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 چکیده

هایی متفاوت، آن ها، دنیایی تسخیرناپذیر است که اندیشمندان معاصر، با دیدگاهجهان اسطوره
هاي خود شایان شناسان با نظریهاند. از میان این اندیشمندان، اسطورهرا بررسی و تحلیل نموده

پردازند و به چیستی و چرایی می اي دوچندان اند؛ زیرا به عنوان علمی مستقل به اسطورهمداقه
، به »گانهگراي سهکنش«ریه ، با ارائه نظ»ژرژ دومزیل«شناسان معاصر، نگرند. از اسطورهمی آن

هاي هند و توان اندیشه و زندگی انسانهاي ایرانی نگاهی ویژه دارد. او معتقد بود میاسطوره
گانه تعریف کرد و در اصطالح با سه اروپایی ـ و به تبع آن ایرانیان ـ را در ضمن ساختاري سه

هاي کوشد اسطورهپژوهش میمطابقت داد. این » نوزایی«و » شهسواري«، »شهریاري»ِ «کنش«
 را بر اساس این نظریه بکاود، کنش هرکدام را بیابد و اثبات نماید. » رستم و اسفندیار«داستان 

 گانه، اسطوره، اسفندیار، رستم و سیمرغ.گراي سه: ژرژ دومزیل، نظریه کنشگان کلیدي هواژ
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 مقدمه .1
 که پذیرفته تأثیر بسیار صريعنا از خویش، نشیب و فراز پر تاریخ ادبیات جهان، در .2
 ناخودآگاه مایهدرون با اسطوره. استبوده پردازياسطوره به گرایش ها،آن مؤثرترین از یکی

 را دلیل زمانی همین به. است هاانسان روان ساخته ،1یونگ گوستاو کارل تعبیر به اشجمعی
 رمزگونه، هاییروایت هااسطوره. باشد نداشته انس هااسطوره با انسان که یافت تواننمی

 ساختارهاي با کرده، پیدا تحول و تغییر شده، زاده آدمی با که دارند فرامکان و فرازمان
بسیاري  که دوانده ریشه بشر زندگی در بدانجا تا و یافته انطباق گوناگون فرهنگی و اجتماعی

  ند.اگفتهسخن آن، »چیستی« درباره ـ خویش دانش و نگرش با ـ هامکتب از

 و فروپاشی ها،آن شدندگرگون ها شایان مداقه قرار گرفته،در دوره معاصر، آنچه از اسطوره
در حقیقت، راز  .است جدید و چرایی و چگونگی آن الگوهاي اساس بر دیگربارشان  بازسازي

ها با شرایط فکري و شود اسطورهبقاي هر اسطوره در این تغییر و تحول است که سبب  می
 ). 428، 1396سرشت و مهراد، ی زمان خود قابل تطبیق شوند (رك شایاناجتماع

  4، دومزیل»تطبیقی فیلولوژیک«با روش  3، مولر»تمثیلی«با روش  2کروزراندیشمندانی چون 
، »شناسیگونه«با روش  6، فراي»تک اسطوره«با روش 5، کمبل»گرایانهتطبیقی کنش«با روش
و برونل و » کاوياسطوره«با روش  9، دوران و فیشر»سنجیاسطوره«با روش  8و برونل 7دوران
ها را فاش کنند و این اند تا راز درون اسطورهکوشیده» ايبوطیقاي اسطوره«با روش  10ژلی

 اند. شناسی را ارتقا بخشیدهگونه در عصر حاضر، دانش اسطوره
هاي سترگ اسطورهاي از ادبیات جهان که سرشار از در ادب پارسی نیز، به عنوان گوشه

هاي خورد. این امر، در گذار از اوستا و متنها به چشم میاست، دگرگونی و بازسازي اسطوره
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هاي عرفانی، و با دقت در سیر تطور هر اسطوره در هاي حماسی و سپس متنپهلوي به متن
زیل، شناسان مطرح معاصر، ژرژ دومشود. از میان اسطورهیک بازه زمانی طوالنی اثبات می

و به خصوص » هند و اروپایی«هاي اقوام هشناس شهیر فرانسوي، نگاهی ویژه به اسطوراسطوره
 هاي ایرانی دارد. اسطوره

این جستار نخست به معرفی اجمالی دومزیل و زندگی علمی وي خواهد پرداخت؛ پس، 
د. سپس، روند هایی ذکر خواهد شاو را مطرح خواهد نمود و مثال» گانهگراي سهکنش«نظریه 

به » سیمرغ«و » رستم«، »اسفندیار«تطور سه اسطوره اصلی داستان رستم و اسفندیار یعنی 
شود. شایان ذکر است نویسندگان از پرداختن به برخی صورت مرحله به مرحله، بررسی می

به اند زیرا تمام موارد در اثبات تعلق آن اسطوره ها ناگزیر بودهجزئیات در طی زندگی اسطوره
کنشی ویژه دخیل و مهم است. در ادامه و در بخش اصلی مقاله، هر سه اسطوره با نظریه 
دومزیل تطبیق داده شده، کنش هریک اثبات گشته و سرانجام بر اساس همین نظریه، چرایی 

-هاي نامبرده نمایان میشکل گرفتن یک داستان حماسی با حضور پررنگ تک تک اسطوره
 گردد. 

هاي اي درباره سیر تطور اسطورهتاکنون، مقالهتحقیق قابل مداقه است که درباره پیشینه 
ایرانی از دیدگاه دومزیل به نگارش درنیامده است. نیز پژوهشگري بر اساس نظریه وي 

هاي ایرانی رستم، اسفندیار و سیمرغ را بررسی ننموده و حتی پژوهشگرانی چون بهمن اسطوره
هاي موثري شناسی گامیگر اندیشمندانی که در راه اسطورهپور و دنامورمطلق، بهروز عوض

اند. از این رو، در این زمینه، انجام پژوهشی ها نپرداختهاند، از این منظر، به این اسطورهبرداشته
 مند، ضروري بود. روش

 ژرژ دومزیل .3

خت شناسی آمو در پاریس زاده شد. در دبیرستان التین و زبان 1898در مارس ژرژ دومزیل 
هاي هند و اروپایی زیر اش را درباره اسطورهشناسی را ادامه داد. او رسالهو در دانشگاه زبان

ضیافت اي که چندي بعد با نام نظر آنتوان میه، که از استادان بنام این رشته بود گذراند.  رساله
را » تطبیقیشناسی اسطوره«ها در آمریکا مدیریت مطالعات انتشار یافت. سپس، سال جاودانگی

فقط به خاطر او ایجاد شد. وي پس » تمدن هند و اروپایی«برعهده داشت و کرسی تخصصی 
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دیده از جهان فروبست (رك  1986از بازنشستگی در ایالت متحده اقامت گزید و در اکتبر 
 ).  6ـ 10، 1395پور، نامورمطلق و عوض

 ی تقسیم کرد:توان به سه برهه زمان سیر زندگی علمی ژرژ دومزیل را می
 شناسانه متعلق بود؛  هاي لغت : که به پژوهش1930ـ از ابتدا تا 

آوردهاي جدید، دچار شک و : که دومزیل تحت تأثیر انتقادها و دست1940 تا 1930ـ از 
 تردید شد؛
ها را دریافته، نظریه خود گرایی اسطوره پرداز ماهیت کنشتا انتها: که این نظریه 1940ـ از 
  .)11داد (همان:  را ارائه

-سازد، نظریه کنششناس را از دیگر همتایان همعصر خویش متمایز میآنچه این اسطوره
شناسی نوین تأثیري عمیق گانه او است زیرا وي، با ارائه این نظریه، بر دانش اسطورهگراي سه

 گذارده است. 

 » گانهگراي سهکنش«نظریه   .4
وارد بود و در  ضیافت جاودانگییاري که به کتاب دومزیل، پس از پاسخ به انتقادهاي بس

هاي هند و اروپایی را بررسی و  پی مطالعات گسترده خویش، ساختارهاي روایی اسطوره
مقایسه کرد. وي دریافت که  همه ابعاد فکري و عملی در اساطیر هند و اروپایی به سه کارکرد 

استفاده نمود و پس  1»چرخه«از تعبیر   کالن قابل تقسیم است. او ابتدا براي بیان این مشابهت
 را برگزید.  4»کنش«تغییر داد و سرانجام واژه  3»ساختار«و  2»نظام«از توسعه تحقیقاتش آن را به 

ها، به  ها، دست کم موبدان و روشنفکران آن هند و اروپایی«نویسد: او در این باره می
عادش، الهی و انسانی، اجتماعی و کیهانی و دریافتی رسیده بودند که پیرو آن، زندگی در تمام اب

شود که  وسیله نقشی متنوع و هماهنگ از سه کارکرد اساسی هدایت می جسمی و روانی به
ها  یاد کرد؛ نخستین آن باروري(فراوانی)و  قدرت، حکمرانیهاي  ها با نام توان از آن می

شود و سومی  منتسب میکند، دومی به دفاع و حمله  هدایت و قضاوت مسائل را تضمین می
ها یا درمان و تغذیه و  هاي گوناگونی دارد که به بازتولید موجودات و سالمت آن قابلیت

 __________________________________________________________________________  
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خدایان هند و ). چندي بعد، در کتاب 160 :1392(نامورمطلق، » گردد تقویتشان مرتبط می
 اند از:  ها عبارت درواقع، این کنش« کند: ، گفته خویش را تبیین میاروپایی

