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او نيز با چروو درخرت داروش کشرتی شرد و ایر  امرر نمایرانگر پيونرد سرتوار خردایان برارورز برا             
 ش ربي ت و بارورز تواند بود ،درخت

���

 شاسعندیار، ا دها، خشکسا ی اهنامی،اس وره، ش :های کلیدیواژه
 
 مهمقدّ. 1

یکرری از وجرروه امتيرراز شرراهنامی، دربرداشررت  و اعرر  بسرريارز از اسررارير کهرر  ایرانرری         
هررایی کرری در گيررر و دار ایرانيرران بررا انيررران، از برري  ر تنررد و در ب رر  خررود اسررت؛ اسرر وره

تنهررا  نچرری ابرر  » نرری را، شرردندش نموبررود، همرری برری  راموشرری سررارده مرریاگررر شرراهنامی نمرری
بررد، نزدیرک ترد کتراو     هراز پهلروز بری عربری نرام مری      ،  از ترجمری ال هرسات ندیم در 

هراز عربری   عانی، نری تنهرا اترو پهلروز، بلکری تدریبرا  همرگ ترجمری        و رسا ی است، و ی متأسّر 
 ش(419:4911)خا دی م ل ،« اندو  ارسی ای   رار از دست ر تی

عهرردز سررروده شررده کرری بشررر، در چررارچوو من رر   نکترری اینجاسررت کرری شرراهنامی در
هرراز پرريش توانررد اسرر ورهنگرررد و از ایرر  رو، نمرریمرریت، برری جهرران و اسررتدمل و عدلنيّرر

گریررز و پيرایررگ نياکرران مررا، تراویررده و چرری بسررا گرراه من رر    از ترراری  را کرری از کهرر  برری 
نيرز، زمران   هرا  از دیگرر سرو، خرودو اسر وره     ؛خردستيز باشرد، چشرم و گروش بسرتی، بار یرد     
هرراز انررد و در هررر منررزل، مدرردارز از پيرایرری   و مکرران دیریررازز را پشررت سررر گ اشررتی   

 نمایدشها براز پسينيان، مشکو میاند و پی بردن بی اتو  ناتيو خود را وانهاده
هررا و منررابب شرراهنامی، نامرریاز همرري  روسررت کرری  ردوسرری یررا پردازنرردگان خررداز      
کرربم اسررارير کهرر  و دمویررز ایررران دسررت بکشررند و ایرر   انررد برری کلرری ازتوانسررتینرری مرری

هررا را در انررد، ایرر  اسرر وره توانسررتیمنررابب  رهنگرری و پربررار را برری یکسررو نهنررد و نرری مرری   
 ؛ت اترلی خرود، در عصررز کری دیگرر عمرر اسر وره بری سرر  مرده برود، کربم کننرد              هي

ی  و هرررا را بررری شرررکلی نمررراد از ایررر  رو برررود کررری راه سرررومی، برگزیدنرررد و اسررر وره  
 پ یرتر، کبم کردندشمن  
بررارز  ردوسرری یررا پردازنرردگان منررابب شرراهنامی،  گاهانرری و از سررر دانررایی، اسررارير      

هررا از نررو پوشرراندند و برری ایرر  ترتيررب، هررم از نررابودز ایرر  اسرر وره        کهرر  را جامرری 
هررراز دیرینرررگ ایرانيررران کررری در دل ایررر  گيررررز کردنرررد و هرررم  رهنررر  و  یررري پررريش

داشررتند، برری پسررينيان منتدررو کردنررد؛ چنانکرری بهمرر  سرررکاراتی در      هررا وجررود  اسرر وره
 همي  راستا م تدد است:

هرراز کهرر  کرری از دیربرراز  رایررش اماسرری برری خررود گر ترری و برری تررورت  اسرر وره»  
ویررره در هرراز پيشررينيان و سرررودهاز پهلرروانی کيرران و یررلن در ميرران مررردم، برری     ا سررانی
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ودنرد، در جریران سرير تکروینی چنرد هزارسرا گ       هرا ب هراز شررقی ایرران، برر سرر زبران      ایا ت
خررود، کرری همررواره توسررم گوسررانان و رامشررگران زمانرری برری نرروز سررروده و بررازگو           

انرردش برری سرر   دیگررر، در  شرردند، تاييررر بسرريار پ یر ترری و دگرگررون و نررو یي  شررده   مرری
هرراز شررگعت و وهمنرراب تبرردیو ترردریجی اسرر وره برری اماسرری، انرردب انرردب از جلرروه 

دها کاسررتی شررده و در پرداخررت نرروی  اماسرری کرری در مدررام مدایسرری بررا      و باانررگ رویرردا 
برداشررت اسرراريرز، تررا انرردازة زیررادز بررر مبنرراز مرروازی  عدلنرری و تجربرری اسررتوار اسررت، 

انردش از سروز دیگرر    جهرانی بری خرود گر تری    چيزها و کسران، جنبرگ عرادز و مردمانری و ایر      
هرراز اماسرری ایررران،  تن سررن ر، پردازنرردگاهرراز متررأخ  نمایررد کرری در دوران چنرران مرری 

از باسررتانی، هرچرری بيشررتر   انررد تررا روایررات اسرر وره   کوششرری  گاهانرری برری کررار برررده    
رررراز شرروندش از  رایشرری ترراری ی پ یرنررد و بررا روایررات ترراری ی متررأخر یکنواخررت و هررم 

اش کرری اکنررون برری دسررت مررا   ایرر  روسررت کرری اماسررگ ملرری ایررران، در ترردوی  نهررایی    
أ يعی از نرروی تررواری  ایررام و کارنامررگ شرراهان دارد و  نچرری رسرريده اسررت، نمرراز ظرراهرز ترر

از از  ن وانمررود شررده   اسرر ورة مپررت برروده، برری تررورت ب شرری از ترراری  و پرراره        
 ش(14:4911)سرکاراتی،« استش

 لهئبیان مس .1-1
پرسشی کری در ایر  جسرتار کوشرش شرده، پاسر ی برراز  ن یا تری شرود، ایر  اسرت            

تررری  یررلن شرراهنامی، نيررز ااتررو   یکرری از بررزر  کرری  یررا توانررد بررود کرری اسررعندیار،    
دگردیسرری یررک اسرر ورة بررارورز باشررد و  نچرری در شرراهنامی، دربررارة او  مررده، تنهررا        

سرراخت بارورانررگ  روسرراخت مرراجرا باشررد؟  یررا ممکرر  اسررت کرری بررا توجرری برری  را       
کارکردهرراز اسرررعندیار در شررراهنامی، او نيرررز چونرران سرررياوش، یکررری از باررران برررارورز   

هررا، برری شرراهنامی راه یا ترری باشررد و در جریرران خردپرر یرتر شرردن   ل اسرر ورهباشررد کرری از د
گمران، اگرر پاسر     گرر شرده باشرد؟  بری    ادة کيرانی جلروه  هزت یرک شرا   ر ها، در هياس وره

تی ترراری ی و یکرری از پهلوانرران دیرر  هررا، منعرری هررم باشررد و اسررعندیار ش صرريّایرر  پرسررش
هراز  هراز اتريو اسر وره   مایری  بر قردر هسرت کری برخری از     باشرد، ارداقو ایر     بهی بروده 

هرراز اسررعندیار در هررم  مي ترری و در شرراهنامی نمایرران   کررارزهنررد و اروپررایی بررا خررویش 
 کاویمشها را برمیماییگشتی استش در ادامی ای  ب 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-2

هررایش، برری دو نرروی مررت  اعتتدرراد دارد: مررت    بنرردزرومن بررارت، در یکرری از تدسرريم 
سررازه، متنرری اسررت کرری ميررو برری بازنمررایی م نررایی    نویسرراش مررت  خوانررا یررا هررمخوانررا و مررت

شررودش در ایرر  نرروی مررت ،  وااررد دارد و خواننررده را برری یررک م نرراز وااررد رهنمررون مرری   
ف در ب ر   خواننده، منع و اسرت و برا پيگيررز اررر از   راز ترا پایران، بری م نرایی کری مؤ  ر           
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رز از  رررار کلسرريک، در واقررب متررونی   رسرردش از ایرر  رو بسرريا سرراختار ارررر نهرراده، مرری  
هرراز مررت  نویسررا یررا ناسررازه کرری از دیررد رومن بررارت بيشررتر، نویسررنده   امررا ؛انرردخوانرردنی

ر اسررت؛ متنری اسرت کری زبرانی بری پایرران دارد و      کننرد، متنری متک  ر   مردرن  ن را خلر  مری   
کننررده نيسررت، بلکرری خررود نيررز تو يررد    در  ن دیگررر خواننررده، منع ررو و تررر ا  مصرررا   

ر، هررير تعسررير یررا ندرردز را کرری ب واهررد کررو ننردة مررت  اسررتش مررت  نویسررا برری د يررو تک  ر  ک
پایران و متک رر اسرت، چررا کری      تابردش مرت  نویسرا،  ر ینردز بری     مت  را در بند کنرد، برنمری  

، بررررری ندرررررو از  Francis Zichy)  ناپررررر یر اسرررررتپایررررران و ت ررررري زبررررران بررررری
 ش(216:4911مکاریک،
شررکند در جررایی دیگررر، ایرر  مرزبنرردز را در هررم مرری چنانکرری خررود رومن بررارت     

شررود کرری چرری بسررا در  رررار کلسرريک نيررز مررت  نویسررا یا ررت شررود           و یرراد ور مرری 
ی برری اینکرری بررر  ز  ردوسرری نيررز بررا توجّرر شرراهنامی ،برری نوررر نگارنررده  ش(416:4311بررارت،)

از هررا بنيرران نهرراده شررده و ب ررش اعومرری از  ن زیرسرراختی اسرر وره       مبنرراز اسرر وره 
ترروان خيمرری زد و بررا  ن، مرری ةمتنرری نویسررا اسررت کرری در پشررت ابيررات برری ظرراهر سرراد دارد،

سررراخت هرررر یرررک از  دیررردز اسررراريرز بررری پسرررتوهاز ترررار و مررربهم نهعتررری در  را   
هررایش ندررب زد و هررر داسررتان را برری شررکلی متعرراوت بررا روسرراخت داسررتان تعسررير  داسررتان

