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Abstract  

      In epic narratives, there exist signs of mythological patterns. Some 

characters, narratives, places, and other elements may be rooted in 

mythology. One of the characters who have been talked about widely in 

mythological or non-mythological narratives is Rustam. The narratives 

with Rustam as presented in Iranian epics also include some other issues 

like the birth of Rustam, bringing the king from an alien land and the way 

he died. In these narratives, there are some materials that are older or more 

authentic than Rostam's story. In this article, several of these narratives 

have been investigated. It is also shown that other stories have followed 

older mythological materials than Rostam's story. Those materials are 

either missing or very poorly mentioned in the narrative of Rustam. They 

may also have changed into newer and more logical forms. Therefore, other 

narratives are more original or at least older than Rostam's narrative. 

Rustam is most likely a newer narrative. Highlighted as the first major 

national epic character, Rostam seems to be based on other narratives. 
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  بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

 پژوهشی( مقالة)
 علی فرزانه قصرالدشتی

 ات فارسی دانشگاه شیراززبان و ادبیّ یدکتردانشجوی 

 1ارژنهمحمود رضایی دشتدکتر 
 شیراز دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 

 چکيده
 و اساطير از هاییدشاده ،حماسای هایهوایت ده. هساندد هااساورهه ها،حماساه ساازدد  هایمایهبن از یکی

 هیشه است ممکن عداصر دیگر و هامکان ها،هوایت ها،شخصيت از بعضی. شردمی دیده اسااطيری الگرهای

 هایهوایت و او بردن غيراساطيری یا اساطيری دهباه  که هاییشاخصيت از یکی. باشادد داشانه اسااطير ده

 هایحماسه ده هسنم دهباه  که هاییداسنان و هاهوایت. است هسنم شاده، ساخن فتنه بساياه او، به مربرط

 از پادشاه آوهدن هسنم، شادنزاده درع ماددد اسات  آمده ديز دیگر پهلرادان بعضای دهباه  داهد، وجرد ایران

 هک شردمی دیده هاییمایهبن هسنم، هایهوایت مشابه هایهوایت این ده. او مرگ شاير  یا بيگاده سارزميدی

 . است ترکهن یا تراصيل هسنم هایداسنان به دسبت دهدمیدشان

 به دساابت دیگر هایداساانان که شااده داده دشااان ،هاهوایت این از فرده چددبا برهساای  مقاله، این ده

 دهرط، مایة مرببن و کدددمی پيروی ابندایی یا ترقدیم اساااطيری هایمایهبن از هساانم به مربرط هایداساانان

 و داهد ترمدوقی و جدیدتر شااکلی یا اساات باخنه هدگ یا شاارد،دمی دیده یا هساانم به مربرط هایهوایت

 مربرط هایهوایت و هسندد ترکهن حداقل یا تراصيل هسنم هایهوایت به دسابت دیگر، هایهوایت ،بدابراین

 هاوایته دیگر اساس بر ی،ملّ حماساه اول پهلران به او تبدیل دليل به یا جدیدتر هاییهوایت باید هسانم به

 .  باشد شده ساخنه

 .شاهدامه، هسنم، قدمت و اصالت هوایت حماسی، الگری اساطيری، الگری حماسیهای کليدی: واژه
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 مهمقدّ -0

 مثل ن،كه متون در كه است ایران هایحماسه برانگيزبحث بسيار هایتشخصيّ از رستم

 در موارد جز ،پهلوی متون در و است نيامده هم او نام حتي اوسمتا، موجود هایقسممت

 هایبحث تشخصيّ این منشأ دربارة تا شده باعث امر همين. نيست نشاني او از ،معدود

 اشممگيگل( 0491) «سممرایيشمماهنامه و فردوسممي» در مطلقخالقي گفتة به. شممودب فراوان

(Spiegel) بلکه موبدان، برای او بودن غریب نه اوسممتا، در را رسممتم نام نيامدن علت 

 «ایران ملي حماسمممة» كتاب در (Nöldeke) نولدكه اما داند؛مي او دینيبي یا بددیني

 كنند، ادی بدی به او از توانستندمي موبدان به این دليل كه كند،مي رد را نظر این( ۷047)

 .  اندكرده یاد بدی به پهلوانان بعضي از چنانکه

 

 پيشيده پژوهش

 كه كندمي اشاره همانجا در مطلقخالقي. دانندمي تاریخي تيشخصيّ را رستم ایهعدّ

 همان سوی دیگر، از و «گرشاسب» تکرار سمویي، از را رسمتم (Markwart) ماركوارت

 كتاب در صممفا. داندمي سممورن خاندان از و اشممکانيان از ایشمماخه فرمانروای ،«گندفر»

. خواندمي اشممکاني عهد ایران رجال و امرا از را او( 0410) «ایران در سممرایيحماسممه»

 نظر( 0400) «ای؟اسطوره یا تاریخي تشمخصميّ یک رسمتم» مقالة در سمركاراتيبهمن 

 خصيتش گندفر نخست زیرا است؛ كرده رد رستم و گندفر برابری بر مبني را ماركوارت

 امن حفظ اصممل با رسممتم به گندفر تبدیل كه این دیگر و نيسممت تاریخ در مشممهوری

 نيز را اصف نظر باید ،اساس همين بر. است مغایر ،افسانه یا حماسه در تاریخي شخصيت

 . شمرد مردود

 ،آن دنبو ایراني و رستم نام نبودن سکایي دليل به همانجا، در دیگر ،طرفي از صمفا

 گفتة هب. است متعلق سيستان به سکاها مهاجرت از پيش عهد به رسمتمكه  اسمت معتقد

 و رسممتم هماني این ،(0491) «سممرایيشمماهنامه و فردوسممي» كتاب در مطلقخالقي
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 هوسممين  ،(Stackelberg) برگاشممتاگل چون دانشمممنداني سمموی از نيز گرشمماسممب

(Husing)، هرتسمفلد (Herzfeld)، ویکاندر (Wikander )موله و (Mole )شد؛ پذیرفته 

 هندی و ایراني خدای مانند ایافسممانه را او (Davidson) دیویدسممن چون ایهعدّ اما

  اند.( خواندهapām napāt) «نباتاپام»

 خلاف بر رسممتم اینکه اسمماس بر ،(۷047) «ایران ملي حماسممة» كتاب در نولدكه

 بهار مهرداد. پذیردنمي را گرشاسب و رستم هماني این ندارد پادشاهي مقام گرشماسمب

 رستم( 0417) «تاریخ تا اسطوره از» كتاب در و داندمي ایافسانه تيشخصيّ را رسمتم نيز

 در چند جسممتاری» كتاب در ایشممان البته .دشمممارمي ،هندی خدای ،«ایندره» از ملهم را

 فرهن  از رسممتم و زال هایداسممتان اصمملي مایة كه اندكرده ذكر( 0470) «ایران فرهن 

 .  است كوشان هندویي-بودایي

 سنكریستن كه كرده ذكر( 0491) «سرایيشاهنامه و فردوسي» كتاب در مطلقخالقي

(Christensen) خاندان هایروایت با موازی رسممتم به مربوط هایروایت اسممت معتقد 

 جایگزین گرفته قدرت رسممتم هایروایت بعدها و بوده موجود( كارن) قارن و گودرز

 .  است شده خاندان دو آن هایروایت

 يملّ هایحماسه وارد كجا از و گرفته شکل چگونه رستم تشخصيّ اینکه از گذشته

 آقای تعبير به یا اعمال آن و دارد تيّاهمّ حوزه همين در دیگر بحثي اسممت، شممده ایران

 ارةدرب بحث همچنين و پهلوانان دیگر با آن مقایسممة و رسممتم كاركردهای مطلق،خالقي

 ایزدان حتي و پهلوانان در رستم اعمال از بسياری. اسمت اعمال این قدمت یا و اصمالت

 د،ایز یا پهلوان یک با را رستم ایعده تا شمده موجب امر همين كه شمودتکرار مي دیگر

 صادقي، و نصراصفهاني ؛011 :0491 مطلق،خالقي) بدانند برابر ایندره یا گرشماسمب مثلاً

 از یا دارند آیيني جنبة كه اعمالي جز ها،حماسممه در كه حالي در ،(۷۶1 تا ۷01: 0490

 لاًمث. شوندمي تکرار كمتر مهم هایخویشمکاری و اعمال كنند،مي پيروی خاص الگویي
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 از و كندمي صممعود آسمممان به نفر یک ؛داریم تنرویين نفر یک ،ایران هایحماسممه در

