتني و دریافتني 
هستند. از جنبه ي زمیني هم چون ما هستند و از جنبه ي آسماني همانند آرزوهاي 

ما و تجسم بخشیدن به این آرزوها. 
»در زمینه ي اسطوره شناسي پهلوان به شخصیتي گفته مي شود که بر مردم 
و بر رویدادها چنان تأثیر گذاشته باشد، یا با چنان دلیري در کارزار درخشیده 
باشد، یا کارهاي دشوار را با چنان جسارتي به انجام رسانده باشد که بسیار 
بتواند مدعي  یا  باشد  قرار گرفته  انسان ها،  یعني دیگر  از هم نوعانش،  فراتر 
شود که به ایزدان نزدیک شده است. بنابراین یک پهلوان از این شایستگي 

برخوردار مي شود که مورد ستایش قرار گیرد«. )اسمیت، 1383: 163(
بي تردید در فرهنگ ایراني، جایگاه نخستیِن پهلواني، از آن رستم است. و زیباست 
که به سرچشمه هاي نام و شخصیت وي پرداخته شود. اولین بار نام او در کجا آمده 

است؟ کهن ترین متن باستاني ایران اوستاست. 
از "رستم"، پهلوان نامي ایران،  شاید در نگاه اول پذیرفتني نباشد، اما حقیقتاً 
نامي در نامه ي اوستا نیست و سراسر پهلواني ها به گرشاسب نسبت داده مي شود. در 
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ادامه سعي بر این است، پس از ریشه شناسي نام رستم، این حقیقت بررسي گردد و 
پس از آن اشارات مختصري که در سایر متون باستاني ایران )دوره ي میانه( به نام 
رستم شده است؛ آورده شود. همین اشارات نشان دهنده ي این است که نام رستم 
در این دوران، به عنوان پهلواني بزرگ شناخته شده بوده که کم کم در دوران بعد، 

جایگزین کامل گرشاسب مي شود. 

2- ریشه شناسي نام رستم
پهلوي: rōdestahm ، ایراني باستان: rautah.us- taxman- به معناي رودي که 

به بیرون جاري است. )←  سرکاراتي، 1378: 37( 
نام رستم که در ادبیات ما به صورت هاي "رستهم"، "روستهم"، "روستم" نیز 
آمده است، در اصل از دو جزء تشکیل شده است: "رس = raodha” به معناي بالش 
و نمو که ُرستن و روییدن هم از همین ریشه است و "تهم = taxma” که در پارسي 
باستان و "گات ها" و دیگر بخش هاي اوستا به معني دلیر و پهلوان آمده و تهمتن 
نیز از همین ریشه است، به معني بزرگ پیکر و قوي اندام و در حقیقت تهمتن معني 
کلمه ي رستم است. بنابر آن چه گفته شد، رستم یعني کشیده باال و بزرگ تن و قوي 

پیکر. )← یشت ها، 1377: 139(

3- رستم در متون باستان
و  اوستایي  ادبیات  نام آور  و  بزرگ  پهلوان  اوستا ذکر نشده است.  نام رستم در 
فره  از سه بخش  اهمیت دارد که یکي  از سویي چنان  او  پهلوي گرشاسپ است. 
جمشیدي به او مي رسد و در میان مردمان زورمندترین مي گردد، اژدهاي شاخدار 
را مي کشد و "گندروي زرین پاشنه" را از میان مي برد و بسیار دالوري هاي دیگر 
مي کند و حتي در پایان جهان نیز نقش مقدسي بر عهده دارد و ضحاِك از بند ُرسته 
را نابود مي سازد و بنابراین از جاودانان است. اما او ضمناً به سبب کشتن آتش که در 

متون میانه از او به عنوان پسر اورمزد نام برده اند، گناهکار و محکوم است. 
به عکس ستایشي که در سراسر ادبیات اوستایي و پهلوي از گرشاسپ مي شود، 
او در شاه نامه جایي ندارد. به همین ترتیب نیز با وجود آن که شاه نامه سراپا پر از یاد 
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رستم است، ادبیات اوستایي به هیچ وجه از او یاد نمي کند. 
زنده یاد دکتر مهرداد بهار، دلیل منطقي یاد نشدن داستان رستم در متن هاي 
اوستایي را مقدم بودن عصر اوستا بر عصر تدوین داستان زال و رستم مي داند. در 
حالي که تدوین "یشت ها”ي اوستا در اواسط عصر هخامنشیان به انجام رسیده است، 
داستان زال و رستم باید به احتمال در حوالي میالد مسیح شروع به شکل گرفتن و 
تلفیق با روایات پیشدادي و کیاني شرق ایران کرده باشد. )← بهار، 1384: 356(