اهنامی برراز اسررت و بسرريار  هرراز شرر کررردش از ایرر  رو، همررواره درِ تعسررير بررر روز داسررتان   
سرراخت  راروسرراخت شرراهنامی برری    از، ازمهررم اسررت کرری بررا دسررتمایگ ندررد اسرر وره    

هرراز دمویررز ایرر  ارررر بشررکوه  داشررتی باشرريمش   نچرری در   برسرريم و خوانشرری نررو از داسررتان 
 یررد، خوانشرری نررو از یکرری از بزرگتررری  یررلن شرراهنامی، اسررعندیار مرریایرر  جسررتار در پرری
بررا  نچرری ترراکنون دربررارة ایرر  پهلرروان دیرر  بهرری گعترری شررده، متعرراوت   اسررت کرری بررا  بب 

 استش
 پیشینة پژوهش. 1-3

ی ایررران، عررلوه بررر کترراو    دربررارة اسررعندیار و جایگرراه او در گسررترة اماسررگ مل رر    
از منصرور رسرتگار  سرایی کری در  ن بری م ر ری        ،هاای شااهنامه  فرهنگ ناا  ارزنردة  

رداخترری شررده اسررت، مدررامت قابررو اعتنررایی   هرراز اسررعندیار پاجمررا ی و ککررر کارکيررایی 
هرراز ت و  روبسررتگیامرراچررا  شررده کرری در هررر یررک سرر ی شررده، گررره از برخرری از ابه  

هررا برری قرررار زیررر  تررری   نهرراز ایرر  یررو نامرردار گشرروده شررود کرری برخرری از مهررم  کررنش
ت قهرمررران در هعرررت خررران رسرررتم و  ندرررد و بررسررری رونرررد تکامرررو ش صررريّ » اسرررت: 

تنران  رویري  »، سرپر نوب رت  ررد    وزاده خسررو قلری  از « یونر   گاسعندیار برر اسراس نوریر   
سررعرهاز  یينرری اسررعندیار »، منيررره خليلرری مپلرری و زادهرکررا اشرررااز « شرراهنامی و ایليرراد

هرراز کررانونی در ترررا دز ريررف»، مررریم اسررينی و نسررری  شررکيبی ممتررازاز « در شرراهنامی
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از « اور بلگردانرری در شرراهنامی برر»،  يرردا  کرنرروا و لم لرری  ررل  از  «رسررتم و اسررعندیار
 ردوسرری بررا تاکيررد بررر   گعمليررات روانی)جنرر  نرررم( در شرراهنام »، اميدرکررا خرروارزمی

بررسررری »،  ارمررری شکردسرررت وعلررری مپمرررد پشرررتدار  از« داسرررتان رسرررتم و اسرررعندیار
ری ررت »و  عليرکرا نبری  رو   از  «داسرتان رسرتم و اسرعندیار بررر مبنراز دیردگاه کلرود برمررون      

از  «ومدیميررر پرررا  گن اسررعندیار از شرراهنامی  ردوسرری براسرراس نوریرر شناسرری هعررت خرروا
یررک از مدررامت یادشررده بررا   کرری در هررير   رنرراز   يمرری  اریررابی   و اميدرکررا  رکرری 
سرراخت بارورانررگ  هررایی باریررک و  را، برری ااتمررال وجررود   را   وجررود رررر  نکترری  

ده در پرری اسررت؛ امرررز کرری در ایرر  جسررتار نگارنرر   ز اسررعندیار پرداخترری نشررده اسرر وره
 تبيي   ن استش 

 
 نقد و بررسی. 2
بررررتل ، شرررراهنامی را برررری سررری ب ررررش اسرررراريرز، پهلررروانی و ترررراری ی تدسرررريم         

پروهرران بررر از کرری جررامب و مررانب نيسررت و همررواره شرراهنامی(؛ تدسرريم بنرردز19کرد)همرران:
ص بنرردز برررتل ، مشرر  سررر  ن اخررتلا نوررر دارنررد، چرررا کرری برری عنرروان م ررال در تدسرريم

از دارد یررا ترراری یش از همرري  روسررت  کرری ب ررش پهلرروانی، زیرسرراختی اسرر وره   نيسررت
از یررا ترراری ی پادشرراهان شرراهنامی، اخررتلا نوررر  کرری همررواره بررر سررر خاسررتگاه اسرر وره 

 بوده استش  
شرردن برری خاسررتگاه  پروهرران بررر  ن اتعررا  نوررر دارنررد، قایررو   نچرری همررگ شرراهنامی     
از وجررود سرروییزمينررگ کيانيرران، چنرري  هررم در  امررااز شرراهان پيشرردادز اسررت،  اسرر وره

از از سرر  و برخرری از شرراگردان هنينرر ، کيانيرران را سلسررلی     نرردارد؛ چنانکرری کریسررت   
انرد،  داننرد کری پريش از ه امنشريان، برر شرر  ایرران اراکم بروده         پادشاهان شر  ایران مری 

هوزینرر ، هرتررو، هرتسررعلد و  همرران هایررت، م تددنررد کرری پادشرراهان کيررانی از          امررا
از ترراری ی دارنررد؛ برری ایرر  ترتيررب کرری گشتاسرر ، همرران        تاسرر  برری ب ررد زمينرری   گش

انررد، امرررز کرری  گشتاسرر ، پرردر داریرروش و کيانيرران ب رردز، دیگررر پادشرراهان ه امنشرری  
انررد دومزیررو، ویکنرردر و بهمرر  سرررکاراتی، بررا دمیلرری مسررتدل،  ن را رد کرررده       ا بت رری

 ش(34تا19)همان: 
(، Vindeshmanی چررررون ویندشررررمان) پروهرررراندر ایرررر  ميرررران، شرررراهنامی  امررررا 

، (Lomel،  ومررررررررررررو)(Darmesteter، دارمسررررررررررررتتر)(Eshpigelاشررررررررررررايگو)
( م تددنررد کرری کيانيرران یررا اررداقو برخرری     Demozilو دومزیررو) )Wikander(ویکنرردر

(، امرررز کرری بررر مرر ا  نگارنررده نيررز    11)همرران: انرردازاز شرراهان ایرر  سلسررلی، اسرر وره  
 جستار، نيز بر همي  مبنا قرار داده شده استش تر نشستی و اساس کار در ای خوش
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برری نوررر نگارنررده، بررا وجررود اینکرری اسررعندیار در اوسررتا، پهلرروان دیرر  بهرری تلدرری شررده 
ت یررک شرراهزادة کيررانی، در ترردد رواج هرچرری بيشررتر ایرر       ررو در شرراهنامی نيررز در هي 

تم را، جنبرران نبرررد او بررا رسرر پروهرران، سلسررلی یررد و اترری برخرری از شرراهنامی مرریدیرر  بررر
همرری، شرراید چيررزز جررز روسرراخت انررد، ایرر گسررترش دیرر  بهرری در زابلسررتان تلدرری کرررده

از هررایی کرری اسررعندیار داراسررت، زمينررگ اسرر وره   مرراجرا نباشررد و بررا توجرری برری شاخصرری   
 نمایدشتر میداشت  او، من دی

هرراز اسررعندیار در شرراهنامی، چنرري     کررارزهررا و خررویش ی برری شاخصرری بررا توجّرر      
ب شرری مرررتبم برروده اسررتش   ی او نيررز چونرران سررياوش، بررا بررارورز و برکررت نمایررد کررمرری

دهرد، نبررد او برا ارجاسر  دیرو و رهرایی       از کری او را برا برارورز، پيونرد مری     ن ستي  نکتی
شررود در  يرراو   مرریدانرريم ارجاسرر  دیررو مو  ررخررواهرانش از چنرر  اوسررتش چنانکرری مرری

، خررواهران اسررعندیار، همرراز اسررعندیار، برری ایررران یررورش  ورد و کررم  کشررت   هراسرر  
سررا  اسررعندیار بررا پشررت سررر گ اشررت   ؛د ، اسررير کنررد  ریررد را بربایررد و در رویرري و برری

شررود بررا کشررت  ارجاسرر ، خررواهران خررود را رهررایی ب شررد      هعررت خرران، مو رر  مرری  
 ش(246تا466: 4916/6) ردوسی، 
ار شررود، ت یررک شرراهزاده در شرراهنامی پدیررد   رراز اسرراريرز، در هياینکرری برروده        

از پروهرران در اسرر ورهامرررز بسرريار رایرر  اسررت؛ چنانکرری پيشرردادیان کرری همررگ شرراهنامی   
انررد ت یررک پادشرراه، در شرراهنامی پدیرردار گشررتی  رربودنشرران، تردیرردز ندارنررد، همرری در هي 

و اترری در ميرران کيانيرران نيررز، سررياوش کرری یررک خررداز بررارورز کهرر  ایررران اسررت و      
اده هزت یررک شررا  ررز او دارد، در هيسرر ورهرویررش گيرراه از خررون او، ریشرری در اتررو ا   

(، 12ترررا4: 4934بررری اماسرررگ ملررری ایرررران راه یا تررری اسرررتش) رکرررایی دشرررت ار نررری ،   
نمایررد کرری اسررعندیار نيررز،   ( و  از ایرر  رو، چنرردان ب يررد نمرری  413تررا499: 4913)همرران،

از چونررران شررراهان پيشررردادز و کرررپاب و ا راسرررياو و سرررياوش در اترررو، بررروده      
کرری در ررری خردپرر یرتر شرردن شرراهنامی، دگردیسرری یا ترری و در     اسرراريرز برروده باشررد   

ت یرررک شررراهزاده در اماسرررگ ملررری ایرررران نمایررران شرررده باشرررد؛ چنانکررری بهمررر     رررهي
 سرکاراتی در همي  راستا م تدد است:

شررودش چيرگرری و  در اسرر وره، هيرروم یررا ا دهررایی اهریمنرری بررر زمرري  چيررره مرری     » 
گررردد تررا اینکرری ایررزدز، ایرر   ونی مرریسرررورز ایرر  دیررو یررا ا دهررا، سرربب ویرانرری و سررتر 

جررایی یکنرردش ایرر  اسرر وره در ارررر جابرر کشررد و زمرري  را بررارور مرری موهررر پليرردز را مرری
 یررد کرری انرردکی بيشررتر قابررو ان بررا  بررا    شررود و برری شررکلی درمرری  ادبرری دگرگررون مرری 