 ... . و رویدمي گياه نفر یک خون

 

   برهسی و بحث -1

 مایةبن و هسممتند شممونده تکرار كه پهلوانان حماسمميِ هایروایت و توصمميفات ،غالباً

 وردنآ رستم؛ و اسفندیار خانهفت مثلاً اند؛شده آورده نيز رستم ةدربار دارند، ایاسطوره

 ینا مقایسممة با... . و شممودمي تکرار رسممتم و گيو دربارة كه دیگر سممرزميني از پادشمماه

 ردیگ دربارة كه روایات از دسممته آن در :آیدمي دسممت به توجهي قابل ةنکت ،هاداسممتان

 كرد ادعا توانمي ها،آن اساس بر كه شودمي دیده هایينشانه اسمت، شمده آورده پهلوانان

 این. ددارن رستم هایروایت به نسبت بيشتری قدمت حداقل یا و اصالت روایات این كه

 يملّ ایهحماسه به ورود از بعد كه باشد رستم سکایي اصالت بر تأیيدی شاید موضمو 

 لتبدی باید امر این تعلّ. باشممد شممده دادهنسممبت ،او به پهلوانان دیگر از اعمالي ایران،

 ودرز،گ گرشاسب، مثل بزرگي پهلوانان شدن رن كم و ملي حماسة اول پهلوان به رستم

 . باشد... و قارن طوس،

 خویشکاری و اعمال از بسياری شده، شاهنامه تازیکه و سمترگ پهلوان رسمتم چون

 تشخصيّ هر حماسه، در كه آنجا از. اسمت گرفته خود به را پيشمين خدایان و یلان مهم

 یامر رسممتم به روایات از بسممياری نسممبت گيرد،دربرمي هاافسممانه از ایهاله را بزرگي

 .  است طبيعي

 هایحماسممه در كه دارد وجود سممتمر دربارة هایيروایت داشممت توجه باید ،البته

 روایت اقتباس ،صاًمشخّ بلکه ؛نيست اسطوره یک تکرار آن، تکرار یا نشمده تکرار ،ایران

 جمله از آن، عناصممر بعضممي و 0سممهراب و رسممتم روایت مثل اسممت؛ رسممتم داسممتاني

 از تقليد به مشممخصمماً بينيم،مي دسممت این از ایران هایحماسممه در چه هر كه دارونوش
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 را آنها باید بلکه گفت، اسطوره تکرار را آن تواننمي و اندشده ساخته فردوسي داسمتان

 .  دانست سهراب و رستم داستان اساس بر هایيپردازیداستان

 نهاآ ترینمهم كه دارد خود با را سکایي رستم هایویژگي از بعضي رستم ،همچنين

 این تمام(. 091 تا 0۶7 :041۶ قریب،) است دیوان با مبارزه و رخش نام به اسبي داشتن

 اگر ؟غيراصميل یا هسمتند اصميل رسمتم اعمال كه آوردمي وجود به را سماال این موارد

 التاص بررسي مقاله این هدف البته گردد؟برمي ایدوره چه به آنها قدمت هستند اصميل

 در رستم، دربارة هایروایت قدمت و اصمالت بررسمي هدف بلکه نيسمت؛ رسمتم خود

 ستا لازم ،بررسي این برای. است پهلوانان دیگر دربارة آن مشابه هایروایت با مقایسمه

 و هانشممانه اسمماس بر و كنيم بررسممي را هاروایت داسممتاني و ایاسممطوره هاینشممانه كه

 هاداستان و هاروایت اصالت و زمان دربارة اساطير، قدمت و اصالت و هااسطوره اشکال

 . دهيم نظر نيز

  

 عجيب دترلّ -0 -1

 غازآ ،تردیدبي كنيم، دنبال رسممتم به مربوط هایداسممتان در را عادتخرق بخواهيم اگر

 ورتص به را او نيست قادر رودابه رسمتم، جثة بزرگي دليل به. اوسمت دتولّ شمکل كار

 دنيا به ار رسممتم غيرطبيعي شممکل به سمميمر ، راهنمایي به زال پس آورد؛ دنيا به طبيعي

 از را رسممتم و كندمي پاره را رودابه پهلوی موبدی كند،مي مسممت را رودابه آورد؛مي

 :آوردمي دنيا به او پهلوی

 چربممدسممممت موبممدی یکي بيممامممد

 ممماه پممهمملمموی رنمم بممي بممکممافمميممد

 آوریممد برون گممزنممدشبممي چمنممان

 

 مسمممت كرد مي به را رخماه آن مر 

 راه ز سمممر را بچممه ممر بمتممابميممد

 ندید شممگفتي آن جهان در كس كه

 (۷۶7: 04۶۶ فردوسي،)                
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 از یکي در را آن نمونة اما ندارد؛ نظير ایراني اصيل هایحماسه در زایمان شميوة این

 و اسمماطير در كه وداری  سممرودهای خدای ترینمهم ایندره، بينيم؛مي هندی اسمماطير

 پهلوی زا كنند،مي مقایسه رستم با را او بسياری و داشمته تأثير بسميار ایران هایحماسمه

 «است رعد پدیدآورندة و توفان خدای ایندره(. »000: 0477 ذكرگو،) شمودمي زاده مادر

 هم از را آسمان و زمين بخشد،مي هاآریایي به را زمين كه اوسمت(. 07: 0410 ایونس،)

 ةاسمميركنند وریتره، با ؛(10 و 14: 0417 پور،اسممماعيل) كندمي وسممي  را زمين و جدا

 (.  01: 0410 ایونس،) گرداندبازمي را باران و جنگدمي ابری گاوهای

 مهر ایزد هب صفاتش بعضي و بهرام ایزد به ایران اساطير در ایندره هایویژگي بيشتر

 است شمده اردیبهشمت امشماسمگند دشممن و درآمده كمالگان شممار در خود و رسميده

 دش خواهد كشته امشماسگند همين دسمت به رسمتاخيز در نهایتاً و( 41: 0490 آموزگار،)

 (.  040: 0441 یارشاطر،)

 هاویژگي رستم حماسي تشخصيّ ای،اسطوره ایزدان از بيش ایراني، هایروایت در

 دتولّ(. ۷۶1 تا ۷01: 0490 صادقي، و اصفهاني نصر) اسمت گرفته خود به را او اعمال و

 در سممال هزار كه او. »كندمي پيروی رانک الگوی از هم و اسممت رسممتم به شممبيه هم او

 و كندمي تن بر جامه ،دتولّ از پس. شممودمي زاده وی پهلوی از اسممت، بوده مادر زهدانِ

 هایشممباهت(. 000: 0477 ذكرگو،) «كندمي بيوه را مادر و كشممدمي را خویش پدر

 واردت مسممأله گفت تقطعيّ با توانمي كه اسممت هندی خدای این و رسممتم بين بسممياری

 و داندمي ایندره اسطورة تکرار را رستم حماسة بهار. است ميان در اقتباس پای و نيست

 خدایان جهان از آن ایراني قسمممت كه اسممت ایراني و هند ایاسممطوره ایندره گویدمي

 ،بنابراین(. 070 :0490 بهار،) است شمده نمودار رسمتم حماسمة در و آمده بيرون ایراني

 .  است مرتبط هم با كاملاً ایندره، و رستم دتولّ شباهت

 لاوّ ؛است بيشتر ایندره به مربوط روایت اصالت و قدمت كه دهدمي نشان دليل سه

 هایداسممتان طبيعتاً و خدایان دنيای به مربوط و اسممت اسمماطيری هندی روایت اینکه
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. دانگرفته شکل پهلوانان و حماسي هایداسمتان از قبل ایمرحله در خدایان و اسماطيری

 .  است اساطيری الگویي از هندی داستان پيروی دوم

 طبق كه دهدمي دسممت به الگویي اسممطوره سممي تحليل با (Otto Rank) رانک اوتو

 از حاكي هاپيشممگویي شمموند؛مي فرزند صمماحب ،مشممکلاتي از پس قهرمان والدین ،آن

 یابدمي نجات فرزند اما دارد؛ او نابودی در سعي پدر هستند. پدر برای فرزند خطرسازی

 همين از نيز ایندرا اسطورة(. 047: 0491 سيگال،) یابدمي مقام و گيردمي انتقام پدر از و

