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 1۶/۰۴/۲۰1۹           محمد صالح گردش
 

 در رابطۀ نام ُرستم
 

های کهن حوزۀ فرهنگی ما ُرستم نمادی از زورمندی، دالوری،  در قصه ها و روایت
مقاوم و پایدار در برابر تجاوزگران، و سمبول توانمندی و جسارت است. او عنصر 

 ست.ا حفظ و حراست از مرز و بوم و نوامیس مردمی
این عنصر « رستم نماد ماندگار ملت»ی زیر عنوان ئ در مقاله« ینئعبدالرزاق رو»

جاودان و قهرمان قصه های مردم سرزمین ما را در پویه ادب پارسی از گذشته تا 
 1387رفته که در شماره دوم فصلنامۀ آریاویچ، بهار و تحقیق گ تتبعامروز به 

 خورشیدی به چاپ رسید.
ه ک گفتن موضوعی هستم و آن این اصل موضوع بپردازم، ناگزیر به که به پیش از آن

 مغرب زمین متمایز می ئی ما را از قهرمانان اسطوره ئی آنچه قهرمانان اسطوره
 ما بیشتر چهرۀ انسانی دارند و میسازد این است که قهرمانان قصه های باستانی 

اند. اما در رابطۀ قهرمانان اسطوره  اند و وجود خارجی داشته توان گفت که هر کدام در یک مقطع زمانی معین زیسته
بخشیده اند که نسبت به وجود داشتن آنها در  ئیها چنان قدرت و توانا قدر غلو گردیده و به آن های مغرب زمین آن

 دارند تا انسانی. ئیافتیم، زیرا قهرمانان مغرب زمین بیشتر چهرۀ خدا ه شک و تردید میهای معین ب زمان
در زبان پهلوی »نویسد:  است که محترم روئین در بخشی از همان مقالۀ خود می این نوشته واداشت، این آنچه مرا به

شاهنامه است، ولی در شاهنامه  در« تهمتن»معنا با  باشد که هم می« دارندۀ پیکر زورمند»نام رستم به معنای 
ود: ش که از زبان رودابه بانو، پس از زادن رستم، ناخود آگاه گفته می رستن آمده است چنان کلمهٔ مصداق نام رستم از 

 رستم! یعنی از بارداری رها گشتم.
 در ادامۀ مطلب فوق این بیت فردوسی آمده است:

 

 برستم بگفتا غم آمد به سر
 م پسرنهـــادند رستـمش نا

 

 خوانده و دانسته شده است.« َرستن»از مصدر « برستم» کلمهٔ بنابراین در بیت فردوسی 
که در « تَخمَ » کلمهٔ در رابطه « تهمورث»و در مقالۀ زیر عنوان « یشت ها»در جلد دوم اثر « پورداود»روانشاد 

س هخامنشی و گات ها و سایر نویسد که تَخَم در فر جزء اول اسم تهمورث، و جزء دوم اسم رستم موجود است، می
معنای دلیر و پهلوان است و این کلمه با این معنای خود جداگانه در اوستا استعمال شده است و در  های اوستا به قسمت

 که فردوسی گوید: شده چنان« تَهم»پهلوی و پارسی 
 

 انـی زبـتهم هست در پهــلوان
 بمردی فزون ز اژدهای دمان

 

 افزاید: در رابطه اسم رستم می موصوف در ادامه مطلب فوق
در شاهنامه تهمتن لقبی است که برستم داده شده یعنی بزرگ پیکر و قوی اندام در واقع تهمتن معنی کلمه رستم است »

 از همین کلمه است که بمعنی بالش و نمو است raodhaچه رستم نیز مرکب است از دو جزء نخست از کلمه َرئوَد 
که بمعنی بالیدن است  raodروی در فارسی که بمعنی چهره و صورت ظاهر است کلمه مذکور از ریشۀ فعل َرئود 

