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 در یادگار زریران
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  چکیده

با م أنثري تو و در اصل به زبان پارتی و احتماالً مذهبی -ترین متون حماسی ز کهنیادگار زریران، یکی ا
حضور صاحب منصبان در این . کند هاي ایرانیان در برابر سپاه خیونان را روایت می که دالوري استشعر 

ار مقامات جنگ، این متن را از نظر بررسی تعدادي از مقامات درباري که در جنگ حضور دارند، در کن
اصب درباري و شناختی من هدف از انجام این پژوهش، بررسی ریشه. کرده استلشکري ارزشمندتر 

تحلیل  .ز چگونگی وظایف آنها استلشکري در متن یادگار زریران و سپس ارائه توضیح مختصري ا
 را تر وظایف و سلسله مقامات و روشن درك بهتر، شناسی مناصب ذکر شده در متون کهن، از نگاه ریشه

توان گفت وجود برخی  میبنابراین . بودندبرخوردار اهمیت خاصی  از که در زمان خود شودمی باعث
دارد و یا وجوه  تر از عهد ساسانی را بیان می اي کهن ها میان این مناصب، نوعی وابستگی به دوره صورت

  .سازد تر می تمایز میان برخی مناصب به ظاهر مشابه را روشن
 

  .یانیادگار زریران، زبان پارتی، ریشه شناسی، مناصب درباري و لشکري، ساسان: هاي کلیديواژه
  
 مقدمه - 1

، اثري حماسی و است ظاهراً به نثر همراه با شعر و به زبان پهلوي ساسانیمتن کوچکی یادگار زریران 
 که در زمان ساسانیان گردآوري آید هاي ایرانی به شمار می نامه ها و نمایش نامه ترین تعزیه یکی از قدیمی

این متن . ندنگهداري آن نقش به سزایی داشت ها در حفظ و رسد گوسان و به نظر می شده است و مکتوب
 ب، هنگامی که خبر پذیرفتن دین بهی توسط گشتاسکند را روایت مینبرد میان ایرانیان و خیونان  داستان

فرستد تا با تهدید، آنان را از  رسد؛ سفیرانی را به ایران می ، پادشاه خیونان میبو خاندانش به ارجاس
 ...شود شود؛ پس جنگ شروع می میاما با پاسخ منفی ایرانیان روبرو  پذیرفتن این دین منصرف کند

اي به اوضاع زمان ساسانیان دلیلی است بر  ها، ترکیبات و ساختارهاي پارتی و نداشتن اشاره حضور واژه
                                         

   انسانی، دانشگاه شیرازهاي باستانی، دانشکده ادبیات و علوم کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان) نویسنده مسئول(  1
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  najari@shirazu.ac.ir     انسانی، دانشگاه شیرازهاي باستانی، دانشکده ادبیات و علوم استادیار گروه فرهنگ و زبان  2
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قدمت یادگار زریران ). 6: 1392؛ آموزگار، 7: 1387ماهیار نوابی، (سروده شدن این متن در زمان اشکانی 
هاي اوستایی است که بعضی از آنها چندین بار در  توان از طریقی دیگر اثبات کرد و آن وجود نام یرا م

  : اند متون اوستایی تکرار شده
  

  فارسی میانه  اوستایی
vištāspa- ) و  14: 46؛ 7: 28؛ 7: 12یسن

  )93و  87: 19؛ 52: 17؛ 29: 9؛ 108: 5یشت 
wištāsp 

zairi.vari- ) 101: 13یشت(  zarēr  
ǰāmāspa- ) 5و یشت  18: 51؛ 17: 46یسن :

68(  
ǰāmāsp 

bastavari ) 103: 13یشت(  bastwar  
spəntō.δāta- ) 103: 13یشت( spandyād 

humāyā- ) 139: 13و  29: 9یشت(  humāy 

arəǰat.aspa- ) 30: 9؛ 116و  109: 5یشت( arǰāsp 

fraš.hąm.varəta- ) 102: 13یشت( frašāward 

hutaosā ) 35: 15؛ 139: 13؛ 26: 9یشت(  Hutos 

  
  بیان مسئله - 1-1

وظایف، نشان از احترامی شد فارغ از شرح  ساسانیان براي افراد انتخاب می همناصب و القابی که در دور
اي، با زیاد شدن این القاب، تشخیص وظایف و سلسله  اما در دوره .که براي هر فرد قائل بودند داشت

اساس متون تاریخی و منابعی که بعد  با وجود این بر. دیان درباریان و لشکریان سخت شمراتب موجود م
هاي بازمانده،  شناسی و کتیبه و نیز بر مبناي اطالعات ریشه انیان و در دوره اسالمی نوشته شداز ساس

درست است که متن یادگار . دار بودند، حدس زد ها عهده حدودي مسئولیتی را که این منصب توان تا می
زریران متعلق به دوره اشکانی است اما چون در زمان ساسانیان گردآوري و مکتوب شده است بسیاري از 

ل زمان مشاغل در طوهمچنین بعضی از این القاب و  .است  به کار رفتهمناصب ذکر شده در هر دو دوره 
 مناصبی را که در متن. ر معنایی متفاوتی به خود گرفتد و یا بااز بین رفتند و یا از اهمیت آنها کاسته ش

توان به دو دسته مناصب درباري و مناصب لشکري تقسیم کرد که هر یک به  ، میذکر شدیادگار زریران 
  . خاصی را برعهده داشتند هنوبه خود وظیف
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  پژوهش پیشینه - 1-2
با  این متن را را آوانویسی کرد وچند بند از آن را به آلمانی ترجمه و  ار زریرانیادگمتن  )1890(1گیگر

، به زبان ایتالیایی ترجمه کردمتن را آوانویسی و این  کل) 1925( 2، پالیاروشاهنامه مقایسه نمود
هایی شش هجایی  را در قالبن و آ را شعر دانست یادگار زریرانمتن براي نخستین بار ) 1932(3بنونیست

را  یادگار زریران) 1987( 4بویس، ه آن به زبان فرانسوي پرداختو سپس به آوانویسی و ترجم سرود
را در متون هاي این داستان  شخصیت او .بیان کرد 5و به نقل از بنونیست آن را شعري قهرمانانهبررسی 

  .نمود اوستایی تحلیل
به آوانویسی، ترجمه فارسی و ) 1374(، ماهیارنوابی ترجمه کرد این متن را به فارسی) 1314(بهار

، اي از آن ارائه داد نامه اژهو و ها نوشت ادداشتی بر برخی از واژهو در آخر ی مقایسه آن با شاهنامه پرداخت
، وضیحات مختصري بیان کردو در ارتباط با بعضی واژگان تاین متن را به فارسی ترجمه ) 1392(آموزگار 

و سپس  هایی در ارتباط با این متن ارائه کرد و یادداشت را ترجمه، آوانویسی یادگار زریران)  1395(ی غیب
رضایی . کردو آن را در منابع دیگر نیز بررسی  مقایسه نمودهاي شاهنامه، ثعالبی و طبري  روایتبا 
  . را ارائه کردهاي به کار رفته در داستان  نظریاتی نو پیرامون ساختار متن و شخصیت) 2018(بیدي  باغ

شدند، بسیاري ذکر و در مواردي تحلیل ) به ویژه در زمان ساسانیان(آثار زیادي مناصب و مشاغل در 
داده باط با برخی مناصب و مقامات در ارتنیز که در صورت لزوم توضیحاتی اند از این آثار، کتب تاریخی

