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چکیده
«زرستون» ،بانویی که نامش در کنار نام خواهرش «بیستون» در کتاب پهلوی ایادگار زریران آمده،
دختر ارجاسپ شاه هیونان و از تبار ایرانیست .انتخاب این نام برای بانویی از خاندان شاهی درک معنا و
اهمیت آن نزد ایرانیان و ایرانیتباران را ضروری مینماید .بررسی مفهوم واژۀ «زرستون»« ،جایگاه
(پشتیبانیِ) زر(/روشنی) زرین (/او که با پرتوی زرین میدرخشد)» رد پای ایزدبانویی را آشکار میکند
که ویژگیهایش با ایزدبانوی «سپیده دم» هندواروپایی همخوانی دارد :نماد پیش از تاریخی پرتوی
خورشید ،گرما و آتش ،شیرینی و دلنشینی و نیز ناظر بر ازدواج ،باروری ،زایش و خویشکاریِ همسری و
مادری در دوران تاریخی .در ایران او را در چهرۀ «اوشه اوستایی» میتوان بازشناخت .همچون بسیاری
دیگر از مفاهیم کهن ،میتوان انتظار داشت که «زرستون» نیز با نمودهای چندگانهاش خود را در زوایای
گوناگون فرهنگ ایرانی جلوهگر نموده ،به حیاتش ادامه داده باشد .بازشناخت برخی از این نمودها هدف
این مقاله است.
واژههای کلیدی :زرستون ،ایزدبانوی سپیده دم ،اوشه ،اساطیر هندواروپایی ،ایادگار زریران

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 مقدمهکتاب پهلوی ایادگار زریران دربردارندۀ نام دو دخت شاه هیونان« ،زرستون» و
«بیستون» است 1.کاربرد این دو نام حداقل برای اعضای خاندان شاهی اشاره به جایگاه
واال و بار فرهنگی ژرف آنها دارد .امروزه واژۀ «زرستون» گرچه بسیار کمیاب ،اما هنوز
در قالب نام خاص برای زنان زنده است ،اما با توجه جایگاه بلند خاستگاهش ،الزم است
در دیگر زوایای فرهنگ ایرانی نیز شناسایی شود.
به موازات واژۀ  ،*baga-stāna-صورت بازسازیشدۀ «بیستون» در دوران باستان،
«زرستون »Zaristūn/را که در واقع میباید گونۀ گویشی *«زرستان» باشد ،میتوان
تحولیافته از  *Zari-stāna-دانست .حال باید دید واژۀ «زرستون» بر بنیاد کدام
معیار به عنوان نام زنان برگزیده شده است؟ بدین منظور الزم است مفهوم لغوی،
پیشینۀ فرهنگی و باورهای مرتبط با این نام روشن شوند.
جزء «زر» در واژۀ «زرستون» در قالبِ « zari-/zairi-زر ،زرین» و zaraniia-
«زر» در واژههای متعددی در اوستا وجود داشته ،معنای «زر ،زرین» در آنها عاری از
ابهام است (بارتلمه .)4719 ،4761 :4091 ،برابر جنوب غربیِ  zaraniia-اوستایی
در واژۀ پارسی باستان « daraniya-زر» و همچنین در ترکیبِ dāraniya-kara-
«زرگر» دیده میشود (کنت .)419 :4091 ،اما آنچه میتواند به درک بهتر معنای
«زرستون» یاری کند توجه به بنیادیترین پیام نهفته در این جزء است ،یعنی
«درخشش و نور» و هرآنچه میتواند با آن در پیوند باشد.
پژوهش پیش روی به بررسی ساختواژه ،سابقۀ فرهنگی و همچنین ردیابی
«زرستون» در فرهنگ جاری ایران میپردازد و در این ساختار فاقد پیشینۀ پژوهشی
است.
 -2زرستون
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با توجه به نخستین معنای واژۀ «بیستون»« ،جایگاه بغ»« ،زرستون »Zaristūn/با
پسوند باستانیِ  -stāna-میتواند «جایگاه (روشنی) زرین ( /او که (با پرتوی) زرین می-
درخشد)» باشد .مفهوم «جایگاه» برای ستون را باید با دقت بیشتری نگریست و به دیگر
. 1برای خوانش تردیدآمیزِ «زرستر »Zarestar/رک ماهیار نوابی  113 :1319و نیز بند .11
 .0برای تحلیل واژۀ «بیستون» از دیدگاههای گوناگون نک مقدم.1349 ،
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زوایای معنایی این واژه نیز توجه داشت .مفاهیمِ «ردیف؛ دسته ،گروه» برای ستون
(برای مثال در «ستونِ نظامی») یا «پشتیبان ،تکیهگاه» (در «ستونِ سقف؛ ستون
فقرات») الهامبخشاند« .زرستون» را میتوان «زر-پشتیبان» یا «پشتیبانی (شده/شونده)
توسط زر» نیز درک کرد ،کمااینکه آنجا که خدا هبوط میکند و حضور دارد ،قلمرویی
نیرومند و تحت حمایت و پشتیبانی اوست و خود ضامن و پناهِ پناهندهاش (نک زرستون
در نامجایها) 1.از طرف دیگر ،برای یافتن منبع الهام جزء نخست این نام الزم است
بنیادیترین مفهوم نهفته در آن مورد توجه قرار گیرد« :درخشان با پرتوی زرین».