 مند جهان است؛ کنش اول: شهریاري ـ دینداري، که اداره اسرارآمیز و قاعدهـ  1
ـ کنش دوم: شهسواري ـ قدرت، که عملکرد نیروي جسمانی و اساسا  قدرت است که  2

 البته فقط رزمی نیست؛ 
وري، که مرتبط با باروري با نتایج و تأثیرات آن، چون: ـ کنش سوم: نوزایی ـ پیشه 3

 ). 3: 1379(دومزیل و دیگران، » ت، طول عمر، آسایش و جمعیت استآبادانی، سالم
داند و براي مثال هاي هند و اروپایی مختص می وي این ساختار سه کنشی را به تمدن

شما نزد هند و ایرانیان و رومیان «شمرد:  اساطیر چینی را از تبعیت از این ساختار مستثنی می
هاي خدایان  داشناسی واحدي را خواهید یافت که فقط نامها، ساختار خ باستان و اسکاندیناوي

ها نزد هند و ایرانیان، خدایان سه  کند: میترا و وارونا، ایندرا و آش وین در آن ساختار تغییر می
گانه ژوپیتر، مارس و کرینوس نزد رومیان باستان و سه ایزد اورن، تور و فریر نزد 

  ).1380: 128(ستاري، » اسکاندیناویان...
گانه، معتقد است که هریک از این سه کنش، یعنی گراي سهدومزیل، در نظریه کنش

متعلق » خدایگان«یا » قهرمان«وري، شهریاري ـ دینمداري، شهسواري ـ قدرت و نوزایی ـ پیشه
 کند:  به خود دارد. او در این راستا، دو گونه قهرمان تعریف می

 گانه است؛ هاي سهاز کنش گر یکیـ نخست: قهرمانی که فقط نمایان
 ). 86: 1395پور، ـ دوم: قهرمانی که نمایانگر دو یا هر سه کنش است (رك نامورمطلق و عوض

هاي این سه کنش وجود دارد اي که میان خدایگانشناس، بر رابطههمچنین این اسطوره
-هایی میو نبایست هاها یا قهرمانان را موظف به پیروي از بایستورزد. او خدایگانتأکید می

ها حدودي داند که عدول از آن، منجر به مرگ یا هبوط به طبقه زیرین خواهد شد. نیز براي آن
 گونه بیان کرد:   ها را ایننبایستتوان این بایستکند. به طور چکیده میمشخص می

 تضاد؛  قهرمان هر کنش باید با قهرمان یا خدایگان دو کنش دیگر یا در تعامل باشد یا در 
تواند در یک برهه زمانی، یک خدایگان داشته باشد و حضور چند خدایگان هر کنش تنها می  

در یک کنش امري نشدنی است. درواقع، دو خدایگان متعلق به یک کنش، حتما با یکدیگر سر 
 ستیز خواهند داشت؛

کن است و تعدي از طبقه براي او ممسرنوشت قهرمان در کنش خاص وي، محتوم شده  
تر برود یا نیست. قهرمانی که از کنش خود تعدي کند، یعنی بخواهد به کنش باالتر یا پایین
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شود زیرا خدایگان آن ها داشته باشد، نابود میاندیشه و کرداري مانند خدایگان دیگر طبقه
 کنش، حضور او را تحمل نخواهد کرد و او را از بین خواهد برد. (؛)

تواند گاهی از مرزهاي طبقه خویش عدول ي ـ قدرت است که میتنها خدایگان کنش شهسوار 
شود البته تا جایی کند و سپس به کنش خود بازگردد. این امر، به خسران یا مرگ او منجر نمی

هاي دیگر آسیبی وارد ننماید و هدفش کمک به ایشان باشد (رك دومزیل، که به قهرمانان کنش
 )؛ 149الف:  1383

کشاند (رك دهد یا به وادي هالك میقهرمان او را به طبقه زیرین سوق می» گناه«یا » بزه« 
 )؛78ب: 1383دومزیل، 

دهد و بار روي میبزه براي خدایگان کنش نخست، یعنی شهریاري ـ دینمداري، فقط یک 
 )؛183سازد (همان: همان یک گناه او را خلع موقعیت کرده، نابود می

-دهد. این گناهان میشهسواري ـ قدرت، سه بار روي می بزه براي خدایگان کنش دوم، یعنی 
توانند به مرور زمان روي دهند. قهرمان از انجام بزه سوم بسیار درپی باشند یا میتوانند پی

 زند (رك همان)؛تواند از انجام آن سر باز میبیمناك است و تا می
اید در جنگ یا با خدعه براي قهرمان کنش دوم، مرگ در بستر، بزهی بزرگ است و او یا ب 

 )؛156الف:  1383کشته شود(رك دومزیل، 
ناپذیر است زیرا باید مرحله هاي کنش نخست و دوم اجتنابارتکاب بزه یا گناه براي قهرمان 

 نابودي ایشان صورت گیرد و این نابودي فقط بعد از انجام بزه روي خواهد داد؛ 
شوند. اینان بیش از ري مرتکب بزه نمیوخدایگان کنش سوم، یعنی کنش نوزایی ـ پیشه 

 دیگران امکان جاودانگی دارند.
اندازد و از به خطر افکندن قهرمان کنش دوم، همواره سودمند است. وي خود را به مخاطره می 

طبقاتی است (رك » نظم«اي ندارد. درواقع، کارکرد ایشان پاسداري از جان خویش واهمه
ین خدایگان در ماهیت خویش تنها، مستقل و آزاد هستند ). نیز ا147الف:  1383دومزیل، 

 ).88ـ  89(رك همان: 
هاي اقوام گوناگون هند و اروپایی دومزیل پس از تشریح نظریه خود بر آن شد تا اسطوره

هاي اسکاندیناوي و یونانی ـ رومی پرداخت و سرانجام به را بررسی کند، سپس به اسطوره
 هاي ایرانی رسید. اسطوره
یابد. او  هاي ایرانی، در کتیبه داریوش نمود میخستین خوانش  کنشی  او از اسطورهن

یکی «کند:  ایدئولوژي حاکم بر تفکر هند و اروپایی را در این بازمانده تاریخی چنین تفسیر می
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توان در کتیبه داریوش در بیستون یافت که بر  دیگر از مظاهر معروف چنین ایدئولوژي را می
دانیم که این سه، هر یک، با یکی  تأکید دارد و ما می» خشکسالی«و » دشمن«، »روغد«سه امر 
). دروغ با کنش 130: 1389(مختاریان، » شود هاي اصلی و سه گانه مرتبط می از کنش

شهریاري ـ دینداري، دشمن با کنش شهسواري ـ قدرت و خشکسالی با کنش نوزایی ـ 
 شوند.  باروري مرتبط می

در برگردان لفظ » ارودي سور آناهیتا«را نیز بررسی کرده معتقد است: الهه » اهیتاآن«او الهه 
توان سه کنش را  شناسانه می است که بر طبق ریشه لغت» نمناك نیرومند پاك«به لفظ به معناي 

از هم چنین مجزا کرد: نمناکی با آب، آبادانی و باروري در ارتباط است که با کنش سوم مرتبط 
نیرومندي با قواي جسمانی و جنگاوري ارتباط دارد و با کنش دوم مرتبط است و گردد؛ می

سرانجام، پاکی با فضیلت و قداست در ارتباط است و به کنش نخست مرتبط است 
 ). 90: 1395پور، (نامورمطلق و عوض

در اسطوره فریدون و سه پسرش نیز، سلم خواستار سرزمین روم و ثروت یعنی باروري و 
رود و جویاي دلیري است و به طورمشخص نماینده کنش  ی است؛ تور به ترکستان میفراوان

دوم، جنگاوري و قدرت است و ایرج در ایران خواهان شریعت و حکمت یا همان پادشاهی 
-است (همان). تا اینجا، به زندگی دومزیل و روند تفکر علمی او، نگاهی افکنده و نظریه کنش

هاي این نظریه شرح داده شد. اینک به سیر تطور سه ـ نبایستگانه وي و بایست گراي سه
ها را دریافت و در ادامه شود تا بتوان ماهیت آناسطوره اسفندیار، رستم و سیمرغ پرداخته می

هاي شود که حضور اسطورهبا نظریه دومزیل سنجید. شایان مداقه است تنها به آثاري اشاره می
یز، ذکر برخی موارد، هرچند جزیی باشد در پیشبرد اهداف این ها پررنگ است. نیادشده در آن

 جستار کارآمد است. 
 
