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 مقدمه
 امروزه اما باشد، گرفته شکل گرید ریاساط ازي ریگ وام بدون/ مستقل مللي ریاساط بخش شد یم پنداشته ها مدت

 شـدن  انیـ نما بـا . اسـت  آمـده  دسـت  بـه ي ا تـازه ي ها یآگاه انجام شده، ریاساط ۀنیشیپ در کهی قیدق مطالعات با
ـ ا ازي تعدادی کرگردانیپ ویی جا به جا بحث ،گریهمد بر آنهاي رگذاریتأث و ارتباط بحث بر افزون ها شباهت  نی
 و نمادهـا  هـا،  اسـطوره : اسـت  معتقـد  ادهیال رچایم .)224 -213 :1385ی سرکارات( است گرفته قوت زین ها تیشخص
 باور نیا. شوند پنهان چشم از ظاهر به یا دهند افهیق رییتغ است ممکن و روند ینم نیب از کامل گاه چیه رهایتصو

ـ ا مـه ین پهلوانـان  از ،گمـش  لیـ گ مانندي ریاساط پهلوانان و شاهان ازی بعضی مثال صورت که  ن،یالنهـر  نیبـ ي زدی
 گرفتـه  انیخـدا  از...  و شاهنامه دري زدیاي ها یژگیو با رستم ،)257: 1378 سایشم( ونانی زدگونهیا پهلوان هرکول

 از رستم، داستان سن نیستیکر  دهیعق به چند هر. شودی ابیارز )1(یسیدگرد موضوع لیذ در تواند یم باشند، شده
 و اعمـال  ف،یوظـا  بر تمرکز با پژوهش نیا اما ،)172: 1386 بیقر( است رانیای حماس خیتار قسمت نیتر دهیچیپ

-ودا گیر مقدس کتاب در )2(»ندرهیا« ندرایا با رستم فراوان شباهت گرداند معلوم که است آن بر رستم تیشخص
 آگـاه  هنـد ي هـا  ییایـ آر مذهب و تمدن ،یاجتماع اوضاع از را ما آن  مطالعه و است هندی ادب اثر نیتر یمیقد که
 گـذر  در که اند بودهی یک نیآغاز زمان در اسطوره دو نیا که دیرس باور نیا به توان یم و ستینی اتفاق -سازد یم



 کتـاب  در بهـار  مهـرداد وسیلۀ  به ابتدا ندرایا و رستم سهیمقا. اند کرده دایپي دیجد شکل طیشرا با مناسب و زمان
 صـورت  را رسـتم  زینی خارج محققان ازي اریبس .)490: 1375 بهار( است گرفته صورت رانیا ریاساط دری پژوهش
 را آنی سـرکارات  و سـن  نیستیکر البته موله، نگ،یهوس برگ، نیاشتا فونمانند  دانند، یم گرشاسب شدهی زردشت

 )172: 1385 یسرکارات( .اند کرده رد
 تیشخصـ  بـا  خواننـدگان یی آشنا علّت به و میپرداز یم ندرایای معرف به ابتدا رستم با ندرایا بهتر  سهیمقاي برا
 . میگذر یم اوی معرف از کالم نشدن یطوالن و رستم

 ست؟یک ندرایا
ي ارای رای کس و است جثه بزرگ اریبس است؛ شده برده اسم او از ودا گیر در که استي زدیا سه وی س ازی کی

 در اگـر  کـه  داردی خاصـ  قدرت کند؛ یم غوالن و شرور عناصر با مبارزه صرف را شیروین ست؛ین او با مقاومت
گـرزي دارد کـه صـاعقه در آن جـاي دارد و بـا آن       شود؛ یم میغنا کسب وي روزیپ موجب ،اندازد کار به جنگ

 و دوسـتدار  و دارد خشـن ی سرشت او )3(.نام دارد» وجر«این سالح . کند دیوهاي خشکی و تاریکی را مغلوب می
 بـر  را پـدر  نیرعـدآفر  سـالح  دهـد؛  یم انجامی کودک هنگامی بزرگي کارها است؛ سکرآور نوشابه »سومه« تشنه

ـ آ یمـ  در لـرزه  بـه  تـره یور غرّش از آسمان رود؛ یم» ترهیور« نبرد به همراهان با و دارد یم  هراسـان  انیخـدا  و دی
 و طوفـان  شیخـو  سالح با سومه دنینوش از سرمست يندرایا شود؛ یم مناكیب زین ندرایا مادری حت که شوند یم

ا،  است؛ تن نییرو ترهیور کند؛ یم رانیو را ترهیور دژ نه و نود و زدیانگ یبرمي رعد را او ضـعف  نقطـه  نـدرا یا امـ 
 )4(.دهد یم شکست را او و داند یم

 رستم و ندرایاي ها شباهت
 مقـام  نـدرا یا ،میبـدان  دارد اختصاص آن به که ییـاــه سروده حسب بر را انیخدا تیاهم ودا گیر در اگر .1
 -هـا  سـروده  از چهارم کی -سرود پنجاه و ستیدو حدود ،سرود هشت و ستیب و هزار مجموع از. دارد را اول
 )432: 1330ارشاطری(. دارد اختصاص او به