در کتاب ) 1385(تفضلی مانند  شده استدر این مورد ذکر جزئیات بیشتري برخی از آثار اما در  .شده است
به ) 1388(سن  وکریستن) 1384( یسینفاست،  کردههایی  به مشاغل درباري نیز اشاره جامعه ساسانی

ند و در مورد برخی از مقامات درباري و جنگی توضیح مختصري ارائه ن تاریخ ایران ساسانی پرداختبیا
بررسی اي  اساس شواهد تاریخی و کتیبهبر را مناصب درباري ) 1389(، موسوي حاجی و خراشادي کردند
  .ح دادبرخی مناصب را به کمک متون باستانی توضی) 1394(، اوشیدري کردند
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3
بررسی  راستاي شناخت بهتر جامعه ایران باستان به ویژه ایران عصر ساسانی است و  با این پژوهش در 

 ذکر شده است زریران یادگارهر یک از مناصبی که در متن  وظایف شناسانه و شناخت جایگاه و ریشه
در کنار سربازان و در کاروان جنگی حضور دارند   توان به این تصور رسید که چه کسانی در لشکرکشی می

  .یک داراي چه وظایفی نیز هستند و هر

                                         
1 Geiger, W. 
2 Pagliaro 
3 Benveniste, E. 
4 Boyce, M. 
5 heroic poem 
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  روش تحقیق - 2
بندي به دو گروه مناصب درباري و  ها پس از تقسیم شیوه تحقیق در این پژوهش توصیفی است و واژه

ز هر منصب در این متن پرداخته ند، سپس به ذکر مثال اآوانویسی شدکنزي مناصب لشکري به شیوه م
تحلیل و  شناسی و ریشه هاي ایرانی، ذکر و پس از آن هاي مشابه هر مدخل در سایر زبان و نمونه شد

 .یح هر یک از مناصب صورت گرفتتوض
  مناصب درباري - 1- 2

āxwarr sālār  میر آخوراالرآخور س ، 
pas bastūr pad nihān ō āxwarr sālār gowēd kū wištāsp framān dād … 

  )82یادگار زریران، بند ... (گوید که گشتاسب فرمان داد  آخور سردارپس بستور، پنهان به 
  arrbed āxvاي  ،  فارسی میانه کتیبه āxwarrbedاي  ، پارتی کتیبه -āxvarnapati*: فارسی باستان

  .)55: 1999، 3؛ هویز415: 2007، 2تاورنیه؛ 26: 1975، 1هینز(
āxwarr »ایرانی باستان: »اصطبل، طویله :*ā-hvarna-   ، مشتق از پیشوند -ā  و ریشه

: 1390؛ نیبرگ، 47: 1383، 4مکنزي(» خوردن«  -āxwar-, āwxar: ، پارتی»خوردن« -xᵛarاوستایی
  ).79و  71: 2004، 6ارنست مایستر -دورکین؛ 1865: 1961، 5؛ بارتولومه47: 1393دوست،  ؛ حسن39

sālār  »جزءمشتق از دو : »رهبر، رئیس sar-  وdār-  :فارسی باستان :*sara-dāra-اوستایی ، :
*sarō.dāra-  ازsarah- »و  »سر dāra-  »از ریشه صفت فاعلی » دارندهdar-  » داشتن، نگه

و  690: 1961؛ بارتولومه، 153: 1893، 8؛ هرن72: 1895، 7هوبشمان( śíras-: ، سنسکریت»داشتن
 ).638: 1996 ،9مایرهوفر، 1565

بد نیز استفاده شده است چنانکه در کتیبه شاپور اول در ساالر از واژه آخور/ژه آخورسرداردر کنار وا
یاد شده است و جزء کسانی بوده ) wardān āxwarrbid(کعبه زردشت از فردي به نام وردان آخوربد 

: 1999هویز، (است و شاپور اول براي روان این افراد آمرزش طلبیده است   بابک شاه زیستهکه در زمان 
را سر و بزرگ آخور ) ساالر(اوشیدري آخورپتان سردار  ،را دارد» سر و بزرگ«ساالر معناي  سردار و). 55

با ستوربان متفاوت  آخور ساالرمقام  به نظر نگارندگان، احتماالً داند در حالی که  و اصطبل، ستوربان می
پردازد و در هنگام جنگ نیز وظیفه  است و آخورسردار کسی است که به نگهداري از اصطبل شاهی می

                                         
1 Hinz, W. 
2 Tavernier, J. 
3 Huyse, Ph. 
4 Mackenzie, DN. 
5 Bartholomae, Chr. 
6 Durkin-Meisterernst 
7 Hübschmann 
8 Horn 
9 Mayrhofer 
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  دهد ستوربانان در کنار  سازي حیوانات را برعهده داشته است در صورتی که شواهد نشان می آماده
همچنین شغل دیگري  به نام  ).stōrbān. نک( رانان در میدان جنگ حضور دارند  بانان و گردونهپیل

: 1394اوشیدري، (نیز در زمان ساسانیان وجود داشته است » )دبیر اصطبل شاهنشاهی( 1آخورآمار دیبهر«
کند  مقایسه می 2داند و آن را با میرآخور در مثنوي دار در شاهنامه می غیبی آخورساالر را همان اسپ). 65

  ).148: 1395 غیبی،(
هاي شاهی موجب شد تا فردي  سوارکاري و شکار داشتند و تعداد زیاد اسباي که شاهان به عالقه

این شخص سرپرست چهارپایان شاه . نگهداري از اصطبل شاهی منصوب گردد به نام آخور ساالر براي
فهرست دربار ساسانی  ).193: 1389 موسوي حاجی و خراشادي،( داد بود و اسبان شاهان را پرورش می

، نخجیربد  )hwrptʾ(یا آخوربد » نگهدارنده اسبان شاهی«، »ئیس تشریفاتر«هاي  شامل عنوان
)nhčrpt(  و شرابدار)rʾmdkd( است ) ،66: 1350لوکونین.(  

ērān dahibed شاه، شاه ایران-ایران 
az wištāspšā[h] ērān dahibed ō arjāsp ī xyōnān xwatāy drūd … 

  )17یادگار زریران، بند ... (به ارجاسب خیونان خداي درود  ایران دهیوبداز گشتاسب شاه 
ērān: »مشتق از ) اسم مکان( »ایرانēr »مکانو پسوند  »آزاده، اصیل -ān در فارسی میانه است ،ēr 

  ساخته شده است؛» ایران«اسم مکان ، ān-بوده که در ترکیب با پسوند مکان ) آریایی(نام قوم ایرانی 
 ،-airiia: ، اوستایی»آریایی« -ariya: فارسی باستان). -aryaاز (  aryānām* :باستان ایرانی

: 1961؛ بارتولومه، 170: 1953، 3؛ کنت70و  60: 1383مکنزي، ( aryān: ، پارتی -á̄rya: سنسکریت
 ).534) ایرانیکا: (1998؛ مکنزي، 53: 2004ارنست،  مایستر -دورکین؛ 198

dahibed: فارسی باستان :*dahyupati- اوستایی :daiŋʹhu-pati-اي ، پارتی کتیبه :dyḥpty ،
و  22: 1972، 4؛ ژینیو80: 1975هینز، ( dahibed: ، فارسی میانه مانويdyḥpty: اي فارسی میانه کتیبه

