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چکيده
داستان رستم و اسفندیار یکي از داستانهای زیبا و دلکش شاهنامه است که در ميان
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مقدمه
فولکلور و باورهای عاميانه ،همواره آبستن رمز و رازهایي است که ميتواند کليد فهم
بسياری از دشواریها در فهم متون حماسي و اساطيری باشد .امروزه بسياری از
اسطورهشناسان و مردمشناسان بزرگ دنيا مانند لوی استروس و پيروانش ،کليد
نادانستههای خود را در باورها ،اندیشهها و داستانهای عوام ميجویند؛ داستانهایي که
روزگاری بيارزش شمرده ميشدند و امروزه در فهم بسياری از معماهای اساطيری و
حماسي ارزشمند و گاه تنها کليد گشایش بشمار ميروند.
داستان رستم و اسفندیار یکي از داستانهای دلکش شاهنامه است که در بسياری از
مناطق ایران به وسيلة نقاالن و راویان به شکلهای گوناگون و گاه متفاوت با اصل آن
ر وایت شده است .یکي از مناطقي که این منظومه در آن راه یافته است ،منطقة کوهمره
سرخي است 1.این منطقه با کوههای سر به فلک کشيده و محصور ،از دیرباز گسترهای
برای پيدایش یا بازآفریني باورها و اندیشههای حماسي و اسطورهای بوده است .بررسي-
های نگارنده نشان ميدهد د استان رستم و اسفندیار از دیرباز در این منطقه رایج بوده و
راویان و نقّاالن این داستان را ميشناخته و روایت ميکردهاند .هنوز بر نگارنده چرایي
پذیرفته نشدن این داستان در ميان مردم چندان روشن نيست؛ به دیگر سخن ،این روایت
را تنها آخرین بازماندة نسل راویان و نقّاالن کهن منطقه بياد دارد و روایت ميکند .گفتني
مهم در این باره این است که روایت موجود آميزهای از حماسه و باورهای اساطيری و
عاميانة مردم این منطقة کهن است .بنظر ميرسد ورود این روایت در ميان بوميان منطقه،
سدهها پيش رخ داده باشد .راویان در طي سالهای طوالني کوشيدهاند نسخهای بومي و یا
دست کم آشناتر برای شنوندة این دیار فراهم کنند.
بررسي اساطير ایراني در دورههای مختلف نشان ميدهد عناصر اساطير ایراني پيوسته
در حال تغيير و تحول بودهاند .این تغيير و تحول ،گاه در حيطة شخصيتها صورت مي-
گيرد و گاه در حيطة بنمایههای اساطيری .به گونهای که «ادوار سهگانة اساطير
ایـراني[اساطير ایران باستان ،اساطير ایران ميانه و اسـاطير نـوین] سير تحولي عظيـم را
مينمایـانند و الیههای نو بر آنها پوشانده ميشود .اساطير ایراني حتا در دورة اسالمي در
اسطورهها و افسانههای اسماعيليه استحاله ميیابند» (اسماعيلپور .)9 :1932 ،به دیگر سخن،
اسطوره پيوسته به اشکال گوناگون به حيات خود ادامه ميدهد .رستگار فسایي در اینباره
مينویسد« :از آنجا که اسطوره در مسير باورها و نيازها ،نوع معيشت ،واکنشهای رواني،
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فرهنگي و اجتماعي دگرگون ميشود ،تأثير ميگذارد و تأثير ميپذیرد و کارکردها و
هدفهایي تازه پيدا ميکند .گاهي ادغام و ابدال و ترکيب ميشود( ...رستگار فسایي:1939 ،
.)74

در نـگاه نخست بنظر ميرسد دوران اسطورهها بپایان رسيده و بـا ظهور مظـاهر و
نشانههای تمدن جدید و ورود فرهنگها به دنيای مدرن ،اسطورهها و باورهای اساطيری
نير یکسره از ميان رفتهاند ،اما بررسيهای ميداني در مناطقي که هنوز بکر ماندهاند،
نشان دهندة حيات اسطوره در ذهن و زبان مردم است .در روایت نقالي موجود در این
منطقه ،برخي از عناصر اساطير ایـراني در بـافت حماسه رخنه کرده و حضور دارد .گفتني
مهم دربـارة روایت های حماسي رایج در این منطقه این است که تقریب ًا همة مردم این
روایتها را فراموش کردهاند .برخي از سالخوردگان تـنها بخشهایي محدود از این
روایتها را بـياد ميآورند و برخي نيز تنها نام این روایتها را از پيشينيان خود شنيدهاند.