مفهوم نامبرده در اساطیر هندواروپایی بیگانه نیست :ایزدبانوی سپیده دم با صورت
بازسازیشدۀ  *Haéusosکه در قالب زنی جوان و زیبا مجسم میشد ،در اصل «دختر
آسمان» 0و لقب رایجش «درخشان» بود .او همان  ušah-/uš-اوستایی است در معنای
«سحر ،سرخی سحر» که گرچه امروز پنجمین یا آخرین گاه است ،اما زمانی نخستین
گاه شبانهروز و نویددهندۀ روزی نو بود .هر صبحدم نیایشگران رو به روشنیاش دعا و
فدیهشان را به سوی او تقدیم میکردند .در کهن سرزمین مادری آریاییان که چندین
ماه از سال را در روشنایی اندک و سرما میگذراند ،اوشه جایگاه ویژهای داشت .دلیل
کاهش پایگاه او در طول زمان ،مهاجرت آریاییان به سوی جنوب و بهرهمندی آسانتر و
طوالنی تر از روشنی و گرمای خورشید بود و همین امر نقطۀ آغاز روز را برای آنان از گاهِ
اوشهین به هاون تغییر داد و بدین ترتیب اوشه پنجمین و آخرین گاه شبانه روز را
اشغال کرد ) .(V.13.1اما حتی امروز نیز ایرانیان چون بسیاری از دیگر مردمان دنیا در
تقویم خورشیدی خود آغاز روز را از ثانیهای پس از نیمۀ شب محاسبه میکنند.
در اوستا اوشه یکی از نیروهای نیک اهوره مزداست (Yt.14.20; 8.35; 15.55؛
 .)Y.50.10 ،Y.46.3او زیبا ( )G.5.5 :srīraو درخشان ( (V.19.28توصیف شده
است 3.آنگاه که هالۀ سرخفامِ پرتوی خورشید نمایان میشود ،آغاز شکوهمند فرمانروایی
 .1نامهایی چون ستون (با بسامد  0مورد در کشور) یا ستونعلی ( 1مورد) برای مردان و ستون ( ،)339ستون-
خاتون ( ،)1ستونخانم ( ،)11ستونگل ( ،)0ستونک ( ،)0ستونه ( ،)10ستونهخانم ( ،)1و ستونی ( )1برای زنان،
همه به پیشینه و تداوم گزینش این واژه در قالب نام خاص اشاره دارند .همچنین نامهای ستان ( ،)3ستانخانم
( ،)0ستانه ( )0یا ستانی ( )0برای زنان و نه مردان به ثبت رسیدهاند.
 .0هندواروپایی آغازین >*dhugh2tēr diwos :ودایی duhitā di as :و یونانی( thygátēr Diós :بویژه
برای آفرودیت ،هلن و موزها) (ماتاسویچ.)11 :0111 ،
 .3نیز نک بندهشن ایرانی (بهار( 91 :1314 ،دربارۀ اوشهین گاه و اوشهین مینو)( 111 ،دربارۀ اوشهین گاه) و
 ...( 119به اوشهین گاه آن فرٌه به ستاره پایه آید و اوشبام آن را بپذیرد .)...
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خورشید بر زمین است و اوشه ظهور میکند تا روشنی و نظم و پیروزی را در جهان
بگستراند .اوست که با درخشش در خانه گسترده میشود و برای مردان دلنشین است؛
هموست که با چاالکی در هفت کشور گسترده میشود .هر صبح اوشه همۀ آفریدگان را
با خوش بینی و امید به زندگی ،جنبش و پیشرفت وامیدارد .اما با گذر هر روز ،هموست
که روزی از روزهای زندگی را میکاهد و دلیلی است برای تقدیم نیایش ویژۀ او در
اوشهینگاه به روان مردگان .اوشه نماد عروج روان فرد درگذشته است 1که در سپیده دم
چهارمین روز پس از مرگ به دیدار ایزد مهر بر پل چینوت میرود ( .)V.19.28گاهِ
اوشه زمان انجام آیین هایی ویژۀ نوزایی بود ،چرا که روز و روزگاری نوین را وعده میداد.
در پایان سال و پس از روزهای فروردیگان هنگامی که فروشیها به جهان دیگر باز می-
گشتند ،سال نو از اوشهینگاه آغاز میشد.
