
غندي و دیو سپید پوالد 
  1کتایون مزداپور

  با یاد روانشاد استاد احمد علی رجائی بخارائی
  
  

  چکیده
زرتشت پیامبر پرستش خدایان دوران کافري را . در اصل نام خداوند است» دیو«اروپایی واژه صورت هندو

بـه اسـاطیر و سـپس بـه      نخست ،دیوان در این مقام. منع کرد و عالمیان را به ستایش اهورامزدا فراخواند
فوالدغندي دیوي است که بهتر است او را کوالدغندي بنامیم و غندي بایـد بـا   . افسانه و داستان پیوستند

، هـر  اکوان و دیو سپید سنبه نظر پروفسور آرتورکریستن. پهلوي مربوط باشد »gannāg mēnōg«واژه 
نـام دیـو سـپید و    . گرددمده است، بازمیآ جاماسپ نامهکه در  »spēd ī axwān« صورت نامشان به دو،

دانســت و » افکنــدمــی« اوســتایی، بــه معنـاي   »spayeiti«را بایـد برگــردان خطــی فعـل    spēdواژه 
»spayeiti«  بـا ایـن   . است که امکانی براي کفاره ندارد و مرتکب را به دوزخ خواهـد افکنـد   ناهینام گ

یابد و چیرگی بر دیو سپید پیروزي بر نمـاد گناهـان   یتوضیح است که غلبه بر دیو سپید معنایی عرفانی م
  . است

  
  دیو سپید، اکوان دیو پوالدغندي، دیو، اهورامزدا، :هاي کلیديواژه

  
اخالق معلمی مرا ببخشـید کـه بـد    « :گفت می کرد و شادروان استاد احمدعلی رجائی شوخی می

تـا   تـا و ده  جاه یـا حـداقلّ بیسـت   فوراً شصت یا پن» قلم«گویم  در سرکالس تا می! اخالقی است
  »!کند بیرون از کالس هم اخالق معلّمان مرا رها نمی. دهد شود و قلم به من می دست دراز می

بینیِ ویـژه اسـتاد، و وحشـت     خواهی هم جزئی بود از فروتنی و شوق روشن این شیوه پوزش
تر تحسین استاد براي شاگردي دلیل او از اتّصاف به تکبر چنین دلپذیر بود؛ و دلپذیر جاي و بیبی

به همین سبب، هنگامی که قریب بیست سـال پـیش پرسـید کـه     . بود که سئوالی را پاسخ دهد
بنده سر فرو افکند و بر زمین نگریست تا امروز که شاید پاسخ را یافته » پوالد غندي یعنی چه؟«

ما بگیم « گوید  ند و میک اختیار یک لحظه امید بیهوده و حسرت کودکانه دست بلند می باشد؛ بی
  !دریغا، دریغ» !ما شاید فهمیده باشیم، استاد! استاد؟

* * *  

                                                
  پژوهشکده یادگار باستانهاي باستانی، استاد رشته فرهنگ و زبان 1-
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کنون، ابهام دارد، یکـی هـم    شین و دیرین تاشمار که از فرهنگ ایران، در دوران پی هاي بی از جمله نکته
فـوالد   شود مانند ر میتکرادانیم چرا پوالد و فوالد در نام تعدادي از آنان  مثالً نمی. معناي نام دیوان است

این موجودات اساطیري همچنان که وجـود مـبهم و دیرنـده خـود را در     . زره، فوالدوند دیو، فوالد غندي
اندك از جایگاه جدي و از جایگاهی با ارجی کیهانی  اند، اندك هاي اجتماعی مردم نگاه داشته میان پنداشته

امـروزه دیگـر   . انـد  هاي متفاوت لغزیـده نقش و ارزش هاي گوناگون، با در باورهاي همگانی به سوي قصه
هاي هاي کودکان یا داستان رمزي و نمادین یا در  افسانه هکسی به وجود دیو معتقد نیست و فقط به شیو

. کُشدشـان  رود و مثالً به جاي کوشیدن براي راندن آنها، قهرمان در نبرد می قدیمی است که ذکر آنان می
کنـد کـه تکـوین فرهنـگ ایـن       هایی مـی  ان پیوند دارد و حکایت از تاریخ کهنِ اندیشههایی با آن اما واژه

نمایاند که به علت نبودن هیچ  سرزمین در دامان آنها صورت گرفته است و وجوهی از زندگانی مردم را می
  .خبري، هر گاه پرتوي هرچند ناچیز از آگاهی بر آنها بیفتد، باز مغتنم و ارزنده است

کنـد، پهلـوان ملّـی ایـران،      آوري مـی  جنگد و از این رهگذر، نام رمانان بزرگی که با دیو مییکی از قه
فردوسـی، جلـد دوم،    شـاهنامه (رود  ویژه به جنگ دیوان میه وي در هفتخوانِ خود ب. رستم دستان است

  ):90، ص 1966
  والد غندي نه بیدنه سنجه نه پ                               نه ارژنگ مانم نه دیو سپید   

  آفرین یک خداي                               که رستم نگرداند از رخش پاي به نام جهان
  فکنده به گردنش در پالهنگ   مگر دست ارژنگ بسته چو سنگ                        