 نوشتهی فردوس از پس نسل کی آن کهن قسمت که سـتان یس خیتار در -رستم -شاهنامه لیبد یب پهلوان  ةدربار
 مـرد  هزار من سپاه اندر و رستم ثیحد مگر ستین چیه شاهنامه همه گفت محمود«: میخوان یم نیچن است شده
 رسـتم  چـون  مرد چند او سپاه اندر ندانم باد، دراز خداوندی زندگ: گفت] یفردوس[ ابوالقاسم. است رستم چون
. )87: 1382ی احیر از نقل به(» دیافرین گرید رستم چون بنده چیه را شتنیخو -یتعال - يخدا که دانم نیا اما باشد،
 اشـعار  نمونـه  نیتـر  یعـال ي حـاو  کـه  استی پهلوان بخش ران،یای ملّ حماسهی واقع قسمت نیبهتر و نیتر مهم
 سـبب . اسـت  گشتاسب سلطنت انیپا تا انیک عهد ،شاهنامه در رانیا خیتاري دورها نیتر یپهلوان و استی فارس

 امـا  ست،ین رستم ثیحد همه چه اگر شاهنامه و )209 -208: 1369 صفا(. هاست جنگ در رستم دخالت ازیامت نیا
 . ستین شاهنامه ،شاهنامه ،رستم ثیحد یب



 بـه  ،عـرف  خـالف ،  ندرایا و رستم تولدی ول است،ی عیطب وي عاد صورت به بیشتر ها اسطوره تولد شکل .2
 خـارج  مـادر ي پهلـو  از بیـ ار طور به خواهم یم من«: است آمده ندرایا زبان از ودا گیر در. است نیسزار  وهیش

 :است متعارف ریغ رستم تولد زین شاهنامه در .)200: 1372 ودا گیر(» شوم
ــدیب ــی  امـ ــدی  کـ ــرب  موبـ ــت چـ ــر دسـ ــاه آن م ــه را رخ م ــ ب ــرد  یم ــت ک  مس

ــبکاف ــ دیــ ــجی بــ ــو رنــ ــاهي پهلــ  راه    ز   ســر    را  بچــه   مــر    دیــبتاب مــ
ــان ــ چنـ ــدشی بـ ــرون  گزنـ ــآور بـ ــه دیـ ــان در کــس ک ــگفت آن جه ــندی ش  ...دی

 )5()267: 1، ج 1388 یفردوس(
ــداردی   بپرســ نــژاد صــد تــا گفــتی آنگهــ زال بــه ــای  کســ  ن ــه  نی ــ   ب  ادی

ــودك کـــه ــو  ز کـ ــرون  پهلـ ــد بـ ــد آورنـ ــر  نیب ــارهي  منک ــد   چــون   چ  آورن
 )273: همان(

 کنـد  یمـ  پـر  خـود  وجـود  از را آسـمان  عـالم  نوزاد، نیا و پوشد یم جامه و زدیخ یم بر تولد هنگام ندرایا. 3
 ادیـ فر و بانـگ  ناگهان خفته خودي جا دری شب است، دهینارسی کودک که رستم شاهنامه در .)201: 1372 ودا گیر(
 گـرز  جهـد،  یمـ ي جا از رستم. است رسانده بیآسی گروه به شده، رها بند از دیسپ لیپ دهند یم خبر شنود، یم

 نـد یب یمـ  را رستم که لیپ. دیآ یم رونیب و شکند یم نهادهي سرا در بر نگهبان کهی قفل و دارد یم بر را سام جدش
 .آورد یم دري پا از را او و کوبد یم شفرق بري گرز رستم رد،یبگ را او تا شود یم روان سمتش به
 گزنــد  مــردم  بــه  آمــد  و  گشــت  رهــا بنـــد    ز    ســـپهبد     لیـــپ    کـــه... 

ــتن ــ تهمـ ــرزی یکـ ــر زد گـ ــرش بـ ــه سـ ــاال گشــت خــم ک  کــرشیپ کُــه  يب
 )276: 1 ، ج1388 یفردوس(

 در هـم  آن فـراوان ي روین داشتن اما است،ي ا اسطوره و پهلوان هر ریناپذ ییجدا ءجز روین و قدرت گرچه .4
 ودا گیـ ر تیـ روا به. شود یم دهید رستم در هم و ندرایا در هم که شود یم محسوب عادت خارقی کودک نیسن

 ادامـه  در. است رومندین اریبسی کودک در رستم زین شاهنامه در .)513: همان( داردی فراواني روین تولد هنگام ندرایا
 : است آمده رستم تولد اتیاب
ــی ــهی ک ــود بچ ــون ب ــو چ ــي گ  گـــش  داریـــد  بـــه و  بلنـــد بـــاال بـــه رفشیش

ــگفت ــدرو  ش ــده ان ــد مان ــرد ب ــه زن و م ــن کـ ــس  دینشـ ــه کـ ــپ  بچـ ــن لیـ  تـ
 )267: 1همان، ج (

ــدر کـــس ــان انـ ــودك جهـ ــ کـ ــ بــــدان دینارسـ ــرد وي رمردیشــ ــندي گــ  دیــ
 )271: 1همان، ج (

 نیـ ا از کـه  موجـودات  ازي موجـود  چیهـ  و اند شده دایپ که دگانیآفر ازي ا دهیآفر چیه« میخوان یم ودا گیـ ر در .5
 از رسـتم  بـودن  ریـ نظی بـ  ازی مطالب بارها شاهنامه در. )201: همان(» .بود نخواهند ندرایای بزرگ به ندیآ یم وجود به پس
 دوزنـد  یمـ  آمـده  ایدن به تازه رستم اندازه به ریحر ازي ا مجسمه کهی زمان. مینیب یم...  وی پهلوان ،يجنگاور کل،یه نظر