  ).137: 2004ارنست،  مایستر -دورکین؛ 51
  :مشتق شده است bed-و  -dahiاین واژه از دو جزء 

dahi- :فارسی باستان :dahyu- »اوستایی»سرزمین، ایالت ،: dahiiu-, daŋhu-, daiŋʹhu-  
    »سرزمین«

حسن دوست معتقد است این واژه در (» دین ، بربر، بیدیو، دشمن خدایان« -dásyu: قس سنسکریت
» سرزمین، کشور« deh: ، فارسی میانه ترفانی)اشاره دارد» )بیگانه(یا مردم ) بیگانه(سرزمین «اصل به 

؛ بویس، 711: 1992؛ مایرهوفر، 131: 1893؛ هرن، 190: 1953؛ کنت، 706و  681: 1961بارتولومه، (
 ).1408: 1393، حسن دوست، 38: 1977

                                         
  .دارد اوشیدري دبیر را این گونه بیان می  1
  )مولوي، دفتر پنجم(» نی هر آن کو اندر آخور شد خر است/ میرآخور دیگر و خر دیگر است«  2

3 Kent,R.A. 
4 Gignoux, Ph. 
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-bed :اوستایی :pati-, paiti- »سنسکریت»سرور، آقا ، :pati- »مشتق از هند و اروپایی»آقا ، :*poti- 
 ).842: 1960، 1؛ پوکورنی73: 1996مایرهوفر، ؛ 821: 1961بارتولومه، (» آقا، شوهر، سرور«

. کند شکوه و صالبتی است که مقام شاهی آنان را توصیف می آید برمیآنچه از القاب شاهان مختلف 
همتاي خورشید و «و یا در جایی دیگر » پرستنده مزدا و شاه ایران«شاپور یکم که خود را  براي مثال

بغی نامبردار در میان مردان، داراي آوازه بلند، «: نامد اند و یا خسرو دوم که خود را چنین میخو می» ماه
اوشیدري ذیل  ).123: 1374سن، کریستن(» .بخشد خیزد، و به شب دیدگانش را می آنکه با خورشید برمی
و نیز ایزد » کشور و ایالت«اي اوستایی است در معناي  دخیو یا دخیوم واژه«: نویسد واژه دخیو چنین می

شود، در فرس هخامنشی و پهلوي به دهیو  نگهبان ایالت است و از یاران و همکاران ازیرین محسوب می
در زمان هخامنشیان بر سر هر دهیو یک مرزبان یا ساتراپ . استتبدیل شده و واژه ده از آن ریشه 

به کار رفته » حاکم سرزمین«دهیوبد خود به تنهایی در معناي ). 276: 1394اوشیدري، (» گماشته بودند
بودن، » حاکم سرزمینِ ایران«در کنار آن به نوعی تأکید بیشتري را بر  ērānاست و قرار گرفتن واژه 

  .دارد بیان می
bayaspān  آور پیک، پیام  

pas har mardom az bayaspān azd mad ō dar ī wištāspšā[h] mad hēnd … 
یادگار زریران، ... (آگهی آمد به در گشتاسب شاه آمدند ) آور سفیر، پیام( بیسپاناز ] را که[پس هر مردم 

  ) 26بند 
مایستر ارنست،  –؛ دورکین 50: 1972، ژینیو( bayāspān: ؛ پارتی مانوي byʾspn: اي پارتی کتیبه

2004 :120(  
: اوستایی ،-aspa :از فارسی باستان aspو  »دو« -bityaاز اوستایی  -bay-+ asp+-ān :bi مشتق از

aspa-, aspā-، سنسکریت:áśva- »نریان«. -ān مکنزي، ( سازد پسوندي است که صفت نسبی می
  ).139: 1992؛ مایرهوفر، 19: 1893؛ هرن، 963: 1961؛ بارتولومه، 325: 1383؛ ابوالقاسمی، 51: 1383

در این متن ) 111- 116 :1384منصوري، . ات بیشتر نکبراي اطالع( این واژه معانی متفاوتی دارد
، پادشاه ایران ب، پادشاه خیونان، به دربار گشتاسباشاره به سفیر یا ماموري دارد که از سوي ارجاس

  .شود فرستاده می
bidaxš  وزیر اعظموزیر ، 

pas wištāsp ō kaygāh nišīnēd ud jāmāsp ī bidaxš ō pēš xwāhēd … 
  )35یادگار زریران، بند ... (به پیش خواهد  ]را[ بیدخش به کیگاه نشیند و جاماسب] شاه[پس گشتاسب 

 btḥškn: اي ؛ فارسی میانه کتیبهbṭḥš, bytḥš: اي ؛ پارتی کتیبه -patixšāyaϑya*: مادي
  .)55: 1999؛ هویز،50و  20: 1972؛ ژینیو ، 186: 1975هینز، ( btḥšy ،bidaxš، »پسربیدخش«

                                         
1 Pokorny, J. 
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بر این اساس  .کند ترجمه می »)شاه(چشم دوم «داند و  می bitiyaxša* از مشتق را واژهاین نیبرگ 
*bitiyaxša دو واژه اوستایی از *bitiia-axš-  ساخته شده است کهbitiia- »و » دومaxš- »چشم «

که از یونانی گرفته شده  -patixéithēsمارکوآرت نخست این واژه را با فارسی باستان  .شود ترجمه می
 و صورت فارسی میانه و پارتی -patixšāyaϑiy*بود، دانست اما بعد واژه را مشتق از 

di(x)šāh-ă *pā/ از  در نظر گرفت مشتق*pati-āxš- »از ریشه اوستایی» ناظرāxš- » نظارت
گرفته است » فرمانرواي دوم«و در معناي  -dvitiyaxšaya*؛ هینتز واژه را از ایرانی باستان  »کردن

  ).310: 1961؛ بارتولومه،242- 244) ایرانیکا: (1989، 1؛ ساندرمن47: 1390نیبرگ،  ؛53: 1383مکنزي، (
مقامات تحت فرمان اردشیر و شاپور در کتیبه کعبه  فهرستهاي ساسانی، در  از بیدخش در کتیبه

) ایرانیکا: (1989ساندرمن، (قامات دربار یاد شده است زردشت به عنوان مقام باال و پس از اعضاي م
در آغاز تسلط ساسانیان، مرزبانان اشکانی ارمنستان خراجگزار ساسانیان شدند و لقب ). 244-242

سن در کتاب خود به صورت  این کلمه را کریستن). 187: 1394اوشیدري، (را حفظ کردند » بیدخش«
 باستان است و بنابر نظر اندریاس از کلمه ایرانی» بدیخش«صورت مقلوب «آورده است که » بدیشخ«

*paδeyāxštar-  در زمان ساسانیان ) 19: 1374سن، کریستن(» .مشتق شده است »ناظر«در معناي
هاي چهارگانه تقسیم شده بود و یک بدیشخ بر هر یک از این  ایران به چهار ایالت عمده برحسب جهت

دخش ویسهوفر بی. از رسومی بود که ساسانیان از اشکانیان گرفته بودندشد و این یکی  ایاالت منصوب می
از اطرافیان آورد که دارندگان این مقام  ترین مقامات دربار به شمار میرا در کنار ارگ بد از برجسته