بنابراین رستم درست بمعنی تهمتن است یعنی کشیده باال و  دوم از کلمه تهم رستن و روئیدن میباشد از همین کلمه است
ۀ در اسم گستهم نیز کلم پیکر بسا در فرهنگها رستهم ضبط شده بخوبی جزء دوم اسم محفوظ است تن و قویبزرگ 
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تهم بهیئت اصلی خود باقی است یکی از سرداران داریوش بزرگ که در کتیبۀ بیستون از او اسم برده شده موسوم 
 «ترجمه شده است.« تک»م به بوده به تخم سپاد یعنی دارنده سپاه دلیر در تفسیر پهلوی اوستا تخ

معنای پهلوان دلیر دانسته است. ر. ک: )تاریخ زبان فارسی. ص استعمال نام رستم را به« پرویز خانلری»چنان هم
1۰۴) 

معنای متفاوت دلیر و قوی و عمق معنای جزء اول نام رستهم رسیده است، ولی جزء دوم را بهاستاد پورداود به 
 داند.بزرگ می

معنای در پارسی به Tamتَم  کلمهٔ است و این واژه نباید با  Tahmرستم، تهم  کلمهٔ متذکر باید شد که جزء اخیر اکیداً 
در زبان پهلوی.  Tomتوم  کلمهٔ ایست از ریشه تَم واژه کلمهٔ که در چشم پیدا میشود، اشتباه گردد.  ئیتاریکی و پرده
 ابن یمین گوید:

 نرگس نشان ســـروری اندر جبیــن تو
 بیند اگر چه در بصرش آفت تم است.

گ در ت کلمهٔ برگردانیده شده است، باصرفنظر از معانی دیگر « تگ»تخم)تهم( در زبان پهلوی به  کلمهٔ که  ئیاز آنجا
 شویم: پارسی، در پی معنای مقصود خود از این واژه می

-تگ)تک( به کلمهٔ . در لغت، های تگ و تک از یک ریشه و اصل باشند رسد که در بعضی موارد هیئت نظر می به

 معنای دو و تاخت و تیزی در رفتار و دویدن است. دقیقی گوید:
 

 لـیـبر نشسته چـــو ن ئی یکی دیزه
 تن همچو نیل به تگ همچو آهو به

 (۴۹، ب ۶۹دیوان دقیقی)ص         
 :ئیسنا

 

 اسب تازی ز اسب ســاکن رگ
 خو، اگر نشد هم تگـمـگشت ه

 دی:سع
 

 اسب تازی دو تگ رود به شتاب
 اشتر آهسته می رود شب و روز

 موالنا:
 

 هر که را با اختری پیوستگی است
 مر او را با اختر خود همتگی است

 

 است.« همَدِوش»و « هم دو»به معنای  ئیدر دو بیتی از حضرات موالنا و سنا« همتگ»
نای تک مع به« تکاپو»آورنده، دونده و اسب تندرو. در ترکیب معنای تک  تگاور)تکاور( به کلمهٔ تگ در ترکیب  کلمهٔ 

 در زبان پشتو موجود است.« تگ و راتک»و پو، دوندگی و آمد و شد با شتاب. و در ترکیب بیان 
باشد. در این  معنای یخچه، قطره های یخ بستۀ باران که از آسمان آید، می در زبان پارسی به« تگرگ»پهلوی  کلمهٔ 
-معنای شتاب و تندی و تیزی است، وجود دارد و ممکن است که تگرگ )ژاله( در اصل به که به ، جزء تگکلمه

معنای یخچه و قطرات یخ بسته شده است.  تگ بوده باشد که بعداً به کلمهٔ معنای باران و بارندگی تند، از ریشه معنای 
 دقیقی گوید:

 

 بکردند یک تیر باران نخست
 اران درستـهـرگ بـبسان تگ

 (۴73، ب ۶8دیوان دقیقی)ص         
 

به معنای تندرست و زورمند « تَکلَه»عامیانه  کلمهٔ معنای بز نر قوی، و  به« تََکه» کلمهٔ جزء تگ)تک( در ترکیب 
 معنای زور و فشار باشد: به« مسعود سعد سلمان»تگ در این بیت کلمهٔ موجود است. شاید 

 