مرروازی  من درری و تجربرری اسررتش در داسررتان اماسرری، دیررو یررا ا دهررا، جرراز خررود را برری    
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کنررد و در  رجررام برری  دهررد کرری بيرردادگر اسررت و سررتم  ررراوان مرری  نرری مرریپادشرراهی بيگا
 ش(246:4911)سرکاراتی،« شوددست پهلوان و پادشاه دیگرز کشتی می

برری نوررر نگارنررده، نبرررد اسررعندیار بررا ارجاسرر  و رهررایی خررواهرانش نيررز مپررتمل         
ز در بنررد هرراا گرروز نبرررد پهلرروان بررا ا دهررا و سررا  رهانرردن گاوهررا یررا زن  تکرررار کهرر 

یا تررگ نبرررد خشکسررا ی بررا ترسررا ی اسررت؛ برری م انسررانیاوسررت کرری ایرر  امررر نيررز خررود تجسّرر
-ایر  ترتيررب کری ا دهررا نمراد خشکسررا ی بروده کرری زن یرا گرراو را کری نمرراد ابرهراز برراران       

شررودش سرا  پهلرروانی برا کشررت  ا دهررا،   کنررد و مرانب ریررزش برراران مری  زاسرت، در بنررد مری  
نرد و بری ایر  ترتيرب، برار دیگرر براران و ررراوت و سرسربزز          کها یا گاوهرا را رهرا مری   زن

 در همي  راستا م تدد است: «ویدنگرن»گردد، چنانکی بی ربي ت برمی
کنرد و خشکسرا ی همری جرا     تصور ایر  اسرت کری ا دهرایی برر جهران اکمرانری مری        »

گيرررد یررا ا دهررا خررود را در  یررد و د  را مرریس پدیررد مرریرا گر ترری اسررتش قهرمررانی مدرردّ
شررود کرری ا دهررا در د   بهررایی مرریگيررردش پيررروزز بررر ا دهررا باعرر  رهررایی    ر مرریاصررا
 ا ترردشبررود و زنررانی کرری ا دهررا در د  و در بنررد داشررت، برری دسررت قهرمرران مرری   گر ترری رو

کنرد و خرداز جروان بری ازدواج برا زنران       باران   راز بری باریردن و زمري  را ااترل يز مری      
 ش(11:4911گرن، ویدن«)پردازد زاد شده می

دانررد کرری ا گررویی اسرراريرز مرریبهمرر  سرررکاراتی نيررز نبرررد پهلرروان بررا ا دهررا را کهرر 
 :استشدن بارورز و برکت ا زون ،ها و بی تبب  ن زادز  و ،ساخت  ن را
اسرراريرز جهررانی اسررت، نرروعی نمودگررار و   گرویررارویی پهلرروان و ا دهررا یررک زمينرر »

 ر رراز تاریررک نعرر   دمرری از اسررت دیررری  کرری در نگررارهانمرروکج کهنرری اسررتش پنرردار
ميرررد، تررا دوبرراره زنررده شررود و چررون بررت عيررار برری شررکو دیگررر        شررود، مرری زاده مرری

اسرررراريرز ا دهاکشرررری مپتررررواز دینرررری و  یينرررری دارد و ا لررررب بررررا   گدر یدشگونرررر
رویرردادهاز کيهررانی و م تدرردات مربرروب برری   رررینش و رسررتاخيز مرررتبم اسررتش م رراب      

کرری چهرررز خورشرريدی  یررا سرشررتی  کریرر      ، ایررزدز پيروزگررر  گونرری از اسرر وره ایرر 
هرررا،  و ةدارد، برررا دیررروز اهریمنررری کررری مرررارپيکر و ا دهرررامنش اسرررت و بازدارنرررد    

شررود و دام و دهشرر  اهررورایی برری   هررا رهررا مرری  و ،سررتيزد و در ارررر چيرگرری بررر او  مرری
 ش(291و291: 4911)سرکاراتی، « رسد شتی و رامش می

سرررکاراتی، از  ن سرر   راندنررد،   گرررن و جا ررب اسررت ا گررویی کرری ویرردن            
سراز اسرت؛ بری ایر  ترتيرب کری اسرعندیار نيرز برا ارجاسر            درست با ا گوز اسرعندیار، هرم  

  ریررد را رهررایی ب شرريد و  ا دهرراوش، از درِ نبرررد در مررد و بررا شکسررت او، همرراز و برری   
 سا  با هماز ازدواج کردش
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ا دهرراز م انسررانی یررک  اینکرری ارجاسرر ، چررون ا راسررياو یررا کررپاب، تجسّرر        
ویررره کرری در شرراهنامی، ترررااتا  از او برری    بررینمایررد؛ خشکسررا ی باشررد، هررير ب يررد نمرری   

 ا دها، یاد شده است:
 برردو گعررت گشتاسرر  کرراز زورمنررد  

 پرررررررر یر تم از کردگررررررررار بلنرررررررردششش» 
 اژدهاااااابررررری مرررررردز شررررروز در دم 

 سرررررراارم تررررررو را ترررررراج شاهنشررررررهی   
 

 ترررو شرررادانی و خواهرانرررت بررری بنرررد   
 گزنررد کرری گررر تررو برری ترروران شرروز برری    

 «کنررررری خرررررواهران را ز ترکررررران رهرررررا 
 رنررر  و ت رررت مهررری  همررران گرررن  بررری  

 (461: 4916/6، ) ردوسی                    
چنانکررری گعتررری شرررد، خویشرررکارز اسرررعندیار در رویرررارویی برررا ارجاسررر ،    امرررا   

 ا گویی جهانی و یا اداقو هند و اروپایی است و تنها منپصر بی اسعندیار نيست:
هرراز بسرريار کهرر  کرری سررابدگ هنررد و اروپررایی دارد و برری تررورت  م رراب  یررک ا سررانگ»

هررا و اسررارير هنررد باسررتان و یونرران و ایررران بازمانررده     هرراز هيترری گونرراگون، در ا سررانی 
می از اهررریم  و پليرردز اسررت و گرراه برری    اسررت، در ارررر چيرگرری موجررودز کرری تجسّرر   

مرري  و ر شررده اسررت، ز ت  ررول یررا هيررومیی تصرروّ   ررتررورت مررار و ا در و گرراه برری هي  
سررا ی، بررر جهرران  لبرری    شررودش د یررارز و قپررم و خشررک   هسررتی سررترون و یرراوه مرری   

کنررد تررا سرررانجام ایررزدز کرری موهررر  يروزگرررز و ترروان و مردانگرری اسررت،  ررول یررا   مرری
از یررا  ررارز یررا کرراخی نهررانی تررورت    ا دهررا را در نبررردز ترر  برری ترر  کرری در اعررره    

دز، بری ترورت برانویی جروان     هرا را کری بری ررور رمرزز و نمرا      کشرد و  و گيررد، مری  می
کنررد و زمرري  و هسررتی را دوبرراره   انررد،  زاد مرری گاوهرراز شرريرده، تصررور کرررده  یررا گلرری 

 ش(224:4911)سرکاراتی،« ب شدبارورز و رراوت می
ا گرروز رویررارویی بررا یررک ا دهررا و رهررایی گرراو یررا زن  در اررب  او را عررلوه          

-یانررا و گشتاسرر  نيررز مرریامارا، راب، اینرردهرراز کررپّبررر اسرر ورة اسررعندیار، در اسرر وره
 شودشها اشاره میتوان شاهد بود کی در زیر بی اختصار بی  ن

در شررش چشررم اسررت کرری  ةدهرراب در اوسررتا یررک ا دهرراز سرری سررر سرری پرروز ا ز    
اب را بری  ل نرامش، شرکو عربری کرپّ    تردری  برا تپروّ   ی یرد و بر  پی نرابودز جهران برر مری    

انررد برری بابررو پرررورش یا ترری و  انررد و نوشررتییگعترراب را ا دهررا مرریکررپّ»گيرررد: خررود مرری
جرررادویی  موختررریش روز خرررود را بررری ترررورت ا دهرررا برررر پررردر نمرررودش او را ا دهرررا      

: 4911کریسررت  سرر ، «)اب شرردانرردش پرر  عربرران ازدهررا  خواندنررد و کررپّ  خوانرردهمرری
 ش(23

 ردوسرری ارائرری گشررتی، در  گکررپاب برری شررکلی کرری در شرراهنام  ةدر واقررب اسرر ور     
هرراز زیررادز را بررر درگرراه اناهيتررا پيشررکش اب در اوسررتا قربررانید نررداردش کررپّاوسررتا نمررو
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اناهيترا دسرت رد بررر    امرراکنرد ترا اناهيتررا او را در نرابود کرردن هعررت اقلريم یرارز دهرد،        مری 
دهرراب از درگرراه  ب ررد از اینکرری ا ز  ش(94و91و23زنرردش ) برران یشررت، بنررد   او مرری گسررين

کنرد کری برا پيشرکش کرردن قربرانی بری        جرزم مری  گردد،  ریردون عرزم   اناهيتا مأیوس برمی
دهرراب بررری دسررت  ورد و اناهيترررا   درگرراه اناهيتررا، امایرررت او را در شکسررت دادن ا ز   

مو رر  مرری    ریرردون در اوسررتا  ش(91و99، بنررد همررانکنررد )او را بررر  ورده مرری  گخواسررت
شررود ا ز دهرراب را از برري  ببرررد و شررهرنواز و ارنررواز را کرری نمرراد ابرهرراز برراران زا          

 شستند، از چن  ا دهاز خشکسا ی برهانده
یابررد و اب در شرراهنامی ظهررور مرری  ت کررپّي ررمتی در هررری تپرروّ  دهرراب،ا ز    
تدریبررا   دهرراب اوسررتایی اسررتشعمررل  همرران ا ز ،اب بررا دو مررار رسررتی بررر دوشررش کررپّ

برری ایرر  ترتيررب کرری    ؛سرراخت بررا روایررت اوسررتا یکرری اسررت   روایررت شرراهنامی در  را 
کریرری او کررو کشررور را در  گکنررد و سررایشررهر اکومررت مرریر ایررراناب( بررا دهررایی )کررپّ

خيررزد و بررا از ميرران مراتمی جگرسرروز  رررو برررده، پرر   ریردون عليرری ایرر  ا دهررا برری پرا مرری   
هرراز اسررير در چنگررال ا دهررا، برکررت و  راوانرری را برری ایررران    بررردن او و  زاد کررردن زن