 روایت هب نسبت روایت این بيشمتر اصمالت و قدمت نشمانگر این و كندمي پيروی الگو

 .  است رستم

 از و( 070: 0490 بهار،) است ایراني و هند ایاسطوره داستان این كه این مسوّ دليل

 دهدمي نشان موضو  این و ایران اساطير در هم و است نشان هند اساطير در هم ،ایندره

 هایحماسممه اامّ اسممت؛ ایرانيان و هند مشممتر  زندگي زمان به مربوط ایندره داسممتان

 لحاظ به و ۷(0۶۶: 0410 صممفا،) رسممدمي اشممکانيان دوران به حداكثر رسممتم به مربوط

 .  است ایندره اساطيری داستان از متأخرتر بسيار ،قدمت

 

   بيگاده سرزمين از پادشاه آوهدن -1 -1

 ندننشا برای ،البرزكوه از كيقباد بازگرداندن او جواني آغاز در رسمتم مهم اعمال از یکي

 :شودمي انجام ،زال پدرش، دستور به كه است ایران پادشاهي سریر بر او

 باد چو رسممتم بسمممت ميان بر كمر

 شمممب به آوریدش زال نزدیک بمه

 

 كمميممقممبمماد بممرِ ،گممرازان بمميممامممد 

 لب نگشممماد ،هيچ آمممدشمممدن بممه

 (401 و 449: 04۶۶ فردوسي،)        

 ادشاهپ كيخسرو و آوردمي ایران به توران سرزمين از را كيخسرو گيو ،دیگر طرف از

 وابيخ پي در كه شودمي انجام گودرز پدرش، دستور به نيز گيو عمل این. شودمي ایران

 :بازگرداند را كيخسرو تا كندمي توران راهي را گيو بيند،مي كه
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 ميممان بسمممتممه گميو او فمرمممان بممه

 رسممميد توران مرز تما تماخمتهمي

 بمميمماراسمممتممي تممركممي بممه را زبممان

 

 ژیممان شمممميممر كممردارِ بممه بمميممامممد 

 بمدید تنهما راه از شكمه آنکس هر

 خواسممتي نشممان وی از كيخسممرو ز

 (0۷0 و 0۷1 :04۶9 فردوسي،)        

 

 یرانا در كيقباد نبودن به اند،كرده ذكر را ایران حماسممي تاریخ كه منابعي اغلب در

 به ،وا مرگ از پس كه اندگفته( طهماسب زو) زاب پسر را او ،بيشتر و است نشده اشاره

 است انبي درخور كيقباد و زو بودن فرزند و پدر دربارة اینکته. است نشمسته پادشماهي

 فرزند و پدر شمماهنامه در كه پيشممدادی پادشمماهان اصمميل، هایروایت در و آن، این كه

 طهمورت فرزند شاهنامه در كه جمشيد ،مثلاً. ندارند را خویشاوندی نسمبت این دهسمتن

 یا ؛(0۶1: 0417 یسنا،) است ویونگهان فرزند ،ایراني اصيل هایروایت در شده، خوانده

 .  ندارد فرزندی ایراني اصيل هایروایت در كيومرث

 ساختگي و متأخر كيقباد و زو بين فرزندی پدر ةرابطادعای  گفت توانمي ،بنابراین

 را او و دانرفته خطا به كيقباد نسممب در والاخبارالطّ و طبری تاریخ چون كتبي و اسممت

   .(4۶: 0414 دینوری، ؛471: 0470 طبری،) اندكرده معرفي زو فرزند ،اشتباهبه

 به ،ناب م اغلب در كه است رستم وسيلة به كيقباد آوردن بر بحث تأكيد ،اینجا در اامّ

 تاریخ به هك كتبي وال،اخبارالطّ و طبری تاریخ مثل تاریخي كتب بر علاوه. نشده اشاره آن

 شمماهنامة حتي یا العجم ملو  آثار في المعجم مثل اند،پرداخته نيز ایران ایشمماهنامه

 به ار كيقباد شممدن آورده روایت داشممته، فردوسممي شمماهنامه با مشممتركي منب  كه ثعالبي

 .  اندنکرده ذكر رستم وسيلة

 سران مخفى آرای ،زو سلطنت از پس: »اسمت آمده باره این در ،ثعالبي شماهنامة در

 متين ىخوی و كریم طبعى و سلاطين از نژاد كه گردید كيقباد متوجه اعيان و مردم و سگاه

 بر آورده، فرود بدو سممر اعيان سممایر و گودرز و طوس و زال ،نظر همين به... .  داشممت
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 ي،ثعالب) «كردند سممجده او بر نهاده تاركش بر شمماهى تاج و نشمماندند سمملطنتش سممریر

 این ت،اس فردوسي تأثير تحت صاًمشمخّ كه مسمتوفي حمدالله گزیدة تاریخ(. ۶۷: 0410

 نب طهماسب بن زو بن گرشاسب: »است كرده فصل و حل ایگونه به را روایت دوگونه

 جن  آن در او و كرد جن  او با افراسممياب. شممد پادشمماه پدر حيات حال به منوچهر

 هزممن را او و كشيد لشکر زال. شمد خواسمتمسمتولى ،ایران بر افراسمياب. شمد ىمتوفّ

 (.  1۶: 04۶0 مستوفي،) «داد كيقباد به پادشاهى و گردانيد

 تروای تناقض دارد قصد ،خودش به منحصمر داسمتان این كردنروایت با مسمتوفي

 هك شممده قائل زو برای كيقباد جز دیگر، فرزندی كند و حل را مناب  دیگر با شمماهنامه

 ؛دهدمي كيقباد به را پادشاهي زال ،آن از پس و رسدمي حکومت به و است گرشماسمب

 را قبادكي آوردن و البرز به رستم رفتن روایت نيز مسمتوفي كه این دارد، تيّاهمّ آنچه اما

 و زر زال مدد به منوچهر، بن طهماسممب بن زو بن زاب ابن كيقباد: »اسممت نکرده بيان

 «تگش مسلم را او ،لکمُ و گردانيد مستخلص افراسياب دست از ایران رسمتم، پسمرش

 (. 1۶: همان)

 یالگو یک گرداندبازمي ایران به را كيخسممرو گيو كه داسممتاني در ،دیگر طرف از

 :است كشتي بدون آب از پادشاه گذشتن آن و شودمي دیده اساطيری

 سمممياه خسمممرو افکند ،اندر آب به

 دلير گمميممو و فممریممگمميممس او پممسِ 

 

 بمماژگمماه تمما رانممدهمي كشمممتي چو 

 چير ،آب از و جيحون ز شممد برون

 (001: 04۶9 فردوسي،)                

 منبعي سوی از قهرمان حمایت نشان و شودمي ناميده «نجات اسمطورة» كه الگو این

 تکرارشونده ،ملل دیگر و ایران اساطير در( 0: 0491 كوپ،) اوسمت مينوی تأیيد و الهي

 چنانکه ؛اسممت آمده نيز فریدون دربارة كيخسممرو، علاوه بر ،ایران اسمماطير در و اسممت

 ةفرّ اریی به آب از ،كشتي بدون كيخسرو و فریدون گذشتن كه كندمي اشاره سمركاراتي
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 داستان در كه است دیگری ایاسطوره نکتة این و( ۷00: 0494 سركاراتي،) است ایزدی

 . شودنمي دیده كيقباد و رستم

 یک اسمماس بر «را كيخسممرو گودرز، گيو بازیافتن» داسممتان شممد، گفته آنچه بر بنا

 «كيقباد طلب به البرزكوه به رستم رفتن» داسمتان ،طرفي از و بوده كهن اسماطيری الگوی

 به و شممده سمماخته متأخرتر هایروایت در ،احتمالاً و اسممت نيامده مناب  از بسممياری در

 گفت نتوامي بنابراین و است نشمده وارد مناب  دیگر از بسمياری به و یافته راه شماهنامه

 .  ستا تردید مورد آن اصالت و شده ساخته گيو داستان الگوی اساس بر رستم داستان

 