 ر مخالف حصنی کشد ز آهن و سنگـو گ
 آرند ز روزن و در، آتش و آب بر او تگ
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و « تگ آرده»معنای تاب و مقاومت است چنان که در ترکیب های  تگ در زبان پارســی زبانان سیســتان به کلمهٔ 
 معنــای تاب آوردن است. ر. ک: ) واژه نامه سکزی( کــه به« تگ داده»
معنای امیر، دالور و بهادر آمده  به در فرهنگ ها کلمهایست که در آن جزء تگ موجود است. این  کلمهٔ « تگین»

 است و همچنان در قدیم لقب حکمرانان والیات بوده است.
-هب« تهمبه و تیله»که در بیاِن  معنای قوت و فشار موجود است چنان به« تهمبه»عامیانۀ  کلمهٔ جزء تهم در ترکیب 

ن و با زور داخل کردن. همچنان فشار آورد« تهمبه کردن»معنای با زور و فشار حرکت کردن. و یا در بیاِن 
 معنای به« پتهم» کلمهٔ عبارت از تیرک و سنگی است که در عقب دروازه گذارند تا مانع باز شدن شود. و « تَهمبَه»
 قرار گرفتن است. ئی، یا از سنگینی در جا«لمیدن»

که در آن جزء تهم وجود  تهمبه نیز کلمهٔ که در  بینیم چنان تگ معنای فشار و زور را در اجرای عمل می کلمهٔ در 
معنای قدرت و توان و زور خواهد  تهم که همان تَخَم در اوستاست، به کلمهٔ موجود است. بنابراین  ئیدارد، چنان معنا
که این واژه در جزء نام تعدادی از شاهان  که اسم یکی از اقوام قدیم سرزمین ما بوده چنان« تگین»بود. همین گونه 

 گردیم به همان بیت فردوسی:  نای زورمند و یا چست و چاالک خواهد بود. اکنون بر میمع غزنه موجود است، به
 

 م هست در پهــلوانی زبانـهـت
 بمردی فزون ز اژدهای دمان

 

 کلمهٔ معنای دلیر . و معنای انسان زورمند و توانا، و نه بهمعنای پهلوان است. البته پهلوان بهدراین بیت، تهم به
 ه در زبان پارسی کنایه از دلیریست، کنایه از قوت و زور نیز می باشد.گونه کهمان« مردی»

دانیم آنست که حیوانی بوده توانا و و وحشتناکی بوده است، آنچه تا هنوز از آن موجود می ئیاژدها موجود هیوال
اژدها، از لحاظ زور و  تواند و مقایسه تهم بابوده می ئیمعنای توانامردی درآن بیت، به کلمهٔ زورمند. لهذا کار برد 

 ست. باز هم از فردوسی:ئیتوانا
 

 رد سام دلیرـن کـریـیکـــی آف
 که تهما هژبرا بزی سال دیر

 

 معنای توانا پذیرفت.توان تهم را بهدراین بیت نیز می
باشد.  Raodataxmaَرئوَد تَخَم  بود بایستینام رستم در اوستا یاد نشده، اگر می»نویسد: پورداود در جای دیگر می

دن و ُرستن است، یکی است و دومین جزء همان تخَم ئیکه بمعنی رو raodرئود  ئیاوستا کلمهٔ نخستین جزء آن با 
taxma (۲1۲یعنی یل اندام یا پهلوان باال. ر. ک: )یاد داشت های گات ها. ص  بنابراین رستم = رستهم. 

که  ئیا کمی تفاوت های نوشتاری معانی زیادی دارد و در اینجا معنادر اوستا، ب raodَرئود  کلمهٔ  های از ریشهٔ  کلمه
آمده که در پهلوی ُرستن شده  3پارۀ  1۰است، که در یسنا  rudhروذ  کلمهٔ مقصود ما ازاین واژه نزدیک است، به

 است.
 کلمهٔ گفت که  تواناز یک ریشه و اصل باشند، مورد نظر ما نیست، اما می« روئیدن»و « ُرستن»که واژه های این

 ُرستن از همین ریشه باشد.
کند. مثالً دن در یک مورد معنای ُرستن را افاده نمیئیرو کلمهٔ دن هم معنا اند، ولی ئیُرستن و رو کلمهٔ درست که دو 