برابر ودایی او « Uṣah-/Uṣas-سپیده دم» است .بیست منظومۀ کهن ریگ ودا به
او اختصاص یافته و معموالً در شمار جمع نامبرده میشود .گفته میشود که «هیچ
شعری به لحاظ زیبایی غنایی ،ژرفای توصیف ادبی و اشتیاق شاعرانه برابر این اشعار
نیست .هیچ نظم و نثر ،هیچ نقاشی و هیچ تصویری توان رقابت با این اشعار را ندارد»
(کِر .)4 : 949 ،او را هم «دختر آسمان» و هم «دختر خورشید» 3خواندهاند .در ریگ
ودا او خواهر  Bhaga-است .او خواهر اشوینها ( )Aṣvinیا همان پرتوهای خورشید
و مادرخواندۀ آتش ( ،)Agniپسر شب است« .دانا ،نیرومند و گنجوَر» خوانده میشود
(( )RV.1.96مونیر-ویلیامز .)191-114 :1441 ،اوشس دشمنان و تاریکیها را
پراکنده ،راه را روشن میکند؛ او نیکخواه مردمان است؛ جوان است و راد؛ با پخش
شیرینی ،روشنی خود را در آسمان میپراکند ( .)RV.41.5ایزدبانوی روشنی که
پاداش ایندره به خاطر شکست دادن ورتره Vŗtra/و وله Vala/است ،پیش نمونۀ
«سری »Srī/ایزدبانوی شکوه شاهی در دوران پساودایی قلمداد میشود .به اعتقاد گوندا
( ) 91 :4070ایزدبانوان روشنی با درخشش خویش بخت ( )srīو هدیه میبخشند
اما خود  srīارتباطی با روشنی ندارد .اینکه ایزدبانوی سپبدهدم دارای  srīاست،
اعتقادیست هندوایرانی و مفهومِ «شکوه» خود در  srīنهفته است .هالۀ نوری که به

 .1برای ارتباط اوشه با گاو و مفهوم عروج روح نک هومباخI.89, 134 :1441 ،؛ .II.18.5
 .0نیز نک بندهشن ایرانی (بهار 104 :1314 ،به بعد :دربارۀ چینود پل و روان درگذشتگان)
 .3و گاه همسر و معشوقۀ خورشید (رنو.)10 :1411 ،
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صبحدم پیش از برآمدن خورشید رخ مینماید ،همان است که در طول زمان نماد
تقدس دینی و شکوه شاهی شد.
میراثداران فرهنگ کهن هندواروپایی حافظ جلوههای گوناگون خورشید صبح دم
هستند .نام «اِاُس)« »(Ēōsسپیده دم ،طلوع» یونانی و «اُرورا ) »(Aurōraایزدبانوی
«سپیده دم» التین هر دو به اصلی مشترک در فرهنگ هندواروپایی آغازین برای مفهوم
1
«سپیده دم» از ریشۀ « aues-درخشیدن (بویژه هنگام سپیده دم) » بازمیگردد
(پُکُرنی .)18 :4090 ،در دین هندواروپایی آغازین ایزدبانوی «سپیده دم» با بهار و آغاز
سال نو ارتباط داشت ،آنگاه که توسط خدایی دیگر (ایندره در دین ودایی و کرونوس یا
دیونیزوس در یونان) و با کشتن اژدها از اسارت آزاد میشد .در اساطیر یونانی ایزدبانوی
 Ēōsدر حالیکه هر سپیده دم درهای بهشت را برای برآمدن خورشید باز میکرد ،با
ساعد یا انگشتان سرخگون ( )rhododáktylosیا به بیان هومر ،زعفرانی (کِرک،
 :4009ایلیاد 1 :viii؛  )790 :xxiv:توصیف میشد ،رنگی که زردگونی و سرخفامی
آتش را با هم دارد .بازماندههای القاب او را میتوان در فرهنگهای گوناگون یافت ،از
جمله « vanasمحبوبیت ،آرزو ،خواسته» در ریگ ودا برابر «ونوس ) »(venusالتین
که ارتباط او را با عشق نمایان میکند (نک ماتاسویچ .) 949 ،یکی از عناوین دیگر او
در زبان یونانی «پیش/زودزاده» ) (Erigoneبرابر «نو/تازهزاد» در ریگ ودا
( )RV.61.3است .ایزدبانوی «سپیده دم» یونانی بعدها با ماتر ماتوتا ( Māter
 )Mātūtaیا «مادر صبح» رومیان یکی شد .از آنجا که روشنی با تولد نوزادان پیوسته
بود ،چرا که زایش نوزادان را در معرض روشنی جهان قرار میداد ،ماتر ماتوتا با
ایزدبانوی یونانی زایش  0Eileithyiaاز فرزندان زئوس و هرا همسان قلمداد شد ،کسی
که هومر از او به عنوان «ایزدبانوی درد زایمان» یاد میکند (هاینسورث-کِرک:4001 ،
ایلیاد ) 69 :xi؛ اما رومیان بعدها او را با «جونو ) ،»(Junoهمتای هرای یونانی یکی
3
کردند.
 .1واژۀ التین  )PIE.:*h₂é-h₂us-o->( aurumبرای «زر» (یا در واقع سرخگون) از همین ریشه است
(مَلوری-اَدَمز191-114 :1441 ،؛ پُکُرنی.)11 :1494 ،
 .0یا  Ilithyiaهمان  Εἰλείθυιαیونانی که ظاهراً نامی غیریونانی و احتماالً مینوئن است (ویلِتز.)001 :1491 ،
آیین  Mater Matutaویژۀ زنانی بود که تنها یک بار ازدواج کرده بودند و در آن برای خواهرزادهها و برادرزادهها
پیش از فرزندان دعا میشد.
 .3نک صفحات بعدی.
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اینها همه نمایانگر پایگاه بلند این ایزدبانوی نژادۀ نیکچهره است ،کسی که در اوستا نیز
با عنوان «اوشَهِ زیبا» و در ودا با لقب «اوشسِ واال» ستوده شده است .ویژگیهای متنوع
این ایزدبانو در آیینهای دینی مختلف از یکدیگر جدا شده ،گوناگون جلوهگر شدهاند.