 خان هتت -1 -1

 یا هفت شممده، تکرار بار چندین ایران حماسممي هایروایت در كه هایيداسممتان دیگر از

 همای، شممهریار، فرامرز، باب در اسممفندیار و رسممتم خان هفت جز كه اسممت خان چند

 (. 7 تا 0: 0411 آیدنلو،) است شده ذكرنيز  دیگر پهلوانان بعضي و سام بهمن،

 آمده اسممفندیار ذكر در بار یک و رسممتم ذكر در مرتبه یک خان هفت ،شمماهنامه در

 هفت از اسممفندیار خان هفت روایت گرفتگي بر نمایدمي ، محتملآغاز در آنچه. اسممت

 دیگری و رستم خان هفت شهرت امر این علل از یکي گفت توانمي. است رسمتم خان

 شمماهنامه هایداسممتان ترتيب در اسممفندیار خان هفت بر رسممتم خان هفت روایت متقدّ

 شممده داده متفاوتي اتنظریّ توارد، یا اسممت ميان در اقتباس پای آیا اینکه دربارة. اسممت

 و رستم روایت از مقتبس را اسفندیار روایت ،ماركوارت و اشمگيگل چون ایعده :اسمت

 اندستهدان اسفندیار روایت از مقتبس را رستم روایت نولدكه و سنكریستن چون ایعده

 را روایت دو هر سممركاراتي و مطلقخالقي چون نيز ایعده ؛(107 :0491 مطلق،خالقي)

 :0400 سركاراتي، ؛109: همان) كنندمي رد را دیگری از داسمتاني تقليد و داندمي اصميل

019  .) 
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 ماا شود؛مي دیده داستان این اصالت بر دالّ هایينشانه ،رسمتم خان هفت روایت در

 و اتفاقات و اسممت تریدقيق و تركهن الگوهای اسمماس بر اسممفندیار خان هفت روایت

 ار روایت دو این رویدادهای ،ادامه در .دارد آن بيشتر قدمت بر دلالت روایت این عناصر

 .كنيممي بررسي را آنها اصالت و هامایهبن بعد و مرور

 

 هسنم خان هتت -0 -1 -1

 و شاه تا شودمي راهي رستم كيکاووس، اسميرشمدن از پس مازندران، جن  داسمتان در

 تا اول خان. گذردمي خان هفت از هدف این به رسمميدن برای او. كند آزاد را ایرانيان

 اژدها؛ كشتن -4 سوزان؛ بيابان از گذر -۷ شير؛ كشتن -0: است قرار این از رستم هفتم

 .  سگيد دیو كشتن -7 دیو؛ ارزن  كشتن -۶ اولاد؛ كردن اسير -0 جادو؛ زن كشتن -0

 

 استددیاه خان هتت -1 -1 -1

 و ردستگي را اسفندیار خواهر دو توراني پادشاه ارجاسب، و گشتاسب جن  داسمتان در

 دزرویين راهي ،خود خواهران آزادكردن برای اسممفندیار. كندمي اسممير ،دزرویين در

 كشتن -0: است چنين ترتيب به اسفندیار خان هفت. گذردمي خان هفت از و شمودمي

     سيمر ؛ كشمتن -0 جادو؛ زن كشمتن -0 اژدها؛ كشمتن -4 شميران؛ كشمتن -۷ گرگان؛

 . دز رویين فتح -7 برف؛ از گذشتن -۶

 شمچ به رستم خان هفت در كه است شده رعایت ترتيبي ،اسمفندیار خان هفت در

. يرش بعد و گرگ لاوّ است؛ طبيعي حيوانات با جن  اسفندیار دوم و اول خان. آیدنمي

 خان در اسممت؛ غيرطبيعي و طبيعي مابين موجودی كه جنگدمي اژدها با مسمموّ خان در

 حيواني كه را سمميمر  پنجم خان در كشممد؛مي كرده، يانپيکرگرد كه را پری یک چهارم

 به مهفت خان در و است روروبه طبيعي بلایای با شمشمم خان در. اسمت غيرطبيعي كاملاً

 . یابدمي دست دز فتح
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 اب مبارزه با شممود،مي شممرو  طبيعي موجودات كشممتن از ، عمليات قهرمانبنابراین

 بر علاوه .شممودمي ختم دز فتح به و یابدمي ادامه طبيعت با مقابله و فراطبيعي موجودات

 این در كه است هایينشانه كند،مي متمایز را اسمفندیار خان هفت آنچه مرتب، يرسمِ  این

 با و گذردمي خان هفت از خواهرانش كردن آزاد برای اسمفندیار. شمودمي دیده داسمتان

 .  كندمي ازدواج همای یعني آنها، از یکي

 این قطب. است اسطوره یک یافته لتحوّ و حماسي كهن الگوی یک داستان سير این

 ژدهاا این كشتن با پهلواني یا ایزدی و كندمي اسمير را زاباران ابرهای اژدهایي اسمطوره،

 (.  079: 0490 غفوری،) گرداندبرمي را باروری و آزاد را زاباران ابرهای

 آن، نمود یا اژدها است، شده وارد هاحماسه به كه اساطير جدیدتر شمکل در عموماً

 و آزاد را آنها پهلواني تا ربایدمي هسممتند شمماهزاده معمولاً كه را باكره زناني یا گاوها

 هرچند(. 001: 0490 پناهي،حسمممين مالمير؛) كندمي ازدواج شممماهزاده آن با اغلب

 اسممارت از زن رهایي» اسممت، حماسممي الگوهای از كهن شممکلي نيز پادشمماه آزادكردن

 (.  101 :0491 مطلق،خالقي) «است... پادشاه رهایي موضو  از تركهن روایتي... دشمن

 هاینشممانهوجود  اسممت، اسممفندیار خان هفت بيشممتر قدمت بر دال كه عاملي دیگر

 و شوديم روروبه برف با طبيعت، با مواجهه در اسفندیار. داستان است در حاضر طبيعي

 به مربوط و دارد بيشتری قدمت برف نشانه شک بدون. آب بي و خشک بياباني با رستم

 مواجهه قدرت و داشتند سکونت شمالي سرد مناطق در آریایيان كه اسمت زماني خاطرة

 و ستا متأخرتر گرما و بيابان خشکي اما است؛ داشمته بسمياری تيّاهمّ سمرما و برف با

 .  است آریایيان مهاجرت از پس خاطرة به مربوط

. است تنيرویين مسألة اسفندیار، خان هفت بيشمتر قدمت راسمتای در دیگر نشمانه

 اميدسالار،) شودمي تنرویين اژدها خون در شدن شمسته و خان هفت از پس اسمفندیار

 نمود تنها. نيسممت خبری رسممتم خان هفت در مسممأله این از اامّ ؛(۷10 تا ۷00: 04۶0

 ژوهشگرانپ بعضي باور به رستم بيان ببر. اوست مرگ شيوة و زره رسمتم، در تنيرویين
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 دربارة روایتي بازماندة شمماید موضممو  این و( ۷19: 0490 غفوری،) اسممت ناپذیرزخم

. اشدب شدنش گور به زنده از نمودی تواندمي او مرگ شيوة همچنين باشد؛ او تنيرویين

ه ودب تنانرویين شمممار در نيز( رسممتم) پهلوان این ،ترمتقدم روایات در بسمما چه» پس

 درسممت هم هافرضميه این تمام اگر اامّ ؛(17 و 1۶: 0411 ارژنه،دشمترضمایي[«)اسمت]

 خان فته گفت باید و بينيممي رستم داستان در را تنيرویين ةشمدمنطقي شمکل باشمد،

 دوران در یعني بوده، سمازاسمطوره كاملاً هاانسمان ذهن كه دوراني از گذر از پس رسمتم

 از اسممفندیار خان هفت اما اسممت؛ شممده پرداخته و سمماخته اسمماطير، شممدن ترمنطقي

 . دارد بيشتری قدمت و است سازاسطوره كاملاً انسان دوران همان هایداستان

 از استاند این كه است این دیگر دليل اسفندیار خان هفت بيشمتر قدمت تأیيد برای

 رامشگر كه است موردی شاهنامه خود در حتي و شدهمي خوانده كهن بسميار هایزمان

 :بزمي در چوبين بهرام. خواندمي را داستان این گوسان یا

 رود كامروز گفممت رامشمممگری بمه

 خممان هفممت ةچمماممم جز نمخواهيم

 اسمممفندیار دزرویين به شمممدچونكه

 

 سممممرود پممهمملمموانممي بمما بمميممارای 

 بخوان لختي ؛گسمممماریم مي ،برین

 روزگممار آن انممدر نمود بممازی چممه

 (۶17: تابي فردوسي،)                   