 :گرداندشهر بر می
کنررد و دخترهررا یررا   را اسررير مرری  ابرود، کررپّاب مرری ریرردون برری جنرر  کررپّ  »

اب ت بررارورز ابرردز دارنررد و کررپّخواهرهرراز جمشرريد را کرری بسرريار زیبررا هسررتند و قابليّرر
 ور کنرردش خلترری زن بررارانکنررد و بررا  نهررا ازدواج مرریهررا را زنرردانی کرررده،  زاد مرری ن

اب هررم اسررت، خواهرهرراز جمشرريد اوم  هررزار سررال بررا جمشرريد بودنررد و ب ررد کررّپ        
، ب ررد نداکهررا زن کررپّ کنررد و ایرر  اب اکومررت مرری ر سررال هررم کررپّ  یررد، هررزا مرری

کنررد هرا را  زاد مری  رود و ایرر  زن ریردون بچری سرال و جرروان کری ترازه از هنررد  مرده مری       
 ور واقررب بررارانهرراز برارور شررونده و در پيررر نشرردن زن گل کنرردش مسر هررا ازدواج مرریو برا  ن 

 ش(944: 4911بهار، «)شاست کی موهر اياتند
تررری  برجسررتیسرر ورة هنرردز اینرردرا نيررز شرراهد تکرررار ایرر  ا گررو هسررتيمش      در ا     

سررا ی و دیگررر  دیوهرراز خشررک  (،Vritras)هرراخویشررکارز اینرردرا نبرررد او بررا ورتررره    
 211 بيشررترباشررد کرری در  همتایرران او و  زاد کررردن گاوهرراز اسررير در دسررت  نهررا مرری    

 ةر نشرران دهنرردسرررودز کرری در سررتایش اوسررت، برری ایرر  موکرروی اشرراره شررده و ایرر  امرر   
رياگ  هرا  در  ت ایر  خویشرکارز اوسرتش بری برخری از مروارد نبررد اینردرا برا ورترره          اهميّ
 شود:  اشاره می ودا

یابرردش وقترری کرری   هایشرران مرری او گاوميشرران و گاوهرراز واشرری را در گاوخانرری   »ششش 
کننرردششش برردی  سرران اینرردرا خداونررد بررردارز قرروز رهبرررز مرریدانایران او را برری سرروز بهررره 
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 ،4912،جل رری نررایينی«)درری گررن  اسررت و بررا کشررت  ورتررره، برری بشررر  زادز ب شرريد   ادي
 (ش41تا1، بند 469سرود 
پرريش از ایرر  در بنررد   (Ahi)هرراز عورريم را کرری اهرری تررو  واز قهرمرران، از اینرردرا،»

تررو بررا  ،ازششش از اینرردرا از قهرمررانهررا را پ ررش نمرروده از و  نکرررده بررود،  زاد سرراختی 
ا عومررت را کرری در  ررارز م عرری شررده بررود و در پنهررانی برری سررر  اهرری برر ،د يرررز خررویش

کرری منز گرراهش بررود، او را پوشرريده بودنررد و در  سررمان ) رررا( مررانب   یهررایبرررد و  ومرری
درخشررد، هرراز تررو مرریاز ریررزش برراران بررود، از ميرران بررردزششش مررا ترراعدی را کرری در دسررت

 همرران، «)گيرریم   مری هرا را کری علئررم   تراو )اینردرا( اسرت جشر      سرتایيم و مرا اسرب   مری 
 ش(3تا2بند،21سرود 
را کرری در ميرران کوهسررتان، زنرردگی     (sambara)کرری در چهلمرري  پررایيز شررمبره    ن»
سرراخت و دیرروز کرری کرررد، پيرردا نمررود و ا دهررا را کرری قرردرت خررویش را  شررکار مرریمرری

مهررار  ن گرراو نررر،  ن    هعررتدر  ن بررود، بکشررت، از مررردم او ایندراسررتش  ن کرری بررا    
کرری ت تررا برری ميررو خررویش روان گردنررد،  ن   و بررزر  را  زاد سرراخ سرريل هعررتقررادر 

را پرراره پرراره   (Rauhina)گ شررت و برری رعررد مسررلم بررود، روهينرری    چررون  سررمان مرری  
رودخانررری را  زاد  هعرررتسررراخت، از مرررردم او ایندراسرررتش  نکررری ا دهرررا را بکشرررت و  

د سرررو همرران،«)سرراخت و گرراوان را از  رراز بررام بيرررون  ورد، از مررردم او ایندراسررت     
 ش(42تا9بند ،416

مرروارد یرراد شررده، ورتراهررا را از ميرران برررد و     گچنانکرری مشرراهده شررد اینرردرا در همرر  
هررا را  زاد کرررد و برردی  ترتيررب ندررش     هرراز مپبرروس در چنگررال  ن   گاوهررا یررا  و 

شررودش در مرروارد یرراد شررده، ایرر  نکترری مزم برری  او در بررارورز کررامل   شررکار مرری گبرجسررت
هرراز ککررر شررده زا یررا  و اسررت و در م ررالابرهرراز بررارانیرراد ورز اسررت کرری گرراو نمرراد 

هررا را و کرری در برخرری از مرروارد، اینرردرا  و چرا ؛نيررز ایرر  امررر برری روشررنی مشررهود اسررت  
زا) یررا کنررد و در واقررب گویررا گرراو و ابرهرراز برراران   در برخرری مرروارد گاوهررا را  زاد مرری  

 اند: و( بی رری  ای  همانی یکی تصور شده
هرراز زمرري  را انگيررزز اسررت کرری  واهررریم  و ا دهرراز هررراس ورتررره اشرراره برردان» 

ررورز کری قپ ری و خشکسرا ی     یکجا نوشريده و در شرکم خرود مپبروس کررده برود، بری       
ترروان برری ت بيررر دیگررر اهررریم  خشکسررا ی و قپ رری    جهرران را  راگر ررتش ورتررره را مرری 

د و گردانررهررا را برری زمرري  برمرری  دانسررت و اینرردرا را خررداز توانررایی پنداشررت کرری  و   
کنررد و برری زنرردگی خرراکی، هسررتی و رررراوت      رودهرراز  سررمانی را از نررو اايررا مرری    

ترروان برری عنرراوی  م تلررف تعسررير کرررد، و رری  نچرری از ایرر  ب شرردش ایرر  داسررتان را مرریمرری
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شرررراهکار اینرررردرا مررررا را دسررررتگير مرررری شررررود، برررری گمرررران تررررعت ااتررررل يزز  
 ش(66تا61: 4916/4شایگان، «)اوست
، دیرررو برررزر   (vartra)، ورتررررهاینررردرا در هرررر ارررال چنررران کررری گ شرررت،       

برری م نرراز  (verethraghna)کشررد و برری همرري  د يررو برری  دررب وررر نرری خشکسررا ی را مرری
اسررت کرری م ررادل  تررری   دررب دیررو ورتررره، اهرری شررودش مهررمورتررره م ررروا مرری ةکشررند

 دهررابشسنسررکریت ا ز برری م نرراز مررار و ا دهاسررت، ی نرری همرران جررزو اول نررام ا ز     
دهررد و انتدررام گرراو   اب نجررات مرری ز و شررهرناز را از چنرر  کررپّ اگررر  ریرردون، ارنرروا 

دیررو خشکسررا ی در بنررد   اینرردرا نيررز گاوهررایی کرری ورتررره،    جرردش را از او مرری گيرررد، 
 ةکند،کرری برری ایرر  ترتيررب هررم  ریرردون و هررم اینرردرا رهررایی ب شررند زاد مرری اسررت،کررده 
 اند:هاز اب  شده در چنگال دیو خشکسا ی و
ردسرررت سررراک  اسرررت و گاوهررراز شررريرده را دزدیرررده و   ششش اهررری در کررروهی دو»

کشررد و ایرر  رود، اهرری را مرریهررا مرریاینرردرا، خررداز جنگرراور هررر سررال برری ایرر  کوهسررتان
 ور کنرردش گاوهرراز شرريرده در اینجررا نمرراد ابرهرراز برراران     گاوهرراز شرريرده را  زاد مرری  

-از براران هرا هسرتند و ایر  ابرهر    واقرب اینردرا ایر  گاوهراز مراده را کری در کروه       هستندش در
کنررد تررا ببارنرردشگاهی از ایرر  گاوهرراز مرراده برری عنرروان زنررانی کرری دزدیررده   زا را  زاد مرری
)بهرررار، « کنررردشششهرررا را  زاد مررریرود و زنترررپبت اسرررت کررری اینررردرا مررری شرررده انرررد،
  ش( 944:4911

 ترررری  دشرررمنانی کررری اینررردرا از پررراز در مررری  ورد، از دیگرررر سرررو یکررری از مهرررم
اسرررت کررری اینررردرا برررا شکسرررت او   (Vi�varupa)وپررریا دهرررایی موسررروم بررری ویشررروه ر
جا ررب  ش(43، بنررد 21سرررود  ،4912 ،جل رری نررایينی کنررد )گاوهرراز شرريرده را  زاد مرری 

ا دهررایی سرری سررر و سرری پرروزه و شررش چشررم    اسررت ویشرروه روپرری نيررز چونرران کررپاب، 
اب تلدرری کررپّ ةبهررار شکسررت ویشرروه روپرری را ترررااتأ م ررادل اسرر ور مهرررداد اسررت و 

 کرده است:  
بررا ش صرريت ا دهررایی    ،از کررپاب و پرردرش مرررداس  ش صرريت شرراهنامی  ششش»      

در ادبيررات ودایرری همرراهنگی دارد و    (Tvashtar)برری نررام ویشرروروپی و پرردرش توشررتر    
دهنررده اسررت، و رری  رزنررد ب شررنده و یررارزیکرری اسررتش توشررتر خرردایی تررن تگر، برکررت

گاوهرراز بسرريار   او، ویشررو روپرری ا دهررایی بررا سرری سررر و شررش چشررم بررود کرری اسرربان و     
داشررت و سرررانجام برری دسررت ایررزدز برری نررام تریترری کشررتی شررد و گاوهررایش را از او           