 سیر تطور اسطوره اسفندیار  .5

شود. او یکی اي است که در این جستار بدان پرداخته میاسفندیار نخستین شخصیت اسطوره
و  شده گیر نمایانهاي ایرانی است که دگردیسی او، در تناقضی چشمترین اسطورهاز شگفت

-صفت، شایسته نکوهش و نفرت کردهردیف امشاسپندان درآورده و گاه اهریمنگاه او را هم
هاي پهلوي، در حماسه و در عرفان اسالمی ـ ایرانی است. چهره این اسطوره، در اوستا و متن

بسیار متفاوت است. او درواقع معنی راستین اسطوره است: روایتی نمادین و داللتی رمزگونه 
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توان ). به هر روي، می63: 1397تریزي و دیگران، ه ریشه در ناخودآگاهی انسان دارد (نظريک
 حیات این اسطوره را به سه بخش تقسیم کرد: 

 ؛2بندهشنو  1ایاتکار زریرانهاي پهلوي مانند ـ در اوستا و متن
 ؛شاهنامهو  نامهگشتاسبهاي حماسی مانند ـ در متن
 ». عطار«و » سهروردي«ند: آثار هاي عرفانی مانـ در متن
» آفریده مقدس«به معنی  5»س پند  دات ه«و  4»سپندیات«و در پهلوي  3»س پ نت  داته« اوستاـ در 

نام  زامیاد یشتشود: در ). از او به دو معنی دیگر نیز یاد می717: 1346(رك رضی،  6است
قدس مورد نظر است (رك اللفظی آن آفریده م، معنی تحتیشتفروردینکوهی مقدس و در 

بند بیست و پنجم با  یشتویشتاسببند صد و سوم و  یشتفروردین). از او در 44همان: 
دینی راستین ). در هر دوبار، او به45شود (رك همان، به معنی نیرومند ذکر می» 7ت خ م «صفت 

آن راه  است. همطراز قدیسین و حامی زرتشت پیامبر. شخصیتی است که کوچکترین خللی در
حتی از  اوستادر «هاي یک انسان معمولی را دارد. ندارد. او آفریده مقدس است اما خویشکاري

 ).74: 1394(بهار و شمیسا، » تنی اسفندیار هم خبري نیسترویین
است. هاي پهلوي از اسفندیار سخن گفتهمتنی است که بیش از دیگر متن ایاتکاران زریران

، براي دفاع و گسترش آیین بهی به هند و روم لشکر کشیدند »زریر«به موجب آن، اسفندیار و 
شود. کین یاد می» دلیر«به معنی » ت هم «). از او با صفت 719: 1346و جنگیدند (رك رضی، 

، سه اي ذکر شدهنامهآغازد. در بندهشن براي وي شجرهستاند ام ا ظلم نمیعموي خویش می
شت بوده است. در تمامی این روایات، پدر اسفندیار، پسر دارد و بسیار مورد توجه زرت

 __________________________________________________________________________  
١  .hetkār به معنی کتاب است و   zarēr یعنی ایاتکار زریران پسر لهراسب است. » دارنده زره روشن«به معنی  
 کتاب زریر.
٢  .bondahešn ش.به معنی اصل آفرین   
٣ .sepantodāta 
٤ .sepandyāt 
٥ .sepandedāta 

آتش ریزند نیز آمده که به معناي آنچه بر» اسپند«یا در » اسفندماه«همان است که در واژه » سپند«یا » س پنت «.  ٦
 »آفریده«است و معنی مفعولی دارد به معنی » آفریدن«به معنی » دا«از ریشه » دات«یا » داته«دهد. مقدس معنی می

 ).717: 1346(رك رضی، » آفریده شده«یا 
٧  .taxma 
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تواند بر ارجاسب و دیگر که شهریاري ستوده است، تنها به یاري فرزندش می» گشتاسب«
 ).125: 1383دشمنان چیره شود (رك هینلز، 

هاي دیگري از کند و خویشکاري، تغییر میشاهنامهو  نامهگشتاسبـ اسطوره اسفندیار، در 
گیرد. اي بغانه و مقدس دارد اما اندك اندك، از آن فاصله میشود. او ابتدا چهرهوي دیده می

رساند. رستم، قهرمان شاهزاده است و هم از مادر و هم از پدر نسب به فریدون بزرگ می
شود. اسفندیار به ناچار جاي نشینی اختیار کرده و زریر پهلوان نیز کشته میبزرگ ایران گوشه

یرد و مجبور است به کارزارهاي سخت تن در دهد و کشور و پادشاه را، که هم گایشان را می
خان پدر او است و هم نماینده زرتشت، از تورانیان رهایی بخشد. او حتی در این راه، از هفت

اند، اند و به سبوکشی مشغول گذرد تا خواهران خویش را، که در بند ارجاسب گرفتارشدهمی
-دهد و هربار خلف وعده میوعده می» پادشاهی«گام، شاه ـ پدر به او نجات دهد. در این هن

گوید ایستد و هرچه وي میکند اما اسفندیار، مطیع و فرمانبردار شاه است. او دربرابر پدر نمی
سپارد و تسلیم محض است. حتی وقتی که از سوي دهد. تن به تقدیر میپذیرد و انجام میمی

گناه است اما چون و چرا داند رستم بیشود با این که میرغیب میگشتاسب به جنگ با رستم ت
کند و در پی اجراي اوامر او است. پیش از نبرد با رستم، آنگاه که براي نخستین بار به نمی

اش را فرستد تا خواستهرا می» بهمن«رود بلکه پسرش آید خودش نزد رستم نمیزابلستان می
طلب، خودکامه و لجوج است که اینک رستم، او قهرمانی جاه به او بگوید. اما در نبرد با

کند. است. او در حق رستم، ظلم میحرص رسیدن به تاج و تخت تمام وجودش را فرا گرفته
آبرویی و جنگ با خودش مخیر این قهرمان پیر را میان تن دادن به بند گشتاسب با ننگ و بی

دهد. در کند. رستم به بند تن نمیمدام تکرار میشعاري است که » یا بند یا مرگ«گذارد و می
تن است اما رستم زخمی را یاوري شگفت نبرد نخست و دوم، پیروز میدان اسفندیار رویین

کند، راز هاي او را درمان میآید، جراحترسد.(از راه میرسد؟؟؟) سیمرغ به یاري رستم میمی
د و در آوردن و ساختن تیري دو پیکان، سازپذیري چشمان اسفندیار را برایش فاش میآسیب

کشد. اما او پیش از مرگ، رستم را کشنده خویش کند. این تیر، اسفندیار را میراهنماییش می
دارد و سرانجام پسر خود داند و پرده از نابکاري پدر خویش، گشتاسب، و خدعه او برمینمی

 میرد. را به رستم سپرده، می
رکود این اسطوره، کامال طبیعی است. او در حال استحاله است ـ پس از شاهنامه، فترت و 

اي که رنگ حماسه پذیرفته و شاخ و برگ طلبد. باید اسطورهو این دگردیسی زمان می
هایش زدوده گشته براي اوجی دیگر آماده گردد. پیداکرده، مدتی ساکن و ایستا شود تا رنگ
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-سو نهاده به میان مردم میشاهنشاهی را یک اسطوره اسفندیار، در دوره فترت و رکود، جالل
آید. قداست پیش از حماسه را ندارد، بزهکار شده، شماتت اذهان ایرانی را تجربه کرده، اما 

-تنی براي همیشه به وي اطالق میاي شگرف تبدیل شود. صفت رویینخواهد به اسطورهمی
 د. داننجاي او را همگان میتنی که راز آسیبشود اما رویین

ـ پس، پیمودن مسیر عرفان براي اسفندیار اوجی دیگرگون است. او در این پهنه، به قهرمان 
شود که همان مالقات با سیمرغ و یا دیدن عقل تجربه عرفانی و واالترین صورت آن تبدیل می

پنداري آن دوپاره گز که حکایت کنند دو «که  سرخعقلفعال و جبرئیل است. این عبارت 
-خوبی نشان میاین دگردیسی و حرکت از حماسه ملی به حماسه عرفانی را به» ودپرسیمرغ ب

 ). 154و  155: 1388دهد (همدانی، 

 سیر تطور اسطوره رستم .6

تر از رستم وجود ندارد. گونهتر و انسانتر، شگفتاي بنامدر گستره ادب پارسی، اسطوره
هنگی، جایگاه خود را در ضمیر ایرانیان هاي فرابرقهرمانی که هنوز، در عصر فروپاشی نهادینه

-حسرتها و ها، آرماناي سترگ که بازتاب انسان است با تمام داشتهاست. اسطورهحفظ کرده
 توان در سه برهه پی گرفت: هایش. سیر تطور ماهیت این اسطوره را می

 هاي پهلويـ در متن
 هاي حماسیـ در شاهنامه و دیگر متن

 یهاي عرفانـ در متن
به معنی تخمه و نژاد » تم«به معنی روییدن و » رس«مرکب از  1»رستم«ـ در پهلوي، واژه 

پاره «داند: ). کزازي، اصل واژه رستم را ساخته از دو پاره می531: 1380است (زنجانی، 
شده » رود«است که در ریخت فرجامین آن در پارسی » رودي«یا » رود«یا  2»روت«نخستین آن 
). 449-450: 1376(کزازي، » از آن مانده» ستم«است که در پارسی » ستهم«ن و نیمه دوم آ

است، به معنی هایی از اوستا آمدهکه در  بخش، چنان»تهم«یا » ستهم«و  3»فرزند«به معنی » رود«

 __________________________________________________________________________  
1   . rostam 
٢  .raodha 

 گویند.می» رود«بچه را  بسیاري از نقاط ایران، هنوز در زبان عامیانه مردم.  ٣
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یا » فرزند  تنومند«توان را می» رستم«یا » رودستهم«است؛ پس » پهلوان«یا » دلیر«یا » تنومند«
 . 1معنی کرد» یرفرزند دل«

) اما در چند متن پهلوي از 356: 1374 است (رك بهار،از این قهرمان در اوستا نامی نیامده
، بندهشن و یک رساله 3درخت آسوریک، 2هاي ایرانشهرستان، ایاتکار زریرانجمله در 

اهر تیراندازي م ایاتکار زریراناست. این اسطوره، در سغدي، به نام این پهلوان اشاره شده
پنجه ، پهلوانی قويدرخت آسوریک، شاه سیستان است و در هاي ایرانشهرستاناست. در 

اي است تنها اندکی به او که متنی اسطوره بندهشن ). حتی در متن51و  41: 1382(عریان، 
شود که نام پدر او ). فقط گفته می145: 1390شود و شخصیتی فرعی دارد (دادگی، اشاره می

). در متن سغدي که قدري بیش از 151و  152همان: (باشد می» سام«زال فرزند است و » زال«
-مطرح میداستان جنگ رستم ي چین به دست آمد، »غارهاي هزار بودا«در یکصدسال پیش، 

-اشاره می» ببر بیان«یا همان » پوست پلنگ«و جامه ویژه او » رخش«شود و در آن به اسب او، 
 . 4گردد

است. ي ایرانی، بر بلنداي چکاد حماسه قرار گرفتهاز هر اسطوره ـ اسطوره رستم، بیش
العاده هاي حماسی پس از آن، خارقهاي حضور او در شاهنامه و دیگر متنتمامی مرحله

است. او فرزند زال از نوادگان فریدون و رودابه از نوادگان ضحاك ماردوش است و پیوند 
آید. انگیز به دنیا مینیز او به صورتی اعجاب میان این دو نفر خود تناقضی عجیب دارد.