شاید بتوان مجموعۀ کارکردهای او را در دو گروه جای داد :یکی آن که با اجرام آسمانی
ارتباط دارد و به معنای «خورشید و سپیده دم و ستاره (بویژه  »)Venusاست :همان
که «پرتو میافکند و با روشنی زرگون میدرخشد» و دیگری آن که با «آتش و فصل
گرما» در پیوند است« :آن که میسوزد»؛ اما هر دو مورد میتوانند هم به صورت
ایزدبانوی خورشید و هم ایزدبانوی آتشِ اجاق جلوهگری کنند .مردمان نامهای این
موجودات الهی را در قالب عناوین بلند همچون «بانو» و«سرور» برای زنان و مردان
عالیمقام بکار بردند.
ارتباط اوشه با آتش اجاق و پرتوی خورشید گرامیداشت او را به دورانی بس کهن
بازمیگرداند .مهار آتش بی تردید گامی بسیار مهم در راه تسلط انسان بر طبیعت سخت
اطرافش بود .آتش آنچنان بر تواناییهای انسان افزود که هیچ پدیدۀ دیگری هرگز نمی-
توانست با آن برابری کند؛ اما تا پیش از آن ،پایگاه بلند خورشید در شکست تاریکی
شب و گرمابخشی مردمان را به کرنش در برابر نیرویش وامیداشت .از جمله تأثیرات
ژرف مهار آتش بر زندگی انسان ،کمک به تسلط بر اضطراب و ترس ناشی از غلبۀ
تاریکی شب بود .روند گسترش کاربرد آتش در جوامع گوناگون بشری هر چه بود ،بی-
تردید در مراحل اولیه و آنگاه که آتش در اختیار معدودی از گروههای انسانی بود،
دارندگانش را در سطحی غیرقابل برابری با دیگران قرار داد .انتقال حس برتری ،ترس و
احترام بازتاب اجتنابناپذیر تملک آتش بود .شعلۀ آتش در دست فردی که قادر به
فروزش آن بود و چهرهاش در روشنی آن میدرخشید ،وی را در جایگاهی بسیار متفاوت
در میان اجتماعش قرار میداد ،زیرا که نیرویی بیمانند در اختیار داشت؛ پدیدهای که از
سویی با درخشش و حرارت ،ابزاری هولناک برای نبرد بود و هر دشمنی را به هراس
افکنده ،دور میکرد و از سویی دارندگانش را گرد هم میآورد و بر گرمی فضا و روابط-
شان میافزود؛ و این دوگانگی در نهاد آتش است 1:آتشی که میسوزد؛ آتشی که می-
 .1همچنین آتش با دود همراه است ،همان پدیدۀ ابرمانند و مِهانگارهای ( )nebuleکه در برابر آتشی که روشنی
میبخشد و گسترۀ دید را افزایش میدهد ،وارونه عمل کرده ،دید را کاهش میدهد؛ دود هالهای از ابهام پدید می-
آورد و اگر افزایش یابد ،حاصلش تاریکی و مرگ است .اما آتش و دود هر دو وهمآلودند .در زبان سنسکریت واژۀ
 nabhas-به معنای «آسمان ،ابر ،مه ،بخار ،نم/رطوبت» و برابر اوستایی آن « nabah-آسمان ،فضا ،هوا» ،از ریشۀ
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سوزاند .اگر آتش خاموش یا ربوده میشد ،فر و شکوه دارندگانش از میان میرفت و تا
زمانی که بازگردانده نمیشد ،احیا نمیگشت .آتش سرمایهای بس ارزشمند بود .هالۀ
نوری که اطراف چهرۀ دارندۀ آتش نمایان میشود ،همان نوریست ) (haloکه گرد
خورشید و ماه ،دو منبع بزرگ گرما و نور میدرخشد .همین هاله است که پیش از
برآمدن خورشید در آسمان مشرق پدیدار میشود و هم در آسمان مغرب ناپدید؛ او اوشه
زیباست ،هم جایگاه روشنیِ زرینِ روز (و روشنی افولکنندۀ غروب) و هم ایزدبانوی
موکل بر آن.
«زرستون» میتواند بازماندۀ یکی از القاب همین ایزدبانو و کهن نماد خورشید طالع
و (جایگاه) آتش اجاق خانواده باشد ،کمااینکه گاهِ ویژۀ او ،اوشهین با خانه و خانواده
پیوند داشته است« 1.کور شدن اجاق» یا خاموش شدن آن با بیفرزندی یکی قلمداد
میشد ،زیرا که پیشنمونۀ هندواروپایی اوشه ،نماد باروری و زایش بود .لقب این ایزدبانو
در ایران همچون دیگر سرزمینها در طول زمان به عنوان نامی بلند برای زنان خاندان
0
شاهی بکار رفت و ظاهراً همراهیاش با «بیستون» اتفاقی نبوده است.
« nabخیس کردن ،نمناک کردن» است (چئونگ .)011 :0111 ،رطوبتِ مه و ابر و باران در آسمان آن را باسرمنشاء نمناکی ،یعنی آب پیوند داد .نام «نپتون» ،خدای دریاها در التین همین معنا را در خود دارد :ریشۀ
هندواروپایی آغازینِ آن نیز ظاهراً به  *nebh-به معنای «خیس کردن ،نمناک بودن» بازمیگردد (همانجا) .در
زبان التین واژۀ  nebulaبه معنای «نم ،بخار ،مه ،دود ،تبخیر» و مفهوم جانبی «تاریکی ،ابهام» است (همانجا؛ دو
وَن .)911 :0111 ،خدایانی که با آتش در ارتباط هستند و از آن طریق با بزرگترین منبع آتشین ،یعنی خورشید
مرتبط میشوند ،به نوعی با دود و تاریکی نیز ارتباط داشته ،تا حدودی جنبهای ابهامآمیز دارند.