 :برند یم رستم نزدي ا نامه با را کریپ آن و
ــس ــریپ آن  پـ ــتم  کـ ــ  رسـ ــد رخواریشـ ــنزد    ببردنـ ــام     کیـ ــوار    سـ  سـ



ــر ــام اب ــل س ــو ی ــري م ــا ب ــتي پ ــرا خاس ــد م ــا مان ــپرن نی ــت-انی ــت-گف  راس
 دامـــنش  نیزمـــ  دیســـا  ابـــر  ســـرش تــنش   دیــآ  کــریپ نیــا از مینــ اگــر

 )269: 1همان، ج (
 :دیگو یم پرسد، یم ریهج از را رستم مهیخ نشان سهراب کهی زمان ای
ـ  اوي  بـــاال بـــه رانیـــا از مردســـت نـــه ـ    نمیــ به نـ  اوي  همتـــا   اســب ی همـ

 )160: 2همان، ج (
ــنش ــه  دارد زور  تـ ــد بـ ــد  صـ  بلنـــد  درخـــت از برترســـت  ســـرش زورمنـ

 )164: 2، ج 1388فردوسی (
 :شنود یم جواب گونه نیا ،رساند یم رستم به را پدرش امیپ بهمن کهی زمان اریاسفند و رستم داستان در ای

ــار ز ــد کـــس آن گفتـ ــدهي بـ ــاد بنـ ــه شـ ــ ک ــهی گفت ــون ک ــو چ ــادر ز ت ــزاد م  ن
 )324: 5، ج همان(

 :دیگو یم گشتاسبي برا خود مشاهدات از بهمن رساند یم اریاسفند به را رستم پاسخ بهمنی قتو
ــند تـــن لیـــپ  رســتم  چـــون: گفـــت بــدو  ــود دهیـ ــه کـــس بـ ــر بـ ــن هـ  انجمـ

ــ   دل ــن دارد،  ریشــ ــده  تــ ــپ زنــ  لیــــني  ایــــدر  ز  آرد بــــر  نهنگـــان  لیــ
 )330: 5 همان، ج(

 عالقـه  »هـوم « دنینوشـ  به ندرایا. کنند یم افراط آن خوردن در و دارند آور يشاد یدنینوش به عالقه دو هر .6
» سوما« دنینوش با او شکم. )110: 1331 شاطر اری(. دیکش سر هوم اچهیدر سه» ترایور« با نبرد از شیپ و دارد مفرط
 مقـدار  امـا  نوشند، یم» یم« ها تیشخص غالب اگرچه شاهنامه در. )234: 1372 ودا گیر( کند یم ورم انوسیاق مانند
 در. دارد وجـود  رسـتم ي برا فقط ادیز حجم با  و باشد نشده ختهیآم آب با که خالص نوع از هم آنی م دنینوش

 و کنـد  یمـ  مالمت آب بای م ختنیآم خاطر به را زبانیم است، اریاسفند مهمان رستم که اریاسفند و رستم داستان
 :میخوان یم داستان همان در

ــب ــک  اوردیـ ــام  یـ ــی جـ ــاریم مـ  گـــذار بـــر بـــروي بکـــردی کشـــت کـــه گسـ
 گـــــرد زرد ۀچشـــــم آن از آورد بـــــر بخــــورد رســــتم شهنشــــه یــــاد بــــه

 )359: 5 ، ج1388 یفردوس(
ــوتن ــ پشـ ــت نیچنـ ــا گفـ ــاریم بـ ــه گسـ ــ ک ــام آبی ب ــی ج ــنی م ــه افک ــ ب  اری

ـ  ـ  رســـتم  ز بخوانــــد  را رامشــــگران   آورد  یمـــ  بمانـــد ی شـــگفت  دری همــ
 )همان(

 اشـاره  رسـتم  ارخوارگییبسـ  به کّرات به شـاهنامه  در. )230: 1331 یارشاطر( بود آشام پر و ارخواریبس ندرایا. 7
 :دید گور از پر سراسر را ابانیب  و دیرس توران مرز به رستمی وقت مهراب و رستم داستاني ابتدا در. است شده

 ...چنـــد  ریـــنخچ دشـــت بـــر  فکنـــدیب کمنــد  و گــرز بــه  و کمــان  و  ریــت  بــه
ــی ــرهی  ک ــور ن ــزدي  گ ــر   ب  نخســـتی مرغـــ پــر  او چنـــگ در کــه  درخــت   ب

ــبر چــو ــد هــم از شــد انی ــز  ز بخــورد و بکن ــتخوانش مغـ ــر  اسـ ــرد آورد بـ  گـ
 )119: 2 ، ج1388 یفردوس(

ــد ــنجي  ب ــرده  پ ــرو   م ــدب خــورش   را  م ــردم   ماندنــ ــرورش  آن  از  مــ  پــ



 )270: 1همان، ج (
ــه ــتم  ب ــ رس ــدا  ده  دادی   هم ــ  هی  ریشـــ  هیســـرما مردســـتي رویـــن کـــه ریش

 )270: 1همان، ج (
 گرفت امت پدر عنوان ،داد نجات وهاید طرهیس وی خشکسال از را مردم که نیا علت به ندرایا ودا گیر در. 8

 کـه  اوسـت  هـم . کنـد  یمـ  عمـل  خردمنـد ي رهبـر  و مهربـان ي پدر مانند رستم شاهنامه در. )172: 1372ودا  ریگ(
 و رسـتم  داسـتان  در. شود یم وهاید دست ازی رانیا پهلوانان بخش نجات و کند یم چاره را کاووسي ها ينابخرد
ي هـا  ينـابخرد  ازي اریبسـ  بـه  رسـتم  بالنـد،  یمـ  خود گذشته افتخارات انیب به پهلوان دو هر کهیی جا اریاسفند

