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  جامة بوري آناهيتا و ِ بيان ببر 
1دكتر بهار مختاريان  
 

 چكيده

در متون و روايات، و اساساً از رهگذرِ تصاوير  ها از رهگذر زبان هنگي در اسطورهفر نظام نمادين
به  هاهايي است كه شناسايي آن لفهؤاين نظام خود متشكل از م. آيند به نمايش درميدر آثار هنري 
ويل و أترين ابزارهاي ت يكي از اصليهاي تطبيقي هنر، ادبيات و اديان  ژوهشپ ويژه در گسترة

ند، به ياري  نماديني كه در هر فرهنگي موجود در اين راستا بسياري از ارجاعات. استتفسير 
شوند تا  مي تاريخ اديان و آثار هنري بازشناختههاي اسطوره، ادبيات،  اي از شواهد از زمينه هه انبو

اين . دنشوند، آشكار كن هاي مختلف تكرار مي اصلي و ثابت را كه به گونه ساختار و هستة شايد آن
فردوسي، يعني ببر  مةشاهناشناسي جامة نمادين رستم در  آن است تا ابتدا به ياري ريشه نوشته بر

پس با س كند وشناختي از آن ارائه  ها و روايات مرتبط با آن، تحليلي اسطوره بيان، و بررسي اسطوره
استناد به شواهدي كه به پيوند محتمل اين پوشش با جامة نمادين آناهيتا اشاره دارند، تفسيري 

پس از ياري گرفتن از منابع گوناگون براي بر اين اساس . نمادشناختي از اين پوشش به دست دهد
 دارند، دبانوهاي مختلف به تناز پوست پلنگ و ببر كه ايزفراهم آمده اي جامة اسطوره معرفي

اروپايي نيز همه متصف به وهند هايايزدان و پهلوانان جنگاور اسطورهشود كه مينشان داده 
از نمادهاي هاي نوشتاري بلكه در اين راستا نه تنها از داده .انداي از پوست ببر و پلنگجامه

پوست  ة نمادين ساخته شده ازگيريم تا ساختار جامنگاري بهره ميتصويري با روش اسطوره
  .سانان را در فرهنگ ايراني روشن سازيمگربه
  .نگاري، ببر بيان، بوري، آناهيتا، ايزدبانومطالعات تطبيقي، اسطوره: هاواژهكليد

  درآمد

هاي كهن در امر تحقيق است و در  ها و روش تطبيق و رويكرد تطبيقي يكي از اسلوب
هايي كه بر اساس  اي از داده انبوههدر اين روش، به . رواج داردهاي علمي  بسياري از حوزه
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- گونه ها، به مثابة اي از اين داده تهو هر رده يا دس شوداستناد مي اند بندي شده علمي رده موازين

شود كه در ادوار و مناطق  اصيل و كهني تلقي مي اي از يك پديدة اصلي يا روايت و درونماية
ردي در پژوهش صلي از اتخاذ چنين رويكهدف ا .اند گوناگون به اشكال گوناگون متجلي شده

ها يا  ها به گونه ها و دگرگوني ساختاري است كه بر اثر دگرديسي اصلي و كشف آن هستة
، »تطبيق«، هدف از به بيان ديگر. اند وره و هنر متجلي شدههاي مختلفي در ادبيات، اسط طيف

و شواهدي كه بر ها  ها نيست، بلكه داده» انطباق«ها و »همانندي«صرفاً جستجوي 
يا   »هسته«كنند، در خدمت كشف آن  داللت مي... هاي دو يا چند روايت، اسطوره و » ي همانند«
ناگون، شايد هاي گو ها و مكان ها و شواهد مشابه و همانند از زمان اي است كه اين داده»مايه بن«

اتخاذ در گرو  مري البته خوداثبات چنين ا .كهن تلقي شود »ماية بن«ها يا نمودهايي از آن  گونه
ق مرسوم تطبيقي تحقي وازين و معاييري است كه در شيوةرويكردي دقيق و علمي و پيروي از م

اي در راستاي نيل به معناي  رشته هاي ميان ويژه در حوزه تطبيقي به اتخاذ روش و رويكرد. است
ناگزير بايد محقق به اي خاص حاصل نشود و مقصودي كه شايد با توسل به حوزه ؛مستند است

تا نشان  تار كوششي است در راستاي اين هدفاين گف. اي بهره گيرد رشته هاي ميان از دانش
هنر نيز به سهم خود در رمزگشايي  در حوزة 1نگاري شناسي و اسطوره دهد كه دانش اسطوره

ا را ب شاهنامهدر » ببر بيان«كوشد تا اصطالح  اصطالحات كهن متون ادبي راهگشاست و مي
ها و  و دگرديسي و دگرگوني آن را به ياري اسطوره كند مقايسه اوستاآناهيتا در  »بوري«جامة 
 .اي توضيح دهد هاي اسطوره نگاره

و  شاهنامهبه  رت پذيرفته است با استناد و اتكاببر بيان صو مطالعات و مقاالتي كه دربارة
 از هر رويكردي تطبيقي، به مثابة عضاً به دوربوده است؛ مطالعات و مقاالتي كه ب اوستاگاه نيز 

از حدس و گمان ... هاي ساختاري، پديدارشناختي و  اي در تجزيه و تحليل گامي و مرحله
ها استخراج  نامه يا واژه شاهنامه پيشنهادي خويش را از خوانش اولية اند و معناي فراتر نرفته

                                                 
كند و با  ي هنر بررسي مي ها را در گستره ست جديد و نوپا كه  تحوالت اسطورهدانشي ا) Mythography(ميتوگرافي  -1

  .شناسي پيوندي تنگاتنگ دارد پژوهي و اسطوره شناسيِ فرهنگي، دين هاي انسان حوزه
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هاي  پژوهشي ژرف در اليه  در گرو اهنامهشپيداست كه كشف معنا در متوني به سان . اند كرده

ت و  هاي مختلفي است كه بر تشابها ها و حوزه هايي از عرصه ساختار آن و بررسي داده پيچيدة
  .كنند مايه داللت مي يك بن يها ها و جايگشت ها و دگرديسي ها، دگرگوني افتراق
نهاد و  تم از قرار بر شانه مي، رسشاهنامهمانندي است كه پهلوان نامي باالپوش ردا» ببر بيان«
تشكيل شده است؛ بعضي از » بيان«و » ببر« د اين اصطالح از دو جزء يا واژةآي كه برمي چنان

اند كه در آن ايزدبانوي  مربوط دانسته اوستايشت  پژوهشگران اين اصطالح را با عباراتي از آبان
» ببر«ه است نشان دهد كه لغت محمود اميدساالر كوشيد. سور آناهيتا توصيف شده است اردوي

معروف ندارد و منظور از آن جانوري آبزي است  الح هيچ ارتباطي با حيوان درندةدر اين اصط
كند كه در  استناد مي اوستاظاهر روشني از ايشان، به اشارات به). 451، 448 :1362اميدساالر، (

شناسي  است؛ ايشان ريشهبوده ) سگ آبي(آناهيتا از پوست بور  شود جامة آن گفته مي
س را مردود دانسته و با استناد به نظر شادروان ماهيار شناساني مانند بارتولومه و آندرآ زبان
خدايان، « bayānايراني باستان، فارسي ميانه  bagānām را از ريشة» بيان«ي اشتقاق لغت نواب
  ).454همو، (كند  را پيشنهاد مي 1»بيدستر خداي«دانسته و معناي » بغان