دار و نررازني  بررود کرری   اب، مررردز رمرری ربودنرردش در شرراهنامی نيررز مرررداس، پرردر کررپّ    
اب، مرراردوش شررد کرری  پرسررتيد، و رری  رزنررد وز کررپّ کرررد و خرردا را مرری سررل نت مرری
 دررب بيوراسررب  ،یاسررتش جا ررب توجّرردهرراب سرری سررر و شررش چشررم اوسررتایی  برابررر ا ز
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ده هررزار اسررب، خررود ویشررو روپرری را کرری    ةاب اسررت؛ بيوراسررب برری م نرراز دارنررد  کررپّ
 وردش برری ااتمررال بسرريار گاوهرراز شرريرده     هرراز زیررادز داشررت، برری خررارر مرری    اسررب

ا تنرردش اب مرراردوش انررد کرری برری دسررت  ریرردون مرری ویشرروروپی نيررز همرران همسررران کررپّ
واقررب برهرراز برراران  ورنرردش در  رده و زنرران هررر دو نمرراد ا  زیرررا در وداهررا، گاوهرراز شرري  

اب زنرردانی کرررده بررود،  ریرردون  زاد کررردش  ن خررداز     ورز کرری کررپّ ابرهرراز برراران 
: 4911بهررار، «)کشررد، برابررر  ریرردون اوسررتایی اسررت  ودایرری نيررز کرری ویشررو روپرری را مرری  

 ش(11و11
رویررارویی ا گرروز هنررد و اروپررایی دیگرررز کرری یرراد ور خویشررکارز اسررعندیار در     

یانررا اسررتش در ایرر    امابررا ارجاسرر  و رهررایی خررواهرانش از چنرر  اوسررت، اسرر ورة ر    
راوانرا، دیرو هو نراکی کری کرو زمري  را تهدیرد بری         اس وره نيرز چونران اسر ورة اسرعندیار،     
ا شررجاعت تمررام از در یانررا بررامادزدد و ریانررا را مرریامانررابودز کرررده اسررت، سرريتا، همسررر ر

، چنانکرررری شررررود  برررری  زادز سرررريتا مرررری    رررر یررررد و مومرررریجنرررر  بررررا او در 
 ساخت بارورانگ ای  اس وره م تدد است: را ة(،دربارJacobi)یاکوبی
امسررارير ودایرری اسررتش سرريتا در  یانررا م نرری تم يلرری دارد و متکرری بررر علررم  امار» 

ری  ودا بری م نری شريار  مرده و چرون مربروب بری زمري  و کشرت و زراعرت اسرت، پر              
یانررا تررعت ااتررل يزز  امامرررا ا  اینکرری در ر ؛يزز پنداشررتااتررل  گبایررد سرريتا را ا هرر 

زد، سرريتا برری سرريتا برری وکررو  مشررهود اسررتش مرروق ی کرری پرردر سرريتا زمرري  را شرر م مرری    
موهررش همران خراب و     مرادر کری   گوجود  مد و هنگرام مرر  نيرز، سريتا بری   روش ا هر       

پشرور  بری نورر یراکوبی در اترو همران اینردرا، خرداز سل        امرا گررددش ر میزمي  اسرت، براز  
همرران ا دهررا و دیررو خشکسررا ی و قپ رری   ودایرری برروده اسررت و سررل ان اهریمنرران، راونررا، 

برا راونرا م رادل همران نبرردز       امرا بری ورترره م رروا برودش نبررد ر      رياگ ودا است کری در  
« ورترررا نررام نهادنررد   ةاسررت کرری اینرردرا بررا ورترررا کرررد و برری موجررب  ن، او را کشررند       

 ش(211 :4916/4)شایگان، 
دهررد، کرری اسرعندیار را هرچرری بيشرتر بررا بررارورز و برکرت ب شرری پيونرد مرری    امررز       

از  را یررا گرراو ایرر  اسررت کرری پرردر او گشتاسرر  نيررز، ا گرروز نبرررد بررا ا دهررا و رهررایی زن  
گشتاسرر ، چررون پرردرش بررر ت ررت سررل نت نشسررت،    چنرر  ا دهررا انجررام داده اسررتش   
گشتاسرر  برری   هراسرر  درخواسررت او را رد کررردش  امرراخواهرران ترراج و ت ررت پرردر شررد،  

همرراه سيصرد سروار، ایرران را تررب کررد و رهسراار هنرد شردش  هراسر ، زریرر را در پری             
گشتاسرر  شرررب بازگشررت خررود را بازبسررتی برری ترراج و ت ررت ایررران          امررااو  رسررتاد، 

چنرري  مرری پنداشررت کرری پرردرش بررا  امررادانسررتش برری هررر ترتيررب بررود گشتاسرر  برگشررت،  
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ایر  برار    امرا رو دوبراره ایرران را تررب کررد،     کاووسيان بيشتر برر سرر مهرر اسرت و از ایر       
 رهساار روم شدش 

قيصرررر روم، او و  امرررادر روم برررا کترررایون، دخترررر قيصرررر روم ازدواج کررررد،          
کتررایون را از دربررار رانررد و از روز خشررم، اعررلم کرررد کرری دخررت دوم خررود را برری کسرری  

ار دخررت خواسررتگ ،خواهررد داد کرری گررر  دهشررتناب بيشررگ  اسرردون را بکشرردش ميررری    
و مرری شررود و گشتاسرر  ایرر  گررر  دهشررتناب را از برري        دوم برری گشتاسرر  متوسّرر  

 امررابرررد؛ گرگرری کرری بنررا بررر عديرردة جررلل خررا دی م لرر ،  دررم نررام گررر  را دارد،   مرری
 اوتاا او همی دال بر ای  است کی گر  یاد شده درواقب یک ا دهاست:

 یکررری گرررر  بينرررد بررری کرررردار نيرررو  
 سرررررو دارد و نيشررررتر چررررون گررررراز   

 ر  ن بيشرررری برنگرررر رد نررررره شررررير برررر
 دو دنررردان او چرررون دو دنررردان پيرررو    
 سررررروهاش چررررون  بنوسرررری  رسرررر 
 همرری ا دهررا خرروانم ایرر  را نرری گررر   

 

 تررررررررر  ا دهرررررررررا دارد و زور پيرررررررررو  
 نيرررررارد شررررردن پيرررررو پيشرررررش  رررررراز   
 نررری پيرررو و نررری خرررون ریرررز مررررد د يرررر     
 دو چشررمش ربرخررون و چرررمش چررو نيررو  
 چررررو خشررررم  ورد بگرررر رد از دو اسرررر  

 از هيررررونی بررررزر  تررررو گرگرررری مرررردان
 (26 :6/ 4916، ) ردوسی                        

کنررد در سررومي  خواسررتگار دختررر پادشرراه روم، اهرررن اسررت کرری قيصررر عهررد مرری      
تررورتی دخررتش را برری او خواهررد داد کرری بتوانررد ا دهرراز خو نرراب کرروه سررديل را از       

کشرردش  مررینيررز گشتاسرر  ایرر  ا دهررا را  ،برري  ببررردش اهرررن نيررز برری گشتاسرر  متوسررو شررده 
 جلل خا دی م ل  م تدد است کی:

تررر ایرر  روایررت چنرري  برروده  کرری پهلرروانی ا دهررایی را کشررتی و سرری   تررورت کهرر »  
ر و ری سرا  در ت رروّ   ،دخترر را کری از ارب  ا دهرا نجرات داده برود، برری زنری گر تری برود         

می ا سانی، یرک پهلروان بری سری پهلروان تبردیو شرده اسرت کری دو تراز  نهرا عمرل  جرز نرا              
بيش نيستند و یک ا دهرا نيرز تبردیو بری دو ا دهرا شرده اسرت کری نرام یکری از  نهرا برراز             

 ش(996و991: 4912خا دی م ل ، « ) ی داستان گر  شده استتنوّ
اگررر گعتررگ خررا دی م لرر  را بارر یریم کرری نگارنررده نيررز بررر همرري  عديررده اسررت،          

یی کرری دختررران را اررب   ا دهررا امرراگشتاسرر  نيررز چررون اسررعندیار، اینرردرا،  ریرردون و ر 
کرررده، کشررتی و بررا رهررایی دختررران از چنگررال او، ترسررا ی و رررراوت را دیگربررار برری         

 ربي ت بازگردانده استش 
ی دیگررر در خصررو  اسررعندیار، ایرر  اسررت کرری ا دهاکشرری او    نکتررگ قابررو توجّرر      

؛ بررد منپصر بی نبررد برا ارجاسر  نيسرت، بلکری در خران سروم نيرز، ا دهرایی را از بري  مری           
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سررا ی ا دهررایی کرری برری جررز اسررارير چرري ، در گسررترة اسررارير دیگررر ملررو، نمرراد خشررک   
 است:
کنررد، اینرردره بررا ورتررره کرری ا دهرراز بازدارنرردة       پهلرروان بررا ا دهررایی نبرررد مرری    »
کنرردش تيشررتر، ایررزد برراران ایرانرری بررا   جنگررد و گاوهرراز ابررر را  زاد مرری هاسررت، مرری و

بررردش  ریرردون بررا  را برری  سررمان مرری جنگررد و ابرهررا اپرروش کرری دیررو خشررکی اسررت، مرری  
سررازدش کنررد و خررواهران جمشرريد را رهررا مرری    اب( نبرررد مرری ا دهرراز سرری سررر )کررپّ   
کنرردش رسررتم بررا ا دهررایی و بررا دیررو  هررا را  زاد مرریجنگررد و  وگرشاسررب بررا ا دهررا مرری 

کنررد و کرراووس را رهررا   سررايد کرری بنررا برری توترريف شرراهنامی، سررياه اسررت، نبرررد مرری       
ز رسررتم و شکسررت مررداوم ا راسررياو از رسررتم و بازگشررت  او   سررازدش تررداوم نبردهررا مرری

برری نبرررد، دقيدررا  تکرررار اسرر ورة نبرررد اینرردره و ورتررره استشگشتاسررب بررا ا دهررایی در روم  
جنگررد و خررواهرانش را کرری در   جنگررد، اسررعندیار بررا ا دهررایی و بررا ارجاسررب مرری    مرری

جنگررد و از  ن سررازدش اردشررير بررا کرررم هعتررواد کرری ا دهررایی اسررت مرری   بندنررد،  زاد مرری
 ش(91: 4911)بهار،  «گرددم ایران شهر میپ  شاه مسل 