  .دارد بيشتری قدمت اسفندیار روایت كرد اظهار تأكيد با توانمي ،بنابراین

 بارةدر توانيممي ،هاروایت این در آن است كه گفت باید باره این در كه مهمي نکتة

 روایت در كهني هاینشممانه زیرا آنها؛ اصممالت نه و بگویيم سممخن هاخان هفت قدمت

 فندیاراس خان هفت باشد، ميان در اقتباس پای اگر البته. دارد وجود نيز رستم خان هفت

 هایروایت آنکه نه ولي است؛ شده ساخته آن اساس بر رسمتم خان هفت و بوده اصمل

 رینهق به بعدها كه اندبوده متفرقي هایروایت بلکه باشممد. مجعول همه رسممتم به مربوط

 نيداستا به و شده اضافه آن به هایيداستان محتملاً و جم  جا یک اسمفندیار خان هفت

 كشتن یعني رسمتم، سموم خان موضمو  چنانکه ،اندشمده تبدیل خان هفت نام به واحد
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 سمميم نامة در دیگر شممکلي به كند،مي بيدار خواب از را رسممتم رخش، اینکه و اژدها

 از دیگر بعضمميكه  نيسممت بعيد ،پس(. ۷1 :0410 مطلق،خالقي) اسممت آمده گریگور

 تانيداس صورت به بعد و بوده مستقل هایداستان یا سرود رستم، خان هفت هایداستان

 نبردهای دهد كهمي احتمال مطلقخالقي آقای چنانکه باشممند؛ آمده خان هفت در واحد

 یک صورت به ،بعدها كه بودند مستقلي نبردهای نيز كشماني كاموس داسمتان در رسمتم

 سممخن حال همه به(. 000 :041۶ مطلق،خالقي) اندآمده گرد هم كنار حماسممي داسممتان

 . است مستقل تحقيقي نيازمند باره این در دقيق

 

 پری با همخرابگی -0 -1

 يمتفاوت اتینظر و شممده انجام متعددی هایپژوهش ،تهمينه اسمماطيری پيشممينه دربارة

 رشکا الهة و باسمتان ایران ایزدبانوان از را تهمينه رویاني، آقای مانند ایهعدّ. وجود دارد

 باور پژوهانحماسممه غالباً، اامّ ؛(90 تا 79 :0490 رویاني،) دانندمي وحشممي حيوانات و

 او با همخوابگي ازای در و دزددمي را رسمتم رخش او. اسمت پری یک تهمينه كه دارند

 الگو این(. ۶9: 047۷ مطلق،خالقي) شودمي رخش دادن پس به حاضر اشنطفه گرفتن و

 ملل، دیگر در داستان، این هاینمونه در. است پسمر و پدر هایجن  مایةبن از بخشمي

 اردد اعتقاد مطلقخالقي ،اساس همين بر. است غيرانساني موجودی یا روسگي یا زن این

 لازم نکته یک ذكر اینجا در(. 71: همان) باشممد پری یا جَه روسممگي، یک نيز تهمينه

 از یکي و( ۶1: 0410 آیدنلو،) اسممت پریان هایخویشممکاری از زایندگي كه نمایدمي

 :بوده است امر همين رستم به نزدیکي برای تهمينه اهداف

 كردگممار مگر تو از كممه دیممگممر و 

 

 كنممار انممدر پورم یمکمي نشممممانممد 

 (0۷4: 04۶9 فردوسي،)                

 مينهته و رسممتم داسممتان دهندمي احتمال تهمينه، بودنپری تأیيد با نيز مختاریان

البته (. 0۶4: 041۶ مختاریان،) اسممت خناثئيتي پری و گرشمماسممب داسممتان تکرار ایگونه
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 بررسي و داستان دو این مقایسة صمرفاً بلکه نيسمت، نظر این تأیيد مقاله این در ما بحث

 . است یکدیگر به نسبت آنها قدمت

 مگ او اسب رود؛مي سمنگان به شکار برای رستم سهراب، و رستم داسمتان آغاز در

 او با و رودمي او بالين به ،شممب نيمه تهمينه رود،مي سمممنگان شممهر به چون شممود؛مي

 انایر به رسممتم پس شممود؛مي برگردانده او به رسممتم اسممب سممگس كند؛مي همخوابگي

 شودمي كشته رستم دست به و آیدمي ایران جن  به سهراب هاسمال از بعد و بازگشمته

 (.  091 تا 001 :04۶9 فردوسي،)

 اوستا،) است آمده وندیداد در ایاشاره تنها خناثئيتي پری و گرشاسب روایت دربارة

 كه اوسممت هم احتمالاً اما پيوندد؛مي گرشمماسممب با پری این ،آن طبق كه( ۶۶0: 0410

 بردمي( اغما) بوشمماسممب به را گرشمماسممب و فریبدمي آذر كشممتن برای را گرشمماسممب

 .    4(00۷: 049۷ زاده،قلي)

 و یاساطير الگویي تهمينه، و رستم ازدواج یا همخوابگي و سهراب و رستم داستان

 ،احتمالاً و رسدمي سمکایي هایداسمتان به آن اصمل ،مطلقخالقي اعتقاد به كه دارد كهن

 یا سکایي هایزبان از را سهراب و رستم جمله از خود، هایداستان از بعضي سمرو آزاد

 شممده جهاني الگویي به تبدیل الگو، این(. ۶7: 047۷ مطلق،خالقي) اسممت گرفته سمغدی

 نداستا در. است پری با همخوابگي قسمت بر ما بحث اما است؛ كهن آن قدمت و است

 بر ممتقدّ و ترابتدایي گرشاسب، داستان دهدمي نشمان كه هسمتند عناصمری گرشماسمب

 .  است تهمينه و رستم داستان

 ایمرحله و است زرتشت اساطيری متون به مربوط گرشماسمب، داسمتان اینکه لاوّ

 داستان در كه آن از نمادی نه و شمودمي انجام پری با ازدواج و اسمت حماسمه از ترقبل

 كه است زماني به مربوط گرشاسب داستان ،واق  در. است درآمده زني صورت به رستم

 . بودند نکرده طي كاملاً را خود منطقي سير هنوز حماسي هایداستان و اساطير
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 كهن راساطي از كه دارد پيوند رستاخير و آفرینش اسطورة با گرشاسب داسمتان م،دوّ

 در و رودمي بوشماسمب به پری با همخوابگي از بعد گرشمماسمب رود؛مي شممار به ملل

 (.000: 0410 هينلز،) دارد عهده به را ضحا  كشتن ةوظيف و شودمي بيدار مانآخرالزّ

 ه،مقول این ،اساساً كه شودمي دیده جاودانگي گونه یک ،گرشاسب داستان در م،سموّ

. ستا مربوط كهن بسيار اساطير یعني رستاخيزی، اسماطير به كه كهناسمت  ایاسمطوره

 كه كنديم پيروی اساطيری و حماسي الگویي از تهمينه و رستم داسمتان اگرچه ،بنابراین

 شکل هم كه خوردمي پيوند تركهن ایاسطوره به گرشماسمب داسمتان هسمت، هم كهن

 رستم روایت گفت توانمي و شودمي مربوط رستاخيز اسماطير به هم و دارد تریابتدایي

 رترمتأخّ نآ از ،قطعاً نباشد، خناثئيتي پری و گرشماسب روایت تکرار اگر حتي تهمينه، و

 .است

 

 باد با جدگ -1 -1

 آمده جن  این به مربوطغير داستان دو افراسياب، با كيخسرو هایجن  داسمتان بين در

 يلهفس در را عجيب گوری حضور خبر چوپاني. است دیو اكوان داسمتان آنها از یکي كه

 برای را رسممتم نيسممت، گور حيوان این شممودمي متوجه كه كيخسممرو. دهدمي دربار به

 ر،گو نه موجود این كه شودمي متوجه ،لاوّ برخورد در رستم. كندمي گسميل او كشمتن

 :است دیو بلکه

 گور نيسممت آن كه رسممتم بدانسممت

 بممدن نشممممایممد این دیو اكوان جز

 

 زور نممه بممایممد چمماره كنون او ابمما 

 زدن تمميممغممي بمماد از بممبممایسمممتممش

 (۷90: 0470 فردوسي،)                

 حمدیا زنجاني، خالقي، چون ایرانياني آنها، دنبال به و نولدكه اشگيگل، چون كساني

 از نمادی بهمن، دشمممن و كمالگان از كه انددانسممته اكومن همان را اكوان شممعبانلو، و