  ا ز جاي سر و مغز پوالد را زیر پاي                                    پی رخش برده زمین ر
نیز هست، » کوالد«یا » اوالد«هاي صفت براي دیوي است که ضبط نامش به صورت» غندي« واژه

ضـبط  . همین نام پوالد یا کـوالد و اوالد در میـان نهـاد    باید درباره رسد که نکته نخستین را  و به نظر می
ـ   کوالد است و ) 1391(دانشگاه خاورشناسی مسکو  هواژه در آخرین چاپ شاهنام ه ویـژه بـر   ایـن ضـبط ب

امـا چنـین پیـدا    . از شاهنامه استوار گشته اسـت ) 210 :جلد چهارم، یادداشت(ربی بنداري ع مبناي ترجمه
شـاهنامه   آن، نمونـه . شود بازیافـت  ه خوبی میهاي قدیمی ب است که هر سه شکل از این نام را در نسخه

) 1379: سـعدلو؛ چـاپ عکسـی    نامهشـاه (می المعارف بزرگ اسال ةنظامی و متعلق به دائر همراه با خمسه
» بـوالد «و نیز ) 14، سطر 112ص ( و اوالد غندي) 117و ص  116ص (» کوالد غندي«است که ضبط 

، 90 :، جلـد دوم 1966(» پـوالد غنـدي  «ط ضـب . بینیم را در آن می) 15، سطر 112آغازین، ص » ب«با (
بر پهلوانی » پوالد«نام . ها همراه استنویساغلب با هر دو یا سه صورت دیگر در دست) 112و 102، 101

جلد چهـارم،   همان،(و نام پهلوانی تورانی هم هست ) 73 :همان مثالً،(شود  خودي و ایرانی نیز اطالق می
ـ  ). 191 و160 :، به ترتیب1391؛ 259، و 217 :1965 در » فـوالد «و » پـوالد «ام البته نامیدن کسان بـه ن

بوده است، اما احتماالً فلزین بودن و قدرت و استواري پـوالد، آن نـام را   زرتشتی هنوز متداول  سنت زنده
آورده است و شاید همین استحکام و قدرت، و سپس ناآشنا ماندن نـام   براي جنگاوران متناسب به نظر می

  .موجب خلط بعدي شده است» کوالد«
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چندان یکنواختی و قوامی پایدار و هاي آن  ویژه در زبان فارسی و نوشتهه نکته در آن است که نام دیوان ب
هنگامی که ایـن آثـار از یادگارهـاي ایـران     . گردد مداوم ندارد و همواره دستخوش دگرگونگی و تغییر می

هایی که به فارسی زرتشتی است و دینی است،  باید گفـت کـه    گوید، جز در مورد نوشته باستان سخن می
سازد  له نمیپس خلطی از این دست چندان مسئ. ندکن قل میاند و اغلب داستانی را نفاقد وجهی از قداست

ـ  واژه» پوالد«اما چون . و کوالد و پوالد، کاربردشان چندان متفاوت نیست خـوبی  ه اي است زنده و رایج، ب
را نیز چون شاعر بزرگ براي نامیدن آن پهلـوانی  » اوالد«نام. تر بنشیند قدیمی» کوالد«تواند بر جاي  می

آورد، و شهرتی زنـده را   و همراه پهلوان است می ماي رستم در آن دیار غریب و غربیه راهناز مازندران ک
شود و از این روي اسـت کـه ایـن نـام را در ردیـف       زند، پس متمایز می براي آن وجود داستانی نقش می

  .توان آسان به کار برد نمی» پوالد«و » کوالد«
بـا اعـراب ضـمه بـراي واج نخسـتین      » غُندي«را براي این دیو چیست؟ اگر آن » غندي«اما صفت 

، استاد مهدي قریب آن را آورده اسـت، احتمـاالً   )1391(مسکو چاپ جدید  هبخوانیم، چنان که در شاهنام
، و مردانگی و سپاه مردان و لشکر مربوط باشد و اما، اگر آن را با فتحه در هجـاي  »جند«و » گُند«باید با 

 gannāg mēnōgویـژه در  ه را ب gannāg هواژ. پهلوي بازگردد gannāgد به آغازین بگیریم، آنگاه بای
انـد و برگـردان    ترجمـه یـا تفسـیر کـرده    » زدارکامه«یابیم که نام یا لقب اهریمن است و آن را به  باز می

شـمارند   مـی  -ganایـن واژه را از ریشـه   ).  gnāmeynu: دري زرتشـتی (» نامینوگُ«شود  فارسی آن می
: 1374دکتـر بـدرالزمان قریـب،    ( γnd’k تـوان  و معادل سغدي را براي آن مـی ) 81-80 :1381نیبرگ، (

در ). 154 -152 :1387نیز مزداپـور،  ( »)گند، گنده(بد، پلید، زشت «دانست با معناي ) 4126 ، شماره164
که بـه   در آن واژه   -nd-شده است، -nn-بدل به  -nd-فارسی میانه،   gannāgدر اینجا، خالف آن که 

آنگـاه بـه   . هاي گروه شرقی تعلق دارد، باز مانده استو یاحتی زبان هاي شمالی و غربی ایرانیگروه زبان
تواند صفتی براي این دیو ساخته و سپس این  سوندي که نسبت را برساند، میبا پ  ،āg/-āk- جاي پسوند