کنررد، ایرر  اسررت کرری از کرری سرشررت بارورانررگ اسررعندیار را نمایرران مرریدیگررر نکترری    
ب شررری در پررردر او، گشتاسررر  و پررردربزر  او،  هراسررر  نيرررز برررا برررارورز و برکرررت  

ر را در شررراهنامی سررراخت بارورانرررگ اسرررعندیاپيوندنرررد و ایررر  امرررر بررريش از پررريش،  را
 کندش شکار می
( م تدررد بررود کرری اسررارير هنررد و اروپررایی، گررزارش تم يلرری      Demozilدومزیررو)    

 :يران اسرت کری برر اسراس سری رکر  اساسری جام ری         یبينری هنرد و اروپا  ایدئو و ز و جهران 
اقترردار دینرری، نيررروز نوررامی و قرردرت تو يررد اقتصررادز بنيرران نهرراده شررده اسررتش از دیررد    

گرری بررارز جوامررب هنررد و اروپررایی، تدسرريم  ن برری  سرری ربدررگ موبرردان،         دومزیررو، ویر
يرران، بررر اسرراس یبينرری هنررد و اروپاارتشررتاران و کشرراورزان برروده اسررت و مرر هب و جهرران 

 ش(16:4911بندز سی جانبی بنيان نهاده شده استش )سرکاراتی، ای  تدسيم
-ترراد  مرری گانرری را اترری در ميرران امشاسرراندان نيررز    دومزیررو ایرر  ربدررات سرری     

شرراهی،  -دانسررت؛ برری ایرر  ترتيررب کرری از دیررد او، اردیبهشررت و بهمرر ، نماینرردة موبررد      
شرررهریور، نماینررردة ندرررش ارتشرررتارز و خررررداد و مررررداد و اسرررعندارم ، نماینررردة ندرررش 

 ش(16بارورز و برکت هستند )همان: 
گانررگ جوامررب هنررد و اروپررایی را در ميرران    اسررتي  ویکنرردر نوررام ربدرراتی سرری         
دانررد؛ برری ایرر  ترتيررب کرری پيشرردادیان را     مرری سررارز و جررارز  هان شرراهنامی نيررز پادشررا

م شرراهی، شرراهان ن سررتي  کيررانی، از کيدبرراد تررا گشتاسرر  را تجسّرر   -نماینرردة ربدررگ موبررد
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م ره  هراسرر  و گشتاسرر  را تجسّرر  ویرریاماسرری ارتشررتاران و شرراهان  خررر کيررانی، برر     
 ش(11)همان: دانداماسی ربدگ کشاورز می

، م تدرررد برررود کررری در ميررران شررراهان کيرررانی،  هراسررر  و گشتاسررر ،   ویکنررردر     
ز واستریوشررران یرررا ارتبررراری مسرررتديم برررا برررارورز و برکرررت دارنرررد و نماینررردة ربدررری  

کنررد، یکرری  کشرراورزانندش ازجملرری دمیلرری کرری ویکنرردر، بررراز نوریررگ خررود، ارائرری مرری    
سررت و هرراز ن سررتي  و  هراسرر  و گشتاسرر ، پيونرردز ني   اینکرری در اوسررتا، برري  کرروز  

از دیگررر سررو، در  ؛هرري  جررا، نررام ایرر  دو پادشرراه، بررا هشررت کرروز دیگررر مدررارن نيسررت   
سرراز م ا عررت زال و  شرراهنامی نيررز  هراسرر ، از نررراد کيانيرران نيسررت و همرري  امررر زمينرری    

شررودش از ررررا دیگررر، دورة ن سررتي  کيانيرران،  دیگررر بزرگرران ایررران بررا پادشرراهی او مرری 
ونریزز اسرررت، در ارررا ی کررری در دورة  از کيدبررراد ترررا کي سررررو، همررری جنررر  و خررر   

 هراسرر  و گشتاسرر ، برری رررور نسرربی،  شررتی و تررل  برقرررار اسررت و رویرردادها، جنبررگ     
انررد و از ایرر  رو، ایرر   رررا، مررن ک   ا  ررادة خررود را از دسررت داده  يررر ربي رری و خررار  

 کنندة ایدئو و ز ربدگ واستریوشان و کشاورزان تواند بودش
مهررر کرری ویرررة کشرراورزان اسررت،   هور  کربرررزی از ررررا دیگررر،  تشررکدة مشرر      

شررود و ایرر  امررر نيررز ارتبرراب  یينرری     وسرريلگ  هراسرر  و گشتاسرر  بنيرران نهرراده مرری    برری
از دیگرسررو، در مرر اهب هنررد  ؛کنرردتررر مرریکشرراورزان و  هراسرر  و گشتاسرر  را نمایرران

ب شرری در کشرراورزان کرری بررا بررارورز و برکررت    و اروپررایی، ایررزدان وابسررتی برری ربدرری    
انررد کرری همررواره م شرردهارنررد، ا لررب بلکرری هميشرری برری تررورت دو ایررزد همررزاد مجسّرر ارتب

ویررره اسرر ، سررر و کررار دارنررد و م مرروم  از ایرر  دو ایررزد، یکرری سرشررتی   بررا سررتوران، برری
شجا ب ال و پرتپرررب و کررارا اسررت ال دارد و دیگرررز،   ّررجرروز و  يررر   ّرر رام و  شررتی

-برری ) هراسرر (، ی یکرری از  نهررازادانرری هسررتند کرر هررماسررت  هراسرر  و گشتاسرر  نيررز  
دهررد و از عررا  خاترری را نمرری ش، ات اپادشرراهی ةب و  يررر   ررال اسررت و در دور تپررر 

ررررا دیگررر، در ميرران پادشرراهان باسررتان، تنهررا نررام  هراسرر  و گشتاسرر ، بررا اسرر ،         
 ترکيب شده استش

از دیگررر سررو، در اسررارير هنررد و اروپررایی در کنررار دو ایررزد همررزاد نماینرردة                
ایررزدز وجررود دارد کرری خررود، ا هررگ بررارورز و  راوانرری اسررت،        -ندررش بررارورز، زن 

یررره سرسرروتی وبرریبررانوان م تلررف، هررا، بررا بررد چنانکرری در  یرري  ودایرری، دو ایررزد اشرروی  
پيونررد دارنررد و در  یرري  مزدیسررنا نيررز چنانکرری دومزیررو عنرروان کرررده، خرررداد و مرررداد،     

م ندرش بررارورز و ربدررگ  تاسرت، بررا هرم تجسّرر  همرراه بررا سراندارم  کرری گونرگ زردشررتی اناهي   
واستریوشرران و کشرراورزان را بررر عهررده دارنرردش اررال جا ررب اسررت کرری گشتاسرر  نيررز بررا    
کتررایون کرری نررام دیگرررش، ناهيررد اسررت و یرراد ور اناهيتررا توانررد بررود، در پيونررد اسررتش از    
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ی برری شررواهد یادشررده، ویکنرردر م تدررد اسررت کرری تصررویر کيانيرران واپسرري   ایرر  رو بررا توجّرر
در شرراهنامی، از  هراسرر  تررا همرراز، برريش از  نکرری نمایررانگر پيشررينگ ترراری ی  نرران باشررد،   

 (ش31و13هاست )همان: م ندش بارورز و ااتل يزز و  راوانی  نتجسّ
دهررد، نپرروة کشررتی شرردن  از کرری اسررعندیار را بررا بررارورز پيونررد مرری  دیگررر نکترری   

کنررد کرری  راهنمررایی مرری اوسررتش چنانکرری در شرراهنامی مشررهود اسررت، سرريمرا رسررتم را     
 تيرز از چوو گز بجوید و  ن را بر چشم اسعندیار نشانی رود:
 برردو گعررت شرراخی گررزی  راسررت تررر                     
 برررردان گررررز بررررود هرررروش اسررررعندیار              
 بررر  تررش مررر ایرر  چرروو را راسررت کرر           

 پيکررران برررر او برررر نشررران    و بنررری پرررر  
 برری زه کرر  کمرران را و ایرر  چرروو گررز  

 بررر چشررم او راسررت کرر  هررر دو دسررت ا
 

 ترررر سررررش برترررری  و ترررنش کاسرررت  
 مایررری مررردار  ترررو ایررر  چررروو را خوار 

 نگررری کررر  یکررری نارررز پيکررران کهررر    
 نمررررودم تررررو را از گزنرررردش نشرررران    

 گونررررری پررررررورده در  و رز بررررردی 
 چنررررانچون بررررود مررررردم گزپرسررررت  

 (233و231 : 4916/6 ردوسی، )      
اسررارير اسررکاندیناوز نيررز، ماننررد     شررگعت اسررت کرری با رردر، خررداز بررارورز          

ترری   ش با ردر، پسرر ادیر  و  ریر ، از مپبروو     شرود اسعندیار برا شراخگ درختری کشرتی مری     
بيندکررری مررررده و بررری  نيعلهرررایم، دنيررراز خررردایان اروپررراز شرررما ی برررودش او خرررواو مررری

مردگرران، ر ترری و هررو، خررداز دنيرراز مردگرران، او را در   رروش گر ترری اسررتش خرردایان     
و برری واشررت ا تادنررد و تصررميم گر تنررد برری هررر شرريوه شررده، جلررو مررر      از ایرر  خرروا

با ردر را بگيرنردش  ریرر ، مرادر با ردر، ایرر  وظيعرگ سررنگي  را برر عهرده گر ررت و بری همررگ         
 چيز را قسم داد کی بی با در  سيبی نرسانندش نداب دنيا سعر کرد و همی

اسررت، در پرری  ن ترر  شررده چررون خرردایان دانسررتند کرری با رردر ایمنرری یا ترری و رویرري   
تنرری او را بيازماینرردش از ایرر  رو، انرروای تيررر و    پرر یرز و رویرري  نررابر مدنررد کرری  سرريب  

کردنردش  روکی دیوسرشرت، بررا    هراز  لرزز را برری سروز با ردر، پرتراو مرری     سرن  و سرل   
ت زنرری سررا  ورده، برری دیرردار  رررشررکش برا روخترری شررد و در هي گدیرردن ایرر  مرراجرا، شرر ل

دانری کری همرگ خردایان، جشرنی برپرا       گعرت کری  یرا مری      ری  ر رتش  روکی، بری  ریر     
ترسرد کری ناگهران    کنرد؟  یرا نمری   اند و هریک، تيرز را بری سروز با ردر پرتراو مری     کرده