: 047۷ زنجاني، ؛7۶0 و 7۶1: 0491 مطلق،خالقي) اسممت اهریمن آورپيام و بداندیشممي
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 موجود هاینشانه بر بنا اامّ ؛(004: 0491 شعبانلو، ؛0۷1: 0410 احمدی، اكوان؛ واژه ذیل

 دیو ،دیو این است عيمدّ باقری و مختاریان كویاجي، چون كساني تحقيقات داستان، در

 .  است باد

 در( Feî leîn: اٍنليفئي) باد دیو با اكوان بسمميار هایشممباهت اسمماس بر كویاجي

 دگردیسممي همچنين و كاركرد لحاظ به چه و ظاهری لحاظ به چه چيني، هایافسممانه

 41: 0411 كویاجي،) داندمي باد دیو همان را دیو این باد، با جن  سممابقه و باد به اكوان

 پيوندهای دليل به و كویاجي از پيروی به خود پژوهش در نيز مختاریان بهار(. 00 تا

 اكوای یا( ak-wâd) اكواد شدّ دگرگون و باد دیو را آن اكوان، داستان با بد وای اسطورة

(akwây )و كویاجي دلایل تکرار با نيز باقری(. 4۷ و 40: 0414 مختاریان،) است گفته 

 تا 044: 0411 كياده،حسنباقری) اسمت گرفته پي را نظریه همين ،آن به موردی افزودن

001  .) 

 اساطيری هایداستان در باد با جن  باشد، باد همان اكوان اینکه پذیرش درصمورت

 هم و شمده ذكر داسممتان این كيخسمرو دربارة هم زرتشممتي، متون در. دارد پيشمينه ایران

 این وجهت درخور نکته. دارد بيشتری شهرت گرشاسب داستان البته و گرشماسمب دربارة

 در. جنگدمي باد ایزد همان یا خوب وای با بلکه بد، وای با نه گرشمماسممب كه اسممت

 و قوّت به گفتند و بفریفتند را باد دیوان، و آهرمن: »است آمده هرمزدیار داراب روایات

 قوّت به كه گویدمي را مردمان گرشمماسممب اكنون و نيسممت چيز هيچ جهان اندر تو زور

 كه بيامد چنان و شممد فریفته دیوان و آهرمن گفتار به باد.... . نيسممت هيچ جهان اندر من

 نزدیک به چون... بکند بيخ از درخت و دار همه و بکرد هامون بود راه در كه كوهي هر

 به و مبگرفت را باد مينوی من و بردن نتوانست جایگاه از من پای رسيد،( گرشاسب) من

 پهلوی روایت كتاب در(. ۷00: 0494 سركاراتي، از نقل به) «بيفکندم را او خویش قوت

 (.  41: 04۶7 پهلوی، روایت) است شده ذكر داستان این نيز
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 هك صممورتي در گفت باید كنيم، بحث هاداسممتان این قدمت دربارة بخواهيم اگر

 حماسه، شمدن منطقي سمير در و بوده چنين آغاز از دیو اكوان و رسمتم داسمتان روایت

 داستان رد زیرا است؛ متأخرتر باد با گرشاسب جن  روایت از ،قطعاً باشمد، نکرده تغيير

 باد خود اب پهلوان و است تراساطيری و تركهن تر،ابتدایي داستان شکل اولاً گرشماسمب،

 هشممد پيکرگرداني گوری شممکل به دیو اكوان داسممتان در كه آن از نمودی نه و جنگدمي

 .  است

 باید روایت این ،قاعدتاً پس باد؛ دیو نه است، باد ایزد با گرشماسب جن  اینکه دوم

 آغاز در اتفاق این. اندداشممته ستقدّ و قدرت كمتر ،ایزدان كه باشممد زماني به مربوط

 با نپهلوا جن  تواننمي و داشممتند ستقدّ ایزدان آن از قبل. افتدمي زرتشممت دین ظهور

. گيرندمي قدرت دوباره ایزدان نيز زرتشممت ظهور از بعد تيمدّ. شممد رمتصمموّ را ایزد

 كه فترت دوران همان در بایسممتمي اسممت ایزد با پهلوان جن  كه داسممتان این بنابراین

 هك داسممتان این احتمالاً و باشممد گرفته شممکل بودند داده دسممت از را خود قدرت ایزدان

 تزرتش ظهور آغاز دوران به مربوط كند،مي متوقف را او و جنگدمي ایزدی با گرشاسب

 . دارد دیو اكوان و رستم داستان به نسبت بيشتری قدمت و است

 

 دابرادهی دست به شدن کشنه -1 -1

 و 001 :0491 مطلق،خالقي) داریم متعددی هایروایت رسممتم، مرگ چگونگي دربارة

 هكشممت و افتدمي چاهي به نابرادریش، شممغاد، نيرن  به او شمماهنامه روایت به اما ؛(000

 .  شودمي

. است برادركشي ملل هایحماسه و اسماطير در شمونده تکرار هایموضمو  از یکي

 مارش به اساطيری الگوهای كهن از را آن كه شده فراگير چنان تکرارشونده موضمو  این

 تروای آنها مشهورترین و رسدمي آفرینش داستان به آن سابقة كه ایاسمطوره. آورندمي

 سممت و اوزیریس و سممامي اسمماطير در 0(0: تابي مقدس، كتاب) هابيل و( قابيل) قائن
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 و ایرج داسممتان ،ایراني هایروایت در. اسممت مصممری اسمماطير در( 97: 0410 ایونس،)

 هاینمونه اما اند؛یافته بيشتری شهرت شغاد و رستم و( 0۷0: 04۶۶ فردوسمي،) برادران

 ا،هیشممت) سممگيتور یا اسممفتور برادرش دسممت به جمشمميد مرگ مانند دارد؛ هم دیگری

 كشته و( 74 :04۶۶ فردوسمي،) او كشمتن در فریدون برادران سمعي ،(449 ،۷ ج: 0477

 سروكيخ دستور به ارژنهدشت رضمایي نظر به كه كيخسمرو سمگاه دسمت به فرود شمدن

 .  (۶1 تا 49: 0490 ارژنه،دشترضایي) است شده انجام

 داسممتان در. هسممتند ناتني مقتول، و قاتل برادران عموماً ،هاداسممتان نمونه این در

ت پدر گِب و اُزیریس پدر رَ  مصمری،  داستان در(. ۷0 و ۷0: 0419 رزنبرگ،)است سمِ

: 04۶۶ فردوسي،)شهرناز تور، و سلم مادر و است ارنواز ایرج، مادر نيز فریدون فرزندان

9۷  .) 

 هب غيرایراني، هایداستان حتي و ایراني داستان سه در نيز برادران قصمد سمو  علت

 ود قدمت دربارة بحث ما هدف. آنهاست به مقتول برادران حسد جمشيد، مرگ استثنای

  :دارد تيّاهمّ روایت دو این در نکته چند و است ایراني مشهور داستان

 ایرج اما اوست، كوچک برادر شغاد و خانواده بزرگ فرزند رسمتم كه این ،نخسمت

   است؛ فریدون سوم پسر

 هان،ج تقسيم هنگام فریدون كه است دليل این به ایرج، برادران حسمد كه این ،دوم

 باطارت در دوم نکته با كه سوم نکته و دهد؛مي تركوچک فرزند به را آن مركز پادشماهي

 .  سرزمين تصاحب برای برادركشي است،

 در. ۶كشممدمي را كوچکتر برادر تر،بزرگ فزرند سممامي، و ایراني اسمماطير در ،عموماً

 پذیرد،مي را هابيل هدیة خداوند اینکه حسد به قائن، یعني تر،بزرگ برادر سامي، داستان

 فرزند ایرج نيز، ایراني هایداسممتان در(. 0: تابي مقدس، كتاب) رسمماندمي قتل به را او

. دكشممنمي ایرانشمهر بر پادشماهيش حسمد به را او تر،بزرگ برادران كه اسمت تركوچک

 داستان قاعدة به اما است؛ نشمده مطرح چيزی شماهنامه در فریدون برادران سمن دربارة
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 يراسممم او پدر آبتين، فریدون، دتولّ از پس زیرا اند؛بوده تربزرگ فریدون از نيز آنها