بتوان دیوي پنداشت بـا صـفتی   را شاید » کوالد غندي«در این صورت، . صفت در جاي اسم نشسته باشد
فـوالد  «و » پـوالد غنـدي  «براي اهریمن؛ که سپس نام اهریمنـی وي بـه   » زدارکامه«نزدیک به معناي 

و » زدن«و میـل او بـر   » کام«و ویرانگر است و » زدارکامه«دیو فوالدینی که : ابدال یافته است» غندي
  !تخریب است و قهرمان او را نابود خواهد کرد

فهرست نام دیوان در هفتخوان رستم، بیش از همه نام دیو بـزرگ و همـاورد اصـلی، دیـو      اما از این
کند و این نکته که چرا خالف انتظار، به جاي آن که صفت سـیاه و حـاکی از تیرگـی     سپید، جلب نظر می

شـد؛  اند که باید نماد روشـنی و درخشـندگی و پـاکی با    رنگ و دل به وي دهند، نامی را بر او اطالق کرده
، 84 :1966، 2ج( کنـد  جایگاه دیو سپید کوه اسپروز است که در آن خورشید غروب مـی . یعنی رنگ سپید

شـاهنامه، جلـد دوم،   (شـود   دیو سپید با ابزار تیرگی و سیاهی بر کاوس و سپاه ایران چیره می). 163بیت 
1966: 86:(  

  جهان کرد چون روي زنگی سیاه                شب آمد یکی ابر شد با سپاه                           
  همه روشناییش گشته نهان  چو دریاي قارست گفتی جهان                          
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  ها خیره خیریکی خیمه زد بر سر از دود و قیر                       سیه شد جهان چشم
  جهانجوي را چشم تاریک شد              چو بگذشت شب روز نزدیک شد

  کر دو بهره شد تیره چشم                          سر نامداران از او پر ز خشمز لش

  
سـیاه  تن دیـو و غـار    سپید است نیز این تیرگی هست و همهدر غاري که جایگاه جنگ رستم و دیو 

  ):107 :همان(است 
  دو زان جایگه سوي دیو سپید                                 بیامد بکردار تابنده شی

  . .. بکردار دوزخ یکی غار دید                                     تن دیو از تیرگی ناپدید 
  چو مژگان بمالید و دیده بشست                             در آن تاریک لختی بجست
  به تاریکی اندر یکی کوه دید                                 سراسر شده غار از او ناپدید

  ه رنگ شبه روي و چون شیر موي                       جهان پر ز پهناي و باالي اوب
  سوي رستم آمد چو کوهی سیاه                            از آهنش ساعد ز آهن کاله

آید، درست همـان اسـت کـه     تضادي که میان پیکر سیاه دیو سپید و موي شیررنگ او در داستان می
گـردد و   نبرد رستم و دیو سـپید نیـز پدیـدار مـی     روشناییِ نیمروز، زمان هنگامهریک و میان تیرگی غار تا

هـا و   سود جستن از ایـن گونـه نکتـه   . آراید سنگین بر تضاد میان نور و ظلمت می با نوعی تکیه صحنه را
کـه   رسـد  اما این توجیه به نظر نمـی . است شاهنامهدقایق گویاي زبردستی هنري در پردازش داستان در 

و اصـالت   تراشـی ثـانوي و دومـین نباشـد     دلیـل  براي نامیدن دیوي با این هیبت و سهمناکی و اهمیـت، 
وان و انطباق آن بـا مراحـل   هفت در هفتخ ه ویژه آن که شمارهب. اساطیري کهنی را بازنمون و بازگو کند

رومنـدي و دالوري سـالکان   عرفانی تا آیین مهر و مهرپرستی قدمت دارد و رستم نماد اقتدار و نی هفتگانه
  :مبرّزِ راه حق است

  ز این همرهان سست عناصر دلم گرفت                   شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
  )   الدین رومی موالنا جالل(                                                                                         

پهلوي دانست که هـم نـام رنـگ مشـهور      )spyt( صت ضلتوان بازخوانی صورت  را می» سپید«واژه 
اوستایی بـه خـط پهلـوي باشـد، بـه       )spayeiti( דפשטקןאן واژه تواند برگردان است و هم می

بارتلمـه،  (ستاپرتاب کردن، دور انداختن«به معناي    -spāاین فعل از ریشه. »اندازد کند، میاف می«معناي 
1383 :1615-1616)spā ( اصت ا جمدصتو در زبان پهلوي به  ))شماره یکabganēd(  ترجمه شده اسـت 

هاي اوستایی بـه خـط پهلـوي     برگردان کردن واژه ).15و  9سطر  94: دستور هوشنگ: وندیداد و زند آن(
ت و چنـین  اس اوالً نایاب نیست و ثانیاً این واژه خود به صورت نام ظاهراً براي دو مورد متضاد به کار رفته

آفریند و جاي بحث و گفتگو و جسـتجو را بـاز    له میاختالفی را باید نکته متمایز و بارزي دانست که مسئ
  .گذارد می
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 )100-96: همـان (  دوم و  بنـد چهـل    1، پرنوشـت وندیـداد پهلـوي  کاربرد نخستین آن را در فرگرد سوم 
توبه و توزِش، و تـاوان  «یعنی » پتت«ید آن را آید که با بینیم و این واژه در میان متن پهلوي چنان می می