انتقال  نو به رستم  پهلواني هاي گرشاسپ در متون اوستایي و میانه، در متون 
یافته است. شباهت زیاد بین این دو پهلوان چه از نظر اعمال پهلواني و چه از نظر 
مذهبي باعث شده، برخي از محققان از جمله “مارکوارت”، رستم را همان گرشاسپ 
بدانند که این در واقع همان شکستگي اسطوره است. مارکوارت تصور کرده است که 
کلمه ي “رت ستخمك” در اوستا “رات ستخم -Ranta-staxma“ و یکي از عناوین 
و صفات گرشاسپ بوده و این دو پهلوان نه تنها از جهت اعمال پهلواني به یك دیگر 
شبیه اند، بلکه از نظر مذهبي نیز شباهت و قرابت دارند ... گفتني است که برخي 
دیگر از محققان چون "نولدکه" این نظریه را رد مي کنند.  نلدکه بر عکس مارکوارت 
معتقد است که داستان زال زر و رستم به هیچ روي با روایت گرشاسپ ارتباطي 
ندارد و نسب نامه ي آن دو ساختگي و مجعول است؛ چرا که در اوستا از ایشان نامي 
نیامده است و نیز گرشاسپ در اوستا و در بعضي از موارِد شاه نامه در شمار شاهان 
است، در صورتي که زال و رستم از پهلوانان شمرده مي شوند. )← نولدکه، 1357: 

)53

4- رستم در متون سغدي
ایالت  در  هوانگ«  »توئن  شهر  نزدیك  بودا«  هزار  »غارهاي  در  رستم  داستان 
از دو صفحه  داستان رستم  »کانسو«ي چین در سال 1900 میالدي کشف شد. 
تشکیل شده و در سال 1331 توسط دکتر احسان یار شاطر براي نخستین بار به 
افتاده  اول و آخر نسخه ي سغدي  این موضوع که  به  با توجه  فارسي ترجمه شد. 
است؛ مي توان نتیجه گرفت که متن موجود سغدي قسمتي از داستان مفصل تري 
بوده که موضوع اصلي آن داستان جنگ رستم با دیوان است. روایت سغدي رستم 
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در شاه نامه دیده نمي شود. در زیر، قسمت هایي از ترجمه ي قطعه ي اول و دوم آورده 
شده است. در این ترجمه بیش تر بازسازي ها و بازخواني هاي “سیمز ویلیامز” رعایت 
شده است، ولي برخي از تعبیرات قدیم “بنونیست” که بر بازسازي هاي جدید بهتر 
به نظر مي آمد؛ محترم شمرده شده است. واژه هایي که بعضي یا همه ي حروف آن 
بازسازي شده است، با عالمت ستاره )*( آمده اند و همین طور کلماتي که در ترجمه، 
تعبیر جدیدي نسبت به ترجمه ي قبلي دارند؛ با عالمت اضافه )+( مشخص شده اند: 