 (.  ۶۷: 04۶۶ فردوسي،) شودمي كشته و ضحا  روزبانان

 رتكوچک برادر عليه تربزرگ برادر كه موضمممو  این زد حدس توانمي ،بنابراین

 ستمر داستان و باشد سامي و ایراني اساطير در مایهبن این الگوهای از كند،مي سو قصد

 .  است نکرده پيروی الگو این از شغاد و

 جهان تقسيم ،ملل هایحماسه و اسماطير در شمونده تکرار هایمایهبن از دیگر یکي

 قول از ایلياد در. شممودمي تركوچک فرزند سممهم جهان مركز كه اسممت فرزند سممه بين

 خدای و من زئوس،: هسممتيم( رئا) ره و كرونوس پسممر سممه ما: »اسممت آمده پوزئيدون

. ستاند را خود بخش ما از یک هر كردند، بخش كشور سمه به را جهان ،(هادس) دوزخ

 جایگزین همواره كه بود این من پشممک جنباندند، را انداختن پشممک بزرگ آوند چون

 رپهناو آسمان زئوس كشمور یافت، را هاتيرگي كشمور  هادس باشمم، آلودكف اقيانوس

 رسدمي زئوس به قسم بهترین نيز بندیتقسيم این در(. 440 و 440: 0491 هومر،) «شمد

 جهان، كه آنجاست در اساطير دیگر با تقسميم این تفاوت اما اسمت؛ تركوچک فرزند كه

 اقوام هایداسممتان در. شممودمي تقسمميم فرزندان بين قرعه صممورتبه هم آن زمين، نه و

 كه شممودمي دیده داسممتان این شممبيه نيز ابراهيمي ادیان هایافسممانه و سممکا هندی،

 (.  040 :0470 طبری،) اوست فرزند سه بين جهان تقسيم و نوح داستان آنها مشهورترین

 دربرا سهم به نسمبت دیگر برادر دو شمودمي باعث هاروایت بعضمي در مسمأله این

 ندانفرز داستان ها،روایت این از یکي كه برآیند او كشمتن پي در و برند رشمک كوچک

 و هنك الگویي از برادرانش دست به ایرج شدن كشمته داسمتان ،بنابراین. اسمت فریدون

 ،دارد رستم انداست به نسبت بيشتری قدمت بسيار، احتمال به و كندمي تبعيت اسماطيری

 .  است آریایي و هند كهن اساطير از فریدون اسطورة كه خصوصبه

 جای زن تصاحب اساطير بعضي در. است زمين تصاحب مایهبن این الگوی سومين

 همان ایراني هایروایت در اما ؛(00۷ :0417 بالازاده،) اسممت گرفته را زمين تصمماحب
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 بر هاآن با فریدون و فرود ایرج، برادران اختلاف است؛ مانده باقي زمين تصماحب مسمألة

 باز هك اینکته ،شودمي قصد سو  آنها جان بر ،دليل همين به و است زمين تصاحب سر

 .  است رفته فراموشي به و باخته رن  بسيار شغاد و رستم داستان در

 بر دارد، دوجو نابرادریش دست به رستم مرگ دربارة كه روایتي گفت باید ،بنابراین

 هب احتمالاً و نکرده پيروی حماسممي و اسمماطيری الگوهای از ایرج داسمتان روایت خلاف

 .  است ایرج روایت از متأخرتر و مربوط الگوها این فراموشي از پس زمان

 این دهددر معرض تردید قرار مي را رسممتم مرگ روایت اصممالت كه دیگری نکتة

 مرگ روایت از برگرفته شممغاد و رسمتم داسمتان راشمدمحصممل آقای نظر طبق كه اسمت

 هایروایت وجود به توجه با نظر این(. 91 تا 0411:79 راشمدمحصممل،) اسمت جمشميد

 و رسممدنمي نظر به بعيد ،(000 و 001 :0491 مطلق،خالقي) رسممتم مرگ از دیگر متعدد

 نراویا كه است دهقاناني ساخته يکلّب رستم مرگ روایت آن، بودن درسمت صمورت در

 . اندبوده ایران حماسي هایداستان

 

 فيریدنيجه

 خصوصبه ایران، حماسي هایروایت از بسياری در حماسمي و اسماطيری الگوهای

 مشممخص در تواندمي كه این بر علاوه الگوها این. شممودمي دیده شمماهنامه هایداسممتان

 ما هب هاحماسه ترقبل هایلایه دادن نشان نيز و حماسه گيریشکل و تکوین سمير كردن

 در خوبي هاینشانه هاروایت و هاداستان اصمالت و قدمت دربارة توانندمي كنند، كمک

 .  دهند قرار ما اختيار

 هایروایت با رسممتم به مربوط هایروایت الگوها، همين واسممطه به مقاله این در

 هب نسبت تریمنطقي شکل عموماً رسمتم به مربوط هایروایت. شمد مقایسمه آن مشمابه

 دایيابت شممکل از یا ،(باد دیو یا ایزد با او جن  مثل) دارند ابتدایي و اسمماطيری الگوی

 شانن داسمتاني هاینشمانه یا ،(پری با همخوابگي مثل) اسمت گرفته فاصمله يکلّب ،خود
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 در رسممتم، خان هفت در گرما عنصممر مثل) اندشممده پرداخته متأخرتر دوران در دهندمي

 و دانداده دست از را خود ابتدایي سير یا و( اسمفندیار خان هفت در سمرما عنصمر برابر

 هفت لمث) است شده تررن كم یا فراموش كلي به بوده، داستان در كه اساطيری الگوی

 (. خان

 يبعض و ندارند همگون هاینمونه رستم به مربوط هایروایت همة گفت باید ،البته

. وا اسب نام مثل است؛ یافته راه ایران هایحماسه به او خود با همراه رستم، هایداستان

 دیگر كه فرزند و پدر جن  مثل اسممت؛ رسممتم خود خاص هاروایت بعضممي همچنين

 .اسطوره یک تکرار نه است، سهراب و رستم بازآفریني ایراني، هایروایت

 

 هادرشتپی
 و رستم داسمتان همين از اینمونه فرود و كيخسمرو داسمتان اندداده احتمال مختاریان خانم -0

 تواندمي عاادّ این الگوها، تکرار به توجه با(. 074 و 07۷: 041۶ مختاریان،) باشممد سممهراب

 كنديم همخوابگي جریره با رود،مي بيگانه كشوری به سياوش كه صورت این به ؛باشد درست

 اندانخ یا قبيله برابر در بعد ؛شممودمي بزرگ پدر از دور كه آیدمي دنيا به فرزندی دو این از و

 كترد. شممودمي كشممته اسممت، سممياوش تکرار كه كيخسممرو سممگاه واسممطة به و گيردمي قرار پدر

 ان،حميدی) دانندمي فرود داسممتان الگوی از برگرفته را سممهراب و رسممتم داسممتان نيز حميدیان

 (.  ۷70 تا ۷71: 0471

 و آسمموریکمنظومة  درخت در رسممتم به شممبيه مشممکو  كلمة یک اسمماس بر هم نظر این -۷

 تاسمم رسممتون بلکه رسممتم، نه كلمه این جباره، و نحوی تحقيق طبق كه اسممت زریران یادگار

 (. 010 تا 91: 0491 جباره، نحوی؛)

 رزگ آن به غذا، پخت هنگام آتش، نشممدن برافروخته دليل به گرشمماسممب دیگر روایتي به -4

 (.  000: 0410 هينلز،) زندمي

 شتری دكالب به را باد كه ایراني پهلوانمشهریار كيخسرو، كه است آمده نهم دینکرد كتاب در -0

 (.01: 0411 كویاجي، از نقل به) است شده سوار آن بر و درآورده
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 ارك قائن كه چرا دانست؛ كشاورزی و مردمان یکجانشيني غلبه نماد را اسمطوره این توانمي -0

 .دامدار هابيل و است( كشاورز) زمين كن

 تركوچک برادر سمت مصممری، داسمتان در و او بزرگ برادر فرود كيخسممرو، داسمتان در البته -۶

 (.۷0 و ۷0: 0419 رزنبرگ،) است ازیریس

 