شناسي پيشنهادي اوستاشناس برجسته بارتولومه گفتني است آن است كه  ريشه آنچه دربارة
) -aiwyåŋhan ذيل 98ص ( فرهنگ اوستاساالر، بارتولومه در خالف ادعاي آقاي دكتر اميد بر
» بيان« ژةاي به وا و هيچ اشاره  ندانسته» مشتق -aiwyåŋhanرا از لغت اوستايي  بيان... «

دهند و سپس آن را  اميدساالر چرا چنين نظري را به بارتولومه نسبت مي كه آقاي د؛ اينكن نمي
بند،  ميان« Gürtel, Gürtelschnurباري، بارتولومه دو معني . شمارند، روشن نيست مردود مي

 ي واژةرا برا» جامه، پاالپوش، پيراهن« Gewand, Kleidو » كمربند، آنچه بر ميان بندند
داند؛ جز اين، به دو  شه ميريودايي هم yāh آن را با واژةآورده، و  -aiwyåŋhanاوستايي 

مدخل مزبور،  5 در يادداشت شمارة: كند اشاره مي» پيراهن«و » هميان«آن يعني  ريشةهم واژة

                                                 
 اي هم حتي به شاهدي كه دهند و اشاره نمي» بيدستر خداي« معنا و مفهوم  اين مقاله توضيح بيشتري دربارة ايشان در -1

  .كنند هاي ايراني رايج بوده، نمي چنين باوري در اسطوره
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 واژة 6شمارة  و در يادداشت) Persische Studien(را با استناد به هوبشمان » پيراهن« واژة
داند؛ در  ين ريشه مياز هم) .GIrPhجلد اول كتاب (ا نيز با استناد به هرن ر» هميان«فارسي 

اوستايي به  -aiwyåŋhanو چگونگي تحول  -yāsو  -yāh پيشنهادي درستي ريشة
ēbyānghan توان نظر آندرآس را قطعي انگاشت فارسي ميانه ترديدي نيست؛ همچنين مي

به معني » بيان« واژة -upayåŋhan*يعني  -upa ، با پيشوند-yās- yāh ين ريشةكه از هم
ساخته شده است كه در درستي آن از منظر تحول آوايي » باالپوش، ردايي كه بر دوش اندازند«

س را به نادرستي اين گونه استنباط كرده است اميدساالر عبارت آندرآ .كمتر جاي ترديد هست
» در ادب فارسي به كار نرفته است» بندانمي«و يا » كمربند«ايي به معني بيان هيچ گاه به تنه«كه 

  -yān را در داشتن ريشة» هميان«و » انبي«س در آن مقاله ؛ در صورتي كه آندرآ)454: 1362(
  . ندانسته است» كمربند«را به معني » بيان«و   )1 :1916(داند مرتبط مي

شاپور  شناسي شادروان هاي غير تخصصي، يكي نيز ريشه شناسي همين ريشه از زمرة
و  مردود پنداشتهس را شناسي پيشنهادي آندرآ ان نيز ريشه؛ ايش)57-56:  1366(شهبازي است 
ي ميانه كه در فارس اندمشتق گرفته» خوف و ترس«واروپايي به معني هند» بهي«آن را از ريشة 

بايد به را » بيان«اند كه ايشان حتي بر اين گمان. شودديده مي» بيم«شده است و در واژة » بي«
ناسي ش در هر حال، آقاي شهبازي پس از رد نظر آندرآس و ريشه. كسر خواند نه به فتح

ببرِ «يكي دانسته و معناي » بيم« در واژة» بي«را با جزء » بيان«پيشنهادي مهري باقري، واژة 
 شناسي بعيد و غريب ايشان براي اين ريشه). 56-55: 1366(كند  از آن استنباط مي» انگيز بيم

د و نگارا و چگونگي تحول آن را به سادگي ناديده مي» بيم« در واژة» م«خويش، سرنوشت 
. نددا درستي گمان خود بسنده ميرا براي » بيان«و » بيم« در آغاز دو واژة» ب«وجه اشتراك 

ر يشت پنجم، اوستايي كه د paiti.dānəm د به واژةمل بيشتري با استناخانم مهري باقري با تأ
را » بيان«شناسي دارمستتر، واژة  د به ريشهآناهيتا به كار رفته، و با استنا در وصف جامة 123بند 

دانسته و اين دو جامه را يكي  paydán< *payán* به padtán حاصل تحول حلقة گمشدة
همان يشت در  129بند است كه در » سمور«همان » ببر«انگارد و بر آن است كه در اينجا  مي

شناسي چگونگي اين  اين ريشه). 18-17: 1365(هيتا به آن اشاره شده است آنا توصيف جامة
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جالل خالقي . گذارد پاسخ مي هاي بسياري را بي دهد و پرسش تحول آوايي را توضيح نمي

تني  عام و جهاني رويين مقولة هايي كلي، با هترا با استناد به شبا» ببر بيان«كوشد  مطلق نيز مي
تني اين  صوري رويين ايشان به مقايسة. تن تطبيق دهد زدان رويينبعضي از پهلوانان و اي

ر ها دتني و الگوهاي متفاوت آن رويين ماية هاي ساختاري بن وانان بسنده كرده و به مؤلفهپهل
كنند،  دكتر خالقي به رغم شواهد جالبي كه ارائه مي. دكن هاي مختلف توجهي نمي اسطوره

ببر بيان از  اند كه جامة اند و نتيجه گرفته انگيز كشانيده گفتموضوع را به نوعي جانورشناسي ش
نه ببر، نه پلنگ، نه يوزپلنگ و نه چنانكه برخي تصور «پوست جانوري است كه در اصل 

روشن نيست قرار دادن حال آن كه ). 292؛  290-275، :1372(» اند َببر، بلكه اژدهاست كرده
جانوراني واقعي مانند ببر و پلنگ روشنگر چيست و بر اي چون اژدها در كنار  موجودي افسانه

  1.چه اصلي استوار است
كنيم؛ در بند  اشاره مي اوستاتر شدن اين بحث به شواهد مورد استناد در  ابتدا براي روشن

  :خوانيم يشت مي آبان 123
zaranaēnəm paiti.dānəm vaŋuhi hištaite dražimnō arədvī sūra anāhita 

zaoθre vāčim paitišmarəmna2 avaţ manaŋha mainimna. 
 زرين ايستاده در آنجا، روشنايي، او، اردوي سور آناهيتا،) يا جامه؟(بندي  پوشيده در سينه«

  ).Weller, 1937: 151(» خود انديشان به اشتياق شنيدن زور، در انديشة
  :129و در بند 

                                                 
  :در توصيف رخش، اسب رستم هم به كار رفته است اژدها جانوري مشخص نيست و در وصف انسان و جانور، مثالً -1

  نشست از بر اژدهاي ژيان    تهمتن بپوشيد ببر بيان
  ).776، بيت 179ص / ، چاپ خالقي، دومشاهنامه(

هم بوده » مار، افعي« پلنگ نيز از آن مشتق است، اي كه واژة ه يكي از معاني ريشهنده نشان خواهيم داد كهاي آي در صفحه
ها  بندي ها و رده هاي قديم در فرايند نمادپردازي از اسطوره به سمت نامگذاري اين شواهد بر تداخل نامگذاري است و همة
  .كند داللت مي