قسمت هایي از قطعه ي اول: 
»* دیوان همان دم به* شهر گریختند+. رستم هم چنان به دنبال آن ها تا 
دروازه ي شهر رفت. بسیاري از پایمال شدن مردند. یک هزارتن + با زحمت 
بزرگ  نیک نامي  با  رستم  بستند.  را  دروازه ها  درآیند.  شهر  به  توانستند   +
برگشت. به چراگاهي نیکو رفت، ایستاد، زین برگرفت، اسب را در سبزه  رها 
کرد، جامه در آورد، غذایي خورد، سیر شد، بستري گسترد، دراز کشید و به 
خواب رفت. دیوان در + انجمن به شورا ایستادند+ و به یک دگر چنین گفتند: 
»بزرگ زشتي بود و بزرگ شرمساري از طرف ما که از یک تنه سوار چنین به 
شهر+ پناه بریم+. چرا نزنیم؟ یا همگي بمیریم و نابود شویم و یا کین خدایان 
خواهیم.« دیوان آنان که + از جنگ+ جان به در برده بودند با ساز و برگ گران 
را گشودند.  دروازه ي شهر  فراوان  با+ شتاب  نیرومند مجهز شدند.  و سالح 
بسیار کمانگیر، بسیار گردونه سوار، بسیار پیل سوار، بسیاري سوار بر خوک، 
بسیاري سوار بر روباه... بسیاري پیاده، بسیاري در حال پرواز مانند کرکس 
و+ خفاش مي رفتند و بسیاري واژگون، سر به پایین و پاها به باال.+ غرشي+ 
برکشیدند. و زماني دراز باران، برف، تگرگ و تندر بزرگ برانگیختند. +دهان 
را باز+ گشودند و آتش، شعله، دود رها ساختند و به جست جوي رستم دالور 
از  بیدار کرد. رستم  رهسپار شدند. آن گاه آمد رخش+ تیزهوش و رستم را 
بربست،  ترکش دان  پوشید،  پلنگ  برخاست، در حال، جامه ي پوست  خواب 
بر رخش سوار شد، به سوي دیوان شتافت. چون رستم از دور سپاه دیوان را 
دید به رخش چنین گفت: »*بیا اي سرور* کم کم+ بگریزیم، کاري+ کنیم که 

دیوان را به سوي جنگل ... «.
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قسمت هایي از قطعه ي دوم: 
بازگشت. وقتي دیوها چنین  »... بکشانیم. رخش پسندید. در دم رستم 
دیدند، بي درنگ+ هم سپاه سواره و هم+ پیاده به پیش تاختند و به یک دیگر 
گفتند: »اکنون اراده ي سردار شکسته و دیگر با ما توان نبرد نخواهد داشت. 
را  او  تا  بگیرید  زنده  بل چنان که هست،  نبلعید،  را  او  نکنید،  رهایش  هرگز 
تنبیه دردناک و شکنجه اي سخت نشان دهیم«. همگي فریاد برکشیدند و از 
پي رستم روان شدند. در آن هنگام رستم بازگشت و بر دیوان نیرو برد، چون 
شیر دژم بر نخجیر و یا +کفتار بر+ گله ي رمه و یا شاهین بر* خرگوش و یا* 

خارپشت بر+ اژدها... «.
اصل  بلندتر است که  از یك داستان  روایت سغدي رستم قسمتي  بدون شك 
این روایت کوتاه تجسم شخصیت قهرمان بسیار  با  آن به دست ما نرسیده است. 
دشوار است. نام رستم، نام اسبش، رخش، و جامه ي پوست پلنگ او شکي در این که 
پهلوان روایت سغدي رستم است، باقي نمي گذارد، اما از طرفي سپاه دیوان که سوار 
بر پیل و گراز و ... هستند، فضاي افسانه اي به روایت مي بخشد. )← قریب، 1386: 

)170 - 5
شك نیست که رستِم متن سغدي از بن مایه هاي حماسي بي بهره نیست. یکه 
مي شکند.  درهم  را  آن  و  برمي خیزد  نبرد  به  انبوه  چنین  لشکري  با  که  سواري 
همان طور که پیش تر نیز در مورد گرشاسپ چنین بود، جنگ یك تن در برابر یك 
گروه که بیانگر شجاعت و قدرتمندي خارق العاده ي پهلوان است. اسب رستم نیز 
اسبي است تیزهوش و تیزشامه که رستم را از خطر مي آگاهاند و در تدبیر جنگ و 
گریز مشاور رستم است، حال آن که سپاه دیوان اسب سوار ندارند و اسب فقط براي 

رستم انتخاب و چون امتیازي به او داده شده است. 
طبق نظر دکتر مهرداد بهار در این متن به روش معروف سکایي گریز از برابر 

دشمن، بازگشت به سوي وي و نابود کردن او برمي خوریم: 
او دخمه اي  براي  به خاک مي سپارند،  را  »در شاه نامه، هنگامي که رستم 
مي سازند که طبعًا دخمه ي معروف زردشتي نیست و در برابر در دخمه، گوري 
و  است  خویش  سوار  منتظر  گور،  در  ایستاده  که  مي سازند  رخش  براي  هم 
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نیز  او  نزدیک  پهلوان  اسب  جسد  گذاشتن  ویژه  به  و  دخمه سازي  این گونه 
رسمي سکایي است«. )← بهار، 1374، 14 - 113(