  :)34، یادداشت شماره 98: یادداشت دستور هوشنگ(د شمر» و جبران گناه
کـه  ) هم هسـت (پس این )  این نیکویی(هر آینه نیز با ) است(چیزي نیکو   דפשטקןאןپس [

دیـن بهـی   )] تاسـ (پس بیگنـاهی نیکـوتر   ) اما(نیز ) است(چیزي همانا نیکو  דפשטקןאן هرچند
: همـان ( شـده اسـت  ) افکنده و ساخته(طرح  ) تاوان و جبران گناهو (باورها بر توزش ) بنیاد(مزدیسنان را 

   ).6-3، سطرهاي 97
و میسـر و روا خواهـد   (در هـر گنـاه همانـا باشـد     ) و(براي هرکس همانـا بایـد     דפשטקןאן[
  ]).2-1، سطرهاي 98: همان()بود

و دور کرد و پاك نمود (باید گزارد   דפשטקןאןآن را با  ) باشد(ر ذمه گناه ب) کسی را(هرگاه [ 
  )]3-2، سطرهاي 99: همان) (تاوان دادو 

، سـطر یکـم،   98صـفحه  (را در این چند جمله، بـه قـول دسـتور هوشـنگ      דפשטקןאן هواژ
انویسـی مکنـزي،   بنـا بـر آو    petit: پهلـوي (» پتت«گرفت و » توبه«باید معادل با  ) 34یادداشت شماره 

ایـن معنـی   . ؛ که مستلزم پرداخت دیه و تاوان و نیز خوردن تازیانه است، و برابر با کفّاره و تقـاص )1379
  abganēdویکم  از همین فرگرد وندیداد که در زند بـه   هماهنگ است با کاررفت این فعل در بند چهل

، از فصـل دوازدهـم   28ونی بـا بنـد   و چنـین مضـم  ) 15و  9، سـطر 94: همـان (ترجمه شده است) افکنَد(
  . پذیرد خواند و با آن انطباق می  می) 162: 1369( ناشایست شایست

یابد که نه تنها معناي مغایر با مـورد نخسـتین دارد،    اما همین فعل در جاي دیگر، کاربردي چنان می
هنگامی که گناهی  .یدآ نایی خالف این از آن برمیرسد که با آن متضاد است و درست مع بلکه به نظر می

هایی از ایـن سـان کـاربرد     مونهن. رود شود نیز همین فعل به کار می گناهکار به دوزخ می» افکندن«باعث 
توان یافت،که افزون بر غرابت استعمال یک فعل اوسـتایی در جـاي یـک     را می דפשטקןאן واژه

افـزون بـر تضـادي کـه     . رسد یانگیز به نظر م اسم پهلوي، چون حاوي چنین تضادي است، بسیار شگفت
و جبـران گناهـان هسـت،    » پتت«در این مورد با معناي دیگر آن، یعنی  דפשטקןאןمیان معناي 

تـوان بـه دو فرضـیه     مـی  از این بابت. تضاد است هاي مختلف نیز در اینجا با یکدیگر درضبط دستنویس
بـرداران در   تبان و نسـخه کا یکی گذر زمان و فراموش شدن اصل موضوع و دخالت سهوي .توسل جست
بر مبنـاي همـین دومـین فـرض     . له مهم فقهیاي دیرین در این مسئ بودن منازعه و دیگري ضبط متون

توان پنداشت که منازعه میان طرفداران نظریات مختلفی در این باب، در ایـن اقـوال بازتـاب     است که می
  .ها تکیه داشتد در دستنویسباید بر ضبط موجون ناگزیر روشن است که همچنی. یافته است

                                                
1- gloss 
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) 6 هنیــز برابــر بــا بنــد شــمار ؛131صــفحه ( 9، فصــل چهلــم، بنــد دادســتان دینــیدر کتــاب پهلــوي 
پهلوي چنان به کار رفته است که باید آن را به عنـوان صـفت بـراي     هدر درون نوشت דפשטקןאן

  :مکن نیستگناهی گرفت که توزش و تاوان ندارد و جبران کردن و زدودن آن میسر و م
یزدان، یعنـی کـه بهـدین    ) و قانونِ(داد ) و رحمت است(چونان که گفته شده است مبتنی بر مهربانی 

افکنـده و  ( طـرح  ) و تاوان و جبـران گنـاه  (بر توزش ) و اعتقاد(باورها ) بنیاد(مزدیسنان را ) و دین(یزدان 
جبـران و   و شـیوه (تـوزش   پس آن را .در آن نباشد דפשטקןאןشده است؛ یعنی که گناه ) ساخته
  ).است(از روي دین پیدا ) تاوان

دابار، (به کار رفته است  ،10، پرنوشت بند زند هرمزدیشتبار دیگر نیز در    דפשטקןאן  واژه
  هـا و در آنجا، بنا بر ضبط متفاوت و متنـاقض دسـتنویس  ) 109، یادداشت 331 و نیز  ؛18، س 90 :1927