  .تصحيح كرده است paiti- (i)šmarəmnaاين واژه را به   (Weller)ولر -2
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bawraini vastrå vaŋhata arədvī sūra anāhita θrisatanam bawranam 
čaturə zīzanatam <yaţ asti bawriš sraēšta yaθa yaţ asti gaonō.təma bawriš 

bavaiti  upāpō.  Yaθa.kərətəm  θwarštāi  zrūne  čarəmå  vaēnantō  brāzənta 

frəna ərəzatəm> zaranim. (Reichelt, H., 1968: 12) 
از سيصد ماده ببري كه  >اي جامه<ا، سور آناهيت  اي از پوست ببر پوشيده، اردوي و جامه«

ببر جانوري آبي است و . هريك چهار بچه زايند؛ زيرا ماده ببر زيباترين است، چون پرمو است
درخشد، بدانسان كه گويي كه آن را براي جشني آماده كرده باشد، درخشان از  پوست وي مي

  1.»آيد زر و سيم به چشم مي
ولر . داند خر مياي متأ همة اين بند را افزوده) Bartholomae, 1904: 925(بارتولومه 

)Weller 1937: 124, 152-153 ( نيز به پيروي از بارتولومه و اوستاشناسان ديگر، بخشي را
. داند كه توصيف آناهيتا را مخدوش كرده است اي مسلم مي كه درون چنگك نهاده شده، افزوده

 كشان راه شيري است؛ ما در ادامةوصيفي از كهبخش پاياني اين بند به گمان او تصويري و ت
بحث بار ديگر به اين موضوع باز خواهيم گشت، اما ذكر اين نكته را در اينجا خالي از فايده 

از  اوستاي از جانوري مانند ببر در اين بند از ا گرايانه يم كه چنين توصيف واقعدان نمي
  .ها نيست شتويژه ي به اوستاهاي سبكي مرسوم و معمول  ويژگي

هايي كه به نوعي با پوشش آناهيتا و  شرحي مختصر از معنا و وجه اشتقاق واژه به نخست
) 83 :1883(دارمستتر . ها ابراز شده استآن پردازيم و آرايي كه دربارة اند مي وطرستم مرب

يشت نآبا 123دانسته اين واژه را در بند » جامه، باالپوش«را  paiti.dānəm ژةمعناي اصلي وا
را نيز بدان  tunicهمان صفحه معناي  2 ترجمه و در پانوشت شمارة» الپوشبا« mantleبه 

 شدة ونديداد واژةدر بند ياد .افزوده و به بند نهمِ فرگرد چهاردهم ونديداد ارجاع داده است
paiti.dānəm  رمستتر و دابه كار رفته ) بند آييني دهن(» پنام«، بلكه به معني »جامه«نه به معني

به دست » پنام«شرحي از معناي اين واژه و كاربرد آييني  168ص  7 خود در پانوشت شمارة

                                                 
ييدي بر تنديس أت (Windischman, 1856: 34)زرين و سيمين آناهيتا را ويندشمان  يافتة جامةتوصيف تشخص -1

  .ملكه و ايزدبانوي مادر است داند كه نشانة زدبانوي ارمني ميزرين شوش، اي
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در دوران بعدي به دو مفهوم ويژه و متمايز  paiti.dānəmظاهراً تحول معنايي واژه  .دهد مي

 ).17: 1365، باقري. نيز نك(از سويي ديگر انجاميده است » پنام«از سويي و » جامه، باالپوش«
را دور از پيچيدگي دانسته و آن را به صورت » بيان« كه اشاره شد، آندرآس ريشة واژة چنان

 ، از ريشة»يي كه بر دوش اندازندردا«به معني  1فارسي باستان upāyōhon(om)* شدةبازسازي
yan-  داند كه آن را چون باالپوشي بر  را ردايي از پوست ببر مي» ببر بيان«گرداند و  باز مي

به » هميان«هاي فارسي يعني  را در يكي ديگر از واژه yan-او ستاك  .پوشيدند ي جوشن ميرو
 yōhو  yōsشناسد و بر آن است كه وجه اشتقاق اين دو به  ميباز 2»كمربند«معني 

ذكر اين نكته در اينجا . دگرد باز مي» تن انداختن پوشيدن، پيچيدن، بر«هندواروپايي به معاني 
هايي  در برخي از گويش -yas- / yanهندواروپايي  ايده نباشد كه از ريشةخالي از فشايد 

بر جاي مانده است كه پس از اين بدان خواهيم » بند كمربند، ميان«هايي با معاني  ايراني واژه
  .پرداخت

 upāرا حاصل تحول » بيان« در واژة baجزء ) 2-1: 1916( از سوي ديگر، آندرآس
» كمربستن«آندرآس اين واژه را . در درستي آن ترديدي نيستيگر دحدسي كه اينك  ؛داند مي

به » هميان« دانسته و واژة» بر دوش اندازند مانندي كهباالپوش يا جامة ردا«نكرده و آن را معني 
شناسي، با  كداً از منظر ريشهؤشناسي، م را نه از وجه معنايي بلكه از نظر ريشه» كمربند«معني 

نيز » بند ميان«در گويش طبري به معني » ياسه« كه واژة ه است؛ چنانريشه دانست هم» بيان«
از منظر تحول آوايي هيچ دليل متقني در . خانواده است ريشه و همترديد با اين دو واژه هم بي

در  -baايراني باستان به  -upaتوان ارائه كرد، زيرا در تبديل پيشوند  شناسي نمي رد اين ريشه
 در ريشة -yaدر هجاي آغازين  -a-؛ بلند شدن مصوت يچ ترديد نيستدوران ميانه جاي ه

*yan-  و يا*yas-  و تبديل آن بهyā-  هاي  در واژهbayān »شاهنامهدر » بيان ،hamyān 

                                                 
  .نقل كرده است upoyōhon(om)*س اين واژه را به صورت آآندر -1
 ēvanghanدر فارسي ميانه ) كستي(= » كمربند، بند كمر«  -aiwyāηhana: نيز  به كار رفته است اوستااين ريشه در  -2

  ).Bartholomae, 1904: 98(در فارسي » هميان«و »  پيراهن«. ؛ قس -yāh از ريشة



 سومشمارة  )                                     ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  130 

مله در طبري، به پيروي از هاي ايراني، از ج در گويش» بند ياسه، ميان« yāsa(/e)h، و »هميان«
هاي ايراني كهن از جمله در  ز ستاك فعل است كه در زبانرايج تشكيل اسم و صفت ا قاعدة

بر اين قاعده، با بلند شدن مصوت نخست از هجاي  بنا باستان رايج بوده است كهپارسي 
  .شود كه كاربرد وصفي نيز دارد ، اسمي ساخته ميāبه  aآغازين ستاك فعل، يعني تبديل 

وش آناهيتا شت كه بر جامه يا باالپيدر آبان paiti.dānəmاوستايي  از سوي ديگر، واژة
به  اوستااست كه در   ، هر يك با لغت ديگري مالزمشاهنامهدر » بيان« شود و واژة اطالق مي
شود و از قرار نام جانوري  ياد مي» ببر«از آن با نام  شاهنامهو در  bawri / bauuriصورت 

  است، اما چه جانوري؟
، قس »ببر« -bawraمه اسم مذكر ولرا بارتو» )وانحي(ببر « bawri / bauuriاوستايي  واژة

). Bartholomae, 1904: 925(داند  مي» اي، نام جانوري قهوه-سرخ« babhrávهندي كهن 
هاي گوناگون اين خانوادة  ر زبانگردد كه د ميهندواروپايي باز bhébhrus*اين واژه به  ريشة