در این ميان تنها یکي از نقّاالن این دیار که حافظهای بس شگرف دارد ،این روایتها را به
گونهای بسيار دقيق روایت ميکند.
انجوی شيرازی در کتاب فردوسي و مردم روایتهای شفاهي داستان رستم و اسفندیار
را که در مناطق گوناگون ایران رواج داشته ،گرد آورده است ،اما ایشان اشارهای به روایت
شفاهي موجود در منطقة کوهمره سرخي نکرده است .با توجه به اهميت شناخت روایت-
های گوناگون از یک داستان و تفاوتهای آنها و همچنين آميخته شدن آن با فرهنگها
و باورهای ویژة منطقهای خاص ،پرداختن به این روایت شفاهي که تاکنون مکتوب نشده و
از دید و دسترس پژوهشگران پنهان مانده بود ،ضروری بنظـر ميرسيد ،زیرا ایـن
روایت تفاوتهایي چشمگير با دیگر روایتها دارد و ميتواند در پژوهشهای مردمشناسي
نيز پژوهشگران را یاری دهد.
اهميت ثبـت و ضبـط این گـونـه از روایـتها در مطالعات حماسي ،اسـاطيری و
مردمشناسي و نيز نگراني نگارنده از نابودی این گونه از روایتها که بخشي مهم از
گنجينة ادبيات شفاهي این مرز و بوم بشمار ميروند ،سبب گردآوری و تحليل این روایت
شده است.
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 -1متن روایت نقالي
لهراس مردی کشاورز و ثروتمند بود .روزی از روزها اسب گيو در حين شکارافکني به
مزرعة لهراس رفت و لهراس به اميرگيو پرخاش و اهانت کرد .گيو نيز به علت بياحترامي
لهراس ،دستور داد که او را به زندان بيندازند.
همزمان با زنداني شدن لهراس ،سروش غيبي نزد خسرو ميآید و به او ندا ميدهد که
اکنون زمان آن فرارسيده است که تو نزد خد اوند برگردی .اما پيش از آن ،باید کسي را به
جای خودت بر تخت بنشاني؛ خسرو از سروش غيبي پرسيد :آیا کسي را برای چنين امر
خطيری انتخاب کرده اید؟ سروش در پاسخ گفت :مقدر است که کشاورزی به نام لهراس
جانشين تو باشد .او در روستایي در نزدیکي تختگاه تو به رعيتي مشغول است .او را بياب
و بر تخت بنشان.
خسرو برای پيدا کردن لهراس در جام جهانبين خود نگاه ميکند و او را در زندان
ميبيند .او از این انتخاب ،سخت شگفتزده ميشود و به نگهبان دستور ميدهد به زندان
قصر برود و لهراس را آزاد کند .لهراس در زندان مشغول راز و نياز با خدا بود که او را به
حضور پادشاه بردند .خسرو که بيصبرانه منتظر دیدن جانشين آیندة خود بود ،به محض
ورود لهراس از تخت پایين آمد و به استقبال او رفت .لهراس نيز مات و مبهوت جبروت
پادشاه شده بود .خسرو لهراس را در آغوش گرفت؛ سپس از ميان بزرگان عبور داد و در
کنار تخت خود بر کرسي زرّین نشاند .آنگاه با صدایي رسا گفت :ای بزرگان سرزمين
ایران ،از این پس پادشاه شما این جوان خوش قد و قامت است .نام او لهراس است؛ مطيع
امر او باشيد که جانشين من ،اوست.