لحاظ ریشه شناسی  بهنزدیک شاهنشاه بودند و واژه بیدخش را که احتماالً همیشه از خاندان سلطنتی بود 
بهار آن را  ).234: 1378ویسهوفر، (ترجمه کرده است » وزیر بزرگ«یا » نایب السلطنه«و » ه دومشا«
این مقام در متن یادگار زریران لقبی است براي . داند می »دارنده قدرت دوم، شخص دوم مملکت«

جایگاه در ترین  بزرگ ).274: 1389 بهار،( شود هاي متاخر مترادف با صدراعظم می جاماسپ که در دوره
فهرست درباریان اردشیر، بیدخش اردشیر بود، این عنوان متعلق به شخصی از خاندان شاهی بود که در 

رسد  به نظر می«: نویسد اکبرزاده به نقل از شومون می). 65: 1350لوکونین، (غیاب شاه نایب السلطنه بود 
. در منطقه گرجستان هستیم »بیدخشان«اي از  در نخستین سده شاهنشاهی ساسانی ما شاهد سلسله

در روي جامی سیمین که در » بابک بیدخش«هاي پارتی، از  جداي از بیدخش ذکر شده در یکی از کتیبه
یکی از گورهاي آرمازي به دست آمده است، نوشته و تصویري در دست است که متن برگردان شده 

؛ غیبی نیز )24: 1382اکبرزاده، (» بابک، بیدخش، پسر اردشیر، پسر شاپور بیدخش«: هنینگ چنین است
  ). 142: 1395 غیبی،(مرتبط هستند دارد که بیدخش و بدخشان با هم  بیان می 2به نقل از اشتاکلبرگ

  
  

                                         
1 Sundermann, W. 
2 Stackelberg, WZKM (1901), p.384 
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darīgbed  رئیس دربار ،وزیر دربار 
… tō brād u-š bārag-[i]z ī bē burd ān zarrēn darīgbed ud nāmxwāst ī hazārān 
kē āyēd ō razm tāzēd … 

... و نامخواست هزاران که آید و رزم تازد ] را[ دریکبدهم ببرند آن زرین ] را[اش  و باره] را[برادر تو ... 
  )48یادگار زریران، بند (
 :darīg  دو جزءمشتق از dar-  و پسوند صفت نسبی ساز-īg :  

فارسی   ،-dvắr-, dvắra: ، سنسکریت»در«  -duuar :، اوستایی»در« -duvara  :فارسی باستان
؛ 766: 1961؛ بارتولومه، 120: 1893؛ هرن، 192: 1953کنت، (» در، دروازه، گذرگاه« dar: میانه ترفانی

 ).138: 2004مایستر ارنست،  - ؛ دورکین764: 1992مایرهوفر، 
-bed نک. ērān dahibed   

: 1383مکنزي، (کردندترجمه  »ریاست امور دربار«اوشیدري و  »رئیس تشریفات دربار«مکنزي دریکبد را 
هاي  که بر مرتب بودن کار ز بلندپایگان دربار شاهنشاهی بوددربد یکی ا )279: 1394اوشیدري، ؛ 61

رسانی را نیز به  همچنین وظیفه پیام. هاي دربار نظارت داشت ها و سنت دربار به ویژه بر درست بودن آیین
دار  ردهتوان گفت پ می. رساند ها را به شخص شاه می یامآورد و یا پ ، اینکه از شاه پیام میانددادهاو نسبت 

بعضی . یافتند به درون و بیرون راهنمایی کند تا کسانی را که اجازه بار می شد زیردست دربد محسوب می
ترجمه »  بان کاخدر«و » ها بان رئیس دروازه«دانند مثال لوکونین آن را  این مقام را مربوط به دربار نمی

 موسوي حاجی و خراشادي،( داند می» ها رئیس یا سرپرست دروازه بان«فر مقام دربد را یا ویسهو کرد
  ).235: 1378؛ ویسهوفر، 190-189: 1389

، شاید بتوان گفت است به نظر نگارندگان از آنجایی که در متن یادگار زریران نام دریکبد ذکر شده
و بر تشریفات  شد با کاروان جنگ همراه میگ نیز و در هنگام جناست این فرد جز اطرافیان شاه بوده 

  . درباري در اردوگاه جنگ نیز نظارت داشته است
 dēwān mahist دیوان مهست، رئیس دیوان 

abrāhīm ī dēwān mahist abar pāy ēstād ud frawardag pad buland xwānd … 
  )9زریران، بند  یادگار... (بر پاي ایستاد و نامه به بلند بخواند  دیوان مهستابراهیم 

1dēwān:  نیبرگ این واژه را احتماالً از صورت*dipi-vahana- »از ریشه . داند می »جایگاه اسناد
دوست صورتی دیگر از فارسی  حسن. »زیستن، ماندن« -vas: ، سنسکریت»ماندن«  -vahاوستایی

                                         
تعداد  .که آن را از گذشتگان خود به ارث برده بودندرفت به شمار میهاي اداري در زمان ساسانیان دیوان یکی از سازمان1

دیوان وزارت، دیوان خراج، دیوان استیفا، : توان نام برد دیوان در متون دوره اسالمی متعدد است اما چند نمونه مهم از آن را می
. دیوان وظایف، دیوان جیش، دیوان عرض، دیوان حرس، دیوان اوقاف، دیوان مظالم، دیوان رسائل، دیوان برید و دیوان اشراف

 شتکه بر همه کارهاي کشور ریاست دا دیوان وزارت تحت نظارت وزیر یفی را عهده دار بودند براي نمونههر کدام از آنها وظا
هاي دربار به داخل و خارج کشور، دیوان  صدور و فرستادن نامه: یوان رسائلاداره کردن کارهاي لشکري، د: و یا دیوان جیش

  .)272- 270، صص)1384(سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانی  ،نفیسی( ها هاي تندرو یا پیک اداره چارپایانی چون اسب: برید
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مشتق  »پاییدن، حفظ کردن« -pāو ریشه  »نوشته«dipi  دارد که از را بیان می -dipi-pāna*باستان 
؛ 64: 1390؛ نیبرگ، 103و  64: 1383مکنزي، ( دهد معنی می» نگهداري اسناد) محل(«شده است و 

  ).531: 1996 ؛ مایرهوفر،1394: 1961؛ بارتولومه، 1405: 1393دوست،  حسن
mahist: فارسی باستان:maϑišta-  »اوستایی»بزرگترین ، :masišta- )išta- پسوندي است که 

: 1953کنت، (» بزرگترین، برترین« masišt :پارتی ،mahist:فارسی میانه ترفانی .)سازد صفت عالی می
: 2004مایستر ارنست،  - ؛ دورکین58: 1977بویس، ؛ 1155: 1961؛ بارتولومه، 224: 1893؛ هرن، 201
 .)228و  233

dibīrān mahist دبیران مهست، سر دبیران 
abrāhīm ī dibīrān mahist frawardag bē hambašd …  

  )22یادگار زریران، بند ... (مهر کرد ] را[، نامه دبیران مهستابراهیم 
از فردي به است در یادگار زریران آمده  dibīrān mahistو  dēwān mahistدر دو مثالی که از 

در صورتی که آموزگار  تفاوت دارند، مناصبماهیار نوابی معتقد است این دو . استنام ابراهیم یاد شده 
ماهیار نوابی، (دارد  داند و ترجمه رئیس دیوان شاهی را براي هر دو بیان می منصب را یکی می این دو
اساس اطالعات به دست آمده نقش دیوان مهست با دبیران  اما بر .)15: 1392؛ آموزگار،  83: 1387