 از پس سهراب و رستم داستان در کند؛ یم اشارهاست،  کرده جبران را آنها خود شجاعت و تیدرا با که کاووس
 در گـر ید دیـ گو یمـ  و شود یم ناراحت رفتار نیا از رستم کند، یم سرزنش را او کاووس رستم، روزه چند ریتأخ

  .ماند نخواهد رانیا
ــ ــدی غمــ ــداران  دل شــ ــه  نامــ ــه همــ ــتم ک ــود شــبان رس ــانیا و ب  رمــه ش

 )147: 2، ج 1388فردوسی (
ـ ن شـاهنامه  در .)5: 1372ودا  ریگ( است نیزم و آسماني خدا ندرایا ودا گیر در .9  بـر  مضـمون  همـین  بـه  زی

 . میخور یم
ــ ــده نیزمـ ــاه و بنـ ــش گـ ــت رخـ ــ منسـ ــرز نینگـ ــر و گـ ــاله مغفـ ــت  کـ  منسـ

 )147: 2، ج 1388فردوسی (
 رسـد،  یمـ  خسـرو یک به انیگودرز ازي اریبس شدن کشته و رانیپپیروزي  خبری وقتی کشان کاموس داستان در

 .پردازد یم او دیتمج به و خواند یم کاخ به را رستم و شود یم نیاندوهگ
ــو ــدهیی  تـ ــاجي  پروراننـ ــت  و  تـ ــروغ تخـ ــو از   ف ــگ ت ــدار  ردی ــت  جهان  بخ

ــرخ دل ــوك در چـ ــ نـ ــت ریشمشـ ـ  و زمــان  و ســپهر  توسـ  توســـت ریــ ز نیزمـ
 )145: 3 ، ج1388 یفردوس(

» .اسـت  نیافتـه  دسـت  مـن  بـه  مـرگ  و شکسـت  هرگز]ندرایا[«. است دو هر دري ریناپذ شکستي ادعا. 10
 دو هـر  آسمان و نیزم. ها کوه نه و فلک نه ، نیزم نه باشد، او سنگ هم تواند ینم کس چیه. )173: 1372ودا  ریگ(

 رسـتم  دهینچشـ  شکسـت  طعـم  هرگـز  کهی پهلوان شاهنامه در. )190: همان(. آورند می فرو میتعظ سر  تو برابر در
 .است
ــه ــ بـ ــپاه شیپـ ــدرون سـ ــپ انـ ــن لیـ  شــکني  دیــند هرگــز جنــگ در کــه تـ

 )55: 2، ج 1388فردوسی (
ــد مـــرا زنـــده بـــا بنـــد کـــس      ــرین   نبینـ ــم ب ــن روان ــه روش ــس  ک ــت و ب  س

 )335: 3همان، ج (
 اسـت  رفتـه  کـار  بـه  نـدرا یا بـراي  فقـط  بذّال صفت است، شده نوشته تیسانسکر زبان به کهي آثار در. 11

 :است هشد اشاره رستمی بخشندگ صفت به بارها شاهنامه در. )110: 1331 یارشاطر(



ــتهی  بســــ  رســــتم دیببخشــــ  آراســـــته   اســـــبان    و  خوبـــــان  ز خواســ
ــ انجمــــن شــــد پراکنــــده پــــس زان و ــتهی بسـ ــه خواسـ ــن یافتـ ــه تـ ــن بـ  تـ

 )264: 1، ج 1388فردوسی (
 :دیگو یم و رود یم اریاسفند  سراغ به خود شنود یم را بهمن امیپی وقت
ــوم ــ شـ ــر او شیپـ ــذ گـ ــه دیـــنو ردیپـ ــین  ب ــودی   ک ــر  ب ــ ه ــام   رای کس  دی
ــر ــبیی کـــوین اگـ  افســـــرش   آورم    زر   یــــاقوت     ز ســـرش انـــدر نمیـ

ــه غیــــدر گــــوهر و گــــنج ازو  نــــدارم ــتوان نـ ــه و برگسـ ــال نـ ــت و کوپـ  غیـ
 )329: 5همان، ج (

 .بخشد یم اوالد به را مازندران سرتاسر هفتم انوخ در
 نـدرا یا. )44 مقدمـه : 1352 بهـار ( را آذرخـش  نـدرا یا که گونه همان است برده ارث به را خویش گرز رستم. 12
 ،برداشت را پدر نیرعدآفر سالح و شتافت آنها یاري به ،دیشن را مردماني زار. بود همراه سالی خشک با زادنش

: 1373 کـا یورون( .کشـت  را او و رفـت  سـالی  خشک عامل»ترهیور« نبرد به همراهان با و نشست اسبه دو  برگردونه
 »ارژنـگ «طـرف  بـه  و دارد یبرم را جدش گرز درخت، به »اوالد« بستن از پس رستم ششم منزل شاهنامه در. )18
 .افتد یم راه و،ید

ــه ــز بـ ــدر نیـ ــد انـ ــرز افکنـ ــن گـ ــ ایـ ــتی همـ ــک رفـ ــر دل یـ ــمیک از پـ  ایـ
 )38: 2 ، ج1388 یفردوس(