» توتم«شتابد و درواقع سیمرغ، که زال را پرورده، در مواقع سخت زندگی به یاري او می
آورد. رستم بسیار تنومند ونیرومند خاندان او است، نیز رستم را به صورت سزارین به دنیا می

شاه مانده و کسی براي فرمانروایی نیست به  زمین بدوناست. در ابتداي جوانی، وقتی که ایران
-آورد و او را شاه میاز نوادگان فریدون را با خود به پایتخت می» قبادکی«رود، البرزکوه می

 __________________________________________________________________________  
و و تنومند ، یعنی دلیر taxmaاست. تهم یا تخم ی به همین معنآید نیز میکه براي رستم  »تهمتن«. صفت  ١
 پیکر و قوي اندام. مندهمتن یعنی تنوت

٢  .šahrīha ī ērān است. بوده  که تدوین نهایی آن، در قرن سوم هـ.قکوچک است به زبان پهلوي  ايرساله
 .)264ـ  265: 1378(رك تفضلی، 

آن بسیار صدمه   زبانی و شعريکه ساخت  اثري شعري به زبان پهلوانی اشکانی غیر زردشتی استاین رساله، .  ٣
 .دیده است

نمیرانیان و  (رك به دست آمد 1900در سال و چین  »توئن هوانگ«نزدیک شهر این متن که دو صفحه است، .  ٤
 .)74: 1391ایرجی، 
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گردد. دهند. سپس نبردهاي پی در پی او آغاز میمی» تاجبخش«کند. از این پس به او لقب 
که » افراسیاب«دهد. با ي از میهن روي میتمامی این نبردها براي حفظ جان شاه و گاه پاسدار

ستیزد و حتی چیزي نمانده که او را و دشمن سرسخت ایران است می» توران«پادشاه کشور 
، او قهرمان دربار شاه جدید »کاووسکی«قباد و جانشینی فرزندش اسیر نماید. پس از مرگ کی

ازندران، تن به سپري کردن نشیند. براي آوردن شاه از مشود و عمال به جاي پدر میمی
-کند و سرانجام شاه را بازمیدهد؛ با اژدها، جادوگر و دیوان متعدد مبارزه میمی» خانهفت«

شود. رود و در بند پادشاه آنجا میسر است. به هاماوران میکاووس بسیار خیرهگرداند. اما کی
 گرداند. زند بازمیگشتابد و او را بیدیگر بار این رستم است که به یاري وي می

» سهراب«شود. او رو در روي فرزند خویش مرحله بعدي زندگی این اسطوره آغاز می
کشد. قدري پیش از مرگ سهراب، از شاه که بداند فرزند خود را میآنایستد و بیمی

دارد و ترسد، نوشدارو دریغ میکند اما کاووس، از قهرمان جوان میطلب می» نوشدارو«
-میرد. مرگ پسر، پدر را به شدت متاثر نموده، از سرسپردگی او نسبت به شاه میسهراب می

ها او را به جاي شود. سال، رستم پیر و پرورنده سیاوش جوان می»سیاوش«کاهد. در داستان 
رود و کند و آنگاه که جوانی برومند و کارآزموده گشت به نزد شاه میفرزند خویش بزرگ می

شدن سیاوش، اندوه بسیار رستم منجر به کرداري سپارد. پس از کشتهیفرزند را به پدر م
کشد، به آید بی هیچ آیین و ادبی بر سر او فریاد میشود: او به دربار کاووس میشگفت می

آورد و با خنجر به دو را که گناهکار اصلی است از سراپرده بیرون می» سودابه«اندرون رفته 
کند و حتی چندي در آن سرزمین ها نبرد میرود، ساله توران میگرداند. سپس، باش مینیمه

درپی او ادامه هاي پیگردد. رزمنشیند. اما دوباره به موطن خود، زابلستان باز میبه تخت می
جنگد و سرانجام براي رهانیدن نوه می» اکوان دیو«و » کاموس کشانی«، »اشکبوس«دارد. با 
اندیشد و در کسوت بازرگانان به توران رفته، اي میب خدعهاز چاه افراسیا» بیژن«خویش، 

 گرداند. دهد و به ایران بازمیبیژن را نجات می
ها خسته است اما کند. او از رزمگیري و انزوا اختیار میاز اینجا به بعد، اسطوره ما گوشه

اي بند نهادن بر نبردي دیگر پیش رو دارد. اسفندیار، این جوان خودکامه به دستور گشتاسب بر
که از شود. پس از ایناست. رستم ابتدا از دیدار او شادمان میدستان او به زابلستان آمده

تواند. کند که او را از هدف خویش بازدارد اما نمییابد بسیار تالش میقصدش آگاهی می
-را میدهد: ننگ یا جنگ. مسلم است که رستم جنگ اسفندیار، دو راه پیش روي او قرار می

پذیرد. او عمري به دنبال به دست آوردن نام نیکو بوده و اینک برایش بسیار گران است که 
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چون بزهکاران، اسیروار به خدمت شاه برود. آن هم پادشاهی چون گشتاسب که او را الیق 
دهد. اسفندیار با تیر دو پیکانی که رستم به دستور داند. به هر روي، جنگ رخ میشاهی نمی

آید و در واپسین لحظات عمر، بهمن، پسر خویش را به ساخته است از پاي در می سیمرغ
 بازد.سپارد و جان میدستان او می

تنان را. اما مرگ رستم، مرگ گیرد حتی روییناي را در بر میمرگ، تمام قهرمانان اسطوره 
دهد. بلکه م جان میآید و نه در بستر و آراسیاهی است. او نه در کارزاري سخت از پاي در می

گرفتار شده، در چاهی که او حفر کرده و در بن آن » شغاد«اش، به نیرنگ و خدعه برادر ناتنی
سپارد. البته پیش از افتد و به همراه اسبش رخش، جان میها و شمشیرها نشانده فرو مینیزه

گونه انتقام خود را مرگ، این بخت را دارد که با تیري برادر نابکار را به درخت بدوزد و این
است و درواقع، ها با حضور رستم شکل گرفتهترین تراژديکنیم که بزرگبگیرد. مشاهده می

سرنوشت او سرنوشتی تراژیک است. تراژیک بودن یک سرنوشت در حقیقت، نشانه سقوطی 
ود شبار است که در بیشتر موارد تاثیر آن به همراه درد و رنج باعث مرگ قهرمان میفاجعه

هاي دیگر، چنان جذابیتی ندارد. اسطوره ). داستان رستم در حماسه201: 1394(رك استارمی، 
 شود تا اندك اندك به وادي اشراق و عرفان بیاید. رنگ میکم

شود. ولی  نیروي برتر، کامل و حتی مطلق تبدیل میـ در وادي عرفان، اسطوره رستم به 
االطاعت است و ورز و واجب؛ آن که قداست دارد و دینباشد 1»انسان کامل«گردد تا خدا می

-باك و خشن را مردي فرزانه میبه انواع فضیلت آراسته گشته. درواقع، جاي آن جنگجوي بی
است. او در تعابیر مختلف عطار، موالنا و حافظ: شیرخدا، گیرد که روحانی و کاهن اعظم گشته

اش، درون و ود. درواقع، رستم و خداي غاییشپیامبر، نوح، حمزه،  شمس، و حتی حالج می
: 1394رسد (رك کمبل، شوند و این گونه، اسطوره ما به وحدت میبرون یک راز واحد می

48.( 
 سیر تطور اسطوره سیمرغ  

ترین عناصر و موجودات اساطیري است که وارد گستره زبان و ادب از مهم» سیمرغ«
اي از تکامل رسیده هاي عرفانی به گونهدر متنهاي حماسی گذشته و فارسی شده، از متن

کند تا چهرگی آن یاري میاست. موجودي مقدس و رمزآلود که ابهامات وجودیش به چند

 __________________________________________________________________________  
-را یکی می» انسان کامل«و » پیر«، »ولی«، »مرشد«عربی، شود که صوفیان بزرگ مانند حالج و ابن. اشاره می ١

  .93ـ  97: 1385نظرات مشایخ صوفیه در این باره رك حلبی،  و» انسان کامل«دانند. براي آگاهی بیشتر از 
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شود که شناس بزرگ معاصر، به موجودي تبدیل میکه به گفته جوزف کمبل، اسطورهجایی
الگویی براي نحوه زیستن توانند به راحتی از وي رهنمود پذیرند و آن را به ها میانسان

اي، بهترین قالب براي چنین اسطوره ).121ـ  122: 1377(رك کمبل، خویش، تبدیل سازند 
پرندگان، به واسطه نعمت پرواز، نماد روابط میان زمین و ماوراء آن «قالب پرنده است زیرا 