خالصه ،خسرو دستور ميدهد که همة بزرگان و حاضران در مجلس با لهراس پيمان
بب ندند که در برابر دستورات او مطيع باشند؛ سپس تنها دخترش ،شهرنوش ،را به عقد او
در مي آورد .بزرگان از این انتخاب ناراضي بودند ،اما رستم از همه ناراضيتر بود .به همين
دليل هم از خسرو خواست که بگذارد تخت و بارگاه را ترک گوید تا بتواند سالهای باقي-
ماندة عمرش را به عبادت و راز و نياز با خدا بپردازد .رستم بيشتر عمرش را در رکاب
خسرو سپری کـرده بود و سخت دلبستة او بود .فردای آن روز ،خسرو بـه چشمة آب
رفت و در آن جا غسل کرد .او سرتاسر شب را به راز و نياز پرداخت و سحرگاه به همراه
چند نفر از بزرگان قصر ،رهسپار کوه شد .رستم که هميشه بدون چون و چرا دستورات
خسرو را اطاعت کرده بود ،این بار نيز ،همراه او رهسپار شد .به دامنة کوه که رسيدند،
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فرمان اطراق داد .همه از اسب پياده شدند ،شب را همانجا ماندند .خسرو شبانه ،هنگامي
که همگان به خواب خوش فرو رفته بودند ،سوار بر اسب ،راهي کوه شد .هنگام صبح،
رستم که کابوس ميدید ،از خواب پرید .به دنبال خسرو گشت ،اما خسرو رفته بود .رستم
دلشکسته و نااميد راهي دیار خود شد.
سالها گذشت تا اینکه لهراس صاحب دو فرزند به نامهای گشتاس و زریر شد .لهراس
آدم بسيار طمّاع و حریصي بود .او نميخواست براحتي این همه جاه و جالل را رها کند و
همه را به پسرش بسپارد؛ بنابراین در برابر خواستة پسرش ایستاد و حاضر نشد که مقام
شاهي را به او بسپارد .گشتاس هم آدمي لجباز و یک دنده بود .او هم نميخواست از
خواستة خود دست بردارد .بنابراین تصميم گرفت ایران را ترک کند و راهي دیاری دیگر
شود .خالصه ،بار و بنهاش را بست و راهي سرزمين روم شد.
پادشاه روم دختری به نام کتایون داشت که از نژاد پریان بود .بسياری از رخدادهای
آینده را پریان و اجنه برای او بازگو ميکردند .این دختر مادر نداشت .مادرش برای فرار از
دست دیوها به درون درختي رفته بود ولي هميشه زنده بود و هر سال در وقتي مشخص،
به صورت پنهاني به دیدن دخترش ميآمد .خالصه ،همزمان با رفتن گشتاس به روم،
کتایون شبي در خواب دید که شاهزادهای بسيار زیبارو از ملک ایران به روم ميآید و با او
ازدواج ميکند.
از طرفي گشتاس با لباسي مبدل وارد خاک روم شد .لهراس در سرزمين روم ،برای
زنده ماندن و بدست آوردن لقمهای نان ،به هر کاری دست ميزد .ابتدا نزد آهنگری رفت
و مدتي به کار مشغول شد ،اما پس از مدتي اخراج شد .او مدتي دنبال کار ميگشت تا
اینکه نعلبند اصطبل پادشاه او را دید و از وی خوشش آمد .نعلبند به او پيشنهاد داد که
در اصطبل شاهي مشغول کار شود .گشتاس پذیرفت و مشغول کار شد .کم کم لياقت و
استعداد ذاتي خود را نشان داد و از نزدیکان وزیر شد .وزیر نيز در یک فرصت مناسب او را
به پادشاه معرفي کرد.
خالصه ،کار و بار او روز به روز پيشرفت ميکرد تا اینکه یک روز پادشاه دستور داد
ميدان چوگان بازی را آمادة مسابقه کنند .این مسابقه به گونهای بود که هر کس برنده
ميشد ،ميتوانست از دختر پادشاه خواستگاری کند .همه دلشان ميخواست داماد پادشاه
باشند .لهراس با خودش فکر کرد اگر بتوانم داماد پادشاه شوم ،ميتوانم به ایران
لشکرکشي کنم و حق خودم را از پدرم پس بگيرم .گشتاس به ميدان رفت و ثابت کرد که
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از همة درباریان توان مندتر است .گشتاس برنده شد و کتایون که از کنگرة قصر ،بازی را
تماشا مي کرد ،با شتاب خود را به پایين قصر رساند و انگشتری خود را به دست گشتاس
کرد.