هر یک از دو معناي متضاد را، یکـی   -هست و در برخی دیگر نیست» یستن« که در برخی از آنها واژه- 
دوگـانگی  . شـود از آن اسـتنباط کـرد    را، می» گناه ناتوختنی«و دیگري » جبران مافات«و توبه و » پتت«

ی دارد کـه دربـاره ایـن     طرز کاررفت این واژه در این تفسیر، احتماالً حکایت از اختالف نظر و تشتت آرای
رسد که همراه با غرابت معناي این واژه و کاربرد  چنین به نظر می. اعادي و غیرمعمولی در بین استن واژه

هـا بـه چشـم    بـرداري دسـتنویس   هایی که در ضبط باورها و کتابت و نسخهآن و در پس این گونه تفاوت
نزاعـی عقیـدتی و   نظرانی روبرو هستیم کـه در   خورد، با اختالف نظر و تضاد عقاید رایمندان و صاحب می

گـذار  و بدعت» آشـموغ «توان پرسید که آیا هریک آن دیگـري را    حتی می. فقهی با یکدیگر درگیر هستند
ــی ــر واژه  نم ــامِ ذک ــد و بهنگ ــموغی« نام ــیش از آوردنِ واژه   ahlomōγīhو » آش ــطوري پ ــه در س   ک

زننـد و آیـا    گر مـی آید، آیا سخن از اتهامی در میان نیست که بر یکدی جا می در همین דפשטקןאן
و مبـارزاتی نیسـت کـه در روزگـار     » پیکارهـا «ها، و به اصـطالح  اي از جدل مضمون همین نوشته نمونه

  ساسانیان میان روحانیان و موبدان مطرح بوده است؟ 
اند، و ثانیـاً در   فقهی که نخست با یکدیگر درگیري و اختالف نظر داشته از سه چاشته یا گروه و نحله

امـا از سـویی   ). 1376مزداپـور،  (اند، خبر داریم  رفته سه رسمی و پذیرفته و قانونی به شمار مینهایت، هر 
و عقایـد و   رفتـه اسـت   هاي پذیرفته بیرون مـی  هِ این سه چاشته و آموز دیگر، اگر روحانی و موبدي از حد

داشته و دست بـه   از میساخته و خارج از حدي پذیرفته و مرسوم نظري را ابر باورهایی متضاد را مطرح می
فصـل  . اند زده زده است که مورد توافق رسمی نباشد، بر او انگ بدعتگذاري و آشموغی می عملی بدیع می

و در بنـد سـوم آن، از    پردازد لیف موبدان و روحانیان میناشایست بیشتر به تکا نهم از کتاب فقهی شایست
هـاي   نامـه نیـز در کتـاب قـرن سـومیِ     ). 111 :1369(رود  زایش آشموغ در خاندان  روحانیان سخن مـی 

یزدگـردي   250بینیم که منوچهر گشن جمان، موبد بزرگ فارس و کرمان، در خرداد ماه سال  می منوچهر
هجـري شمسـی، بـرادر     260شود سـال   ، که می) 21سوم، بند  نامه: 134 :1394شریفانی،  –منصوري (

کند و بر او مهرِ آشموغی و سرپیچی از احکـام پذیرفتـه و    خود، زادِسپرَم را به اتهام بدعتگذاري تکفیر می
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شـهر بـه نـام     پـس آن کـه انـدر ایـران    «): 98 :1912: 19نامه سوم، بند ، هاي منوچهر نامه(زند  کهن می
همی چنان کـه نوشـته شـد    ) و تطهیر نجاست و ناپاکی است و(گرِ ریمنی  همی چاره) و موبدي(دستوري 

) و قـانون (را همی داد ) و روش تطهیر(شستشو را فتوا داد؛ آن آیین ) و آن طرز(آن آیین ) و(را ) آن شیوه(
  .»!انگاشت باید) سزاوار اشّد مجازات(و مرگرزان و ) و بدعتگذار(آشموغ ) او را(، )و درست شمرد(نهاد 

اعصار و قرونی متمادي از آن روزگارانی گذشته اسـت کـه بحـث بـر سـر آراي آشـموغان و تفـاوت        
به رغم این دوريِ زمان و ابهامـات  . فراموشی افتاده است در میان بوده و سپس به بوته هاي فقهی چاشته

 واژه پشت غرابت کاررفترود که جستجوي دقیقتر و پیگیري منظمی بتواند در  دیگر، اما حتی احتمال می
بسان یک اسم معرفه و با معانی مختلف و متضاد در متون زنـد و تفسـیر اوسـتا بـه       דפשטקןאן

هاي بیشتري دسـت یابـد و حتـی از طریـق بـازبینی آراي متخـالف باسـتانیان بـر مبنـاي ضـبط           آَگاهی
اما بـه هرتقـدیر،   . ا به ارمغان آوردهاي مختلف موبدان اطالعاتی تازه رها و تعلق آنها به خانداندستنویس

انـد   دانیم که موبدان با تغییر اعتقاد و راي خویش، گاه به اجبار و بیشتر اغلب به اختیار، همواره کوشیده می
مراهی بیگانگـان، بـه پوشـاندن و تخریـب     ه ِ پاي افکار گذشته را بپوشانند و از این روي خود نیز به تا رد