هاي  شاخهاست که هاي اداري زمان ساسانیان بوده  مانمهست متفاوت است و دیوان در اصل یکی از ساز
 .هاي دربار را برعهده داشته است که صدور و ارسال نامه استدیوان رسائل  ،یکی از آنها .داردگوناگونی 

توان  آموختند بنابراین می اما دبیران در اصل کاتبانی بودند که درباره امور مختلف خواندن و نوشتن می
. آورد که فرض یکی شدن دو منصب را به خاطر میاست ر خط اشتباهی کوچک رخ داده احتمال داد که د

نامه ارجاسب را از زبان ویشتاسپ بدهد متن نامه را به  در این متن هنگامی که زریر قصد دارد پاسخِ
 نامد و می کند که بویس این فرد را رئیس کاتبان دیکته می ) dibīrān mahist(فردي به نام ابراهیم 

نیان در دربار اي دارد که کاتبان سامی توسط ایرا معتقد است ابراهیم، نامی است سامی و اشاره به دوره
دیبهر بذ یا دیبهران مهیشت به رئیس طبقه دبیران «؛ )129- 128: 1987بویس، (ند مشغول به کار شد

  ).285: 1394اوشیدري، (» شده است ایران گفته می
dibīr-ān: ایرانی باستان :*dipī-vara- مشتق از فارسی باستانdipī- »و ریشه اوستایی »نوشته 

var-  »دوست از اشتقاق  حسن). ها است معناي لفظی آن، کسی که حافظ نوشته( »پوشاندن، حفظ کردن
پسوند  .»حمل کردن، بردن« -barاز ریشه  -dipī-bara*: کند یاد می -dipī-vara*دیگري در کنار 

–ān   در واژهdibīrān 1393دوست،  ؛ حسن63: 1390؛ نیبرگ،64: 1383مکنزي، ( است  جمع پسوند :
  .)1360: 1961؛ بارتولومه، 191: 1953؛ کنت، 180: 1383؛ ابوالقاسمی، 1267

mahist :نک. dēwān mahist  
   .)274: 1389 ،بهار(» .دبیران مهست، نام رئیس دیوان شاهی بوده است«

شد و یکی از مقامات  دبیران مهست یا ایران دبیربد نامی است که بر رئیس طبقه دبیران گذاشته می
گاهی نام او جزء نزدیکان . رفت، وظیفه او ریاست بر همه دبیران دربار بود مهم دربار ساسانی به شمار می



 1397پاییز و زمستان  ،55- 54، شماره 14سال فصلنامه پازند، / 46

سن به  کریستن. دش ل میسیاسی نیز به او محو هاي و در بعضی موارد ماموریت رفتبه شمار میشاه ذکر 
، )دبیر عواید دولت شاهنشاهی(، شهر آمار دبیر )دبیر عدلیه(داد دبیر :  نقل از خوارزمی دبیران دولتی را به

دبیر اصطبل (، آخور آمار دبیر )دبیر خزانه(، گنج آمار دبیر )دبیر عایدات دربار سلطنتی(کَدگ آمار دبیر 
دبیر امور خیریه، اموري که مربوط به (روانگان دبیر  و )ها آتشکدهدبیر عایدات (، آتش آمار دبیر )شاهی

  ).96و  95: 1388سن،  کریستن(کند  تقسیم می .)روان است
frēstag فرستاده 

pas jāmāsb ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud u-š ō wištāspšā[h] gōwēd 
kū az arǰāsp ī xyōnān xwadāy dō frēstag mad … 
پس جاماسب پیشینیان سردار زود اندرون اندر شود و به گشتاسب شاه گوید که از ارجاسب خیونان خداي 

  )5یادگار زریران، بند ... (آمد  فرستادهدو 
ژینیو ، ( plystky: اي ؛ فارسی میانه کتیبهifrēštag, freštag: ؛ پارتی مانويfrēštag: اي پارتی کتیبه

  )160و  85: 2004ستر ارنست، مای - ؛ دورکین 56و  32: 1972
  .)سازد ز ماده مضارع، صفت فاعلی میپسوندي است که ا( frēst-  +-ag مشتق از دو جزء

 -aišبه همراه ریشه  -fraپیشوند  :، فارسی باستان-fra-ištaka*: مشتق از ایرانی باستان
  . شود ترجمه می  »به پیش فرستادن، روانه کردن« ، »شتافتن«

ارسال کردن، «آورد و  می »ایستادن« -stāرا با ریشه  -fraپیشوند  firistādenهرن ذیل مدخل 
: 1893؛ هرن، 164: 1953؛ کنت، 326: 1383؛ ابوالقاسمی، 75: 1383مکنزي، ( کند ترجمه می» فرستادن

182.( 
که  هنگامی«دارد که  سن در کتاب خود لحظه ورود فرستاده به شهر را این گونه بیان می کریستن

داد که او کیست و  فرستاد و خبر می شد و سواري می آمد مرزبان آگاه می اي از کشوري دیگر می فرستاده
آید و چند سوار و پیاده به همراه دارد و براي چه آمده است، در هر شهر فردي معتمد با او  از کجا می
او برخورد شود و این کار را در کردند تا در جاي مناسب اقامت کند و چنانکه شایسته است با  همراه می

هدف از همراهی فردي معتمد با فرستاده آن بود که مبادا در . دادند تا به مقصد برسد هر شهر انجام می
زمانی که  .هاي مهم هر شهر را شناسایی کند این میان جاسوسی صورت گیرد و تعداد لشکریان یا قسمت

داد و خود بر تخت  شد و شهنشاه بار می بارگاه حاضر می شد سپاه در بیرون فرستاده به پایتخت وارد می
آمد و نزدیک تخت بر  فرستاده می. کشیدند نشست و بزرگان و مالزمان حضرت هر طرف صف می می

پرسید و از احوال کشور او و  ش را میتاو اسم و لقب و کار و موضوع سفارشاه از . گرفت کرسی قرار می
برد و هر چه یک سفیر و رسول را  کرد، پس او را به قصر خویش می می آیین آنجا و شاه و لشکرش سوال

نشست، و  برد و با وي به خوان می فرمود ترتیب دهند، سپس او را به بزمگاه می به کار است، براي او می
بعد خلعت و . برد گاه حاضر شوند، آنگاه او را با خود به نخجیر می فرمود لشکري بیشمار در شکار می

 »آراستند و به آیینی که واردش کرده بودند باز به مرز می رسانیدند سزاوار قدر او بر وي می تشریفی
  ).105 -104: 1374 ،سن کریستن(
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wāspuhragān شاهزادگان، خاصان 
pas arǰāsp xyōnān xwadāy azd mad kū wištāspšā[h] abāg pusān brādarān ud 
wāspuhragān ud hamarzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag māzdēsnān az ohrmazd 
padīrift. 