 با در کشتی شود؟
چيررز را سرروگند داده اسررت  ریرر  گعررت کرری هررير هراسرری نرردارد، چرررا کرری همرری    

را سرروگند داده اسررت؟ چيررز کرری برری با رردر  سرريبی نرسررانندش  رروکی گعررت  یررا واق ررا  همرری 
تررر ام، چررون کوچررک ریرر  گعررت  دررم یررک بوتررگ کوچررک داروش را سرروگند نررداده 

 از  ن بود کی بتواند بی با در  سيبی برساندش
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 رروکی،  ریرر  را ترررب کرررد و بررا خوشررپا ی برری ررررا بوتررگ داروش ر ررت و          
سرراندش از از  ن را بریررد و چونرران تيرررز، تيررز کرررد و خررود را برری جشرر  خرردایان ر  شرراخی

جررا نگرراه کرررد تررا اینکرری هررودر، برررادر نابينرراز با رردر را دیررد کرری در جررایی  رروکی برری همرری
دور از خرردایان ایسررتاده اسررتش  رروکی برری هررودر گعررت کرری تررو چرررا در جشرر  خرردایان     

دانررم کرری با رردر کجررا ایسررتاده اسررت، وانگهرری کنرری؟ هررودر گعررت مرر  نمرریشرررکت نمرری
برردهم و ترروانم تيرررز را برری تررو مرر  مرری :چيررزز بررراز پرترراو کررردن نرردارمش  رروکی گعررت

 کمک کنم کی تو هم در جش  شرکت کنی و تير را بی ررا با در پرتاو کنیش  
هررودر خيلرری خوشررپال شررد و تيررر بوتررگ داروش را از  رروکی گر ررت و برری ررررا       

با در پرتراو کرردش تيرر در قلرب با ردر  ررو ر رت و با ردر برر زمري  ا تراد و مرردش خردایان              
بررار،  رروکی را در اررال  رررار دیدنررد و  هميدنررد کرری او در ایرر  جنایررت کبررا چشررمانی اشرر

 ش(1191تا124: 4913دخيو بوده است )روزنبر ،
تنرری چنانکرری مشرراهده شررد، با رردر، خررداز بررارورز اسررکاندیناوز نيررز، رویرري            

چررون اسررعندیار بررود کرری بررا شرراخگ درخترری، کشررتی شررد و ن سررتي  کسرری کرری کرری برری ایرر   
ش (4911:121) ریررزر، پررروه م ررروا بررود رد، جيمررز  ریررزر، اسرر وره کرر همسررانی اشرراره 

پرر یر نبررود، هررا  سرريبنکتررگ درخررور تأمررو ایرر  اسررت کرری، اسررعندیار، تنهررا از ناايررگ چشررم
گونری برود، نيرازز بری شراخگ درخرت گرز نبرود و برا هرر پيکرانی مرر  او             کی اگرر ایر   چرا
 شد: پ یر میامکان
د، بررا هررر يسررت، چرری اگررر ایرر  گونرری بررو  ند ررگ کرر ف اسررعندیار تنهررا چشررمانش ن  » 

ش مررر  او نرری  دررم برری علررت چشررمانش، کرری در چرروو گررز  پيکررانی مررر  او مدرردر بررود
شرراخگ ميسررتو)داروش( در داسررتان با رردر اسررت و  مایررگنهعترری اسررت کرری دقيدررا  یرراد ور برر 

از مشرترب، نرزد اقروام هنرد و     شاید ایر  دو نيرز دسرت کرم از ایر  اير  داراز بر  مایری        
خصررو  در مراسررم خاکسرراارز،  یگررز نررزد زرتشررتيان، برر انرردش هررم شرراخگ  ودهاروپررایی برر
-هررا کرری بررر بلرروب مرریصررو   نخی یينرری اسررت و هررم ميسررتو)داروش(، برر داراز ارزش

 ش(31: 4913)م تاریان،  «رویند در نزد مردم اروپا
ا ی و وروایرررات شرررعاهی نيرررز بررری پيونرررد سرررتوار  جا رررب اسرررت در رومارهررراز ند ررر

 برراد گررز اشرراره شررده اسررت؛ چنانکرری   در روایررات شررعاهی اسرري   اسررعندیار بررا درخررت  
وسرريلگ زرتشررت، نرراظم ملیررر نيررز دربررارة رلسررم شرردن اسررعندیار بررا چرروو درخررت گررز برری

چنرري   مررده اسررت کرری روزز اسررعندیار پرر  از رسرريدن برری سرر  بلرروا، بررا پرردرش           
زدش ناگررراه درخرررت سررررو کهنسرررا ی شرررکا ت و گشتاسررر  در بررراا سرررل نتی قررردم مررری

ز نرررورانی از ميررران  ن پدیررردار گشرررت و خرررود را زرتشرررت م ر ررری کرررردش      پيرمررررد
کنررد تررا پيامبررریش بررر او رابررت شررودش زرتشررت از درخواسررت مرریگشتاسرر  از او م جررزه
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خواهررد کرری موقررب ری ررت   دهررد کرری اسررعندیار را برری امررام ببرنررد و از او مرری دسررتور مرری
کرررد، بررر زمزمرری مرریهررایش را نبنررددش ب ررد در اررا ی کرری اورادز را  و بررر سرررش، چشررم
بنرردد و  و در چشررمان او اسررعندیار چشررمهایش را مرری امرراریررزد، سررر اسررعندیار  و مرری

شررود و بررراز اینکرری از راه چشررم  سرريبی برری      رودش زرتشررت بسرريار نارااررت مرری   نمرری
هرراز جنگرروا بررا یررک چرروو دوشرراخگ درخررت گررز    هرراز او راسررعندیار نرسررد، چشررم 
 ش(1:4919کند )انجوز شيرازز،دوردست، رلسم می

کشررتی شرردن هررردوز  برانگيررز اسررت،  نچرری در اسرر ورة اسررعندیار و با رردر، تأمررو      
هررا بررا چرررا کرری ایرر  امررر، نمایررانگر پيونررد سررتوار  ن ؛هررا بررا یررک شرراخگ درخررت اسررت ن

درخررت و ربي ررت و بررارورز اسررتش در خررداز بررارورز بررودن با رردر، تردیرردز نيسررت،     
، اظهرار نورر کرردش  یرا توانرد برود کری اسرعندیار         تتروان برا ق  يّر   دربارة اسرعندیار نمری   اما

نيررز یکرری از خرردایان کهرر  بررارورز برروده باشررد کرری ارتبرراب او بررا درخررت و گيرراه و         
بررارورز، برری شررکو کشررتی شرردنش بررا یررک شرراخگ درخررت، نمررودار شررده باشررد؟  ریررزر    

انگيررز با رردر گررویی مررت  یررک  ز  رجررام  ررمقصرری» دربررارة اسرر ورة با رردر م تدررد اسررت:  
س را  ررراهم سرراختی اسررت کرری سررال برری سررال، برری تررورت  یينرری خيررا ی و    درردّنمررایش م

تصررورز بررراز برررانگي ت  نورا شررانی خورشرريد، رشررد درخترران و بررارورز مپصررول و      
مصررون داشررت  انسرران و ايرروان ازدسررای  شرروم و منپرروس جرر  و پرررز و جررادوگران و   

 ش(166: 4911) ریزر،« شده استسااران، اجرا می
ب شرری، همرری برری نرروعی یرر  اسررت کرری خرردایان بررارورز و برکررتنکتررگ شررایان توجرری ا

هررا را انررد و ایرر  امررر سرشررت بارورانررگ  ن  بررا درخررت و گيرراه و ربي ررت، در پيونررد برروده  
 سازد، چنانکی ميرچا ا ياده در همي  راستا م تدد است:هرچی بيشتر نمایان می

انرردش خرردایان م ررروا برری خرردایان نباتررات،  ا بررا  برری شررکو درخررت تصررویر شررده     »
 ترري  و کرراج برر ، ازیررری  و درخررت سرردر و  يرررهش نررزد یونانيرران،  رتمرري  گرراه برری      

( مررورد برری نررام  رترريم ،   Boiaiشررود، چنانکرری در برروایی) تررورت درخررت ظرراهر مرری  
ی دیررونيزوس در نباتررات م ررروا اسررت و گرراه دیررونيزوس،     مررورد پرسررتش بررودش تجل رر  

س زئرروس در وز و مدرردّ مررشرردش همچنرري  بایررد بلرروب  يررب  ر ناميررده مرری شررجر متپجّرر 
(، خرزهرررة  پو ررون در د ررف و درخررت زیتررون واشرری هررراکل  در      Dodoneدودن)

 ش(214و211: 4912)ا ياده،« ا مای و  يره را یاد ور شویم
از همرري  روسررت کرری خرردایان بررارورز، هررر یررک برری شررکلی، ارتبرراب خررود را بررا       

رز ایررران، از انررد، چنانکرری سررياوش، خررداز بررارو اعرر  کرررده تدرخررت و گيرراه و ربي رر
 روید:خونش پر سياوشان می

 سررو ز راهکرری ایرردر کشرريدش برری یررک   سررررااهچنرررري  گعررررت سررررامر ترررروران 
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 کنيررردش بررری خنجرررر سرررر از تررر  جررردا 
 ببایررررد کرررری خررررون سررررياوش زمرررري                
 شششبررری سررراعت گيررراهی بر مرررد ز خرررون              
 گيررررا را دهررررم مرررر  کنونررررت نشرررران                

 
 

 رویرررد گيرررا بررری شررر  ی کررری هرگرررز ن  
 نبویرررررد نرویرررررد گيرررررا برررررر زمررررري 

 جررا کرری  ن تشررت کررردش نگررون برردان
 کررری خررروانی همررری خرررون اسياوشررران 

 (419تا416:  4916/9) ردوسی،      

 دونرري ، خررداز بررارورز  ریجيرری و  سررياز ترراير نيررز بررا گيرراه و ربي ررت، پيونرردز   
درخررت ت  رر شررکار دارد؛ برری ایرر  ترتيررب کرری مررادر  دونرري ، )ميرررا یررا اسررميرنا(، در هي  

از دیگررر سررو، زایررش  دونرري  نيررز از دل همرري  دو     ؛گررر شررد مررورد یررا مرمکرری جلرروه  
ر گردیررد؛ برری ایرر  ترتيررب کرری بررا شررکا تی شرردن پوسررتگ درخررت،  دونرري ،  درخررت، ميسّرر