( [G.5 (Ušahin Gāh).6] nmāniia- .1گلدنر)94 :1141 ،
 .0در این میان الزم است به واژۀ «ارتستون» نام دختر کوروش بزرگ که بعدها به همسری داریوش بزرگ درآمد
نیز توجه داشت .نام این بانوی پارسی که در الواح باروی تخت جمشید آمده در زبان پارسی باستان به صورتِ
 *Ṛta-stūnāبه معنای «ستونِ اَرتَه »Ṛta/بازسازی شده است (ایالمی Ir-taš-du-na :و  Ir-da-iš-du-naو
یونانی( )Ἀρτυστώνη :نک مایرهوفر .)114 :1413 ،نزدیکی آوایی دو بخشِ  -stānaو  -stūnāشاید تا حدی
ابهامبرانگیز به نظر برسد ،اما ریشۀ مشترک این دو به رفع ابهام یاری میکند .واژۀ  -stūnāاز ریشۀ  √stūاست که
خود گونهای از ریشۀ  √stāقلمداد میشود .در زبان سنسکریت  √stūبه نوعی دارای معنای «ضخیم ،استوار و
قدرتمند بودن» است (نک مونیر-ویلیامز .)sthuṇā- (f.), √sthū :1019 :1411 ،بنابراین ،به واقع مانعی برای
درک «ستون ارته» (یا «تحت پشتیبانیِ ارته») به عنوان «جایگاه ارته» وجود ندارد .اگر «بیستون» «جایگاه بغ»
است و اگر بغ/خدا از راهی در گیتی ظاهر میشود که نهایتاً مسیری را میسازد ،پس «ستون خدا» بودن با
«جایگاه (زمینی ظهورِ) خدا» بودن تفاوت بنیادی ندارد ،کمااینکه واژۀ پارتیِ « »Bāmistūnیا «ستون نور» خود
نام یک ایزد مانوی است( .دورکین مایستر ارنست .)bᵓmstwn ،bᵓm ʽ stwn ،bᵓmystwn :119 :0119 ،با
توجه به اینکه واژۀ  sthuṇā-در متون سنسکریت برای «مجسمۀ آهنی» نیز آمده است (نک مونیر-ویایامز ،همان)
مجدداً راه به سوی مادهای برای هبوط خدا از آسمان باز میشود .نخستین بتها با ماندگاری طوالنی صرفاً ستون-
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 - – 2زرستون در نامجایها
زرستون را در نامجایها نمیبینیم(؟) 1اما صورت «زرستان» در این کارکرد باقیست:
روستایی در دهستان قلعه خواجه از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در
استان خوزستان.
 - 2 – 2زرستون به عنوان نام خاص
هر دو صورت «زرستون» و «زرستان» هر چند محدود اما هنوز به عنوان نام خاص برای
زنان زندهاند .امروزه  1مورد نام «زرستان» در خراسان جنوبی ،کهگیلویه و بویر احمد و
قزوین ،و مورد «زرستون» در استان همدان و  4مورد زراستان در خراسان جنوبی
همه برای زنان به ثبت رسیدهاند .شاید این کمبود را بتوان با نام اصلی این ایزدبانو یا
گونۀ خالصه شدۀ «زرستون» یعنی «زری» پر کرد که در این صورت با بسامدی بسیار
باال برای این نام مواجه خواهیم بود 0.ولی واژهای دیگر هنوز در ایران به عنوان نام
خانوادگی باقیست« :درستان/درستانی» 3و این صورت انگیزهایست تا برای یافتن ردپایی
دیگر از این نام کهن ،نگاه را به سوی جنوب ایران بگردانیم.
هایی سنگی بودند که به صورت عمودی بر زمین قرار داده میشدند (نک الیاده )001-019 :1310 ،و تنها با گذر
زمان تراشیده شده و هر چه بیشتر صورت ملموس ،دلخواه و قابل پذیرش از دیدگاه انسانی به خود گرفتند.
بنابراین« ،ستون ارته» اگر در مرحلهای همچون «بام استون» مانوی جایگاهی آسمانی داشته ،بعدها بر زمین همان
جسمانیتی است که ارته در آن متجلی میشود.
نام «ارته» همراه با پسوند مکانیِ «ستان» هنوز در نام شهر «اردستان» در استان اسپهان باقیست .بومیان این شهر
را «اردستون »Ardestūn/و «ارسٌون »Aressūn/نیز میخوانند.
 .1گرچه نامجایها دارای جزء «زر» (و زرد/زال) در ایران فراواناند ،اما نگارنده موفق نشد نمونهای از نامجای
حاوی «زرستون» بیابد.