و هماالن  واسپوهران آگهی آید که گشتاسب شاه با پسران و برادران و] را[پس ارجاسب خیونان خداي 
  ).2یادگار زریران، بند (از هرمزد پذیرفت ] را[خویش این دین ویژه مزدیسنان ) هم ارزان(

wāspuhr-+ -ag )شود پسوندي که براي ساختن اسم یا صفت به اسم متصل می+(-ān  ) پسوند جمع
  .)ساز

 ؛-vīsō.puϑra: ؛ اوستایی-viϑapuçra- ,*vās(a)puϑra*: ؛ فارسی باستان-visapuϑra*: مادي
و  265:   1975هینز، ( wispuhr ,wāspuhrag: اي ؛ فارسی میانه کتیبهwispuhr: اي پارتی کتیبه

داند  می -vāispuϑri*نیبرگ این واژه را مشتق از صورت ). 434: 2007؛ تاورنیه، 50: 1999؛ هویز، 268
احتماالً  واسپوهر توان گفت  بنابراین می. گرفته است  -vispuϑra*و صورت ودایی آن را نیز مشتق از 

 -vīsō.puϑraاوستایی صورت  یکهر دو به  یشناسیشهاست و از نظر ر یسپوهراز واژه و یگرد یصورت
هایی  اي خاص تفاوت در دوره» ویسپوهر«و » واسپوهر«گردند اما از نظر معنایی میان دو صورت یبرم

  ).326: 1383؛ ابوالقاسمی، 215و  205: 1390؛ نیبرگ، 153: 1383مکنزي، (شود  دیده می
»wāspuhragān  ازwispuhr هاي  به معناي پورِ ویس گرفته شده است، قصرها و نیز خاندان

ترین  نویسد قدیمی می 1غیبی به نقل از هرتسفلد» خواندند اشرافی وابسته به آنها و به دربار را ویس می
؛ وي همچنین معتقد 5از یشت  33شود به فریدون در بند  مربوط می) vāisapuϑra*(کاربرد ویس پور 

ویس دختان نیز وجود داشته است و نام ویس  رفت ه اصطالح  ویس پوران به کار میاست همان گونه ک
 ).139: 1395غیبی، (است احتماال مخفف ویس دخت یا ویس بانو بوده  ویس و رامیندر حماسه عاشقانه 

» گفتند هاي بزرگ را می روسا یا به طور کلی افراد خاندان«اوشیدري نیز معتقد است واسپوهران، 
» ویسپوهر«و » واسپوهر«کند هر دو کلمه  سن نقل می اساس آنچه کریستن بر)  462: 1394اوشیدري، (
براي » واسپوهر«اژه ند، از ورفت اشکانی و ساسانی به کار میو در دو دوره  روندبه شمار میهلوي اشکانی پ

در معناي » ویسپوهر«شده و منظور از کلمه  اشاره به اعضاي طبقه اشراف و نجباي درجه اول استفاده می
اجتماعی  بلکه این واژه ارزشاست نبوده ) رئیس طایفه(، پسر ویس پتی یا ویس بد »پسر طایفه«

اي از زمان با این وجود در دوره. دندخوان میو شاهزادگان خانواده شاهی را به این نام  بیشتري داشت
نیز » ویسپوهر«رود و واژه  از بین می» ویسپوهر«و » واسپوهر«ساسانی این تفاوت معنایی بین دو کلمه 

است » ولیعهد«واسپوهر به معناي اخص عنوان  هرتسفلد معتقد است. دهد می» واسپوهر«جاي خود را به 
 ،سن کریستن( داند د و واسپوهرگان را نام رسمی این ایالت میسپردنمعموال به ولیعهد میو اصفهان را 

که نوادگان و  بنابراین واسپوهرگان مرکب از اعضاي طایفه ساسانیان هستند) 77و  71 - 70: 1388
   .)216: 1378 ویسهوفر،( شوند فرزندان مستقیم شاه محسوب نمی

                                         
1 Herzfeld, Zoroaster and his World (1947), p.102 
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  مناصب لشکري - 2-2
ērān spāhbed ایران سپاهبد 

pas xyōn[ān] dō nām barēnd kū ōzad zarēr ērān spāhbed … 
 )87یادگار زریران، بند ] ... (را[ ایران سپاهبدن دو نام برند که ما کشتیم زریر ]نا[پس خیو

ērān :نک .ērān dahibed   
spāhbed:  جزءمشتق از دو spāh-  و -bed:  

spāh-: فارسی باستان :spāda-  در ترکیبtaxma-spāda- » فرماندهان سپاه داریوشنام یکی از« ،
مکنزي، (» سپاه«ispāδ :پارتی ،ispāh: ، فارسی میانه ترفانی»سپاه« -spāda-, spāδa: اوستایی

؛ دورکین 22: 1977؛ بویس، 1617: 1961؛ بارتولومه، 155: 1893؛ هرن، 185: 1953؛ کنت، 136: 1383
 ).86: 2004مایستر ارنست،  -

-bed  نک. ērān dahibed   
قرار داشت  -یکی از سرداران بزرگ آن دوره -در دوره ساسانی سپاه ایران تحت فرماندهی ایران سپاهبد

شد و  فعلی بود، همچنین وزیر جنگ و فرمانده کل نیرو محسوب می فرماندهکه اختیاراتش بیشتر از یک 
و  نظارت وي قرار داشتتحت  تشکیالت و اداره کل سپاه کشور. اختیاراتی را دارا بود در هنگام صلح نیز

ي به ایران سپاهبد منصبفردي که . کرد به عنوان وزیر جنگ کارهاي جنگی را ساماندهی و رهبري می
این شغل یکی از  بنا به گفته ثئوفیالکتوس و شد محسوب می اعیان دربار یکی ازاحتماالً  شد او محول می

در زمان خسرو انوشیروان این مقام منسوخ و وظایفش میان . موروثی بوده است که شش شغلی است
چهار قسمت از این  یکی فرمانده دائمی ،تقسیم شد که هر یک ،بنابر چهار جهت اصلی چهار سپهبد
در فهرست مشاغل ). 282: 1384؛ نفیسی،20: 1385؛ تفضلی، 41: 1374سن، کریستن( شدند محسوب می

ترین القاب، لقب ارگابد  ، یکی از عالیاستغل لشکري د که در شمار مشاشو ه میارثی سه شغل دید
ارتشباران ساالر نیز لقب عالی بود و بعد از آن لقب سپهبد . بود که به پادشاهان تعلق داشت) رئیس دژ(
  ). 110: 1354پیگولوسکایا و دیگران، . (ها بود آمد و ایران سپهبد فرمانده کل ارتش می) رئیس لشکریان(

  
ēraxtārān جنگجویان 

harwīn [v]āspuhrakān govān ēraxtārān gāhīh1 xw[ā]bar2 bawād pad wahišt 
bāmīg pad a-sar rōšnīh nišēm warzāwandān. 

، در روشنی )باشکوه(گاه نیکو باد به بهشت بامی ] را[ جنگجویان، )پهلوانان(اسپوهران، گوان ]و[همه 
  ).2یادگار زریران، پایان نوشت، بند (پایان، در جایگاه ورجاوندان  بی

                                         
شود  به کلمه وصل می īبه جاي حرف اضافه  īhهاي متاخر پهلوي گاهی  در نسخه. است آمده gāhīhاین واژه در متن  1
  ).42ص  ،یادگار زریران، )1392(آموزگار، ژاله(
  ). همان(نوشته شده است و معموال به معنی مهربان و نیکوکار است  xwawarکه در متن   xwābarدر پهلوي« 2
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ساخته  ān-و پسوند جمع ساز  ār-ماده ماضی و پسوند صفت فاعلی ساز  ēraxtاز  ēraxtārānواژه 
  .شده است

 -ric و ریشه اوستایی -abi*از پیشوند  »مشاجره کردنجنگیدن، « -ēranjو   ēraxtan: فارسی میانه
» مشاجره کردن، محکوم کردن« -rangایرانی باستان  منصوري این واژه را از ریشه. »کردن ترك«