کتایون دختری بسيار زیبا بود و گشتاس مات و مبهوت این همه زیبایي ،فقط به
کتایون نگاه ميکرد .پادشاه که این صحنه را ميدید ،از این رفتار کتایون خشمگين شد و
از او خواست که فوراً به قصر برگردد.
خالصه ،کتایون با گریه و زاری به پای پدرش افتاد و گفت :من ميخواهم با این جوان
ازدواج کنم .من او را دوست دارم .پادشاه که نميخواست جواني بياصل و نسب را به
دامادی برگزیند ،دخترش را تهدید کرد که او را از ارث محروم ميکند ،اما آنها به
روستایي دور افتاده رفتند و زندگي خود را شـروع کردند .کـدخدای ده وقتي آنهـا را
دید ،فهميد که آدمهای عادی نيستند .برایشان خانهای آماده کرد و مزرعهای نيز در
اختيار آن دو گذاشت.
گشتاس روزها به مزرعه ميرفت و سخت کار ميکرد .کتایون هم در خانه ميماند و
کارهای خانه را سر و سامان ميداد .او موقع ناهار به مزرعه ميرفت و برای گشتاس غذا
ميبرد .پس از مدت ي گشتاس راز سر به مهر خود را برای همسرش بازگو کرد و گفت که
شاه زادة ایران زمين است .کتایون به گشتاس گفت :من یقين دارم که بزودی همة
مشکالت ما حل خواهد شد و تو نيز به حق خودت خواهي رسيد.
روزی از روزها کتایون برای آوردن آب به سرچشمه رفت .ناگهان بانویي زیبارو و
تنومند ،سوار بر ورزاوی جوان از ميان آب بيرون آمد .دستان گل اندام را در دست گرفت
و بِآرامي فشرد .رحم او را پالوده کرد و به او ندا داد که :گل اندام! بزودی تو و گشتاس
صاحب پسری خواهيد شد که در زور و بازو همتا ندارد .او فـرهمند است ،همچون ماه
ميدرخشد و نظرکرده است .خالصه گذشت تا اینکه کتایون باردار شد .در طول این
مدت گشتاس بارها در خواب دیده بود رودی از شکم همسرش روان ميشود که همه جا
را به زیر آب ميبرد؛ کمي قبل از تولد کودک ،کتایون به پارهای نور تبدیل شده بود که
در شبها ميدرخشيد و خانه را روشن ميکرد .مردم فکر ميکردند کتایون جن زده شده
است و اجنه در بدن او نفوذ کردهاند .بنابراین سعي ميکردند از او دوری کنند .برخي از
زنان جادوگر نيز تالش ميکردند با سحر و جادو ،بـچه را از ميان ببـرند ،امـا تالششان
بيفایده بود؛ زیرا آن کودک از قدیسان بود .روزها گذشت تا اینکه در فصلي که مادر
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کتایون به دیدن دخترش ميآمد ،کتایون ،در دل مزرعة اسپند ،فرزند زیبایي بدنيا آورد
که اسمش را اسپندزار یا اسپندیار گذاشتند .از سوی دیگر ،لهراس تصميم گرفت
گشتاس ،فرزندش را پيدا کند و زریر را به دنبال او روانة روم کرد .زریر با تني چند از
سران سپاه وارد دربار پادشاه روم شد و با نشانيهایي که از گشتاس داد ،قيصر دانست که
همان جوان گمنام که با دخترش کتایون عروسي کرده است ،کسي جز گشتاس شاهزادة
ایراني نيست؛ بسيار شرمنده شد و از بياحتراميهایي که به دختر و دامادش کرده بود،
پشيمان شد و دستور داد گشتاس را با کتایون و اسپندیار به دربار آوردند .پس از چند
روز گشتاس ،کتایون و اسپندیار هم راه زریر راهي ایران شدند .لهراس با گروهي از بزرگان
به پيشباز رفت .آنها را در آغوش گرفت و تاج شاهي را بر سر گشتاس گذاشت.