« .0زرین» و «زریندخت» (در کنار سیمیندخت) نیز از نامهای رایج در ایران بودهاند .احتمال دارد تمایل ایرانیان
به کاربرد صورت خالصۀ «زری» برای نام زهرا به همین پیشینه بازگردد« .زری» را در نامجایها نیز میتوان یافت،
از جمله :روستاهایی در بیرجند و خوی (پاپلی یزدی.)041 :1311 ،
. 3نامجایها حاوی جزء «دار» (که میتواند صورت قویِ  darباشد) در ایران بسیارند ،اما به دلیل همپوشانی آوایی
با واژههای «دار=درخت» یا «دُرٌ» (و نیز واژۀ دیگری که بحث جداگانهای را میطلبد) باید با آنها با احتیاط فراوان
برخورد کرد .از جمله مواردی که شاید بتواند به تداوم گونۀ جنوب غربیِ «در »dar/به معنی «طال» اشاره داشته
باشد ،این جزء در نام «درسیم» است .امروزه دو مورد از این نام هر یک برای یک زن و یک مرد موجود است.
گرچه دارنگان آن ممکن است به دلیل ناآشنایی با گونۀ «دَر »dar/نام خود را «دُرسیم »Dor-Sīm /تلقی کنند،
اما وجود شاهدی مانند «زرسیم »Zar-Sīm/که آن نیز تنها با آمار بسیار محدود یک نام برای مرد و یک نام برای
زن باقی مانده است ،این شیوۀ تلفظ را زیر سؤال برده ،کفۀ ترازو را به نفعِ «دَرسیم »Dar-Sīm/سنگین میکند.
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 - 9 – 2زرستون/زرستان یا *درستون/درستان
اگر گونۀ جنوبغربی «زرستان» را به صورتِ  *dari-stāna-بازسازی کنیم ،طبق
قواعد تحول آوایی میباید در زبان پارسی نو به شکل «دَرِستان) ،» (darestānبا گونۀ
گویشیِ «دَرِستون) »(darestūnنمایان شود 1.در این ارتباط سه واژه در متون پارسی
کالسیک هممعنا تلقی شدهاند )1 :دَرَستان  )0 0،darastān /گونۀ دَرِستاران
 darestārān /برای واژۀ اخیر که نادرست قلمداد شده 3و « )3دَستاران )»(dastārān
که صورت درست واژۀ قبل دانسته شده است 9.واژۀ دوم میتواند بین واژههای نخست و
سوم قرار گیرد  ،بدین صورت که ظاهراً نزدیکی آوایی بین «دَرَستان» و «دستار(ان) »
(پارچهای که به دور سر پیچند) واژهای حاصل جمع آنها را پدید آورده است:
 .darestārānهمراه با موارد فوق دو واژۀ هم معنای دیگر نیز ثبت شدهاند« )1 :نودارانه»
با جزء «دار »dār/یا همان «در »dar/جنوبی برابر «زر »zar/شمالی که زری بوده که
در ازای دریافت خبر خوش داده میشد 9.این واژه میباید از صورت پهلوی ساسانی
 *nōg.da/ār.ān.agیا «نو.زر.انه» 1ریشه گرفته باشد« )0 .بغیاز/بغیاذ/بغیار» با گونۀ
«فغیاز/فغیاذ/فغیار» یا همان «سروری» (آنچه که مربوط به خداوندگار یا سرور است) که
در اصل یعنی «پول(ظاهراً زر) ،مزد یا هدیهای که سرور( )bagaدر مقام بزرگی و

]1 . NW: *zari-stāna->zaristān [/zari-stūn
]SW: *dari-stāna->daristān [/dari-stūn
 .0دَرَستان« :شاگردانه باشد و آن درمی چند است که بعد از اجرت استاد به شاگرد دهند (برهان؛ آنندراج).
نوداران (اوبهی) »( .نک لغت نامۀ دهخدا)
 .3دَرِستاران« :این صورت کلمه در برهان و دیگر فرهنگها گویا غلط و صحیح آن دستاران ) (dastārānباشد
(یادداشت مرحوم دهخدا) .و رجوع به دستاران شود»« .شاگردانه (برهان) .شاگردانه و وجهی که عالوه بر اجرت
استاد به شاگرد دهند (ناظم االطباء) .اما کلمه مصحف دستاران است که در برهان و به تبع اودر ناظم االطباء غلط
نقل شده است و صحیح آن دستاران باشد( .یادداشت مرحوم دهخدا) .رجوع به دستاران شود( » .نک لغت نامۀ
دهخدا)
 .9دَستاران« :اجرت و مزدی باشد که پیش از کار کردن به مزدور دهند (برهان؛ آنندراج) .پیش مزد .پیش داد.
داشن  .بُرکۀ( .تاج العروس ذیل مادۀ دشن) || .شاگردانه( .لغت فرس اسدی؛ برهان؛ آنندراج ) .فغیاز .نوداران.
شیرینی .شادیانه .مرحوم دهخدا در یادداشتی با اشاره به بیت فوق مینویسند :ظاهراً عطا و بخششی که زیردستان
را میکردهاند آنگاه که بار اول جوانی دستار مینهاده  ،و اسدی در لغتنامه به کلمه معنی شاگردانه داده با شاهد
فوق ،اما بر اساسی نیست ||  .مژدگانی (برهان) »( .نک لغتنامۀ دهخدا)
« .9زری که به آنکه خبر خوش آورد ،دهند (رشیدی)» (نک لغت نامۀ دهخدا)
 .1مانند «نوروزانه» یعنی «منسوب به نوروز» یا همان «عیدی».