  ).58: 1995؛ کلنز، 71: 1390؛ نیبرگ، 143: 1384منصوري،( داند می
آنها که سواره نظام بودند و همه جنگجویان به طور کلی است، چه  ēraxtārānاحتماالً  منظور از 

  .شدند چه آنها که پیاده نظام نامیده می
 

spāhbed سپاهبد 
  ērān spāhbed. نک

ān tahm spāhbed ī nēw zarēr frawardag passox āngōn framūt kardan … 
  ...آنگونه پاسخ فرمود کردن ] را[دلیر، زریر نامه  سپاهبدتهم آن 

؛ فارسی میانه ʾspʾdp(ty), spʾdpty, spdpty; spāδbed: اي ؛ پارتی کتیبه-spādāza*: مادي
  )55: 1999؛ هویز، 63، 47، 33: 1972: ؛ ژینیو 225: 1975هینز، ( spʾḥpt; spāhbed: اي کتیبه

سپاهبد، همان فرمانده سپاه است که بعد از تقسیم شدن کشور به چهار قسمت و برداشته شدن مقام 
این تقسیم بندي باعث شد مقام سپاهبد تنزل یابد زیرا از . چهار سپاهبد اصلی بوجود آمدایران سپاهبد، 

در کتیبه شاپور اول در کعبه زردشت از فردي  .آن به بعد هر یک وابسته به ایالت مخصوص به خود بودند
هویز، (زیسته است  نام برده شده که در زمان اردشیر اول می )raxš spāδbed(به نام رخش سپاهبد 

1999 :55.(  
stōrbān ستوربان 

   stōrbān :مکنزي
pas kārawān ēwarz kunēnd pīlbān pad pīl rawēnd ud stōrbān pad stōr 
rawēnd ud wardyūndār pad wardyūn. 

] ان[دار به ستور روند و گردونه ن]نا[ستوربان به پیل روند و ]نا[کنند پیلبا) حرکت، رژه(پس کاروان ایورز 
  ). 27یادگار زریران، بند (به گردونه روند 

xarabā̌*: قس فارسی باستان ta- »132: 1975هینز، (» خربان(  
 :مشتق شده است bān-  و پسوند صفت ساز stōrاین واژه از اسم 

stōr: اوستایی :staora- »وپاییر، مشتق از هندوا»حیوان، چهارپا: *steu-ro-  »پارتی»گاو ، :istōr 
مایستر ارنست،  -؛ دورکین23: 1977؛ بویس، 1593: 1961بارتولومه، (» جانور« istōrbāδ، »اسب«

 ).1010: 1960؛ پوکورنی، 91: 2004
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که در ایرانی میانه غربی به صورت  »نگهبانی، حفاظت« -pānaاز صورت ایرانی باستان :  bān-پسوند 
bān  این پسوند براي ساختن صفت از اسم به کار . دهد را می »یا محافظنگهبان «درآمده و معناي

  ).330: 1383ابوالقاسمی، ( رود می
شد همان طور که در بازي شطرنج نیز مشهود  ساختمان سپاه در آن زمان از چهار بخش تشکیل می

به همراه  19د ، پیل و چهارمین مورد پیادگان که در بن)اسب(، ستور )رخ در بازي شطرنج(گردونه : است
که در این متن آمده است  ت این یک مضمون دخیل هندي استمعتقد اس 1اسب ذکر شده است، برونر

  ).141: 1395غیبی، (
  :شود ستوربان چنین یاد می یادگار زریراندر متن 

به ] ان[ردا گردونه. ن به ستور روند]نا[ن به پیل روند، ستوربا]نا[باکنند پیل) رژه، تمرین(پس کاروان ایورز«
  » .گردونه روند

  :آمده مورد آخورساالر متن یادگار زریران در در ستوربان با آخورساالر فرق دارد براي نمونه
که چون زریر کودك بود،  بفرمان داد که آن اس بپس بستور، پنهان به آخورسردار گوید که گشتاس«

و  52: 1387ماهیارنوابی، ( »...زین فرماید کردن بستور برنشیند ببرنشست به بستور ده، آخور سردار اس
68.(  

ن گفت احتماالً توا بنابراین می .شود دار براي جنگیدن آماده می بان و گردونهلستوربان در کنار پی
به میدان دار  بان و گردونهو در کنار پیل کرد گام جنگ از ستوران مواظبت میکه هن ستوربان فردي بود

و  کرد صطبل شاهی را نگهداري میکه فقط ا که آخورساالر احتماالً فردي بود در صورتی رفت، جنگ می
  . ردن حیوانات  نقش داشتدر آماده ک
pīlbān پیل بان 

  pīlbān: مکنزي
pas kārawān ēwarz kunēnd pīlbān pad pīl rawēnd ud stōrbān pad stōr 
rawēnd ud wardyūndār pad wardyūn. 

ن به ستور روند و ]نا[به پیل روند و ستوربا ن]نا[باپیلکنند ) حرکت، رژه(پس کاروان ایورز 
 ). 27یادگار زریران، بند (به گردونه روند ] ان[دار گردونه

  .مشتق شده است  bān-و پسوند صفت ساز pīlاین واژه از اسم 
pīl: فارسی باستان :piru- »سنسکریت»عاج ، : pilu-, pillaka- »فارسی میانه ترفانی و »یلف ،

؛ 76: 1977؛ بویس، 326: 2001؛ مایرهوفر، 197: 1953؛ کنت، 126: 1383مکنزي، (-pīl :پارتی
 ).289: 2004مایستر ارنست،  - دورکین

 –bān نک .stōrbān  
  .کند هاي جنگی را هنگام جنگ نگهداري و هدایت می پیل بان فردي است که فیل

                                         
1. Brunner, JNES (1980), p.299 
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ها ساقه لشکر را  این فیل. شد هاي دشمن استفاده می براي ترساندن اسبها از فیل، اغلب  در جنگ
ها در هنگام ترس و آشفتگی غیر قابل مهار  فیل. شدند دادند و تعدادي از سپاه بر آنها سوار می تشکیل می

آمیانوس مارسلینوس در گزارشی که . شد براي لشکر خودي نیز خطر داشته باشد شدند و این باعث می می
  :دهد ها را اینگونه شرح می نویسد فیل نزدیک شدن سپاه رم به تیسفون میاز 

هایی  پشت سر آنان فیل..... هایی از سواران زره پوش در برابر ما حاضر شدند  ایرانیان با گردان«
جثّه عظیم آنان خطر نابودي هر کسی که به آن . رسیدند هایی متحرك به نظر می آمدند که مانند کوه می

» شد را داشت و تجربیات گذشته به ما آموخته بود که از آنها بترسیم و حذر کنیم می نزدیک
  ).241: 1389بروسیوس،(

  :کند ها را این گونه وصف می ابن خلدون نیز فیل
کردند و  ها پر میتند و از لشکریان و اسلحه و بیرقساخ هایی چوبین مثل کوشک می بر آنها برج«

نمودند و لشکریان را بدان پشت گرمی و اطمینان  به کردار دیواري ردیف می هنگام کارزار در آخر لشکر
  ).86 :1374 ،سن کریستن(» .شد قلب حاصل می

pēšēnīgān sālār پیشینیان سردار، سردار برتر  
pas ǰāmāsb ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud u-š ō wištāspšā[h] 
gōwēd kū az arǰāsp ī xyōnān xwadāy dō frēstag mad … 