مهرداد بهار در کتاب "جستاري چند در فرهنگ ایران" به این نکته اشاره مي کند 
که بیتي از شاه نامه ي چاپ مسکو حذف شده است. این بیت که در شاه نامه ی چاپ 
“بروخیم” آمده، حاوي نکته ي بسیار باریکي است که قدمت و اصالت آن را مي رساند 
و آن شیوه ي دفن سکایي پهلوانان است. ابیات مربوط به دخمه ي رستم و رخش 

این گونه است:
انداختند اندر  ابر  بر  را  سرش  اندرون دخمه اي ساختند          باغ  به 
تخت           بدان خوابگه شد گو نیك بخت... دو  زرین  نهادند  بر  برا
فراز گردن  شیر  نامور  آن  باز          شد  و گشتند  بستند  در دخمه 
همان رخش را بر در دخمه جاي              بکردند گوري چو اسپي به پاي
)همان:127(

5- رستم در متون پهلوي
5-1- درخت آسوریک

نقش رستم در ادبیات پهلوي بیش تر در متوني که اصل غیر زردشتي و به ویژه 
به  اثري شعري  "درخت آسوریك"  به چشم مي خورد.  دارد؛  اشکاني  سرچشمه ي 
زبان پهلواني اشکاني غیر زردشتي است و در طي سال ها، ساخِت زباني و شعري آن 
بسیار صدمه دیده است که همین دلیل کهنگي آن به شمار مي آید، یك بار در بند 
41 این منظومه با نام رستم و اسفندیار روبه رو مي شویم. آن جا که سخن از نشستن 

ایشان بر پیل ها و کارزار است: 
Warak až man karēnd waxš īg buz pašmīn kē āzādān 

ud wuzurgān abar dōš dārēnd až man karēnd kē bandēnd 
zēnwān kad rōdastahm ud spand-dāt abar bē nišīnēnd kē 
pad mas pīl zandapīl dārēnzēnafzār kē pad was kārizār an-
dar kār dārēnd

برک از من کنند                                             و بزشم وخشي
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که آزادان و بزرگان                                  بر دوش دارند
دوال از من کنند                                  که بندند زین بان

چون رستم و اسفندیار                                  بر بنشینند
که به پیل بزرگ زنده ي پیل دراند، زین افزار

که به بسیار کارزار  اندر کار دارند«. )ماهیار نوابي، 1363: 67(
با یك دیگر سخن مي رود و نشان  نبرد رستم و اسفندیار  از  این بند ظاهراً  در 
مي دهد که آنان همتا و هم رزم یك دیگرند. گرچه نمي توان این معنا را با قاطعیت 
با هم ذکر شده، خود  نام آن ها چنین  این واقعیت که  به هر حال  اما  تأئید کرد، 
معرف نوعي پیوند داستاني میان این دو است. ارتباطي که در شاه نامه به خوبي ظاهر 

مي شود. )← بهار، 1374: 5 - 104(

5-2- بُْنَدِهش
در بندهش نیز در بخش »درباره ي گزندي که هزاره هزاره به ایران شهر آمد«، 
و  هاماورانیان  از چنگ  ایرانیان  دیگر  و  کاووس  نجات دهنده ي  عنوان  به  رستم  از 

هم چنین شکست دهنده ي افراسیاب یاد مي شود: 
Ērānagān Frāsyāb pad xwāhišn xwāst tā šahr ōy Zēngāw ōzad ud 

xwadāyīh ī Ērān-šahr kard ud was mardōm az Ērān-šahr burd pad 
Turkestān nišāst ud Ērān-šahr awērān kard ud wišōft tā Rōdastahm 
az Sagestān ārāst ud šambarānīhā grift ud Kay-Us ud abārīg Ērānagān 
az band wišād ud abāg Frāsyāb pad Ulē rōdbār kē spāhān xwānēnd 
kārēzār kard ud az ānōh stōwīh dād ud was kārēzār ī dudīgar abāg 
kard tā spōxt ud ō Turkestān abgand ud Ērān-šahr az nōg ābādānēnīd. 