یاي زمینی و قدم اي که ریشه در تمایل انسان به گذر از دن). اسطوره70، 1386(علوي، » هستند
توان در سه اي را مینهادن در جهان کائنات دارد (همان). روند تطور حیات این ماهیت اسطوره

 برهه، جستجو کرد: 
 ؛مینوي خردو  بندهشنهاي پهلوي مانند ـ در اوستا و متن

 هاي حماسی به ویژه شاهنامه؛ـ در متن
 نیشابوري.الطیر عطار هاي عرفانی به ویژه در منطقـ در متن

) و آشیانه او در اقیانوس 685: 1346است (رضی،  1»مرغو سئنه«ـ سیمرغ در اوستا، 
و تو اي رشن پاك، در باالي آن درخت  سیمرغ، که در وسط دریاي «قرار دارد: » فراخکرت«

فراخکرت برپاست، آن {درختی که} داراي داروهاي نیک و داروهاي مؤثر است و آن را 
است، ما ها نهاده شدههاي تمامی گیاهبخش) خوانند و در آن تخمرا درمان(همه » ویسپوبیش«

هاي پهلوي به دو شکل و تلفظ از ). در متن575: 1377(پورداوود، » خوانیم...تو را به یاري می
-، افسانهمینوي خردو  بندهشن که در 3»سنه موروك«و  2»سن موروو«این مرغ آگاهی داریم: 

است. به عنوان مثال در بندهشن، جانوران به چهار مطابق  معمول آمده اش با شرح و تفسیر 
است. » سیمرغ سه انگشت«ترینشان، شوند که از دسته دوم (پرندگان) بزرگدسته تقسیم می

). 81: 1390کند (رك دادگی، دهد و در دریاي فراخکرت، زندگی میاش را غذا میسیمرغ بچه
مندان روحانی عهد باستان باشد که به طبابت و مداواي شود او یکی از خردحتی تصور می

بیماران شهرت یافته بود. این خصوصیت وي را در اوستا، به درختی که آشیانه سئنه مرغو 
 ).587: 1379اند (رستگار فسائی، است و در شاهنامه به خود سیمرغ نسبت داده

آید. این ی به چشم میترین حضور این اسطوره، در شاهنامه و دیگر متون حماسـ بیش
گیرد. چهره برتر وي، همان است که از آغاز اي دوگانه به خود میاسطوره در شاهنامه چهره

گذارد و تا جایی که رستم حضوري پررنگ دارد، هست و حضور زال، پا به عرصه حماسه می
 __________________________________________________________________________  

١  .mereghu saena 
٢  .sen muruv 
٣  .sene muruk 



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 576

ارد: گاه هاي گوناگونی دکند. او نقشهمیشه و هرجا نیاز به قدرتی فرابشري است، ظهور می
آموزگاري است که نیک و بد را به «کند و گویا دهنده را ایفا میبراي زال نقش مادر و پرورش

بخشد، سرمایه و نیروي کیفی و کمی دهد و میآموزد. آنچه این مربی به زال آموزش میاو می
تم دارد ). گاه نقش حامی و پشتیبان را براي زال و رس174و  175: 1338(مختاري، » شوداو می

سازد؛ که با سپردن پري از پرهاي خود به این خاندان، ایشان را از یاوري خویش مطمئن می
گاه پزشک است: هم هنگام زاده شدن رستم و هم به گاه واپسین نبرد؛ و گاه داناي رازهاي 

د، کندهد، یا آینده رستم را پیشگویی مینهان است، مانند وقتی که از آمدن سام به کوه خبر می
سازد و از فرجام شوم کسی که اسفندیار را پذیري چشمان اسفندیار را فاش مییا راز آسیب

بکشد آگاهی دارد. این اسطوره همیشه در نقش یک راهنما است؛ چه آن هنگام که در قالب 
پردازد و چه آن هنگام که رستم را به آوردن چوب دست به مداواي بیماران میپزشکی چیره
 شود. تیر از آن رهنمون میگز و ساختن 

اي اهریمنی که در داستان شود: چهرهاي دیگر نیز در شاهنامه دیده میالبته از سیمرغ چهره
شود. گویا خان اسفندیار به وجود آمده و در همان داستان به همراه فرزندانش کشته میهفت

یاده شده که توتم  این سیمرغ، غیر از تنومندي و جادوانه بودنش، هیچ شباهتی به سیمرغ
یا حتی متون  بندهشنیا  اوستاخاندان رستم و زال است، ندارد. او حتی هیچ شباهتی به سیمرغ 
خان اسفندیار تا به جایی پیش بعد از شاهنامه هم ندارد. چهره اهریمنی و پلید سیمرغ در هفت

: 1351نولدکه،  اند (ركاي غیرآریایی و غیر اوستایی براي آن جستهرود که برخی ریشهمی
داند. اسطوره سیمرغ در دیگر نر آن یکی می» جفت«). البته خود فردوسی این سیمرغ را 29

، همچنان نقش بزرگی دارد. هم از نظر جسمی و هم از نامهسام و برزونامهمتون حماسی چون 
العاده است. اما برخالف شاهنامه، که در آن جنبه نظر روانی، این مرغ یک حیوان فوق

، سیمرغ رفته رفته به نامهسام شود، در این دو اثر، به ویژه درمتافیزیکی این اسطوره نمایانده می
تر است گردد که فقط از نظر جسمی از مرغان دیگر بزرگیک فرد مشخص از مرغان تبدیل می

نیز، ضمن توصیفاتی، این موضوع مطرح است که  نامهگرشاسب). در 34: 1359(رك منزوي، 
کند و به سرمنزل مقصود اند، ایشان را تیمار میریگر کسانی خواهدبود که راه گم کردهاو یا
 رساند. می

-الطیر و  منطقهاي عرفانی پیش از منطقـ حیات این اسطوره در عرفان، در دو بخش متن
یابد. باید دانست که زمان ورود سیمرغ به عرفان نامعلوم است. الطیر سروده عطار نمود می

الطیر عطار، بر این امر تاکید داشته و نخستین متونی را که کدکنی در مقدمه منطقر شفیعیدکت
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القضات عین«و » احمدغزالی«دانسته شده، آثار » رمزي از حقیقت بیکرانه الهی«ها سیمرغ در آن
شک، سیمرغ، براي گذر از حماسه به ). بی167: 1394کدکنی، کند (شفیعیمعرفی می» همدانی

-الطیرها میالطیرها و منطقاست. او در این گذار، از رساله هایی شدهان، دچار دگردیسیعرف
است که مرغان، فرمانبردار » ملک«یا » پادشاه«و » سخنور«غزالی، سیمرغ  الطیرمنطقگذرد. در 

سهروردي  صفیر سیمرغ) و در 29ـ  30: 1353نیاز است (رك غزالی، اویند و او از ایشان بی
عقل «) اما بیش از همه رساله 63: 1391شود (رك سهروردي،می» پاکان«و » وارستگان«نماد 
سازد. در این رساله، صورت ظاهري یا سهروردي ماهیت این اسطوره را نمایان می» سرخ

ها و تمام صفت«). گویا 14: 1391تجسم مادي سیمرغ، به جبرئیل شباهت دارد (سهرودي،
: 1379(واحددوست، » اسالمی، به جبرئیل تفویض شده استهاي سیمرغ در فرهنگ قابلیت

-داند (عینالقضات همدانی نیز، سیمرغ را خداوندي غنی از جهانیان می). عین309
 ).200: 1377القضات،

شود. در این الطیر عطار کامل میاما روند تطور شخصیتی این اسطوره، با حضور در منطق
شوند و می» فناء«ز بود و هست خویش، در وجود سیمرغ اثر، مرغان، با طی مراحلی، و گذر ا

توانند خود سیمرغ شوند. مرغ میکنند و سیدر آن اجازه انعکاس وجود خویش را پیدا می
سیمرغ در عطار، علت خلقت تمامی موجودات است و هدف ایشان براي رسیدن به کمال 

وادي عرفان، مظهر وجود حق و ). درواقع، اسطوره ما، در 361: 1397(رك دادور و دیگران، 
 شود.وحدت می

اینک، به تحلیل و اثبات کنش هرکدام از سه اسطوره یادشده بر مبناي نظریه دومزیل  
 خواهیم پرداخت:

 هاي اسفندیار، رستم و سیمرغگانه دومزیل بر اسطورههاي سهتطبیق و اثبات کنش   .7

-تک اسطورهي دومزیل بر تکگراهدف این مقاله، آن است که بررسی کند نظریه کنش
هاي موثر در داستان رستم و اسفندیار انطباق دارد. به این منظور، نخست از اسطوره اسفندیار، 

 گیریم. ها را پی میردپاي کنش
تن را در سه برهه پی دانستیم که باید مراحل تکامل این اسطوره رویین: اسطوره اسفندیار

در عرفان. پیش از حماسه، در متن اوستا و دیگر متون گرفت: پیش از حماسه، در حماسه و 
پهلوي، او آفریده مقدس است و مطابق پادشاه ـ روحانی است که دومزیل در کنش نخست از 

خانم است، هم فر ه ایزدي دارد و مورد تایید خدا است برد. هم فرزند شاه و شاهزادهآن نام می
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قرارداده. پس هم شهریار است و هم دیندار.  و هم زرتشت پیامبر او را ستوده و مورد لطف
دارد، ظلم روا نمیکند: او هاي او نیز وابستگی او به کنش شهریاري را اثبات میکاريخویش

سازد. درواقع، تا پیش از دادگر و خردورز است و همه جا یک دینمدار کامل را نمایان می
ها و جا از قهرمانیکه همهایناست. زیرا با » تک کنشی«اي حماسه، اسفندیار اسطوره