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سروری به زیردست خود میبخشد » .گونههای نامبرده حاصل سیر تحول واژۀ baga-
« dātaبغ داد(ه) » در معنای «داده/بخشیده شده توسط بغ/سرور» هستند:بغیاذ 1.*baga-dāta->baγ-δād>baγ-yād>baγ-yāδ
بغیار 2. baγ-yā r 1
با وجود تفاوت ظاهری ،آن گونه که از معانی برمیآید ،سه واژۀ نخست به مزدی اشاره
داشتهاند که ظاهراً زمانی به «زر» بوده است ،با این تفاوت که یا بعد از اجرت استاد به
شاگرد داده میشد ،یا پیش از کار کردن به مزدور داده میشد و یا شاگردانه و وجهی
بوده که عالوه بر اجرت استاد به شاگرد میدادند« .نودارانه» نیز زری بوده که در ازای
خبری خوش داده میشد .در این میان «بغیاد» عالوه بر اینکه با موارد دیگر اشتراک
معنایی داشته ،شیرینی یا بهای شیرینیای که هنگام پوشیدن جامۀ نو بخش میشده
نیز بوده است .واژۀ «شیرینی» امروزه نیز در بافت فرهنگی ویژۀ خود با «هدیه ،پول،
اجرت و دستمزد» برابر است.
همۀ م وارد فوق به روشنی به مفاهیم نو شدن و تازگی و هدیهای که به مناسبت زمان نو
و نویدی خوش داده میشد ،اشاره دارند و دریافتکنندۀ مزد هم به نوعی جوان یا مقید
بوده است .احتماالً زمانی در آیینی که برای ایزدبانوی سپیده دم برگزار میشد هدایای
زرین که نماد حضور او بودند رد و بدل میشدند ،چراکه ایزدبانوی سپیده دم
«سخاوتمند» بود و «بخشندۀ گنج» .او «گنجینهدار نور» بود .همین هدایا در طول زمان
در قالب سکههای زر برای شا(د)باش و بعدها پاداش باقی ماندند.
اما «شیرینی» در اصل همان احساس «دلنشینی» بود که با برآمدن آفتاب و گرما همۀ
جهان و وجود انسانها را دربرمیگرفت و بعدها با «خوراک شیرین و دلپسند» درهم-
آمیخت .در اوستای نو این مفهوم با صفت مفعولیِ « xvāsta-پخته ،cooked/نیک-

 .1تبدیل آوای  -dپایانی به  -rدر بغیار/فغیار نمونههای دیگری نیز دارد ،از جمله تحول گونۀ اسفندیار از
اسپندیاد:
)>spand-δād>spand-yād>spand- yā rبارتلمهYAv. spəntō-δāta- (1100 :1419 ،
بنیاد این تحول آوایی تبدیل  dبه  δو سپس  δبه  lدر برخی از گویشهای ایرانی است .در مرحله بعد آوای  lبا r
جایگزین شده و این تغییر (و نیز بر عکس آن) در گویشهای ایرانی امری بسیار رایج و شناخته شده است .به نظر
نگارنده با توجه به شواهد موجود ،احتمال خلط معنایی بین پسوند مکانیِ  -ستان با  -ستان (برای «ستانی» از
فعل «ستدن») برای «دَرسِتانی» یا «گرفتن زر» بسیار ضعیف است .شاید اگر معنای اخیر برای این واژه درک می-
شد ،ابهامات موجود به آسانی پدید نمیآمد.
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انجام شده »well-done/از ریشۀ « *huad-دلنشین/لذتبخش شدن/کردن» 1بیان
میشود (نک چئونگ )414 : 996 ،و «پختگی و رسیدگی» هر دو به «بهرهمندی
کافی از گرما» اشاره دارند ،کماینکه بلوغ و «سرزدن آفتاب و شور و حرارت (نو)جوانی»
0
و نیز همین معنا را افاده میکند.
هر سپیده دم خود زمانی نو بود که با پرتوافشانی زرگون خورشید تجربه میشد و
ظهورش در حکم دریافت گنجینۀ ن ور و برکت به پاداش گذر از تاریکی شب و نیز بهانه-
ای برای بخشش هدایای زرین به دیگران قلمداد میشد؛ و بزرگترین گاهِ تجربۀ نویی و
نوزایی ،هنگامۀ سپیده دمِ آغاز سال بود که با دادن بهترین فدیهها و هدیهها جشن
گرفته میشد .بر بنیاد همین پیشینه هنوز در ایران عیدی یا نوروزانه باید پول نو باشد.
اگر زرستان شمالی روشنی خورشید طالع زرگون بود ،هنگامهای نو را نوید میداد و نماد
آغازگری و نوزایی و جوانی بود ،درستان 3جنوبی با همان زرٌینهگی ،نویدبخش گاهِ نو،
شادی پیش از برآمدن گاهِ نو ،نوزایی و جوانی و شیرینکامی بود.