، پروسي bibar، آلماني كهن beoforنگليسي كهن ها، مثالً اآن در زمرة: زباني باقي مانده است
در  .شوند اطالق مي» بيدستر، سگ آبي«و مانند آن، كه جملگي بر  bobr، روسي bebrusكهن 

و لغاتي كه در سطرهاي » اي قهوه-سرخ«صفتي است به معني  -babhrúزبان هندي كهن 
اگرچه اين حيوان در . اند هاي مختلف نقل شد، همگي از اين ريشه مشتق شده پيشين از زبان
 دهندةنبوده و همين دليل نه فقط توضيح هند وپا ديده شده، اما بومي شبه قارةبرخي مناطق ار

 گيري و اطالق نامواژة شناسي شكل هندواروپايي كهن، بلكه دليل ريخت -bhébhruفقدان 
*babhrú-  دهد  را توضيح مي» خرما موش«به)Adams, Mallory, 1997: 57.(  

اي،  قهوه-رخس« -babhrúدر شرح صفت ) Mayrhofer, 1996: 210(ايرهوفر م
 … áśvānريگ ودا  ~(» اي رنگ اسبِ قهوه« b/papru-nuآريايي هندو. ، قس»اي قهوه

babhrṹn( پالي ،babbu- »توان از  ، بر آن است كه اين صفت يا رنگ را نمي»گربهbawri- 
با » اي قهوه« bhruH-no*و  bhebhrú*اروپايي اوستايي جدا و متمايز دانست و صورت هندو

هندي كهن كه در اصل به معني  آيد، اين واژة كه بر مي چنان. ناگسستني دارند يهم پيوند
اسبِ « b/papru-nu. كه در اطالق اين صفت به عنوان اسم اسب، قس است، چنان» اي قهوه«



  131                                   جامة بوري آناهيتا: ببرِ بيان                                  چهل و هفتمسال 
شود، ممكن است نام جانوري  و در عين حال اسم خاص اسب ديده مي» كهر«يا » اي رنگ قهوه

از شواهدي كه مايرهوفر از . اي، مثالً ببر، ياد شده است قهوه -باشد كه از آن با صفت سرخ
است كه بار ديگر كاربرد اين صفت » گربه«پالي به معني  -babbuهمين ريشه آورده، يكي نيز 

قل كرديم، بندي كه كه پيشتر ن يشتدر بندي از آبان. دهد را به جاي اسم جانور نشان مي
بيدستر و ظاهراً بر جانوري مانند  -bawri است، واژة اصالت آن يا بخشي از آن مورد ترديد

خر محسوب شناسي بندي الحاقي و متأ لحاظ متناين بند از  .سمور آبي اطالق شده است
ن شود و سبك و ساختي غير معمول دارد، امري كه شايد ناشي از دستكاري مزديسنان دورا مي

 بندهشن براي مثال در. دانستند سانان را موجوداتي اهريمني مي ساساني باشد كه گربه
را به پانزده ) سردگانگرگ(او ... در دين گويد كه اهريمن آن دزد گرگ را آفريد«: خوانيم مي

. اندر يارد، درتازد نخست گرگ سياه، كوچك و سترگ سرده كه به هر چه: سرده فراز آفريد
كوه تاز خوانند؛ يوز و كفتار ) ايشان را(سردگان چون ببر، نيز شير و پلنگ كه گپس ديگر گر

  ).100-99: 1369فرنبغ دادگي، (» و توره كه شغال نيز خوانند
آبان يشت را  129در بند » بوري، ببر« bawri واژة اوستاخر به همين دليل در نگارش متأ

ي نماند كه مقصود و معني اي باق ههشك و شباند تا هيچ  با افزودن عباراتي چنان توصيف كرده
است و ممكن نيست كه ايزد آناهيتا با جامه و ردايي از » بيدستر، ببر«اوستايي همان  اين واژة

ستاشناساني شايد اين يكي از داليلي باشد كه او. ساني مانند ببر وصف شده باشد پوست گربه
به اين . ولر بخشي از آن را الحاقي بدانندن كساني همچوبند ياد شده و  مانند بارتولومه همة

توان  هاي ياد شده، نمي  شناسي واژه ترتيب، با توجه به ابهام اين بند و نيز معني دقيق و ريشه
  .راستي از پوست كدام جانور بوده استهآناهيتا ب توضيح داد كه جامةروشني  به

هاي تطبيقي جستجو كرد  ژوهشتوان با ياري پ هاي محتمل اين پرسش را مي يكي از پاسخ
هاي مبهم  هاي هندواروپايي، داده هاي هنر و ادبيات فرهنگ و با بررسي تطبيقي آثاري از حوزه

ائب نظر ص تر ساخت؛ دربارة روشن» بيان«شناسيِ واژة  ريشهآبان يشت از سويي، و  129بند 
ي ترديدي نيست و جا -upa-yāŋha*يعني » بيان« آندرآس و بارتولومه دربارة ريشة واژة

و   هايي عاميانه تراشي كند؛ با توسل به ريشه ييد ميد تحول آوايي درستي اين نظر را تأقواع
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عد حاكم بر تحوالت و ايراني و قوا هاي كهن و ميانة بدون آگاهي و دانشي از زبان
  .توان به سادگي حكم مردود بودن چنين آرايي را صادر كرد آوايي آن نمي هاي دگرگوني

هاي بسيار كهني اشاره  اين گفتار، ابتدا به آثار هنري برجاي مانده از فرهنگ امةر ادد
ا اين شايد ب. اند جامه و رداي ايزدبانوان به نيكي ترسيم و تصوير گشته هاآنكنيم كه در  مي

ن را دريابيم و به تبع آن روش» ببر بيان«ايزدبانو آناهيتا و » بوري« روش پيوند و پيوستگي جامة
به عبارتي ديگر، گذشته از . اند شود كه پوست كدام جانور در اين آثار به تصوير كشيده شده

مطالعات  رويكرد و روشي در حوزة مثابة به 1شناسي، با رهيافت و آيكونوگرافي متن و ريشه
كوشيم تا بلكه  بيات، ميدين، اسطوره و اد اي در گسترة رشته هاي ميان ژوهشتحليلي هنر و پ

  .ببر بيان را بزداييمسپس آناهيتا و  م دربارة جامةابها
ساناني چون پلنگ در پيوند با ايزدبانوي  ها گربهاي كه در آن مانده هاي برجاي ترين نگاره كهن

بندي از پوست پلنگ يا ببر  اند و ايزدبانوان و نيز شكارگران را با پوشش يا ميان بزرگ تصوير شده
هيوك  از واپسين دوران تمدن چتل. 2هيوكاست از چتلهايي  اند، يافته دهترسيم كر

 خورد ار آن به چشم ميهايي از پلنگ برجاي مانده كه گاه ايزدبانويي بزرگ نيز در كن نگاره سنگ
                                                 

تشكيل شده است و ) نوشتن= graphein(و گرافي ) تصوير= Icon(يوناني آيكون  آيكونوگرافي در لغت از دو واژة -1
شود و در آن نه به خالق و سبك اثر هنري، بلكه به تجزيه و  امروزه  بر روش پژوهش در تاريخ فرهنگي هنر اطالق مي

هاي  روش علمي پژوهش«)  A. Warburg( در اواخر قرن نوزدهم ابي واربورگ. پردازد تحليل محتواي تصوير مي
هاي  كنندة روشيوي سوق داد، بلكه توانست گسترة تعيينمت موضوعات ديني و دنآيكونوگرافي را نه تنها به س