هاي در خدمت زرتشت و به دستور شاه آید اما همه کنشمیان میهاي وي سخن بهجنگاوري
(گشتاسب) است یعنی متعلق به طبقه نخست جامعه. تبیین این اسطوره در جایگاه اصلی 

دانند و میاي ایران دهد چراکه برخی اوستا را برترین متن اسطورهجا روي میخویش همین
 ).42: 1390کنند (رك علوي، اي ذکر میبراي آن دالیل شایان مداقه

هایی دیگر نیز از گردد و خویشکاريطور کامل دگرگون میاما اسفندیار ، در شاهنامه، به
است و هر از » سه کنشی«شود. درواقع، این قهرمان در طول حماسه، قهرمانی وي دیده می

آید. او درآغاز، متعلق به همان کنش شهریاري ـ دینمداري است. میگاهی از طبقه خود فرود 
اش گرفت، به طور حتم وابستگیاگر در شاهنامه از آن چهره بغانه و مقدس خود فاصله نمی

هاي کنش اول را نیز کرد. همچنین، در ابتداي راه، او هنوز خصیصهبه همان طبقه را حفظ می
ها طلب نیست. همه اینورزد و جاهگوید، حرص و آز نمییکند، دروغ نمبینی میدارد: پیش
بینیم که او مدام به کنش شهسواري ـ هاي کنش شهریاري است. اما در ادامه میاز ویژگی
زیرا زریر سپهبد کشته شده و رستم دستان،  آید. هرچند از این امر هم ناگزیر گشتهقدرت می

سب، هیچ جنگاوري نیست که شاه و کشور را نجات نشینی اختیار کرده و در دربار گشتاگوشه
تواند اسفندیار را که در پی سوار کنش نخست است. نمیدهد. از سویی دیگر، گشتاسب، یکه

فرستد. پس اسفندیار، ناچار هاي متعدد میمقام شاهنشاهی است تاب بیاورد و او را به جنگ
ه کنش اصلی خویش است و پیوسته آید. وي، مدام در تکاپوي بازگشت ببه کنش دوم در می

هاي دروغین پدر، گذارد. اسفندیار سرخورده از وعدهخواهد پادشاه باشد اما گشتاسب نمیمی
-شود که به آبادانی و عمران سرزمین همت میاي دارد. او قهرمانی میکاري تازهناگاه خویش

و آرامش آورد. این امر،  گمارد و بر آن است براي مردم، با کشاورزي و حفر چاه آب، آسایش
نماید. به هر روي، برون رفتن وري و  کشاورزي متعلق میاو را به کنش سوم یعنی کنش پیشه

 اي که قهرمان به آن تعلق دارد، طوعا او کرها، بدیمن و شوم است. از طبقه
، خدا آالید. براي او شاهنمی» بزه«تا این مرحله، اسفندیار تن به هیچ گناه یا در اصطالح 

شود. ام ا تحمل است و سرپیچی از فرمان شاه، سرپیچی از اطاعت پروردگار محسوب می
کند. تاثیر قرار داده، او را متحول میناحق، اندك اندك، این اسطوره را تحتتهمت و بند به
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شود. این طلبی میتر آن که او دچار آز و جاهشکند و مهمقداست شاه در چشم اسفندیار می
دانیم که طبق نظریه دومزیل، خطاکار در کنش اول، تنها اسفندیار، نخستین بزه است. میبراي 

گردد. اسفندیار، نظمی را که خود در شود اما همان باعث تباهی وي مییک گناه مرتکب می
شود. است و پشتیبانی ایزدي، یعنی فر ه، از او دور میطبقه خود برقرار نموده، برهم زده

هاي دوم و سوم، یعنی رستم و سیمرغ، تعدي او به طبقه خود را یگان کنشسرانجام، خدا
 آید. دهند. اسفندیار، محکوم به فنا است، پس با تیري دو سر، از پاي درمیپاسخ می

در عرفان اما، دیگربار اسفندیار به کنش خویش، یعنی کنش شهریاري ـ دینمداري  
ظریه دومزیل. زیرا دومزیل معتقد است یک اسطوره گردد تا مهر تایید دیگري بزند بر نبازمی

در حالی جاودان خواهد شد و به حیات خود ادامه خواهد داد که در کنش ویژه خویش، 
اي راستین، در واپسین حضور خود در گستره ادبیات، به بماند. اسفندیار نیز، به عنوان اسطوره

شود که همان مالقات با آن تبدیل می هاي عرفانی و واالترین صورتترین تجربهقهرمان عالی
 سیمرغ یا خدا است و یکی شدن با او.

نامدارترین اسطوره در میان ایرانیان است و گفته شد که این اسطوره  :اسطوره رستم
هاي شگفتی را به مصنه ظهور کاريدیدیم که در مسیر پر فراز و نشیب حیات، خویش

مراحل تکاملی وي، او را وابسته و متعلق به کنش  هایی که در تمامکارياست. خویشگذاشته
کند. با این که در اوستا نامی از رستم نیست و در دوم، یعنی کنش شهسواري ـ قدرت می

شود اما گریخته به او میهایی جستهاشاره هاي ایرانشهرستانو  بندهشنمتون پهلوي از جمله 
یان برداشته و شاه و وابستگانش را نجات است که بدکاران را از م» جنگاوري«جا او در همه

برد و در خدمت به شهریار و طبقه وي، از هیچ طلبی که بر دشمن یورش میدهد. مبارزهمی
رساند و در پی یاري ایشان کند. همیشه به اطرافیان خویش سود میکوششی فروگذار نمی

-اي دل خودش کینه نمیتواند و نباید با کسی دشمنی شخصی داشته باشد و براست. او نمی
 گیرد. ستاند و انتقام نمی

رستم، در این گام نخست، کامال متعلق به کنش شهسواري ـ قدرت است زیرا تمام 
هاي قهرمان یا خدایگان کنش دوم است. او خصوصیاتی که براي وي برشمرده شد، از ویژگی
عی است زیرا طبق نظریه شود که کامال طبیگاه کمی از حدود و اختیارات طبقه خود خارج می

تواند از کنش خویش عدول کند. پس رستم هم که یک دومزیل، تنها خدایگان کنش دوم می
شود تا راه را براي انسانیت هموار تواند از حدود اختیارات خویش خارج جنگجو است می

امري وري هاي شهریاري و پیشههاي کنشسازد. درواقع، هرچند خروج از طبقه براي خدایگان
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شود اما رستم به نابخشودنی است و عدول از آن، به خسران یا حتی مرگ ایشان منجر می
هاي دیگر آسیبی وارد نکند، کنشی متعلق است که تعدي از آن، تا جایی که به قهرمانان کنش

، به بدیمنی و بیچارگی به دنبال ندارد. به هر روي، رستم حتی پیش از ورود به دنیاي حماسه
هاي دیگر ملل، تواند با ایزدان جنگ، در اسطورههسواري ـ قدرت متعلق است و میکنش ش

هاي اسکاندیناوي، یکسان دانسته شود (رك دومزیل، در اسطوره» تور«در هند و » ایندره«چون 
 بخش  خدایان هراسیده و در خطر افتاده است. ). او رهایی52الف:  1383

ها به ویژه، در شاهنامه ین اسطوره در پهنه حماسهاوج حضور و بیشترین روند تکاملی ا
فردوسی است. او فرزند پدر و مادري است که به دلیل گناه اجدادشان، بزه ضحاك و جمشید، 

اند. درواقع، او متولد طبقه قدرت و از طبقه شهریاري به طبقه شهسواري فروافتاده و افول کرده
هاي او در شاهنامه، از کاريرستم و خویشهاي مهم تطور شخصیت گري است. مرحلهنظامی

با اسفندیار و کشتن  نخستین نبردش با افراسیاب تا رزم ناخواستهقباد از البرزکوه و آوردن کی
کند. او به صیانت و او، همه او را به کنش دوم، یعنی کنش شهسواري و قدرت متعلق می

نماید، خدمت به طبقه شهریار وقف میخیزد، زندگی خود را براي پاسداري از مرز و بوم برمی
 شود نظام طبقاتی را درهم بشکند. اندازد و هرگز حاضر نمیجانش را به خطر می

سوار جرگه خویش باشد که بتواند به جرگه قهرمانان درآید و یکهرستم جوان، براي این
ان و دیوان را هاي عصر خویش، افراسیاب، مبارزه کند و سد جادوترین انسانباید که با قوي

، خداي جو و نیروي انسانی رومیان، است: »مارس«شکند. او، در این مرحله، همتاي درهم
توان سراسر زندگی حماسی رستم را در دو واژه آور. میخدایگانی قوي، تند، خشن و رزم

 که هر دو برترین ویژگی کنش دوم هستند. » مبارزه«و » ترسیبی«خالصه کرد: 
گردد تثبیت می» بزه«قدرت در او با کشتن فرزند و انجام نخستین کنش شهسواري ـ 

زیراکه طبق نظر دومزیل، جنگجو یا خدایگان کنش قدرت، به طور حتم گرفتار سه بزه 
گردد. بزه دوم را بعد از مرگ شود که انجام بزه سوم، به نابودي وي منجر میناخواسته می

نهد و به سراپرده او رفته اش، شاه را وقعی نمیشود. او برخالف ذات طبقهسیاوش مرتکب می
خسرو، آماده به فرمان شاه، دیگربار خود را براي کشد. در دوره پادشاهی کیهمسر او را می