اسپندیار کمکم رشد کرد و جواني بسيار شجاع و نيرومند شد .او صاحب دو پسر شد:
بهمن و مهرنوش .روزی از روزها گشتاس با اسپندیار مشغول قدم زدن در قصر بود که
دید درخت کاج کهنسال وسط قصر شکافته شد و پيرمردی نوراني از درون آن بيرون آمد.
گشتاس پرسيد :ای پيرمرد کي هستي و در قصر من چه ميکني؟ پيرمرد پاسخ داد:
شهریار به سالمت! بدان و آگاه باش که من زرتشت هستم و از تو ميخواهم در ترویج
آیين و کيش من در ميان مردم دنيا کمر همت ببندی .گشتاس ابتدا فکر کرد که این
پيرمرد ساحر است و مي خواهد پادشاهي را از چنگ او بيرون بياورد ،اما با شنيدن
حرفهای او دربارة دین و آیينش آرام شد .با این وجود ،باز هم نميتوانست حرفهای آن
پيرمرد را قبول کند و از او معجزه ای خواست .پيرمرد گفت :اسپندیار را به حمام ببرید تا
معجزة مرا ببينيد؛ سپس با ظرف آبي در دست باالی سر اسپندیار ایستاد و خطاب به او
گفت :چشمت را به هيچ وجه نبند و سپس آب را بر سر اسپندیار ریخت .آب سراپای
اسپندیار را فراگرفت ،اما اسپندیار ترسيد و چشمانش را بست .زرتشت از این کار ناراحت
شد و برای اینکه آسيبي به چشمان شاهزاده نرسد ،چشمهای اسپندیار را با چوب دو
شعبة درخت گزی در جنگلهای دوردست ،طلسم کرد؛ سپس ترتيبي داد که مرداني
زورمند با شمشيرهایي برنده از چهار طرف به اسپندیار حمله کنند ،اما هر چه ضربه به
بدن اسپندیار وارد کردند ،کوچکترین خراشي در بدن اسپندیار ایجاد نشد .گشتاس که
متحير شده بود ،خطاب به زرتشت گفت :با پسر من چه کردهای؟ زرتشت در پاسخ گفت:
من او را رویينتن کردهام و از این به بعد هيچ ابزار جنگي بر او کارگر نيست و او همواره
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در امان خواهد بود .اسپندیار از این به بعد مبلغ دین من خواهد بود و آیين مرا در
سرتاسر جهان گسترش خواهد داد .زرتشت اینها را گفت و از دیدهها نهان شد.
اسپندیار رویينتن ،آیين زرتشت را در سرتاسر دنيا رواج داد و از برکت وجود زرتشت
در هر جنگ و نبردی که شرکت ميکرد ،پيروز ميشد .مدتي گذشت و او با خودش فکر
کرد پدرم که اکنون پير و ناتوان شده است؛ چرا نباید من پادشاه باشم؟ پادشاهي حق من
است؛ زیرا هم توان و نيروی جواني دارم و هم زرتشت حامي و پشتيبان من است .از سوی
دیگر ،گشتاس هم ،بسيار شيفتة جاه و مقام بود .او دلش نميخواست براحتي مقام شاهي
را به پسرش واگذارد .گشتاس مي خواست پسرش را به هر طریقي از سر راه بردارد؛ به
همين دليل با خودش فکر کرد بهتر است از پيشگویان و منجمان کمک بگيرد و از آیندة
او مطلع شود .منجمان هم پس از دیدن ستاره ها به او اطالع دادند که اسپندیار در
سيستان به دست پهلوان آنجا کشته ميشود.
فردای آن روز اسپندیار نزد پدر رفت و برای چندمين بار از او تقاضای پادشاهي کرد.
ن توست اگر آخرین
گشتاس که منتظر چنين روزی بود ،گفت :تاج و تخت پادشاهي از آ ِ
خواستة مرا به انجام برساني و رستم را دست بسته نزد من آوری.