اين روش بعدها . اي فراگير به كار گيرد را در جهت دادن به دانش هنر و تاريخ فرهنگي هنر به گونه آيكونوگرافيك
رهنگ جوامع، به اصولي هاي ف كوشد با توجه به آيكونوگرافي و ديگر حوزه آيكونولوژي مي. آيكونولوژي ناميده شد

هاي تاريخي تصوير و باورهاي  يافتن ريشه بر اين اساس، در آيكونولوژي صرفاً. هاي نمادين دست يابد ي از ارزشيزيربنا
سفانه اين واژه در أمت. ماند نظر نيست، بلكه روح مسلط نماديني است كه در كل فرهنگ همچنان باقي مي مرتبط به آن مد
اي رسا براي آن نيست و شمايل نيز يكي از انواع آيكون است و ما در  اري ترجمه شده است كه ترجمهنگ ايران به شمايل

اهميت آيكونوگرافي و آيكونولوژي در دين پژوهي، «، 1390مختاريان، بهار، . نك  »بريم اينجا صورت التين را  به كار مي
  .نه هنرمندانخا: ، تهران1، شماره نقدنامة هنر، »آيكونولوژي يونس و ماهي

2- Çatalhöyük  در سال .) م.پ 5000-8000(اي در مركز آناتولي كه نخستين آثار شهري باستاني دوران نوسنگي  منطقه
  .كشف شددر آنجا  1950
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در آثار و منابع ). Mellaart, 1964: 41-43(كه گاه جامه و باالپوشي از پوست پلنگ بر تن دارد 

ن نواحي آناتولي به همراه شير يا پلنگ يا با ردايي از پوست پلنگ ر بعد نيز ايزدبانواني از همااادو
ستش در تمدن هوري در دوران ، از ايزدبانوان مورد پر1ايزدبانوي هبت. اند بر تن تصوير شده

ها سوار بر پلنگي ظاهر  ، در نگاره2شاهان هندواروپايي نژاد ميتاني در جنوب آناتولي سلطة
نيز كه داراي خاستگاهي  4ايزدبانوي جنگ، همسر ست 3ناتآ). Leick, 1991:81(شود  مي

آيين ستايش وي به مصر نيز رسيده بود، پوست پلنگ بر تن . م.پ 1650سوري است و شايد از 
شماري از ايزدبانواني از اروپاي كهن بر گذشته از اين، تصاوير بي). Remler, 2006: 15(دارد 

  5.جاي مانده كه پوست ببر بر تن دارند
در . شود سانان در آثار ادوار بعد نيز پيوسته تكرار مي يوند ايزدبانو و پلنگ يا ديگر گربهپ

» مادرِ بزرگ«يا » مادر«، كه غالباً از او با نام 6يونان و آسياي صغير ايزدبانوي مادر كيبله يا سيبله
 :Roscher, 1890-1894(شود  شود، در بسياري موارد به همراه شيري نشان داده مي ياد مي

Bd.II,: 1640 .( در . اين ايزدبانو در كنار پلنگ نيز تصوير شده استدر برخي از اين تصاوير
هاي ديونيسي پس از  اسطوره. ياد شده است 7اشعار هومر نيز از همراهي پلنگ با افروديت

هاي  ننامي كه در زبا. كنند كه بايد متأثر از هند باشد دوران هلنيستي نيز از اين جانور ياد مي

                                                 
1- Hebet 

طالع براي ا. دانند شناسي نو خاستگاه اقوام هند و اروپايي را آناتولي در آغاز دوران نوسنگي مي هاي باستان در پژوهش -2
 :بيشتر نك

Mallory, J. P.; Adams, D. Q., 2006, The oxford Introduction to Proto-Indo-European and 
the Proto-Indo-European World, Oxford University Press. 
3- Anat, Anath 
4- Set 

شناسي از بلغارستان، اي باستانه در آثار خويش ايزدبانوان اروپاي كهن را بر اساس يافته) Gimbutas(جيمبوتاس  -5
ها را آن ه است، نقش ببرگونة پيكرةدر تصاوير فراواني كه او از اين ايزدان منتشر كرد .بندي كرده است يوگسالوي رده

  .اند اي قهوه-به رنگ سرخ نقوشي مارپيچ كه معموالً :توان به روشني بازشناخت مي
6-  Kybele ،Cybele  ) Κυβέλη,  Κυβήβη 

7- Aphrodite ايزدبانوي عشق و زيبايي در يونان.  
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شود  سانان نيز اطالق مي ديگر گربه اند، بر نهاده) panter(پلنگ بر  2و التين 1يوناني
)Roscher, Ibid, Bd. IV, 747( .التين  ريشة واژةpardalis3  به*prda  هندواروپايي و

pŕdâku 4كه لغت  گردد، حال آن باز مي» افعي، مار«به معني  سنسكريتpanter سنسكريت  با واژة
puņdarika »ندريشه است؛ چون پلنگ نه از جانوران بومي يونان و اروپا، بكه بومي ه هم» ببر، پلنگ 

در يونان گاه جانوراني ديگر را نيز . واژه بوده باشد ها بايد وام است، پس نام او در اين زبان
panter شود  اند، مثالً نوعي گربه به همين نام خوانده مي ناميده)Roscher, Ibid, Bd. IV: 

» ببر، پلنگ«و  »مار، افعي« - واژةاين واژه بر آن است كه  مايرهوفر در توضيح ريشة. )749-51
 * / pard* به» پلنگ« اين كه ريشة واژة. جدا دانست» پلنگ« فارسي توان از واژة نمي را
نواده خا هم» مار« * وداييگذارد كه اين واژه با لغت  گردد، ترديدي بر جاي نمي باز مي» رنگين«

توان پيوند و نسبت پلنگ، ببر و  با استناد به اين ريشه مي). Mayrhofer, 1996: 163(است 
  .بهتر درك كرد» ...رنگين، خالدار و «هاي كهن بر اساس صفت  مار را در فرهنگ

پهلوان  5اند، هراكلس سان تصوير شده گذشته از ايزدبانواني كه در يونان به همراه جانوري گربه
هردوت . شود هاي يوناني و رومي نيز با پوست شير يا پلنگ بر شانه تصوير مي اسطورهجنگاور 

اين نظر امروز ديگر اقبالي . اند نويسد كه يونانيان شخصيت هراكلس را از مصريان به وام گرفته مي
نخستين توصيف از . دانند ثير آيين مهرپرستي ميأندارد و بسياري از خصايص هراكلس را تحت ت

كند كه او را با كمان، گرز و پوست شير  ارائه مي 6لس با گرز و پوست شير را پايساندروسهراك
توصيف هركول با باالپوشي از ). Roscher, W. 1980-1984, II, 2138( 7توصيف كرده است

                                                 
1- πάρδαλις, πάυϑηρ, πάρδος, λεόπαρδς 
2‐ panthera, pardus, leopardus 
3- πάρδαλις 
4- πάνϑηρ 
5- Herakles 

6- Peisandros در يونان. م.سياستمدار قرن پنجم پ. 