ا یزدبانوی سپیده دم ،او که نماد آتش و گرمای پیش از تاریخی بود تا روزگاری که به
پایگاه شکوهمند ایزدبانوی سلطنتی دوران تاریخی برسد ،راهی دراز پیمود؛ نمودهایش
را هر یک به وجودی نو سپرد و خود در همۀ آنها جاری شد .حتی نگاهی به «جونوی
( »)Junoرومی یادآور بخشی از جلوههای اوست (برنس:)31-11 : 996 ،
«جونو» خواهر و همسر ژوپیتر ،جوان شهبانوی خدایان ،ایزدبانوی ازدواج ،باروری و
زایش و تجلی خویشکاری همسری و مادری و ساماندهندۀ ناآرامیهای روابط زناشویی
بود .نامش برگرفته از نام ایزدبانوی همتایش در میان اتروسکها به معنی «او که می-
بخشد» و یکی از القابش « »Lucinoبه معنای «روشنی» بود ،چرا که با یاری او
نوزادان چشم به روشنی این جهان میگشودند .به باور مردم او به استخوانهای کودک

 1در اوستای گاهانی  hudəma-به معنای «شیرینی »sweetness/از همین ریشه است.
 .0واژۀ انگلیسیِ  sweetبه معنای «شیرین» و «دلنشین »pleasant/با واژۀ اوستایی فوق الذکر همریشه بوده ،هر
دو به اصل هندواروپایی آغازینِ « *sueH2d-دلنشین/لذتبخش شدن/کردن» باز میگردند {چئونگ:0111 ،
 )‘to make, become savoury’( 191و پُکُرنیsüβ; an etwas Geschmack, ( 1191-1134 :1494 ،
 .})Freude findenمفاهیم «درست؛ قابل پذیرش؛ گرامی» برای این واژه تعمیمیافته از همین اصل هستند.
 .3به نظر نگارنده با توجه به شواهد موجود ،احتمال خلط معنایی بین پسوند مکانیِ -ستان با -ستان (برای
«ستانی» از فعل «ستدن») برای «دَرسِتانی» یا «گرفتن زر» بسیار ضعیف است .شاید اگر معنای اخیر برای این
واژه درک میشد ،ابهامات موجود به آسانی پدید نمیآمد.
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استقرار و نیرو میبخشید ،استخوانی که ستونِ تن است 1.جونو نیروی فرمانروایی و بیش
از هرای یونانی جنبۀ جنگاوری داشت و مانند همسرش ژوپیتر قادر بود رعد بیافکند.
جونو حامی مسائل مالی رومیان و در این نقش ایزدبانوی موکل بر ضرب سکههای
شاهی بود .عنوان دیگر او « »Monetaبه معنای پول در زبان التین اشاره دارد .آیین
ویژهای در خانه به گرامیداشتِ آغاز هر ماه به او تقدیم میشد 0.ماتروُنالیا
) (Matronaliaجشنوارۀ اصلی او ،در نخستین روز ماه مارس برگزار میشد که در
تقویم کهن رومی نخستین روز سال بود .در این روز زنان متأهل از شوهران طلب پول
میکردند تا به او فدیه تقدیم کنند .جشن کوچکتری به نام «نونای کاپروتینای
( »)Nonae Caprotinaeدر روز هفتم ماه جوالی برای زنان بَرده برگزار میشد.
جنبۀ مثبت شخصیت این شهبانویِ خدایان نمایانگر زنی فرمانرواست که از قدرت
3
خیرخواهانۀ خود برای حمایت از دیگران استفاده میکند.
 - 9نتیجه
«زرستون» همچون «بیستون» زمانی لقبی برای یک موجود الهی با ویژگیهای اصیلی
بود که در طول زمان جنبهها و عملکردهای نو یافت؛ اما بواقع شاید او نیز مانند
«بیستون» بیش از هر چیز «نماد و بخشندۀ قدرت ،برکت و ثروت» بود .ویژگیهای
نامبرده از جمله بنیادیترین مفاهیم فرهنگی در میان اقوام هندواروپایی آغازین بوده،
در طول زمان نیز جایگاه خود را در اندیشۀ این مردمان و فرزندانشان که در نقاط
مختلف جهان پراکنده شدند ،حفظ کردند .کسی که ایزد بانویِ «زری »Zari-/در
وجودش جا میگرفت میتوانست  *Zaristāna-خوانده شده ،از ضمانت پشتیبانی
ایزدبانویش برخوردار باشد .برابریابی نام «زرستون» شمالی در «درستان» جنوبی با
حفظ جنبههایی از میراث مشترک کهن ،ضرورت نگاه ژرفتر به واژگان زبان پارسی و
گنجینۀ گویش های متنوع آن و همچنین توجه به مفاهیم درونی آنها را یادآوری می-
کند.
 .1نام این ایزدبانو با  yuvan-اوستایی به معنای «جوان» از ریشۀ « yu-طول کشیدن ،دوام آوردن» (بارتلمه،
 )1019-1019 :1419و در اصل «نیروی حیات و مقاومت» همریشه است (بنونیست.)1431 ،
 .0این نکته به آغاز مقطع زمانی نو در تقویم کهنتر قمری اشاره دارد.
 3در برخی متون کهن رومی {برای مثال نک  Natura Deorum II 66اثر سیسِرو ( )Ciceroسخنور رومی
که در سال  99پ.م .در سه جلد به نگارش درآمد و موضوع آن خداشناسی فیلسوفان یونانی و رومی است} نام او
با « iuvareیاری کردن ،سود رساندن» ارتباط داده شده است.
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:فهرست نشانههای اختصاری
G.: Gāθā
RV.: Rig Veda
V.: Vīdē dād
Y.: Yasna
YAv.: Younger Avesta
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