دیگر این که بیگمان طرزي متفاوت و متمایز در دگرگونی نظریـات فقهـی و   . ندا نظریات رفتگان پرداخته
  .گرداند مذهبی هست که آنها را از تغییرات در داستان و روایات داستانی متمایز و متفاوت می

، از 10و نیز در پرنوشت بنـد   دادستان دینیرا در  דפשטקןאןهنگامی که آن ضبط از معناي 
و » ناپذیر گناه ناتوختنی و جبران«هاي کهن چنان منظور داریم که معناي  نسخه در ضبط زند هرمزدیشت

ی آید، آنگاه با توسل جستن به وجهـ  از آن بر می» افکند آن گناهی که مرتکب و گناهکار را به دوزخ می«
و ضبط نقل حکایات در متون پهلوي به نام دیـوي خـواهیم رسـید کـه      عرفانی از پردازش کالم داستانی

ـ (پهلوي  نامه جاماسپماورد گشتاسب شاه کیانی است در ه اخـوان  «): 10 و 7: 1903: 20د فصل یکم، بن
 بیشـه «است و گشتاسب با او در  )spēt ī axwān( و ث خژ صت ضلضبط این نام به خط پهلوي . »سپید

و  151: 1347جلــد دوم، ، هــا یشــت؛ 142 :1336ســن،  کریســتن: بنگریــد (» یدجنگــل ســپ«و » ســپید
آرتــور . جنگـد  مـی ) 33 -30، بنـدهاي  8، کـرده  یشــت رامیادداشـتهاي آن، و نیـز اصـل مـتن اوسـتاییِ      

سـن،   کریسـتن (شـمارد   را جدیدتر و اختالطی از چند روایـت پیشـین مـی    نامه جاماسپسن قول  کریستن
  ).همانجا

ماهیار نوابی، ( īاضافه  هتوان افزود، یکی آن است که براي آمدن نشان توضیحی را که در اینجا می
امروزي آن در زبان شناخته و آشناي حذف  قاعده ، خالفspēt ī axwānدر )  1380؛ همو، 1378

 ایرانی و نیز در هاي زندههایی را در زبانو پس از صفت و موصوف مقلوب، مثال فارسی در اضافه مقلوب
دخترِ «به معناي » لِ کیجاخوشگ«ماند، مانند  توان یافت که در آنها کسره باز می متون قدیمی می

به تهران نزدیک  ، که در کرشته»زمینِ فوتبال«عناي به م» فوتبالِ زمین« و » مقبولِ کیجا«و » خوشگل
چاپ بنیاد  هاي پهلوي متن: 36، بند درخت آسوري(  غ ث غمدغنلو سجیو نیز  رود اینک به کار می
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هماالنِ شاه، «، یعنی šāh ī ham-hirzānشود  که می) 14 س، 111 :»112هشمار«، فرهنگ ایران
دریاي ورکش و فراخکرد و دریاي « ،warkaš ī zreh(   ث گجصقث  فقث اجییا  »همپایگان و رفقايِ شاه

سخن « ،zarrēn ī saxwan(  ا ا ث ضقثآ غب ثفقآ حو یا ) 18-17، سطرهاي 112: همان: »محیط
خوبی ه نیز ب  spēt ī axwānهمین روال  به) 16، سطر 113 :هاي پهلوي متن: 51، همان، بند »زرین

شود به پیروي از پروفسور  آسانی میه را ب» اخوان سپید«آنگاه . باشد» اخوانِ سپید«تواند همان  می
دیو «و دیگري » اکوان دیو«سن با دو دیو داستانیِ سرشناس، هماوردانِ بلندجاه رستم، یکی  کریستن

  !مازندران یکتا یافت» سپید
مروزي کسانی او بالعکس، مشکلی درکار نیست و هنوز شاید بتوان در ایران  /k/به  /x/ج  در ابدال وا
هـا یـا بـه    درگـویش بهـدینان، در زیرگـویش   . doxterو حتی    doxtorگویند می» دکتر«را دید که به 

 xdaهـم  » خانـه «و بـه  ، xdiو هـم   kdiهـم  » کـدو «هاي مختلـف آن، بـه    اصطالح اهل زبان، لهجه
بدین شمار است که با . در فارسی دانست» کده«که این دوتاي آخري را باید برابر با  kzaد و هم گوین می

  axwجمع   axwān هاما واژ. شاید یکی باشد» اکوان« با نام axwānتوان پیشنهاد کرد که  سهولت می
 axw، سـه سـرواژه بـه     )1379(از دیویـد نیـل مکنـزي     فرهنگ کوچک زبان پهلويپهلوي است و در 

اندیشـه، اراده؛ نیـروي   «، و دیگـري  » هستی، وجـود، جهـان  «دارد که براي دوتاي آنها، یکی  اختصاص
  .اند را معادل در فارسی امروزي آورده» زندگی

 דפשטקןאן هماورد گشتاسب کیـانی برگردانـی از پهلـوي    را در نام این دیوِ spēd و صت ضلهر گاه 
داستانی و قصص عرفانی در آمده اسـت، آنگـاه نبـرد     به دایره ه مباحث فقهیاوستایی بگیریم که از حیط