هاي  كشد؛ كنشي كه بر اليه هفتگانه شير را مي هاي او در يكي از خوان. رستم نيز به شيراوژن متصف است شاهنامهدر  -7
هركول پس از كشتن شير پوستش را بر . كند هاي ايزدان و پهلوانان هندواروپايي داللت مي كهن و مشتركي در اسطوره

  .افكند، اما رستم اگرچه شيراوژن است، پوششي از پوست ببر بر تن دارد دوش مي
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هاي كهن او  پوست شير نسبت به توصيف او با گرز توصيفي جديدتر است و در تصاويري بر گلدان

هراكلس در اين تصاوير . م.پ 6؛ از پايان سدة )Ibid: 2139-40(شود  هرگز با پوست شير ظاهر نمي
ي اتروسكي و ايوني باستان به چشم شود، تصاويري كه بيشتر در آثار هنر با پوست شير ظاهر مي

وي بر آن ). Ibid: 2143(داند  ثير ايزدان فنيقي و شمال سوريه ميأخورد و روشر آن را تحت ت مي
از ). Ibid: 2146(هاي ايراني نيز اين موضوع به وام گرفته شده است است كه در برخي از اسطوره

سانان  گربهپيوند ايزدبانوي بزرگ كيبله با  پيشينةآيد كه از سويي  شد برميها اشاره شواهدي كه به آن
رومي نيز با پوست شيري  - گردد و، از سوي ديگر، هركول پهلوان يوناني ميبه نواحي آناتولي باز

تصوير از پوستي آويخته بر شانة پهلوان كامالً با  اين توصيف و. شود آويخته بر شانه يا سر تصوير مي
از  upa-yāŋha*، يا به سخن ديگر upāyōhon(om*(يعني » بيان« ةآس از واژپيشنهادي آندر ريشة

yah- / yas-   همخواني دارد» ردايي كه بر شانه اندازند«به معني.  
ايزدبانوي بزرگ . شوند در هند نيز ايزدبانوان برجسته با پوست ببر توصيف و ترسيم مي

ايزدبانو ). Arbman, 1922: 38-39(آويزد  پوست ببر بر تن مي 2فام با ده بازو زرين 1دورگاكالي
است، به همراه شير و  4خر و تركيبي از شخصيت ايزدبانو دورگا و پروتينيز كه تجلي متأ 3كاتيايني

، ايزدبانوي بخت و سرنوشت پوست 5اكاجاتا). Jordan, 2004: 158(شود  ببر توصيف و ترسيم مي
ايزدبانوي باروري و  7دمان و مانساوي سپيدهايزدبان 6تارا). ibid: 87(ببر بر تن خويش افكنده است 

رود، همگي پوست ببر  ترين ايزدبانوان هند به شمار مي كه بس از كالي و تارا از مهم 8تريپوراسوداري
  ).Monagham, 2010: 186; 208-209(پوشند  مي

                                                 
1- Durgā‐kāli 
2- Dashabhuja 
3- Katyayani 
4- Parvati 
5- Ekajata 
6- Tāra 
7- Manasā 
8- Tripura-sudarī 
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 رند؛ يكيهاي هندي پوست ببر بر تن دا گذشته از اين ايزدبانوان، دو ايزد جنگاور نيز در اسطوره
كه ويكاندر او را اصالتاً تجلي يكي از صفات  است جنگاور از ايزدان مهم طبقة 1رودرا هااز آن

و به سان ) Wikander, 1938: 75(كند  كم هويتي مستقل كسب مي دانسته و كم 2ها ماروت
 ,Otto(شود  بر تن توصيف مي vyāghrājinaبا پوست ببر  mŗiga-vyādhaشكارگري وحشي 

يك با  ايزد رودرا و هر گانة ن گروهي هندو و تجلي يازده، در اصل ايزدا3اكادس رودرا). 1932:21
به اين گروه از ايزدان، شيوا را نيز بايد ). Jordan, 2004: 87(شانزده دست، پوست ببر بر تن دارند 

از آنجا  اين ويژگي شيوا). Arbman, 1922: S.37(افزود كه در كنار رودرا پوست ببر بر تن دارد 
 :Schroder,1908(خر به شيوا اطالق شد أهاي رودرا در منابع مت خيزد كه بسياري از ويژگي برمي

 :Wikander, 1938(شود  از ايزدان جنگاور ودايي، ايندرا نيز با پوست ببر توصيف مي. 4)54-56

يزدبانوان هندي مرسوم تنها نزد ادهند كه پوشيدن پوست ببر نه ن ميانبوه اين شواهد به نيكي نشا). 29
هاي هندي مانند رودرا، شيوا و ايندرا نيز همگي پوست ببر بر  بوده است، بلكه ايزدان جنگاور اسطوره

ها يا چون دوالي بسته از شانه به كمر  تصاويري شيوا را با پوست ببري آويزان بر شانه. كنند تن مي
  .دهند نشان مي

رستم شاهدي ديگر از شواهدي » ببر بيان«پوش  ناهيتا و تنيشت از ايزدبانو آآبان 129توصيف بند 
اي كه  كنند؛ ردا و جامه يا جنگاوري را با پوست ببر و پلنگ ترسيم و توصيف مي يياست كه ايزدبانو
. پوش ايزدبانو يا پهلوانِ جنگاور ياد شده است ترين آثار هنري و نوشتاري به عنوان تن از آن در كهن

                                                 
1- Rudra ها و مالزم ايندرا پدر ماروت. 

2-Maruts   :آنان پسران رودرا و ديتي . اند هاي هندي كه ايزدان طوفان و سيل جنگجويان جوان در اسطوره)Diti (
ي هم به كار پيوند تنگاتنگي كه با هم دارند و گاه بسيار به جا ها و رودرا ايزداني هستند كه سواي ماروت ودادر . هستند

ثير دي همين طبقه، ايندرا و تريته، تأگيري صفات و كاركردهاي ايزدان فر جنگاورند و در شكل روند، تجلي طبقة مي
 .اند چشمگيري داشته

3- Ekadasarudra 
 :براي اطالع بيشتر نك -4

- Srinivasan, D. M., 1983, “Vedic Rudra-Śiva”, Journal of the American Society, Vol. 103, 
No. 3, pp. 543-556. 
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هاي هندي كه با پوششي از پوست ببر  و ايندرا، دو ايزد جنگاور اسطورهروشن است كه رودرا 

 129بند  شاهد آشفتة. ي تنگاتنگ با رستم پهلوان حماسة ايراني دارندشوند پيوند توصيف مي
كوشد تا به رغم  با الحاق و الصاق عباراتي در توصيف بيدستر يا سمور مي bawriيشت در شرح  آبان

  .ببر جانوري اهريمني وارد نيايد اي به باورهاي زرتشتي دربارة شهرت خدمخدوش شدن عبا
گويد كه  يشت از پوششي زرين و سيمين سخن مي آبان 129از اين گذشته، بند 

اين گمان دور از واقعيت نيست اگر . اند اوستاشناسان آن را توصيفي از راه شيري تلقي كرده
  .ه از پوست پلنگ بدانيم تا پوست سمورچنين توصيفي را بيشتر توصيف و تشبيهي شاعران

كند كه به نوعي جانوراني  اين واژه بر معاني متعددي داللت مي پيشتر اشاره كرديم كه ريشة
شاهدي هست كه از  شاهنامهدر . گيرد اي را در بر مي با پوستي از طيف رنگ سرخ و قهوه

به معني  1وداهندي در  -babhrú گفتيم كه واژة. وان استنباط كردت خالل آن اين معني را مي
در  شاهنامهچنين معنايي را در . و همين صفت بر اسب نيز اطالق شده است» اي قهوه -سرخ«

  :توان كرد توصيف رخش، اسب رستم، استنباط مي
ــران ــا ك ــران ت ــار از ك ــر نگ ــنش پ  ت
 همي رخش خوانيم و بور ابرش است

  

 چــو داغ گــل ســرخ بــر زعفــران     
 سـت  آتـش به رنگ آتشي و به خـوي  

  