 را زیادي کارهاي آن با و )190: 1372 ودا ریگ( است صاعقه ندرایا سالح. دارد ییها مشابهت دو هر سالح. 13
 :نمیب یم را آذرخش آتش وی درخشندگ شهیهم زین  رستم سالح در. )145: همان( دهد یم انجام
ـرز از  افروخـــت آتـــشی همـــ غیــ م  رهیــ ت از  درخشــنده بــرق   چــو  غیـــ ت و  گــ

 )146: 3؛ ج  57: 2، ج 1388فردوسی (
ــرز ز ــو  گ ــبر  دیخورشــ  ت  شــــود انیــــگر دیــــناه تــــو غیــــت ز شــود  انی

 )125: 3 همان، ج(
ــو ــر چـ ــردن بـ ــنده آرد گـ ــرز رخشـ ــ گـ ــدی همـ ــان از تابـ ــر گرزشـ ــرز و فـ  بـ

 )101: 5همان، ج (
ـ (. انـد  کـرده  اشـاره  دارد صاعقه تیخاص رستم سالح که شـاهنامه  از تیب نیچند بهی احقي یآقا  :1388 یاحقی

239( 
ـ  شـاهنامه  در. )174: 1372ودا  ریگ( خواند یم عالمي فرمانروا تنها را خود ودا گیر در ندرایا. 14  سـهراب ی وقت

 :دیگو یم خود اهداف از کندی لشکرکش رانیا به خواهد یم
ــنبا پســر  مــنو  باشــد  پــدر رســتم  چــو ــه دیــ ــیگ بــ ــیی تــ ــاجوری کــ  تــ

 )127: 2 ، ج1388 یفردوس(
 ازیـ ني رومنـد ین اسـب  بـه  رسـتم  وزن تحمـل ي برا .)510: 1372 ودا گیر( داردي رومندیني ها اسب ندرایا. 15
 .است



ــی ــبا  بــارهی  ک ــیپ چــو  دی ــان بلنــدی  ل ــون چن ــن  چ ــه آرم م ــم ب ــد خ  کمن
ــا  مـــرا  زور کـــه  درنــــگ روز بــــه دیــــاین شــــتابش جنـــگ بـــه داردي پـ

 )334: 1، ج 1388فردوسی (
 :دیگو یم زال به ستمر

ــد مــن  گــرز  کجــا  خــواهم  اســبی  کــی ــا کشـ ــ نیـ ــر نیچنـ ــرز و فـ ــن بـ  مـ
 )همان(

 نـدرا یا اسـبان «: میخـوان  یمـ  ودا گیـ ر در. هستند خود سوارکار بانیپشت جنگجو یک همانند دو هر اسبان. 16
ـ  انوخـ  هفـت  از اول منـزل ( شاهنامه در. )458: 1372ودا  ریگ(» بودند کوب دشمن  اسـتراحت ي بـرا  رسـتم ی وقت

 :ناگهان )خوابد یم
ــ  چــو ــاس کی ــه ریشــ درنــده  بگذشــت  پ ــو بـ ــامي سـ ــود کنـ ــد خـ ــدل آمـ  ریـ

ــبا-گفــت-را اســب نخســت ـ آ خـود  سـوارم  خـواهم  چو شکســت دی  دسـت  بـه  دی
ــو انمـ د  امـد یب    رخشـان   رخـش ي   سو ــش چ ــ آت ــش  دیبجوش ــان آن رخ  زم
ــت دو ــدر  دس ــر  زد  آورد  ان ــرش  ب ــان س ــدانیت هم ــه  زدن ــت  ب ــدرش  پش  ان
 کـــرد چـــاره یبـــ چـــاره  بـــدان راي دد کـرد    پـاره   تـا   خـاك   بر  زدشی  هم

 )22: 2، ج 1388فردوسی (
 بــود  بخــش جهــان  زمیــت  ریشمشــ  کــه بـود   رخـش   انوخـ  هفـت   در  یـار   مرا

 )353: 5همان، ج (
 کـه  حـالی  در بکشـد  را نـدرا یا خواست کسی. است داشته را آنها هالك قصد کسی خواب، زمان دو هر. 17
 :دارد -است خواب که -را رستم هالك قصد اژدهایی سوم منزل در. )112: 1372 ودا گیر( بود خواب

ــت  ز ــدر  دش ــد   ان ــ  آم ــای   یک ــزو اژده ــپ   ک ــز   لی ــود   هرگ ــاي   نب  ...ره
ــد چــو ــه راي جــو  جهــان آم ــد  خفت  ...دیــد آشــفته ریشــ چــون رخــش همــان دی

ــد ز گـــذر   دریـــا  کـــس کـــردن ارســـتین ــ و  وانیـ ــ   و  النیپـ ــر   رانیشـ  نـ
ــان ــن     هم ــد     زی ــدین   کام ــا   اب ــا   نـــر  چنـــگ  از  و  دنـــدان  ز ره  اژدهـ

 )26: 2، ج 1388فردوسی (
 آزاد را رودخانـه  هفـت  و بکشـت  را اژدهـا  ندرایا« میخوان یم ودا گیر در. دارندی اژدهاکش سابقه دو هر. 18
  .کشد یم اژدها زین رستم سوم منزل شاهنامه در. )279: 1372ودا  ریگ( »ساخت

ــرو ســـرش تـــن از انـــداخت و غیـــت بـــزد ــتیر ف ــون خ ــر رود چ ــرش از زه  ب
ــی دیـــناپد  شتـــن ریـــز بـــه شـــد نیزمـــ ــمهی   ک ــون   چش ــر  ازو  خ ــدم ب  دی