هایی جنگلی انعکاس و کوه» پدشخوارگر«و در » اخوان سپید«دین زرتشت را با  هنخستین شهریار پذیرند
ازیرا کـه  . نوي نیز خواهد بودو بازتاب هنر جنگاوريِ وي خواهیم دید که واجد وجهی تمثیلی و دینی و مع

» بهتـرین و برتـرین  «نیز هست، و پس بنا بر گرفتن صـفت  » ذات و وجود و عالم«عناي به م axw  واژه
را با توجه به معناي » اخوان سپید«همچنین . رود به کار می» دوزخ«یا » بهشت«معادل » بد و بتّرین«یا 

 و» افکند گناهی که به دوزخ می«، یعنی دادستان دینیدر آن جاي زِبرنوشته در کتاب  דפשטקןאן
تـوان مثـال روحـانی و صـورت مثـالی       ، مـی هرمزد یشت، از 10هاي تفسیر بند ضبط برخی از دستنویس

. اندازد و مکان دروغکاران می» جایگاه دروج«و » بترین جایگاه«گناهانی دانست که همه را به دوزخ و به 
بتـرین هسـتی و   «د در یابـد و از افتـادن خـو    اما گشتاسب با پذیرفتن آیین و دین، بر این دیو چیرگی می

  . کند عالم در دوزخ پیشگیري می و یا از افتادن همه ،»عالم
و » خـوان «رستم دستان پس از هفـت واقعـه و    توان براي غلبه فرض و پیشنهاد، میبا پذیرفتن این 

دیـو  «هفتمین جنگ بـا   ، در»خان«در هفت مرحله و منزل و » هاي هفتگانه سهمیه«و » سهمیه«هفت 
و بزرگترین نیروي دیوي و اهریمنی دانست که » دیوان دیو«هی عرفانی یافت و دیو سپید را توجی» سپید

شود و به پیروزيِ آرزویی و  درپایان منازل عروج روحانی بر آن چیره می» سالک«و » رهرو«یا » پهلوان«
ـ . رستگاري است و نهایت مراد هر راهرو و جویندهرسد که آرمان  پایانی می توفیق بی  ها توجـه بـه شـیو   ب
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» مینـو «انتزاعی تفکر در آن روزگاران، که براي هر معنی و مفهوم، و حتی براي بسیاري از اشیاء قائل به 
 مینوي همه تواند اند؛ دیو سپید یا اخوان سپید می یا مثال افالطونی و شکلی روحانی و صورت معنوي بوده

 بـا صـیغه  » افکنـدن «فکنده اسـت و فعـل   ا خ میهستی را به دوز هگناهانی باشد که روان جهانیان و هم
توانسته است در زبان پهلوي و سپس فارسی، به صورت نام خاص بـراي   صرفی و شکل اوستایی خود می

یابد و نمادي از قهرمانی و بزرگی، مانند رستم،  او درآید و گشتاسب با پذیرفتن دین بر این دیو پیروزي می
  .شود چیره می» گناه«کند و بر روح و مثال معنويِ  او را مغلوب میخود، » هفتخوان«در پی هفت منزل و 

عروج روحانی گسترش دارد و مثالً در  ه صورت هفت مرحلهاین تعبیر عرفانی و رمزي از هفتخوان، ب
همچنین در شخصـیت داسـتانی   . مصنفات شیخ اشراق و در دیوان شمس تبریزي به آن اشاره رفته است

ستوده و شـایان   هري از صفات و سجایاي نیکان، که مفاهیم بلند و اخالق پسندید، بسیاشاهنامهرستم در 
شود و رستم در جوانمردي و درستی در رفتار و کردار چندان ستوده اسـت کـه در انجمـن     است، دیده می

 انـد  خوانده هاي او را میبرترین آموزندگان درس اخالق و آموزگاران راستی و ستایشگران نیکنامی داستان
بیگمـان در  . اند شمرده گزین راستان و نیکمردان و پیروان سنت فتوت و جوانمردي می هو او را نماد و نمون

هـا  قـرن » فـرخ مهـان  « و » سخنوران«پرورش و پردازش این پهلوان پسندیده و صفات بارز و سزاوار او 
هایی سخته و  ورات و اندیشهرا باید در تص» هنرهاي اخالق«اند و بن و بنیاد آن  تالش و کوشندگی کرده

  .اصیل و کهن دانست
هاي وابسته به آن است کـه نبایـد   دار و ستوده و داستان در راستاي پیوند پهلوانی و سنت عیاري ریشه

بیهوده و اتفاقی باشد که داستان هفتخوان قدیمی اسفندیار به رستم تفویض گشته و دو داستان جنگ بـا  
ن جنگ با هاماوران از داستان آغازین واحدي در روایت کهنتر برساخته شده دیو سپید در مازندران و داستا

در پایـان  » دیـو سـپید  «هم به دو صورت، یکـی غلبـه بـر    » اخوان سپید«آنگاه داستان پیروزي بر . است
هایی از اسفندیار در یا احتماالً در داستان -هاي گشتاسبپهلوانی ههفتخوان از داستان قدیمی و فراموشید

  .، بار دیگر به رستم انتساب یافته است»اکوان دیو«و سپس به شکل کشتن  -ایات جدیدتررو
تعبیر و تفکّر عرفـانی از ایـران باسـتان قابـل توجـه       ههاي بسیار و آثار متعدد از این شیو نبودن نشانه