اندازد. این بار، بیژن را که از طبقه خود او است از چاه افراسیاب نجات دیگران به خطر می
د، در دوره پادشاهی لهراسب و گشتاسب، که ایشان هراسرهاند اما از آنجاکه از بزه سوم میمی

گزیند. او جنگجو است و قدرتمندترین قهرمان وشه انزوا بر میداند، گرا الیق پادشاهی نمی
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آمیز است طبقه خویش. این قدرتمندترین بودن براي کسی که در مرتبه دوم قرار دارد مخاطره
 تر از او نیست.د در خدمتش باشد شایستهبه ویژه که اطمینان داشته باشد شاهی که او بای

است تا آبرویی را که رستم در کنند. اسفندیار آمدهاما او را از ارتکاب گناه سوم ناگریز می 
زندگی به دست آورده، ببرد. رستم از انتخاب ناچار است: سویی نام و آبروي پهلوانی و 

سریش حدي ندارد. او، ی که خیرهاي ایرانقهرمانی او است و سویی دیگر، جنگ با شاهزاده
که اسفندیار پادشاه ـ روحانی و به کنش آورد و با اینهاي شاهزاده را تاب نمیجوییبرتري

وري ستیزد. براي آخرین بار، با خدایگان کنش نوزایی ـ پیشهشهریاري متعلق است علیه او می
آورند. یار را از پاي درمیکند و هر دو، دوشادوش یکدیگر اسفندکه سیمرغ است، تعامل می

بزه سوم، رخ داده است و اینک قهرمان باید منتظر فرجام شوم خود باشد. اما، در این میان، بی 
کند تا واپسین دم به دهد و ثابت میاي از اسفندیار داشته باشد، بهمن را پرورش میکه کینهآن

-د اختیارات خویش خارج میهاي کنش دوم پایبند است. زیرا جنگجو، بارها از حدوویژگی
کشی او از قاتل خویش، اي دارد و انتقامشود تا ببخشاید. داستان مرگ رستم، پایانی اسطوره

گیرد تا او نماید. فرجامین کار شگرف او نیز صورت میاندوه مرگ ناجوانمردانه را کم می
 آخرین مرحله و واپسین آزمون را براي کوچ به جهانی دیگر طی کند. 

اي را در اي باید مرگ را تجربه کند. این امر حتی نامیرایان اسطورههر روي، هر اسطورهبه 
درواقع، به گفته الیاده، اگر پیوسته مرگ را پشت سر . 1کندآخرالزمان منقاد خویش    می

گذاریم تا در سطحی دیگر تولد یابیم ـ سطحی که به زمین تعلق ندارد، بلکه در قداست 
ایم یا به توان گفت شروع به زیستن  سرآغاز  جاودانگی نمودهگاه میشریک است ـ آن

عنوان حیات پس از مرگ براي ایم. البته این جاودانگی بهتر شدهجاودانگی، نزدیک و نزدیک
شود. این حالت، همان حالت و وضعیت آرمانی است که یک انسان این اسطوره تعریف نمی

آفریند (الیاده، کند و گویی آن را براي خود میتالش می در جهت رسیدن به آن با تمام وجود
تر دارد اما رنگکه این اسطوره، حضوري کمها نیز، با ایندر دیگر حماسه). 237: 1374

کمابیش متعلق به همین کنش است. او البته، عملکردي نیکوکارانه به جاي کارکردي دادگرانه 
 دارد. 

شود. او که خدایگان و ایزد المی ـ ایرانی دیگرگون میاما، سرنوشت رستم در عرفان اس   
مانند عرفان تبدیل به نیروي کنش دوم است و متعلق به طبقه شهسواري و قدرت، در پهنه بی

 __________________________________________________________________________  
  )115 :1389(رك رضی،  زرتشت به همراه دیگر امشاسپندان ، منجی دین»سوشیانت«مانند مردن .  ١
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» قداست«باشد؛ آن که » انسان کامل«گردد تا شود. ولی  خدا میمی» عشق«برتر، کامل و مطلق 
و به انواع فضیلت آراسته گشته. تمام صفات  است» االطاعتواجب«و » ورزدین«دارد و 

مداري هاي کسانی است که متعلق به کنش نخست یا کنش شهریاري و دینیادشده، از ویژگی
گیرد که به طبقه زبرین کشیده باك و خشن را مردي میهستند. درواقع، جاي آن جنگجوي بی

 شده و روحانی و کاهن اعظم گشته است. 
پردازیم، سیمرغ بود. دانستیم که این اي که بدان میاسطوره : سومیناسطوره سیمرغ

اي پررنگ، تأثیرگذار و واالمقام هاي سیر تطور خود، چهرهاسطوره شگفت، در تمامی مرحله
دارد؛ چه پیش از حماسه، چه در حماسه و عرفان. او نماینده کنش سوم یعنی خدایگان 

اي که برخالف دو اسطوره پیشین، اوج هوري و رفاه است. اسطورنوزایی، باروي، پیشه
طور که ذکر گاه وسیع او عرفان است. همانکارکردش در دنیاي حماسه نیست. بلکه جوالن

، درخت دورکننده غم، »ویسپوبیش«شد، در اوستا و دیگر متون پهلوي، او بر درختی به نام 
و داروي تمام دردها در آن  بوده، بذر همه گیاهان» فراخکرت«آشیان دارد که در میان اقیانوس 

اش شوند. نزدیک آشیانهگاه که سیمرغ بر باالي آن نشیند موجودات زمین زنده میاست و آن
مرگ کننده زندگان. این ارتباط با آب، روید که دشمن پیري است و بیمقدس می» هوم«

-پیشه کارهاي خدایگان کنش سوم، یعنی کنش، کشاورزي و دارو هر چهار از خویش1درخت
، »آناهیتا«وري، نوزایی و کشاورزي است. سیمرغ، پیش از حماسه، از سویی یادآور اسطوره 

) که چون او با آب، آبادانی، فراوانی و 57: 1383ایزدبانوي آب، است (رك کریمیان و افشار، 
ي آورد که ایزدبانورا به یاد می» اشی«باروري ارتباط دارد و از سویی سومین امشاسپند یعنی 

داند، به درمان دردها که پزشکی میتواند به سبب اینتوانگري است. این اسطوره حتی می
قلمداد » ا م رتات«واقف است و بر آن است تا سالمتی و تندرستی ارزانی دارد همتاي امشاسپند 

، ها بود. این ارتباط با پزشکی و تأمین آسایشگردد. امشاسپندي مادینه که از بین برنده بیماري
هایی است که سیمرغ را خداي توده مردم و به کنش آرامش و رفاه براي مردم، همه، از ویژگی

 کند. سوم متعلق می

 __________________________________________________________________________  
آید اشاره به ایران هنوز به چشم میسال نیز، که در برخی روستاهاي دخیل بستن به درختان تنومند و کهن.  ١

محصول دادن زمین و رها شدن از بیماري به این درختان  اي باروري،که معموال برهمین موضوع دارد. شگفت آن
 ). 72ـ  73 :1396) و نیز (رك شمیسا، 42 :1378بندند (رك بهار، دخیل می
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هاي بسیاري از اسطوره که خویشکاريـ در حماسه و به ویژه در شاهنامه نیز، با این
ه صورت توان او را متعلق به کنش سوم دانست. گاه بخورد اما در کل میسیمرغ به چشم  می

خوریم که البته بسیار جزیی به خصوصیاتی از دو کنش شهریاري و شهسواري او نیز بر می
گر، پزشک، راهنما، پیشگو و دهنده، حمایتاندك هستند. سیمرغ در شاهنامه مادر و پرورش

بخشد. این جا مادینه که ایزدبانو بودن وي را تقویت میداناي رازهاي نهان است و همه
شود آرامش، آسایش، کامرانی، تندرستی و طول عمر را براي رگاه فراخوانده میاسطوره، ه

هایی است که دومزیل از ایشان ها و ویژگیآورد؛ هرچه ذکر شد، مؤلفهیاران خویش هدیه می
کند. او در این مرحله نیز، ایزدبانوان و امشاسپندان به عنوان خصوصیات کنش سوم یاد می

-آورد. در شاهنامه چهره دیگري از سیمرغ نیز وجود دارد. او البته با اسطورهمادینه را فرایاد می
جنگد و در جنگ گیریم متفاوت است. سیمرغی تنومند که میمیاش را پیاي که روند تکاملی

شود. او تمامی خصوصیات کنش دوم، یعنی کنش شهسواري و قدرت را با اسفندیار، کشته می
 ع کردن و عدم تسلیم به تقدیر.دارد: جنگاوري، قدرت، دفا

شود تا جایی که کنشی را در ابتداي راه عرفان، چهره این اسطوره به کلی دیگرگون می 
گردد. پادشاهی که مرغان مرغان می» ملک«دهد. او که این اسطوره به آن متعلق است تغییر می

است و د. به قله قاف رفتهدیگر باید از او فرمان برند و سیمرغ اصال با ایشان حشر و نشر ندار
-کسی را یاراي رسیدن به وي و همنشینی با او نیست. نیز، صفات او، یادآور جبرئیل و انسان

هاي روحانی و بزرگی است که هیچگاه زمین از ایشان تهی نیست و اوتاد زمین و ابرار زمان 
است » شاه«نی یا شنوند. یعهستند. بیدارکننده خفتگان  غفلت است که صدایش را همگان  می

کند. پس به کنش نخست مقدس است و دیگران را هدایت می» روحانی«و قداست دارد و یا 
 یعنی کنش شهریاري ـ دینمداري تعلق دارد. 