، که گاهی به صورت «ُرست شو» معنای بلند و باال است چنان که در بیاِن از ریشه مصدر ُرستن به« ُرست»
 ستم:بنابراین، ر«. آدم ُرست و بلندیست! »م: ئیگویا در بیان شخص بلند و باال می«. ُرس شو»م: ئیگواختصاری می

 ُرس + تهم = پهلوان بلند، یا قوِی بلند.
معنای ، از ریشه مصدر ُرستن موجود است که ممکن به«ُرست»است که در آن جزء  ماتیکلیکی از « روستا» کلمهٔ 

 رسد.نظر میهمریشه به کلمهٔ ، با این ئیمعنای روستابه Rusticانگلیسی  کلمهٔ ، یا محل نشو و نما باشد. «ُرستنگاه»
آن را  ۴، بند ۴3معنای دلیر و پهلوان دانسته است، در یسنا، هات تَخَم )تَهم( را در بسا جا ها به کلمهٔ که پور داود با آن

 گرفته است.« توانا»به معنای 
معنا نیستند؛زیرا چه بسا کوه پیکرانی که دلیر نبوده اند و چه بسا ضعیفانی که دلیر و پُر دل دلیر و پهلوان هم کلمهٔ دو 
 اند.بوده
 کلمهٔ ساخته شده است. اگر جزء تهم را در « تن»و « تَهم»تَهمتَن که لقب ُرستم در شاهنامه است، از دو جزء  کلمهٔ 

آید. ولی از روی معنای قوی و توانا، از آن معنای از آن معنای قناعت بخش بدست نمی معنای دلیر بپذیریم،تهمتن به
 آید، که قناعت بخش خواهد بود.قوی پیکر و یل پیکر بدست می
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معنا نموده  رستم را بیشتر از روی سیاق کالم و برداشت خودی کلمهٔ تهمتن و جزء دوم  کلمهٔ استاد پورداود جزء اول 
ا ب ئیافزایم که این دو واژه از لحاظ بار معنامعنا دانسته است، میتَهمتَن و ُرستم را هم کلمهٔ که دو  ئیاست. و از آنجا
 هم تفاوت دارند.

ه مین و ایست که از دو جزء تهمکلمهٔ تهمورث، تهماسب و تهمینه نیز موجود است. تهمینه  کلماتجزء تهم در ترکیب 
خواهد شد. « یِل عشق»یا « عشق نیرومند»ه است، که معنای کلی آن عشق و محبت( در زبان پشتو ساخته شد)

معنای سپاه دلیر دانسته است، با را که استاد پور داود به« تَخَم سپادَ »معنای اسب نیرومند و قوی، و اسم تهماسب به
 دانم.معنای سپاه نیرومند و قوی میکمی تفاوت، به

شدن و بلند شدن و ایستادن، کنایه از بهبودی حاصل کردن است. مثالً در زبان پارسی بر عالوۀ بپا « ُرست شدن»
لند نموده یعنی قامت ب« ُرست شده است.»م: ئیگووقتی در بارۀ کسی که از ورشکستگی اقتصادی نجات یافته باشد، می

راین بناب نیم.کگونه در حالت بهبود مریضی نیز از همین بیان استفاده میاش خوب شده است. همینو وضع اقتصادی
 رودابه بانو ناخودآگاه بعد از تولد رستم گفته است: ُرستم! یعنی بپا شدم، استوار و صحت یاب گردیدم.

 به نظر من فردوسی چنین گفته است:
 

 بگفتا غم آمد بسر بُِرستم
 ُرستــمش نام پسر نهادند

 

 گفته های فردوسی:کنیم بهجوع میباالست، ر پهلوان بلند بلند، و معنای قوی واز آنجا که رستم به
 

 یکی بچه بد چون گوی شیروش
 دار کـــشـبه دی اال بلنــد وـه بـب

**** 

 ون پیلتن کهتـــر استـکسیرا که چ
 ز گردون گردان سرش برتر است

**** 
 چو رستم بپیمـود باالی هشت
 به سان یکی سرو آزاد گشت

 

وانیم تلرزاق روئین نیز آمده اند، همه گواه بر باال بلندی رستم است که میابیات فوق از فردوسی که در نوشتۀ عبدا
 ُرستم نیز بیابیم. کلمهٔ همان صفت را در معنای 

 
 پایان
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