 مدابع

 هاالف( کناب

 .سمت تهران، ایران، اساطيری تاریخ ،(0490) ژاله . آموزگار،0

 .سروش تهران، نمادین، بيان اسطوره، ،(0417) ابوالقاسم پور،اسماعيل. ۷

 .مروارید تهران، دوستخواه، جليل گزارش ،(0410) اوستا. 4

 .اساطير تهران، فرخي، باجلان ترجمه هند، اساطير شناخت ،(0410) ورونيکا ایونس،. 0

 .اساطير تهران، فرخي، باجلان ترجمه مصر، اساطير شناخت ،(0410) _________. 0

 .روز فکر تهران، ایران، فرهن  در چند جستاری ،(0470) مهرداد بهار،. ۶

 .چشمه تهران، تاریخ، تا اسطوره از ،(0417) _________. 7

 .آگه تهران، ایران، اساطير در پژوهشي ،(0490) _________. 1

 .اساطير تهران، شاهنامه، ،(0410) ابومنصور ثعالبي،. 9

 .ثالث تهران، كهن، هایرن  گل ،(047۷) جلال مطلق،خالقي. 01

 .افکار تهران، دیرینه، هایسخن ،(0410) _________. 00

 .اسلامي بزرگ المعارفةدایر مركز تهران، حماسه، ،(041۶) _________. 0۷

 زبان فرهنگستان تهران، ،«رستم» سرایي، شاهنامه و فردوسمي ،(0491) _________. 04

 .فارسي ادبيات و

 .ني تهران، دامغاني، مهدوی محمود ترجمه اخبارالطوال، ،(0414) ابوحنيفه دینوری،. 00

 .روز فکر تهران، هند، اساطير اسرار ،(0477) اميرحسين ذكرگو،. 00
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 تهران، پور،اسماعيل ابوالقاسم ترجمه ازیریس، و ایزیس اسطوره ،(0419) دنا رزنبرگ،. 0۶

 .اسطوره

 تحقيقات و مطالعات ماسسه تهران، ميرفخرایي، مهشيد ترجمه ،(04۶7) پهلوی روایت. 07

 .فرهنگي

 .عطایي تهران، شاهنامه، جام  فرهن  ،(047۷) محمود زنجاني،. 01

 .طهوری تهران، شده، شکار هایسایه ،(0494) بهمن سركاراتي،. 09

 .ماهي تهران، تقا ، احمدرضا ةترجم اسطوره، ،(0491) رابرت سيگال،. ۷1

 .اميركبير تهران، ایران، در سرایيحماسه ،(0410) اللهذبيح صفا،. ۷0

 .اساطير تهران، پاینده، ابوالقاسم ةترجم طبری، تاریخ ،(0470) دمحمّ طبری،. ۷۷

 .مکتوب ميراث تهران، حماسي، منظومه هفت ،(0490) رضا غفوری،. ۷4

 ،(سوم دفتر ،0470 دوم، دفتر ،04۶9) اول، دفتر شاهنامه، ،(04۶۶) ابوالقاسم فردوسمي،. ۷0

 .فارسي متون مجموعه كاليفرنيا، و نيویور  مطلق،خالقي جلال تصحيح

 تهران، فومشي، شکری دمحمّ كوشمش به دی،سمع مطالعات ،(041۶) بدرالزمان قریب،. ۷0

 .طهوری

 .پارسه تهران، ایران، اساطير فرهن  ،(049۷) خسرو زاده،قلي. ۷۶

 .جابي شيرازی، جعفر دميرزامحمّ و گلن ویليام ةترجم ،(تابي) مقدس كتاب. ۷7

 .فرهنگي و علمي تهران، اسطوره، ،(0491) لارنس كوپ،. ۷1

 .آگه تهران، ایران، حماسه و اسطوره بنيادهای ،(0411) جهانگير كویاجي،. ۷9

 .اميركبير تهران، گزیده، تاریخ ،(04۶0) حمدالله مستوفي،. 41

 .سگهر تهران، علوی، بزرگ ةترجم ایران، ملي حماسه ،(۷047) تئودور نولدكه،. 40

 .كتاب دنيای تهران، نفيسي، سعيد ةترجم ایلياد،( 0491) هومر،. 4۷

 .اساطير تهران، فرخي، باجلانة ترجم ایران، اساطير شناخت ،(0410) راسل جان هينلز،. 44

 .اساطير تهران، پورداوود، ابراهيم ةترجم( 0417) یسنا،. 40
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 هاب( مقاله

 ۷7 ،۷7 شمارة فرهنگستان، نامة ،«سياوش مادر دربارة ایفرضيه» ،(0410) ادسجّ آیدنلو،. 0

 . 0۶ م

 انسمماني علوم و ادبيات دانشممکدة نشممریة ،«پهلوان خان هفت» ،(0411) _________. ۷

 . ۷7 م 0 ،۷۶ شمارة باهنر، شهيد دانشگاه

 شمارة ششم، سال نامه،كاوش ،«دیو اكوان اسطوره شناخت در» ،(0410) جمال احمدی،. 4

 .0۷7 م 017 صص دهم،

 دوم، شمارة اول، سمال نامه،ایران ،«اسمفندیار تنيرویين راز» ،(04۶0) محمود اميدسمالار،. 0

 .۷10 م ۷00 صص

 مطالعات مجلة ،«باد اسممطوره وای، و دیو اكوان» ،(0411) معصممومه كياده،حسممنباقری. 0

 .001 م 044 صص شانزدهم، شمارة هشتم، سال ایراني،

 هفتاد شمارة هنر، فصلنامة ،«برادركشي اسطوره و شاهنامه» ،(0417) اميركاووس بالازاده،. ۶

 .007 م 0۷1 صص هفتم، و

 ،«فرود داستان الگوی از برگرفته سمهراب، و رسمتم داسمتان» ،(0471) سمعيد حميدیان،. 7

 .40 م ۷۶ صص ،۶0 شمارة دانش، مجلة

 شمارة پاژ، فصملنامة ،«درشماهنامه رسمتم كار پایان» ،(0411) دتقيمحمّ محصمل، راشمد. 1

 .91 م 79 صص هفتم،

 ،«شاهنامه در رستم اسطوره دگرگوني و جایيجابه» ،(0411) محمود ارژنه،دشترضمایي. 9

 . 90 م ۶4 صص هفدهم، شمارة پنجم، سال شناختي،اسطوره و عرفاني ادبيات فصلنامة

 رویکرد اسمماس بر سممياوش فرود داسممتان بررسممي و نقد» ،(0490) _________. 01

 .۶1 م 41 صص دوم، شمارة پنجم، سال ادب، بوستان ،«شکنيساخت

 دورة فارسي، ادب شناسيمتن ،«منم شميران و پلنگان پزشمک» ،(0490) وحيد رویاني،. 00

 .90 م 79 صص دوم، شمارة جدید،
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 دانشکدة ،«ای؟اسطوره یا تاریخي شمخصميت یک رسمتم،» ،(0400) بهمن سمركاراتي،. 0۷

 .09۷ م 0۶0 صص دوم، شمارة دوازدهم، سال فردوسي، دانشگاه انساني علوم و ادبيات

 ،«دیو اكوان داستان در زرواني آیين آفرینش اسطوره بازتاب» ،(0491) عليرضا شعبانلو،. 04

 019 ص،ص وششم،بيست شمارة هشتم، سال شناختي، اسطوره و عرفاني ادبيات فصلنامة

 .0۷1 م

 در آن طرح و كشممي اژدها اسممطوره» ،(0490) پناهيحسممين فردین و تيمور مالمير،. 00

 .070 م 000 صص چهارم، شمارة چهارم، دورة ادب، بوستان ،«شاهنامه

 سممال باسممتان، نامهایران ،«دیو اكوای یا اكومن دیو، اكوان» ،(0414) بهاره مختاریان،. 00

 .00 م 9 صص دوم، شمارة چهارم،

 سوم، شممارة نهم، دورة فرهنگسمتان، نامة ،«كيسمت؟ تهمينه» ،(041۶) _________. 0۶

 .079 م 001 صص

شممناسممي: شممفره رسممتم یا شممفره تحقيقات ایران» ،(0491) جباره عظيم و اكبر نحوی،. 07

 شماره دوازدهم، دورة فرهنگستان، نامة ،«رُستون؟ )بازخواني یک واژه در یادگار زریران(

 . 01۷ م 91 صص یکم،

 فصلنامة ،«رستم به ایندرا دگردیسي» ،(0490) صادقي علي و درضامحمّ نصمراصفهاني،. 01

 .۷۶1 م ۷01 صص وهشتم،بيست شمارة هشتم، دورة شناختي،اسطوره و عرفاني ادبيات

 م 044 صص دهم، شمارة چهارم، سال یغما، مجله ،«ایندرا» ،(0441) احسان یارشماطر،. 09

007. 