سـت کـه   نشانی را بایـد هماهنـگ و متـوازن بـا آن برخـورد کلّـی و عـامی دان        اما این فقدان و بی. است
از جهتـی دیگـر، در نـزد    . انـد  دینان و مقامات رسمی دینیِ آن روزگار با دیگران و با یکدیگر داشـته  راست

هـاي رسـمی و بـه اصـطالح      هـاي خـاصِّ دینـی در نحلـه     ایرانیان مرسوم بوده است که جز براي آموزه
و  ،دستاورد علمی و دانشیها و  و مصوب خود، اختصاصی و انحصاري را براي نگاهداريِ دانسته» قانونی«

تفکر متفاوت از فقاهت را دانایی و  س، هر برداشت دیگر و هر شیوهپ. البته اساطیري و داستانی روا ندارند
در کتاب ششم دینکـرد، بـه همـین روال، شـرح     . اند سپرده اند و آن را به همگان می شمرده علمی عام می

راستین در راه فقر و سلوك عرفانی را همپـاي داشـتن    ماجراي گروندگان به زندگانی درویشان و رهروان
چنـین اسـت کـه حتـی آن     ). 1378مزداپـور،  (بینـیم   مقام دینی و راهبري روحانی جامعه، در کنار هم می

-اند، شاید کـه در دوران  داده حکمتی را که روزگاري به آشموغان، یعنی بدعتگذاران و ملحدان، نسبت می
  .س در اختیار دیگران هم نهاده باشندهاي بعدي، خود پذیرفته و سپ
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رسد که از جمله نتایج همان طرز  تلقّی و ایستار موبـدان حکـومتی و رسـمی     در نتیجه، چنین به نظر می
فرهنگ هاي پهلوي، بنیاد  متن(» آدرباد زرتشتان«و » آفرید بخت« ن ساسانیان، مثالً چنان که دربارهدورا

مانده است، باید باشد که عرفان باستانیِ ایـران، کـه اصـالً ریشـه بـه      به یادگار ) 3-1، بندهاي 81 :ایران
همان معرفت روحانی کهـن و   خاطره. گرفته است به خود برد،  صورتی عام و همگانی گاهان زرتشت می

صـورت پراکنـده و   ه وکنار، ب  ویژه منظور داشت که در گوشهه بینی دیرپاي را باید در شعر فارسی ب روشن
هاي عرفـانی و  به همین روال، داستان. رسد قدیمی آن به ادوار باستانی می هنده است و پیشینمنتشر بازما

رمزيِ بازگردنده به آن نیز در شمار بخش عمده و اصـلی ادب و آثـار مکتـوب و قصـص شـفاهی ایـران       
  .باستان در متن عام جامعه جذب شده و سپس به عربی و فارسی دري رسیده است

یـابیم   پهلوي کتابی جز بقایایی انـدك نمـی   در آثار بازمانده» حکمت خسروانی «ز بدین شمار، گرچه ا
، باید به یاد سپرده باشیم که هر چه در آن آثار بازمانـده بـه زبـان پهلـوي هسـت،      )1378مثالً، مزداپور، (

گروهی ویژه از روحانیان این مرز و بـوم اسـت کـه جمعـی متشـکّل و رسـمی و        نتیجه و دسترنج تالشِ
ي هایی که از ایشان تا بـه دوران مـا بـاقی اسـت، پـرداختن جـز بـه آرا        اند و در آن نوشته ذیرفته  داشتهپ

قـرائن و شـواهد   . انـد  شـمرده  ی ویژه، و بحث و جدل بر سر آنها را روا نمـی چوی خویش را در چاره پذیرفته
یمنـدان و داننـدگان و   هـاي دیگـري از را  کند که هـم اینـان و یـا شـاید گـروه      بسیار گواهی می پراکنده

هـاي دیگـري از    خردمندان به ساختن و پرداختن علومی چون پزشکی و نجـوم و مهندسـی، و یـا شـیوه    
اندکه هرچند به دلیل مغایرت نظریات آنان با عقایـد فقهـی و قواعـد معمـول در آن،      اندیشه دست یازیده

پس همین دستاورد دانشـی و علمـی   گنجید، اما س باورهاي مذهبیِ رسمی و حکومتی نمی هاصوالً در زمر
 چندان که دنباله قصـص رمـزي و عارفانـه   آنان به اَشکال گوناگون تداوم یافته و در جامعه بر جاي است؛ 

. هاي درویشان و عارفان در ادوار بعدي باز جست و پیدا کـرد  توان در قصه  خوبی میه حکمی باستانی را ب
کوچک و بخشی اندك از اندیشه را در ایـران باسـتان    ها گوشههاي پهلوي تنیادگارهاي بازمانده در کتاب

ـ   بازگو می واسـطه  ه کند و نگاهداري و محافظت از آنها نیز دشواريِ صعب و رنجباري بوده است و مگـر ب
اتفاق و تصادف، همین یادبودهاي مختصر و آثار ناچیز نیز باقی نمانده است و تنهـا بـا داوري بـر اسـاس     

توان دورنمایی از جهان تفکر گذشتگان بزرگوار ایـن دیـار را در نظـر     نده است که میقرائن و شواهد پراک
  . آورد
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