 )28: 2، ج 1388فردوسی (
ودا  ریگ( »ربودم ایشان از را دیوان مردي نیروي که منم این« .است آمده ودا گیر در. کشند یم وید دو هر. 19
 .کنم یم آزاد را انیرانیا هم که دهد یم مژده پدر به رستم ان،وخ هفت از پیش هم شاهنامه در. )172 :1372

ــه  دیــب   نـه ي   غنـد  والدکــ  نـه   سـنجه  نـه  دیســپ  ویــد  نــه  مــانم  نــگزار  ن
 )20: 2 ، ج1388 یفردوس(

ــتودان تــــن ز بکنــــدم را جــــادوان ســــر ــدیند ســ ــور دنــ ــن و گــ  کفــ



 )353: 5همان، ج (
 علیـه  خـود  عظـیم  گـرز  از خـدایان  با نبرد در کسین. میخور یم بر »نیکس« نام بهی پهلوان به ودا گیر در. 20
 کـا یورون( کنـد  یمـ  دفـع  را او حملۀ ایندرا اما کند، یم پرتاب او جانب به راي ا صخره بعد و کند یم استفاده ایندرا
 .بکشد را رستم تا کند یم پرت کوهي باال از رای سنگ بهمن اریاسفند و رستم داستان در. )214: 1373

ـ  سـنگ  یـک  بـه  را نیا من  کـــــنم چـــــانیپ رودابـــــه و زال دل کـنم  جـان  یب
ــار  زان  هشـــت  فـــرو بکنـد     خـارا    کـوه  نآ زا   سنگی  کی ــد  کوهسـ  ...بلنـ
ــم دیــــبد      زواره     رگــــاهشینخچ ز ــنگ  آواز آن  هـ ــارا  سـ ــن  خـ  ...دیشـ

ــا  بــودی  همــ ــنزد   ســنگ  ت  شـــد  کیـــتار  کـــوه  بـــر  گـــردش  ز شــد   کی
 پــور    و  کــرد   نیآفــر     بــرو    زواره دور   نــداختیب   ســنگ  پاشــنه  بــزد

 )320-319: 5، ج 1388فردوسی (
) اینـدرا ( تـو  فکـین  چنـد  هـر « .میخـوان  یم ودا گیر در. شود یمی زخم وهاید ازی یک با جنگ در ندرایا. 21

 کـوفتی  خـود  جـانگزاي  سالح با را سرش و بودي رومندترین عفریت آن از اما، برداشتی؛ زخم تو و شد مجروح
 . شود یم پیروز سرانجامی ول دارد یم بری زخم رستم نیز  اریاسفند و رستم نبرد در .)59: 1372ودا  ریگ(

ــه ــاال ب ــتم ز ب ــ  رس ــتی هم ــون  رف  ســـتونیب کــه  لــرزان   و  سســت  بشــد  خ
 نامــدار   رســتم ي  کــا    گفــت    بــدو  اریاســــفند دشیــــد چــــون دیــــبخند
ــرا ــم چ ــد ک ــن آن ش ــپي روی ــت لی  بخســت  آهــن  کــوه  چــرا کــانیپ  ز مس

 )388: 5، ج 1388فردوسی (
 :دیگو یم رستم نمودنی زخم از گشتاسپ به جنگ گزارش در و
ــر ریــآبگ  آن  ز خســته چنــان  آمــد بــر ــنش سراسـ ــر تـ ــانیپ  ز  پـ ــت  کـ  ریـ
ــر ــم ب ــه آن ــون  ک ــه او چ ــا ب ــد وانی ــا از روانـــش رس ــه وانیـ ــک بـ ــد  وانیـ  رسـ

 )394: 5، ج 1388فردوسی (
 را تـن  نیـی رو تـره یور نـدرا یا. هستند تن نییرو یک برنده بین از شوند یم که راهنمایی و هدایت با دو هر. 22
 کـه  را آن انـد  دهیبخش ندرایا به که نیروي با«: است آمده ودا گیر در. را تن نییرو اریاسفند رستم و کند یم هالك
 راهنمـایی  و کمـک  بـه  رسـتم  ار،یاسفند و رستم رزم در. )59: 1372ودا  ریگ( »اندازد یم فرو ،زد یمی جاودان الف

 .کند یم هالك را تن رویین اریاسفند مرغیس
ــدو  ...روان خســـته  کـــار انـــدرین  مبـــاش پهلــواني  کــا  مرغیســ  گفــت  ب
ــرا ــت   رزم   چـ ــفند    ازی   جسـ ــار    اریاسـ ــدر کنـ ــدي انـ ــش افکنـ ــی آتـ  همـ

ــ ــت  نیچن ــ  گف ــز  مرغیس ــر  راه  ک ـ   میبگــو  مه  ...ســـپهر  راز  تــو   بـــای همـ
ــرش تــر راســت  نیزگــی  شــاخ  گفــت  بــدو ــر س ــنْ  و برت ــر شب ــت ب ــر کاس  ت
ــد ــز نیبـ ــود گـ ــوش بـ ــفند هـ  مـــدار  هیـــخوارما را چـــوب نیـــا تـــو اریاسـ

 )62: 2 ، ج1388 یفردوس(
ـ ر( کنـد  یمـ  یـاري   انیبوم  با جنگ در را آنان و است هندي ها ییایآری حام ندرایا. 23  در. )74: 1372 ودا گی

 رهـا  -هسـتند  وانیـ د همـان  کـه - انیـ بوم بنـد  از و کنـد  یم یاري را ایران شاه و ایرانی ناناپهلو رستم مازندران