)102-101، ابيات 335صحيح خالقي، يكم، ص ، تشاهنامه(   
  :كند جالب اينجاست كه رستم پيش از يافتن رخش هم او را اينگونه وصف مي

  رنگ در خون شومور گلــچو با ب  شوم  جنگ من چون ببيني كه در
  )79، بيت 333يكم، ص : همان(

به » ابرش« اي و واژة قهوه-به معني سرخ داوهمانند  شاهنامهدر » بور« آشكار است كه واژة
 :شود چنين توصيف مي» ببر بيان« شاهنامهدر . معني خالدار به كار رفته است

  

ــگ ــرم پلنـ ــام دارد ز چـ ــي خـ يكـ
  

ــه جنــگ    ــد ب ــدر آي بپوشــد همــي ان
  

                                                 
  ).áśvān … babhrṹnريگ ودا  ~(» لقب اسب«  b/papru-nuهندوآريايي  .سطور پيش؛ قس. نك -1
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ــدش ز ــزون دان ــن ف ــان و جوش  خفت
 
  

 همـــي نـــام ببـــر بيـــان خوانـــدش 
 ج
  

1)112رستم و سهراب، تصحيح مينوي، ص (  
به سادگي ترديد توان  اين ابيات حتي اگر سخن اصيل شاعر نباشد، در اصالت محتواي آن نمي

شناسي و تصحيح متن  چاپ آقاي دكتر خالقي اين ابيات مطابق با موازين متن كرد؛ در شاهنامة
آن  توان انكار كرد كه محتواي اند، با اين همه نمي انتقادي  در شمار ابيات الحاقي از متن خارج شده

 129كند؛ همانگونه كه واژگان و عبارات افزوده و الحاقي بند  بر معنايي ريشه دار داللت مي
مردان زردشتي بر معنايي  نيست، اما الحاق و الصاق آن از سوي موبدان و دين» اصيل«يشت نيز  آبان
تفسير رسمي و  خود فاقد اصالت نيست، بلكه بازتابي از تعبير و كند كه اين معنا به نوبة لت ميدال

اند،  ولر نشان داده د است و همانگونه كه بارتولومه و به تبع اومردان از اين بن موبدان و مغ» اصيل«
در راستاي انطباق محتواي معنايي آن، يعني اهريمني بودن جانوراني مانند ببر و پلنگ » تحريف«اين 

ست، زيرا به روشني پيداست كه شناسي و اعتقادي ايشان بوده ا، در ساختار جهان...و شير و 
توصيف ايزدبانويي چون آناهيتا پوشيده در پوست جانوري اهريمني مانند ببر هيچ همسازي و 

از . اعتبار و فاقد معنا نيست بنابراين، هر شاهدي به تعبيري بي. همسويي با باورهاي مزديسنان ندارد
اي از  گرايانههايي توصيف واقع داستان سوي ديگر، اين نكته را نبايد ناديده انگاشت كه در چنين

و  2شناسي مد نظر نيست ها و موازين دانش جانورشناسي و زيست جانوري خاص به پيروي از داده
درستي و با هراستي كدام جانورِ يك سرده مراد است؛ بهتوان گفت كه ب در بسياري از متون نمي

» گرگ شير«سردگاني مانند  ميانه از گرگ و متون فارسي اوستاتوان گفت كه مقصود  قطعيت نمي

                                                 
  :چاپ مسكو چنين آمده است شاهنامهاين ابيات در  -1

 يكـــــي جامـــــه دارد ز چـــــرم پلنـــــگ
ــدش   ــان خوانـــ ــر بيـــ ــام ببـــ ــي نـــ  همـــ

  

 بپوشــــد همــــي انــــدر آيــــد بــــه جنــــگ 
 بپوشــــد بــــر و انــــدر آيــــد بــــه جنــــگ 

                                   )1384 :538( 
  ج   

  :با استناد به بيت) 449: 1362(آقاي اميدساالر  -2
  ه ببر بيانــچه جنگي پلنگ و چ    چه طوس و چه پيل و چه شير ژيان

  .دانند را پلنگ نمي» ببربيان«
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 بندهشبراي نمونه در . كدام جانور و غرض از همنشيني چنين جانوري با ماري مانند افعي چيست

را بزند، پاداش آن  گرگ شيرچنين گويد در دين كه هركس چهار «: 5فصل بيست و سوم، بند 
در مورد . ن فرايند خاص جانوران نيستاي. »را زده باشد) گرزه(كوتاه  چندان باشد كه ماري دم

نشيني و  شود و اين همان محور هم هايي تكرار مي اسامي جغرافيايي، گياهان نيز چنين دگرديسي
جانشيني است كه بدون دگرگوني در ساختار روايت به اقتضاي شرايط اقليمي، تاريخي، ديني و 

ه به شواهدي كه از منابع مختلف پس با توج. دهد فرهنگي و جز آن در روساخت روايت روي مي
هاي هندواروپايي نقل  گپوشش ايزدبانوان و جنگاوران در اساطير و روايات ديني فرهن بارةدر

نقش پوست جانوراني از يك سرده، مانند پلنگ، شير و ببر، به عنوان جامه و باالپوش  كرديم،
آشكار روشني بهونمايه و دگرديسي آن بانوان از چندين هزار سال پيش از ميالد و تكرار اين در ايزد
شاهدي ديگر از اين  شاهنامهدر خود » پلنگينه«رستم با » ببر بيان«دگرديسي و جانشيني . شود مي

  :هاست دگرديسي
  پوش ي پلنگينهــونه پيلــــين گا بر     بگفتند كاي مرد با زور و هوش 

  ) 2467، بيت 256، تصحيح خالقي، سوم، ص شاهنامه(
  :افراسياب در وصف رستم يا سخن

  گينه پيراهن استـه او را پلنــــــك  بگفت آنك اين رنجم از يك تن است 
  )2660، 269، تصحيح خالقي، سوم، ص شاهنامه(

  :تهمتن در متن كهن سغدي نيز آمده است ، توصيف جامة پلنگينةشاهنامهگذشته از 
  ).Benveniste, 1940: 135(» پوشيد 1چرم پلنگ و رستم بيدار شد و جامة... «

كردند، از  اي كه اين ايزدبانوان و پهلوانان بر تن مي توان نتيجه گرفت كه جامه پس مي
سان مانند شير، پلنگ و ببر بوده است و گاه در متون جانشين هم به كار  پوست جانوراني گربه

  .اند رفته

                                                 
1- pwrδnkh črm 
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مرث و سيامك هم به رستم، در داستان كيو پوشي، پيش از توصيف جامة پلنگينه شاهنامهدر 
  :كار رفته است

ــوه ــد ز ك  ســر تخــت و بخــتش برآم

 
 بپوشيــــــد تـــن را بــه چــرم پلنــگ

 
  

 پلنــــــگينه پوشـيد خـود بـا گـروه     
 )7بيـت   21ج يكم، ص : همان(      

 كه جوشن نبد خود، نـه آيـين جنـگ   
 )30بيت 23يكم، ص : همان(          

  

پلنگينه، به علت نبودن زره فلزي، كوششي در بيت اخير كوششي است در توجيه پوشيدن 
اي روايت تغييري  راستاي عقالني كردن روايت؛ اما به رغم چنين كوششي ساختار اسطوره

ها، به  ها و جايگشت ها، دگرديسي پوشي ايزدبانوان نيز، به رغم دگرگوني پلنگينه. نكرده است
هايي به ايزد  ت پس از دگرگونيپايي برجاي نهاده و اين صف از خود رد شاهنامهنوعي در 