خود  و  کشت  را  "زینگاو  آن  و  آمد  تا  خواستند  خواهش  به  را  افراسیاب  ایرانیان 
شاهي ایران شهر کرد. بس مردم از ایران شهر برد و به ترکستان نشاست. ایران شهر را 
ویران کرد و بیاشفت، تا رستم از سیستان سپاه آراست و هاماورانیان را گرفت، کاوس و 
دیگر ایرانیان را از بند گشود. با افراسیاب به ”اوله رودبار"، که سپاهان خوانند، کارزاري 
نو کرد. از آن جاي وي را شکست داد. پس کارزار دیگر با وي کرد تا وي را بسپوخت، به 
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ترکستان افکند، ایران شهر را از نو آبادان کرد«. 
این ها تنها مواردي است که از رستم و تلفیق داستان هاي او با روایات کهن تر، 
در بندهش یاد شده و شاید بلندترین متن پهلوي درباره ي اوست. از همه ي روایات 
رستم فقط همین یك روایت را در بندهش مي بینیم. )← بهار، 1384، 105 و 

)185

6- نتیجه گیري
ما در ایران با دو گروه روایت پهلواني روبه رو هستیم که از نظر تاریخي و اجتماعي 
یگانگي ندارند. از این دو یکي حماسه هاي پهلواني کهن است که مدارك مکتوب 
آن ها از اوستا به شاه نامه ي فردوسي و بعضي آثار حماسي دیگر در دست است. این 
آثار معرف عصري واقعي است که تنها طبقه ي جنگاوراِن ارتشتار وظیفه ي حفظ و 
حراست قوم و گسترش سرزمین زیر سلطه ي خویش را به عهده داشته اند و طبقات 
دیگر یعني موبدان و برزیگران به اجراي وظایف ویژه ي دیگري مشغول بوده اند. این 
خصیصه را در داستان هاي حماسي دیگر هندواروپایي از جمله هندي و یوناني نیز 
مي توان دید. این آثار گویاي اوضاع اجتماعي و فرهنگي عصري طوالني در تاریخ 
اقوام صاحب حماسه به شمار مي آیند. گروه دوم روایات پهلواني شامل یك رشته ي 
بسیار دراز از روایات عیاري پهلواني عامیانه است که قهرمانان آن ها عموماً از میانه 
حاالن بازارند که این خصیصه نه تنها از نظر اجتماعي بلکه از نظر زماني نیز گروه 
دوم را از گروه اول جدا مي کند. شاه نامه طبعاً معروف ترین نمونه ي گروه اول است. 

)← بهار، 1376: 77(
چنان که گفته شد، اثري از "رستم" در اوستا نیست و در عوض نقش پهلوان 
پهلوانان با تمام خصوصیات ویژه ي آنان، از آن گرشاسب است . نام رستم به تدریج 
حضور  به  اشاره  اما  مختصر،  چند  هر  که  مي گردد  آشکار  میانه  فارسي  متون  در 
پهلواني قدرتمند دارد. پس از اسالم و در شاه نامه، رستم به تمامي جایگاه گرشاسب 
را مي گیرد و گرشاسب به نامي در مجموعه ي اجداد رستم محدود مي گردد. گفته 
دلیل  به همین  نیز  آرش در شاه نامه  تیراندازي  نیامدن حادثه ي مهم  است،  شده 
مي پذیرفت  انجام  رستم  دست  به  مي باید،  پراهمیتي  کمان کشي  چنان  که  است 
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که نپذیرفته است! و همین دلیل دیگري است بر قدرت بي چون  و چراي رستم، به 
عنوان پهلوان نخستین و فرجامین شاه نامه. 
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Abstract

In the field of mythology, the term hero is applied to the 
one who has accomplished the incidents of his own time so 
bravely and has affected other people so greatly that he is 
considered as praiseworthy. In different nation’s mythology, 
well known heroes and heroic stories are everlasting elements 
which have influence on other cultures. 

There is no Sign of Rostam, the well known hero in 
Avesta. So the paper is going to concern this issue and also 
few hints that referred to him in the other pre-Islamic texts, 
which presents his being well-known in the Middle Ages.

KeyWords: Rostam, Garshasb, Avesta, Pahlavi’s Texts.

Seasonal Journal of Literature and Linguistics Research
Islamic Azad University - Firoozabad Branch
Vol.1 No.1 Spring 2012