 .داند یم آن مردم و رانیا حافظ را خود رستم گریدیی جا رد .سازد یم
ــدار ــا  نگهــ ــن  و  رانیــ ــنم  رانیــ ــه مــ ــر بـ ــا هـ ــدل پشـــتي جـ ــنم رانیـ  مـ

 )341: 5، ج 1388فردوسی (
  چـون «: اسـت  آمـده  ودا گیـ ر در. دهند یم نشان را نجات راه که مینیب یم راي گوسفند دو هری زندگ در. 24
ـ  یمـ  روهـگـ  ويـسـ  بـه  که دـنیب یم را قوچی. نگرد یم مشقت پر کار آن بر و رود یم باال ها کوه از ایندرا » دـشتاب

 اطیـ حي ها نشانه دنبال به و آورد یم در پاي از را رستم تشنگی انوخ هفت از دوم منزل در. )509: 1372ودا  ریگ(
 ...  که آن تا گردد، یم سوزان ابانیب آن در

ــودیبپ نیســـر یفربـــ غـــرمی یکـــ گـــه همـــان ــ مـــ ــپهبد شیپـــ ــ ســـ  نیزمـــ
ــه خواســت  انــدازه  غــرمش  رفــتن آن   از ــا بشــخورکا گفــت دل ب  کجاســت؟ نی

ــد ــر بش ــ ب ــرمی پ ــ غ ــه غشیت ــگ ب ــه چن ــه   گرفت ــت   ب ــر   دس ــگ   دگ  پالهن
ـ د   آب   چشـمه ی  یکـ   بـر    ره   به ــه دی ــرم   کـ ــا آني   دالرا   غـ ــ  جـ  دیرسـ

 )24: 2 ، ج1388فردوسی (
 هر و کند یم درخ را محکمی چیز هر او غضب آید خشم به چون ایندرا«  است یکسان زین دو هر خشم. 25

 علّـت  بـه  را رستم شاه کاووس وقتی سهراب و رستم جنگ در. )44: 1372ودا  ریگ(» شکند یم درهم را نیرومندي
 ...و شود یم عصبانی رستم ،کند یم سرزنش دارد که تأخیري

ــاك  چه کاووس پیشم چـه یـک مشـت خـاك     ــرس و بـ ــم او تـ ــرا دارم از خشـ  چـ
 )150: 2 ، ج1388 یفردوس(

 زمـان  شـاهنامه  در. )110: 1331 یارشـاطر ( کـرد  هـالك  را رنگ تیره انیبوم از نفر هزار پنجاه تنه یک ندرایا. 26
 هـالك  را دشـمن  ازي شـمار  ضربه یک با رستمکه  میخوان یم، کنند یم حمله ایران به ترکان که کیقباد حکومت

 .کند یم
 ریشـ  نـره  چـون  کشـته  شـد  زخـم  یـک  به ریــدل  گــرد  شســت  و صــد و هــزار

 )349: 1، ج 1388فردوسی (
 در. )201: 1372 ودا ریـگ ( اسـت  نداشـته  وقـوع  سـابقه  کـه  است زده دست ییکارها دادن انجام به ایندرا. 27

 از فقـط  کـه  دیـ گو یمـ یی کارهـا  از و دیگشا یم رستم ستایش به لب تهمینه رستم، با تهمینه دیدار شب شاهنامه
 :زند یم سر رستم
ــب ــت  ش ــا رهی ــه تنه ــوران  ب ــو  ت ــرد يش ــري بگـ ــرز آن بـ ــم و مـ ــو هـ  يبغنـ

ــه ــا  ب ــ  تنه ــوری  یک ــبر  گ ــ  انی ــوا یکن ــه  را هـ ــ  بـ ــگر ریشمشـ ــ انیـ  یکنـ
 )123: 2، ج 1388فردوسی (

. )191: 1372ودا  ریـگ (» .بخشـنده  و دانـا  »ورونا« و »میترا« مانند و است زیبا ایندرا«: میخوان یم ودا گیر در. 28
 .کند یم فیتوص ،ندارد رینظ جهان در که بلند قد و یال با راي بارویز رستم سام شاهنامه در

ــان هشــتي  بــاال  مــودیبپ  رســتم  چــو ــی  بسـ ــروی   کـ  ...گشـــت  آزاد  سـ
ــه يبجـــای یلســـت ســـام کـــهی گفتـــ تـــو ــاال بـ ــد و  بـ ــگ و داریـ  يرا و فرهنـ



ــد ــوب نیب ــی رو خ ــا وی ــد نی ــال و ق ــه ی ــیگ ب ــدارد یت ــس ن ــا ک ــال را نی  هم
 )273و  270: 1، ج 1388فردوسی (

 دري ا قلعـه  شاهنامه در. )513: 1372ودا  ریگ(» .داناست و جوان کوب، قلعه ایندرا« .است آمده ودا گیر در .29
 بـدون  نیـز  سـرانجام  و کنـد  یمـ  محاصـره  سال یک از افزون را آن شاه دستور به نریمان که دارد قرار سپند کوه

 بـدان  ورود بـراي  راهـی  ولـی  ،ردیـ گ یمـ  محاصـره  در را قلعـه   ها ماه و ها سال سام. شود یم کشته قلعه گشودن
 .کند یم نابود و دیگشا یم را قلعه ،نمک بار بردن و حیله با که است رستم این عاقبت تا ابدی ینم
ــه ــدر   آتــش   ســپند  کــوه  ب ــد   ان  بلنــد   چــرخ   بــه  آمــد بــر  دودش  کـه  فکن