  :شود سروش نسبت داده مي
  پوشي پلنگينهاسان پريه ب  كايك بيامد خجسته سروشي

  ) 27بيت  23ص  يكم،: همان(
تر، در  ترين ايزدان ايران پيش از اسالم و، سپس ايزدان، ايزد سروش، از برجسته چرا از همة

شود،  ياد مي» پوش پلنگينه«رد، و با صفت كه خصلتي مادينه دا» پري«دوران اسالمي با نام 
  پلنگي كه جانوري اهريمني است؟

يك  سروش نمايندة«: گويد صيت سروش ميهاي كهنِ شخ دگرديسيِ ويژگي نيبرگ دربارة
 او برادر اشي، خداي مادينة. كند هاي ميثره را از آن خود مي او بسياري از ويژگي... گروه است 
اند  ايزدان اجتماعي نيبرگ دربارة ايزدان زن كه نمايندة ).69-68: 1383(ست باروري ا

باروري در انجمن ميثره، با سروشه  ا آرميتي، به عنوان ايزد مادينةنويسد كه اشي در گاهان ب مي
، يعني اوستاسروش در  -ašyaگرشويچ نيز لقب ). 299همو، ص (يابد  پيوند نزديك مي

Sraošō Ašyō اين پيوند در ادبيات فارسي ميانه نيز . كند بررسي مي را با استناد به همين پيوند
 / در تركيب Srōš-ahravi Srōš-ahlāy »و در منابع سغدي به صورت » سروش اهالي
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srwšrt  باقي مانده است)Gershevitch,1959: 194(. و سروش در  1ارتباط تنگاتنگ اشي

منبع فردوسي اساساً از اشي نيز  كند كه شايد در ادبيات ديني كهن ايران اين تصور را ايجاد مي
در كنار سروش ياد شده بود و چون در ادبيات پس از اسالم از ايزدان كهن ايران تنها سروش 

» پري« ولي در واژةشد ماند، نام اشي حذف  هاي كهن خويش ماندگار با حفظ برخي از ويژگي
كاركردهاي اشي و سروش  اين تداخل. اي مبهم و تيره از صفت مادينگي او بر جاي ماند نشانه

 شاهنامههاي شفاهي آن رواياتي است كه در  بر اثر پيوند تنگاتنگشان شايد پيامد نقل و انتقال
، كه منابع ديني »پري«اي چون  بودن موجود مادينه» پوش پلنگينه«اي از آن حفظ شده كه  سويه

و منفور محسوب  ، خصلتي منفي2اند زرتشتي از آن با صفات و خصايص اهريمني ياد كرده
  .شد نمي

  

  گيري نتيجه
ترين تصويرها و آثار  در كهن: گيري كرد توان چنين نتيجه با توجه به شواهد ياد شده مي

هاي هند  در اسطوره .جامه يا باالپوش ردامانند ايزدبانوان از پوست پلنگ يا ببر است ،هنري
ايزدبانوي آب و باروري در آناهيتا، . رود پوست ببر پوشش اكثر ايزدبانوان به شمار مي

اي كه با استناد به  واژهنام شود؛ توصيف مي» بوري«ني با پوست ها و اديان ايرا اسطوره
ساناني چون شير و پلنگ و ببر در باورهاي ديني  اما گربه. شد اطالق مي» ببر«شناسي بر  ريشه

يشت،  آبان 129ي، در بند لفان مفسران متون اوستاياند، مؤ در شمار آفريدگان اهريمنيزردشتي 
با الحاق توصيفاتي از بيدستر، نقش پوست ببر به عنوان رداي ايزدبانو آناهيتا را از متن 

                                                 
ق دارد و داند كه به ايران پيشازرتشتي تعلداراي موادي مي كه در وصف اشي است اساساًرا پيراس نيز يشت هفدهم  -1
 Piras, A. 2004, “Mesopotamian Sacred Marriage and ← ه استهاي زرتشتي پذيرفته شدكم در آموزهكم

Pre-Islamic Iran”, Milan: Università di Bologna & IsIao, pp. 249-59 
←www.aakkl.helsinki.fi/melammi/ 

درآمدي بر  .»تهمينه كيست؟«). 1390. (تاريانبهار مخ :، نكاهريمني او در منابع فارسي ميانه دربارة پري و خصيصة -2
 .آگه :تهران .اي شاهنامه ساختار اسطوره
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 »ببر«دانست يا » ببر«در بند مزبور را  bauuri اكنون دشوار بتوان واژةاند، به نحوي كه  زدوده
پري پلنگينه «دبانوان، به شكل ايز بازنمود پوشش پلنگينة شاهنامهاز سوي ديگر، در ). بيدستر(

گذشته از اين، نشان داده شد كه دو ايزد جنگاور، . در توصيف سروش باقي مانده است» پوش
هاي هندي پوششي از پوست ببر و هركول پهلوان جنگاور  رودرا و ايندرا در اسطوره

اور رستم پهلوان جنگ. هاي يونان و روم نيز پوست شير و پلنگ بر دوش دارند اسطوره
  .هاي ايراني نيز پوششي از پوست ببر و پلنگ دارد اسطوره
هاي هندواروپايي بيشتر بر  ببر و پلنگ در زبان نكته نيز نشان داده شد كه ريشة واژة اين

ها به خود اين جانوران و نيز اسب، گربه و  كند و در اين زبان رنگ پوست جانوران داللت مي
به   -yah- / yasاز  -upa-yāŋha*حاصل تحول » بيان« اژةشود؛ و سرانجام، و اطالق مي مار،

 پوست ببر بر شانه«به معني » ببر بيان«، و تركيب اضافي »ردايي كه بر شانه اندازند«معني 
بر دوش انداختن پوست شير و پلنگ  را تصاوير به دست آمده از شيوة اين واژه. است» افكنده 

  . كنديوا تأييد ميل و نير پوست ببر بر دوش افكندة شهركو
  

  كتابنامه
  .458-447صص  .كاليفرنيا .ايران نامه .»ببر بيان« .)1362( .اميدساالر، محمود 
  .19-6صص  .سال دوازدهم .آينده .»ببر بيان« .)1365( .، مهري)سركاراتي(باقري  
  .مركز :تهران .هاي كهن گل رنج .)1372( .خالقي مطلق، جالل 
  .59 - 54صص  .سال سيزدهم .آينده .»ببر بيان رستم« .)1366( .شهبازي، شاپور 
موسسه مطالعات  .تهران .تصحيح مجتبي مينوي .داستان رستم و سهراب ).1369( .فردوسي، ابوالقاسم 

   .و تحقيقات فرهنگي
  .هرمس :تهران .جلد 2 .چاپ مسكو بر پاية. شاهنامه .)1384. (ــــــــــــــــــ 

مركز دائره  :تهران .جلد 8 .به كوشش جالل خالقي مطلق .شاهنامه .)1386( .ـــــــــــــــــ  
  .1386 .المعارف بزرگ اسالمي
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  .توس: نتهرا .مهرداد بهار ترجمة .بندهشن .)1369( .فرنبغ دادگي 
آيكونولوژي يونس و : پژوهي اهميت آيكونوگرافي و آيكونولوژي در دين« .)1391( .مختاريان، بهار 

  .خانه هنرمندان .تهران .1شماره  .هنر نقدنامة .»ماهي
دانشگاه  :كرمان .آبادي الدين نجم سيف ترجمة .هاي ايران باستان دين .)1383( .نيبرگ، هنريك ساموئل 
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