زاده شرد و نکتررگ  خررر اینکری بررا کشررتی شردن  دونرري ، از خررونش، شردای  ن مررانی رویيررد     
 ش(961: 4911) ریزر،  ش(441تا 421: 4914،)گریمال
اوزیرررری ، خرررداز برررارورز مصرررر نيرررز برررا درخرررت در ارتبررراب اسرررت؛چنانکی       

سررا  در پرری ا سررون  ؛تررندو  ارراوز جسررد او را تنررگ درخررت گررزز در خررود جرراز داد
 گيررردشررود و از ایرزی  کرام مری   ایرزی ، اوزیرری  برار دیگرر در تنررگ درخرت، زنرده مری       

ميرررد و برری دنيرراز  دهررد و دیگربررار مرری و ن عررگ هرروروس را در راررم ایررزی  جرراز مرری  
توانررد بسرريار بنرردد کرری ارتبرراب اوزیررری  بررا درخررت گررز نيررز مرری  مردگرران رخررت برمرری

ورونيکرررا بارورانرررگ او داشرررتی باشرررد، چنانکررری ی شرررود و نشررران از سرشرررت م نرررادار تلد ررر
ایررون ، در همرري  راسررتا م تدررد اسررت، اینکرری درخررت گررزز ترر  مررردة اوزیررری  را در    

تنرراور تبرردیو گشررت، نمررادز از قرردرت و ترروان    خررود جرراز داد و زان پرر  برری درخترری  
 ش(213: 4911)ایون ، بارورانگ اوزیری  است

 ترري ، خررداز بررارورز  ریجيرری و یونرران و روم نيررز پيونرردز سررتوار او ربي ررت           
نبرراتی دارد، چنانکرری در روایترری کرری  ریررزر، از او ارائرری کرررده، هررم، مررادر برراکرة  ترري ،   

شرود و هرم، ب رد از کشرتی     هرایش،  تري  را براردار مری    سرينی  نانا، با گ اشرت  برادامی ميران   
در  ش(931:  4911رویرررد ) ریرررزر، شررردن خرررود  تررري ، از خرررونش درخرررت کررراج مررری 
رویررد و ترري ، درخررت بررادامی مرریروایررت پوزانيرراس نيررز، از   ررت بریررده شرردة  گرردی  

ون شررودش در روایررت پرررمررادر  ترري  بررا خرروردن بررادامی از ایرر  درخررت، او را برراردار مرری 
رویررد و مررادر  ترري  بررا  ترري ، درخررت انررارز مرری نيررز، از   ررت بریررده شرردة  گرردی   

 ش(461 :4914شرررودش )پررررون، از از ایررر  درخرررت،  تررري  را بررراردار مررریخررروردن ميررروه
گيرراهی  أهررا، قائررو شرردن برری منشررچنانکرری  شررکار اسررت، هسررتگ بنيررادی  همررگ ایرر  روایررت 

ت  رردر  دونرري  نيررز در هي ی نرری چنانکرری برری عنرروان نمونرری، مررا     ؛زایررش  ترري  اسررت  
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درخترری پدیرردار شررد و  دونرري  را برراردار گشررت و سررا   دونرري  از دل درخررت         
یابررد و هررم، پرر  از شررد،  ترري  نيررز هررم خاسررتگاهش بررا گيرراه و درخررت پيونررد مرری  زاده

 رویدشمرگش از خونش درخت می
اررال بررا توجرری برری مرروارد یرراد شررده، شرراید بترروان چنرري  اسررتنباب کرررد کرری                 
ن اسررعندیار و با رردر بررا یررک شرراخگ درخررت نيررز، چرری بسررا نمایررانگر پيونررد       شرردکشررتی

پرسررش اینجاسررت کرری اگررر    امررا؛ هررا بررا درخررت و گيرراه و بررارورز باشررد    پررنرر   ن
م انسرانی گيراه و درخرت هسرتند، پر  چررا برا کرربگ یرک شراخگ           اسعندیار و با ردر، تجسّر  

 برانگيز نيست؟تناقتشوند؟  یا ای  امر درخت کشتی می
يمررز  ریررزر ایرر  تنرراقت را پاسرر  گعترری اسررتش او در همرري  راسررتا م تدررد اسررت    ج   
هراز  ایر  نگررش کری زنردگی با ردر بری گيراه داروش وابسرتی اسرت، کرامل  برا شريوه            » کی: 

شراید بری نورر  یرد کری اگرر زنردگی وز، بری  ن گيراه بسرتی            ر، همراهنگی داردش بدوز تعک 
رود ر مری وقتری تصروّ   امرا  ؛شرده اسرت  بود، در عي  اال برا کرربت همران گيراه کشرتی مری      

م یا ترری و زنرردگيش، بسررتی برری وجررود  ن اسررت و    کرری زنرردگی کسرری در چيررزز تجسّرر   
ترروان برری رررور مسرراوز، گررردد،  ن چيررز را مررینررابودز  ن،  موجررب نررابودز خررودش مرری

زنرردگی یررا مررر  او دانسررت و ناميرردش از ایرر  رو اگررر مررر  کسرری، در چيررزز نهعترری       
 ش(114: 4911 ریزر،«)کی با کربت همان نيز کشتی شود است، کامل  ربي ی است

پررر  همچنانکررری، با ررردر، خرررداز برررارورز اسرررکاندیناوز و دیگرررر خررردایان          
بررارورز، بررا گيرراه و درخررت در ارتبرراب بودنررد، چرری بسررا کشررتی شرردن اسررعندیار بررا شرراخگ   

کرری اسررعندیار،   ویرررهیدرخررت گررز نيررز، ریشرری در سرشررت بارورانررگ او داشررتی باشررد، برر     
لوه بررر ا گرروز با رردر، دو ا گرروز دیگررر اسررارير بررارورز، ی نرری مبررارزه بررا ا دهررا در    عرر

خرروان سرروم و رویررارویی بررا ارجاسرر  و رهررایی خررواهرانش را نيررز در اسرر ورة خررود        
ترسررا ی و خشکسررا ی اسررت و  دو ا گررویی کرری نمایررانگر رویررارویی   اسررت؛اعرر  کرررده

تش از ایرر  رو، اترری اگررر روزز در اسررارير بررارورز، ا گررویی شررناختی شررده و م هررود اسرر 
از کررامل  ترراری ی دارد و یکرری از پهلوانرران دیرر  بهرری   رابررت شررود کرری اسررعندیار، زمينرری 

برروده،  برراز  ندرردر هسررت کرری بترروان گعررت در گرر ر زمرران، موبرردان زدشررتی،  ا گوهرراز    
انررد تررا ت اسررعندیار در مي ترریهرراز بررارورز را بررا ش صرريّپسررند اسرر ورهدار و مررردمریشرری
 گر شودشتر جلوهتر و بشکوهستر ، هرچی پرهيمنی ای  یو
 

 گیرینتیجه. 3
تررر و ب ردتررر  از  نجررا کرری شرراهنامی، در دورانرری سررروده شررده کرری انسرران، من درری           
اندیشرريده، بسرريارز از اسررارير کهرر ، شررکو اتررلی خررود را وانهرراده و در قررا بی         مرری
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-یسرریدتش یکرری از ایرر  دگرنمررادی  و خردپرر یرتر، برری اماسررگ ملرری ایررران راه یا ترری اسرر 
ترروان در ش صرريت اسررعندیار یا ررتش او اگرچرری در شرراهنامی، در      هرراز اسرر وره را مرری  

ا گوهررراز اسررراريرز کهنررری در  امرررانمایرررد، ادة کيرررانی جلررروه مررریهزت یرررک شرررا رررهي
تی از اسرراريرز دارد تررا ش صرريّشررود کرری نشرران از برروده هررایش دیررده مرریکررارزخررویش

سررو،  هراسرر  و گشتاسرر ، پرردربزر  و پرردر     ترراری ی؛ برری ایرر  ترتيررب کرری از یررک   
ب شرری انررد کرری بررا بررارورز و برکررتاز اسرراريرزاسررعندیار، بنررا بررر عديرردة ویکنرردر، برروده

دیررو و رهررایی خررواهرانش ارجاسرر سرروز دیگررر، نبرررد اسررعندیار بررا  از  ؛در پيونررد هسررتند
 از چنرر  او، تکرررار ا گرروز رویررارویی پهلرروان بررا ا دهرراز خشکسررا ی و رهررایی گاوهررا   

هرراز بررارورز ر در اسرر ورهزا( اسررت کرری  ا گررویی  شررنا و متکررر  ها)ابرهرراز بررارانیررا زن
اب،  اینرردرا و ورتررره،  هرراز بارورانررگ کررپّ ترروان ایرر  ا گررو را در اسرر وره  اسررت و مرری 

گررر بررودش ازدیگررر سررو، نبرررد اسررعندیار بررا یانررا و گشتاسرر ، نوررارهامااینرردرا و ویشرروروپی، ر
ا گررویی اسرراريرز اسررت کرری نمایررانگر نبرررد ترسررا ی بررا  ا دهررا در خرروان سرروم نيررز، کهرر  

خشکسررا ی اسررتش از ررررا دیگررر، کشررتی شرردن اسررعندیار بررا شرراخگ درخررت گررز نيررز،      
ترروان در سرازد و ایرر  ا گرو را نيررز مری   ارتبراب او را برا درخررت و ربي رت بيشررتر نمایران مرری    

جرری برری  بنررابرای  بررا تو  ؛اسرر ورة خررداز بررارورز اسررکاندیناوز، با رردر، مشرراهده کرررد     
تروان چنري  اسرتنباب کررد کری یرا اسرعندیار نيرز چرون سرياوش، یکری            مری موارد یاد شرده،  

زاده ت یررک شرراه رراز بارران بررارورز برروده کرری در پرری خردپرر یرتر شرردن شرراهنامی، در هي  
تی ترراری ی و پهلرروان دیرر  بهرری برری اماسررگ ملرری راه یا ترری اسررت و یررا اترری اگررر ش صرريّ 

از ن زردشررتی، بسرريارز از کارکردهرراز اسرر وره هررم برروده باشررد، در گرر ر زمرران، موبرردا 
 تر جلوه نمایدش مندتر و باانیاند تا اسعندیار، هرچی شکوهت او در مي تیرا با ش صيّ
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