 )280 :1ج  ،1388 یفردوس(
 بـرد  یمـ  میـان  از بـرد  یمـ  سـر  به پنهانی  و بود شده مخفی غار در که را عظمتی با دیو دالوري، با ایندرا. 30

 اقامتگـاه  رسـتم  مازندران جنگ داستان در. کشت را بود پنهان غار در که دیسپ وید زین رستم. )60 :1372 ودا گیر(
 :شنود یم جواب در که پرسد یم وید اوالد از را دیسپ وید
ــان هولنـــاك  دتیـــآ  شیپـــ  غـــاری کـــی ــون چن ــن چ ــ دمیش ــی تل ــاكی ب  ...مغ

ــه ــدرون  غــار  ب ــد  گــاه ان ــزو دیســپ  وی ــه  ک ــکر تس ــه لش ــ  ب ــام  و  میب  دی
ــوان ــری   تـ ــردن   مگـ ــاه  را  او   کـ  ...ســپاهی جنگــ ســاالر  ســتیاو  کــه تبـ
ــرش دیـــبر  را دلــش   خنجـــر   بــرد   فــرو   دیکشــ رونیــب رهیــت  تــن از  جگ

 )43و  40: 2، ج 1388فردوسی (
 
 جهینت

ـ  هنـد  گذشته آثار ،دارد وجود هند و رانیا نیب ها ییایآر مهاجرت زمان از کهی مشترک نهیشیپ لیدل به  منبـع  توانـد  یم
 ودا گیر مقدس کتاب در ندرایا زدیاي ها شباهت بهی نگاه با پژوهش نیا. باشدی رانیا ریاساط دربارة قیتحقي برای مناسب

 اسطوره دو هر ادیز احتمال به و باشدی اتفاق تواند ینم ها شباهت نیا که رسد یم جهینت نیا به شاهنامه در پهلوان رستم و
ـ تغ نیا هند به آنها ازی گروه حرکت و گروه دو به ییایآر قوم شدن جدا با بعدها که اند بودهی یک نیآغاز زمان در  و ریی

 زردتشت ظهور .است آمده وجود به -کردند یم عبور دیبا زردشت نیدی صاف از آن ریاساط که -یرانیا قوم دری سیدگرد
ـ تبلیی خدا چندي جا به رایی خدا یک پرستش که رانیا در الدیم از پیش 1300سال حدود در ـ  غی  شـد  باعـث  ،کـرد  یم

 خـود ی زنـدگ  بهی پهلوان قالب در خودی قبل مقام از نزول و نام و شکل رییتغ با یا شوند سپردهی فراموش بهی قبل زدانیا
 دهـد،  یم ادامه خود تایح به گذشته تیوضع همان با هند در استی رانیا و هند قوم مشترك زدیا که ندرایا. دهند ادامه

 بـه  قیـ دقی نگـاه . ردیگ یمي جای حماس بخش در و شود یم لیتبد پهلوان رستم بهي زدیا مرتبه از نزول با رانیا در اما
 .اندازد یم ندرایا زدیا یاد به را ما شاهنامه در او رفتار و اعمال ت،یشخص
 

 نوشت یپ



 ادبیات پرمصداق و مکرر موضوعات از) آن غیر و حماسی اساطیري، از اعم( جایی به جا یا دگرگونی/ یسیدگرد )1(
 :1387 مصاحب( نرگس گل به نارسیس ،)87: 1383 اییسف رستگار( فلکی صور به »ناهید« هزهر تبدیل: مانند ،است فارسی

 پرست یزدان( مقدس کتاب روایت به آدم حضرت فریب در شرکت خاطر به امروزي صورت به مار شکل تغییرو  )2987
 بیترغي برا رامشگر شکل به و )103: 1، ج 1388 یفردوس( فرزندان آزمودن براي اژدها شکل به فریدون ،)320: 1380

 به پرواز اندیشه القاي براي شناس سخن جوان شکل به و )4: 2 ، ج1388 یفردوس( مازندران به رفتني برا کاووس
 )121 -108: 1386 موسایی( .گشسب بانو به -یونانی خدابانوي -آرتمیس و )95: 2ج  ،1388 یفردوس( شاه کاووس

: انندم است درستی نگارش صورت دو هر که شود یم لیتبد »ه«بهی گاه و »ا«بهی گاه خاصي ها اسم در آخر فتحه) 2(
 )11 :1388 آموزگار( .ندرایا / ندرهیا و ترا؛یم / ترهیم ورونا؛ / ورونه

 شده ترجمه گرز به و ندارد برابر دري فارسی در و تراشند یم سنگ از که است تیزي نوك کوچک سالح وجر )3(
: 1330 یارشاطر( است نیز -روم بزرگ خداي – ژوپیتر خاص سالح که دارد جاي صاعقه مخصوص سالح این در. است
 وجود رستم گرز دربارهی راتیتعب شاهنامه در اما ندارد، وجودي هند وجر وی فارس گرز انیمی نیب رابطه هرچند ،)145
 )239: 1388 یاحقی(. ستین ندرایا سالح به شباهت یب که دارد

نوشته  1373 هند اساطیر ،1372 ،ودا ریگي ها سروده گزیده :است آمده دست به آثار این از ایندرا معرفی مطالب) 4(
 .ها در کتابنامه آمده است نوشته دونار روزنبرگ که مشخصات کامل این کتاب 1379جهان  اساطیرورونیکا ایونس و 

 . است شده انتخاب مطلق یخالق حیتصح شاهنامه از اتیاب همه) 5(
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