مرغ با  الطیر عطار، از سویی، سیپاید. در منطقاما، ظهور سیمرغ در کنش اول، دیري نمی
رسیده و خود بدل به سیمرغ  راستین » ودوحدت وج«مجاهدت و سیر و سلوك عارفانه، به 

تواند به کنش شهریاري متعلق اند. سیمرغی که  خود، همه است و براي همه، دیگر نمیشده
باشد. زیرا در مقام وحدت، دیگر شهریار و شهسوار و قداست و قدرتی وجود ندارد که 

گذرند اند از خود مییسیمرغ خدایگان آن شود. از سویی دیگر، این مرغان، که نماد روح آدم
جاودان برسند و بتوانند آن را براي دیگران به ارمغان » سالمت«و » آسایش«، »آرامش«تا به 

کند. درواقع، اسطوره مرغ را متعلق به کنش سوم میآورند که این امر، بیش از هرچیز، سی
هاي کنش ها و ویژگیها، خصیصهسیمرغ، طی دگردیسی خویش از حماسه تا عرفان، صورت
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ماند و ها، سرانجام در همین کنش میکند و طبق قانون طبقاتی اسطورهسوم را تجربه می
 شود. ماندگار می

که طبق نظریه دومزیل، در پایان این بخش، ذکر دو مورد قابل مداقه است: نخست این
، هاي سه کنش، نیازمند وجود یکدیگر هستند پس، در داستان رستم و اسفندیارخدایگان

که از نظر دومزیل، قهرمان براي وجود هر سه عنصر اصلی روایت ضروري است. دوم این
است. براي هر سه اسطوره نامبرده، » کار شگرف«تثبیت در کنش خود ناگزیر از تن دادن به 

گانه است که کمتر کسی یاراي سپردن آن است هایی هفتاین کار شگرف، حضور در مرحله
ها در العاده است. براي اسفندیار و رستم، سپري کردن این زینهخارقو رازآمیز، جادویی و 
هاي گویند. اما سیمرغ، مرحلهخان میها، هفتندهد و در اصطالح به آپهنه حماسه روي می

خان از هفت کند. در این وادي، به جاي اصطالح هفتگانه را در وادي عرفان تجربه میهفت
 آید. صطالحاتی از این دست سخن به میان میشهر عشق، هفت وادي سلوك و ا

 گیرينتیجه .8
اي شگفت است براي جوالن  اساطیر گوناگون. اندیشمندان معاصر، ادبیات جهان، گستره

ها شناسان و بسیاري دیگر نگاهی ویژه به این اسطورهشناسان، جامعهپژوهان، روانچون دین
اند. اما از میان ایشان، هایی ارائه دادهو نظریه یدهها را کاوافکنده و هرکدام از دیدگاه خویش آن

اي بیشتر است زیرا به اسطوره نه به عنوان ابزار که شناسان شایان مداقهها و آراي اسطورهنظریه
با ارائه نظریه » ژرژ دومزیل«شناسان مطرح، اند. از میان اسطورهبه عنوان علمی مستقل نگریسته

اش، هاي هند و اروپایی تأکید بیشتري دارد و نظریه، بر اسطورهخویش» گانهگراي سهکنش«
توان اندیشه، زندگی و حتی هاي ایرانی، کارآمد است. او معتقد بود که میبراي تحلیل اسطوره

گانه هاي هند و اروپایی ـ و به تبع آن ایرانیان ـ را در ضمن ساختار یا طبقاتی سهتخیل انسان
» ورينوزایی ـ پیشه«و » شهسواري«، »شهریاري»ِ «کنش«با سه  تعریف کرد و در اصطالح

هاي رستم، اسفندیار، سیمرغ را نشان مطابقت داد. این پژوهش کوشید تا سیر تطور اسطوره
ها را، در دهد و بر اساس این نظریه تفسیر کند. در این گذار، نخست هریک از این اسطوره

، چه پیش از حماسه و چه در حماسه و عرفان، هایی که ردپایی از آنان وجود داشتمتن
گراي دومزیل، کنش هریک را یافته و اثبات بررسی و تحلیل کرد. سپس، مطابق با نظریه کنش

که اسفندیار به کنش نخست یا شهریاري ـ دینمداري، رستم به آورد سخن ایننمود. دست
وري تعلق دارند و ـ پیشهکنش دوم یا شهسواري ـ قدرت و سیمرغ به کنش سوم یا نوزایی 
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» رستم و اسفندیار«هاي ایشان با یکدیگر در روند داستان حضور هر سه و تضادها و تعامل
 الزامی است.

 

 :منابع
Alavi, F and Aliakbarpoor, R, Hozure osturehaye khareji dar adabiate 
farsi ,N, Volume 61 , pp. 41-60, (1390).  

 Alavi, F, amade parahnde dar Asare shaerane faranse gharne 
nuzdahom milady banegahi be adabiate farsi, Volume 37 , pp55-70, 
(1386). 
Attar, F , Mantegh o Alteir, by Shafiei Kadkani. M, eighth edition, 
Tehran, Sokhan,(1392).  
Bahar, M and Shamisa, S, Negahi be tarikhe Iran & asatire irane 
bastan, , Tehran, Mitra,(1394). 
Bahar, M, Jostari chand dar farhange iran, Tehran ,Fekre ruz,(1374).  
Bahar,M, (1387), Az osture ta tarikh, Esmailpur, A, sixth edition, 
Tehran, Cheshme. 
Dadegi, F, Bondaheshn, translated by Bahar, M, fourth edition, 
Tehran, Tus, (1390). 
Dadvar, I and the others, Intertextual study of the notion of Simorgh in 
The conference of the birds by Jean-Claude Carrière, Research in 
Contemporary World Literature, Volume 23 , pp355-370, (1397). 
Dumezil, G and the others, Jahane Ostureha, translated by Satari, J, 
first edition, Tehran, Markaz, (1379). 
Dumezil, G, (A), Sarneveshte Shahriar, translated by Baghi, M and 
Mokhtarian, Sh, Tehran, Gheseh, (1383).  
 



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 586

Dumezil, G, (B),Sarneveshte Jangju , translated by Baghi, M and 
Mokhtarian, Sh, Tehran, Gheseh, (1383). 
Eliade, M, Osture, Tarikh, Hamase, translated by Monajem, Roya, 
Tehran ,Fekre no,(1374). 
Ghazali, A, Dastane Morghan, by PurJavadi, N, Tehran, Anjoman 
Falsafe Iran, (1353).  
Halabi, A,A, Mabanie erfan & Ahvale Arefan, third edition, Tehran, 
Asatir, (1385). 
Hamedani, E, Monshaat, by Asiran, A and Monzavi, A, Tehran, 
Asatir, (1377). 
hazali, A and Bakharzi, S, Do resale erfani dar eshgh, by Afshar, I, 
thirtieth edition, Tehran, Safi, (1380). 
Hinnells, J, Shenakhte asatire Iran, translated by Farikhi, B, Tehran, 
Asatir, (1383).  
Kampbell, J, Ghodrate osture, translated by Mokhber, A, Tehran, 
Markaz, (1377). 
Kazazi, M, Roya, Hamase, osture, second edition , Tehran, Markaz, 
(1376). 
Monzavi, A, Simorgh and Thirty Birds, Tehran, Sahar, (1359). 
Namvarmotlagh, B and Avazpur, B, Osture va ostureshenasi dar 
Georges Dumezil, Tabriz, logham, (1395). 
Namvarmotlagh, B, Moghaddamei bar ostureshenasi: Theories and 
Applications, Tehran, Sokhan, (1392). 
Nazaritarizi, A, and the others, Tahlile namadgeraee va sture dar shere  
Zeinab Habash, Research in Contemporary World Literature, Volume 
23, Number 1 , pp. 59-80, (1397).  
 



 587اریداستان رستم و اسفند بر)معاصر شناس (اسطورهلیدومز گراي کنش هیکارکرد نظر یو بررس قیتطب

Noldeke, T, Hamase melliye Iran, translated by Aghafozorg Alavi, M, 
Tehran, Sepehr, (1359). 
Oryan, S, motune Pahlavi, Tehran, Sazman Miras Farhangi, (1382).  
Purdavud, E,  Yashtha, Tehran, Asatir,(1377). 
Rastegarfasae, M, Farhange Shahnameh Names, Tehran, Motaleat 
Farhangi, (1379). 
Razi, H, Farhange Namhaye Avesta ,Tehran, Farvahar, (1346). 
Satari, J, Osture va hamase dar andisheye Georges Dumezil, Tehran, 
Markaz, (1380). 
Shaian Seresht, A and Mehrdad, H, Nazariye ostureye Gashtar va 
shivehaye Zohure an dar romane farsi , Research in Contemporary 
World Literature, Volume 2 , pp 425-444, (1396). 
Shamisa, S, Shahe Nameha, Tehran, Hermes, (1396). 
Sohravardi, Sh, Aghl e Sorkh, by Mofid, H, seventh edition, Tehran, 
Mola, (1387). 
Sohravardi, Sh, Afsanehaye Sheikh Eshragh, by Sadeghi, J, Tehran, 
Markaz, (1391). 
Starami, E, Sakhtare tragedy dar tragedy va didgahe Fredrish Schiller 
darbare an ba estenad be Jandark, Research in Contemporary World 
Literature, Volume 20, Number 2 , pp. 199-215,(1394).  
Tafazli, A, Amoozgar, J,Tarikh adabiyate Iran pish az Eslam, sixth 
edition, Tehran, Sokhan, (1378).  
Zanjani, M, Farhange Jame Shahnameh, second edition, Tehran, 
Ataee, (1380).  
 
 
 