زود اندرون اندر شود و به گشتاسب شاه گوید که از ارجاسب خیونان  پیشینیان سردارپس جاماسب 
  )5یادگار زریران، بند ... (خداي دو فرستاده آمد 

pēšēnīgān: 
  :مشتق شده است pēš + ēn + īg + ānاین واژه از 

pēš »پیش« + -ēn :سازد پسوندي است که صفت نسبی می  +-īg:  پسوندي است که اسم و یا صفت
 . پسوند جمع: ān-+ سازد  می

pēš:  نیبرگ صورت فارسی باستانpaišiyā »را براي این واژه بیان کرده است اما هرن آن  »پیش، قبل
مکنزي، ( داند می paitiš و صورت اوستایی »ضد، در مقابلِ«به معناي patišرا از صورت فارسی باستان 

  ).79: 1893؛ هرن، 161: 1390؛ نیبرگ، 133و  125: 1383
سب وزیر داناي گشتاسب به ، پیشینیان سردار لقبی است که براي جامایادگار زریرانبراساس متن 

منظور کسی است که سردار برتر پیشینیان است و شاید منظور از پیشینیان افرادي رفت، احتماالً کار می
غیبی این واژه را به رئیس . ست که از نظر مقام بعد از وزیر قرار دارند مانند ایران سپاهبد در این متنا

از پیشینیان گشتاسب «جاماسب ) 1:8( یادگار جاماسبینویسد در  کند و می الوزرا و صدراعظم ترجمه می
روایات داراب و در  است نام رفته» پیشینیان دهبدان«از ) 2:59( یوشت فریانبود، در ماجراي » شاه

  )139: 1395غیبی، (» دین آگاهان] و[پیشینیان و دستوران و دانایان «از ) 2:384( هرمزدیار
sālār : نک بهāxwarr sālār  
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wardyūndār دار گردونه  
pas kārawān ēwarz kunēnd pīlbān pad pīl rawēnd ud stōrbān pad stōr rawēnd 
ud wardyūndār pad wardyūn. 

 ]ان[دار گردونهن به ستور روند و ]نا[ن به پیل روند و ستوربا]نا[کنند پیلبا) حرکت، رژه(پس کاروان ایورز 
 ). 27یادگار زریران، بند (به گردونه روند 

  :ساخته شده است dār و wardyūnاز دو جزء 
wardyūn:  از صورت ایرانی باستان*vartav(a)n-؛ اوستایی :*varta- »در ترکیب »گردونه 

varǝtō.raϑa-   از ریشهvart- »؛ »گشتن، چرخیدنdār:  که از » دارنده«پسوندي است با معناي
؛ 2367: 1393دوست،  ؛ حسن332: 1383؛ ابوالقاسمی، 153: 1383مکنزي، (سازد  اسم، صفت می

 ).1368: 1961بارتولومه، 
از پایان سده پنجم پیش از میالد استفاده از گردونه اولین بار در زمان هخامنشیان معمول شد و 

هاي پارسی در سنگ  گردونه. شدند دار بخشی عادي از سپاه محسوب می هاي جنگی داس گردونه
تنها کاربرد نظامی آن ممکن است براي استفاده به اند اما احتماالً  اده شدههاي تخت جمشید نشان د نگاره

. شود دار نخستین بار در نبرد کوناکسا یاد می هاي داس از گردونه. عنوان وسیله نقلیه فرماندهی بوده باشد
ران و یک جنگجو را  اي بودند که یک گردونه هاي حماسی، وسایل نقلیه دو اسبه هاي داستان گردونه

شدند  داران یا ارابه رانان جزء سواره نظام محسوب می گردونه). 86و  79-77: 1391هد، (کردند  حمل می
شود  اساس تقسیماتی که از سپاه ارائه می بر. ها از مزایاي بیشتري برخوردار بودند و نسبت به پیاده نظام

رئیس سواره نظام، اسواران ساالر . دو گروه سواره نظام و پیاده نظام در کنار مناصب دیگر وجود دارد
تا با  وظیفه او نگهداري مردان جنگی در شهر و اطراف شهر بود« بر نامه تنسر شود که بنا نامیده می

  ).25: 1385 ،تفضلی(» ها تمرین کنند و در آداب جنگ، آزموده شوند افزار  جنگ
  

  گیري نتیجه - 3
ذکر شده هر دو نوع منصب درباري و لشکري در  یادگار زریرانبا توجه به مناصب و القابی که در متن 

، ērān dahibed ، wāspuhragān  ،darīgbed  ،bitaxšشود؛ مناصبی چون  این متن دیده می
āxwarr sālār ،dēwān mahist ،dibīrān mahist ،bayaspān  وfrēstag  جزء مناصب درباري و

ērān spāhbed ،ēraxtārān ،spāhbed ،pēšēnīgān sālār  ،pīlbān ،stōrbān  و
wardyūndār شوند جزء مناصب لشکري محسوب می.  

دهد از صاحب منصبانی که   ایرانیان را شرح میکه نحوه جنگ یادگار زریران  با بررسی متنی همچون
آورد و چگونگی وظایف آنان را در  وجود میه ب تصویري ذهنیام جنگ در کنار شاه حضور دارند، هنگ

که مراقب تشریفات دربار بود با حضورش در هنگام جنگ، همچنان بر  دریکبدمثال . کند جنگ بیان می
، که اصطبل شاهی زیر نظر او بود آخور ساالریا . کند نظارت می تشریفات باریابی و پیام رسانی نزد شاه

و  دیوان مهستگیرد و یا افرادي چون  در جنگ نیز این وظیفه را داراست و فرد دیگري جاي او را نمی
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که هر یک رئیس طبقه مخصوص به خود هستند نیز در اردوگاه جنگی حضور دارند و  دبیران مهست
  .کنند میبه وظیفه خود عمل 

آنچه شایان توجه است، تحلیل چگونگی وظایف این افراد از طریق ریشه شناسی است که باعث 
. وجود آورده تري از این مناصب، ب هاي استنباط شده از بافت متن، تصویر واضح شود در کنار تحلیل می

شبیه  فرستادهه واژه را داراست در ظاهر ب» آور پیام«که در این متن معناي  بیسپانبراي نمونه واژه 
اشاره به دو اسبه بودن  بیسپان توان گفت شناسی مورد تحلیل قرار گیرد می است اما اگر از نظر ریشه

یا همان » آور پیام«متن پهلوي از این واژه در معناي  26و  24آور دارد و از آنجایی که در بند  پیام
در اصل فردي است که میان  فرستادهه توان چنین نتیجه گرفت ک نام برده شده است می» جارچی«

در واقع همان جارچی است که مردم را از اخبار  بیسپان کند اما آور را ایفا می ها نقش پیام ها و دولت کشور
براي : شود هاي متفاوتی براي آن داده میکه از نظر ریشه شناسی نظریه بیدخش کند و یا واژه مطلع می
نظر گرفت و منظور همان فردي است که چشم و  در» چشم دوم شاه«توان آن را در معناي  مثال می

در نظر گرفت که در نبود شاه نایب السلطنه » حاکم دوم«شود و یا آن را به عنوان  گوش شاه نامیده می
توان در متون مختلف  شناختی یک واژه در کنار توضیحاتی که می بنابراین تحلیل ریشه. شود محسوب می

  . ر درخور توجهی در درك بهتر آن واژه خواهد داشتمشاهده کرد، تاثی
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