فردای آن روز ،اسپندیار برخالف ميل باطني سپاهي فراهم کرد تا راهي سيستان شود.
کتایون که زني بسيار فهميده بود ،خوب ميدانست که گـشتاس فرزندش را به کام مرگ
ميفرستد .تالش زیادی کرد تا او را منصرف کند؛ ولي نتوانست و اسپندیار و یارانش راهي
سيستان شدند .یک هفته راه پيمودند تا به نزدیک زابل رسيدند و در جایي اطراق کردند.
برای اسپندیار شب بسيار سختي بود .او تا صبح بيدار بود .با خود مياندیشيد اگر رستم
تسليم نشود ،چه کنم؟ بدون شک رستم براحتي دست ببند نخواهد داد.
هنگام صبح ،اسپندیار نامهای پر از توهين و دشنام خطاب به رستم نوشت و به دست
پسرش داد تا به سرای رستم ببرد .بهمن ،رهسپار زابل شد .او ابتدا به بارگاه رستم رفت،
اما رستم در آنجا نبود .زال ،بهمن را به شکارگاه راهنمایي کرد .بـهمن نيـز بيدرنـگ،
رهسپار شکارگاه شد .بهمن وقتي به آنجا رسيد ،رستم و دو تن دیگر را دید که در
سرچشمة آب تيشتری را قرباني کردهاند و با آدابي خاص مشغول عبادت هستند .بهمن
صبر کرد تا عبادت رستم و همراهانش تمام شد و نامه را به رستم داد .رستم با خواندن
نامه بشدت خشمگين شده بود ،اما به روی خود نميآورد .بعد از خوردن ناهار ،رستم
خطاب به بهمن گفت :امروز دیر وقت است .تو نزد پدرت برگرد و به او بگو من خودم نزد
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او خواهم رفت و جواب نامه را حضوری به او خواهم گفت .بهمن سری تکان داد و به
سمت اردوی پدر حرکت کرد .چون شب فرا رسيده بود ،بهمن تصميم گرفت شب را در
کوه اطراق کند؛ نيمههای شب بهمن در دوردست کاخي دید با نورهای سبز رنگ .بهمن
شنيده بود که اجنه و دیوان شبها را در کوه به عيش و نوش ميپردازند؛ بنابراین از ترس
راهي اردوگاه پدر شد.
رستم نيز بساط عيش و شادی را در هم پيچيد و راهي بارگاه شد تا از زال مدد بگيرد.
او نبردهای بسياری کرده بود ،اما این یکي با همه فرق داشت .رستم ميدانست که
اسپندیار نظر کرده است و کشتن چنين کسي گناهي غير قابل بخشایش است .وقتي به
بارگاه رسيد ،ماجرا را برای پدر بازگفت .زال بعد از تفکر بسيار رو به رستم کرد و گفت:
بهترین راه این ا ست که خودت فردا صبح نزد اسپندیار بروی و با نرمي و مهرباني او را
راضي کني دست تو را نبندد و به او بگویي که خودت برای عذرخواهي نزد گشتاس
ميروی.
رستم آشفته و دل نگران شب را به صبح رساند .فردای آن روز ،بدون اسلحه به اردوگاه
اسپندیار رفت .نگهبانان برای اسپندیار خبر آوردند که سواری از دور دیده ميشود.
اسپندیار دانست که رستم است .رستم وارد اردوگاه شد و یکسره به سوی خيمة
اسپندیار رفت و در خيمه را باز کرد .با دیدن اسپندیار در مقابل او تعظيم کرد و به او
مانند یک پادشاه احترام گذاشت ،اما اسپندیار کمترین توجهي به او نکرد.
خالصه ،رستم نزدیک اسپندیار نشست و خطاب به او گفت :ما را الیق ندانستي که در
این صحرای برهوت چادر بپا کردهای؟ اسپندیار خندید و گفت :من برای مهماني نيامدهام.
در نامه هم برایت نوشته ام که خواست شاه گشتاس و من چيست .حال دو راه داری :یکي
اینکه اجازه دهي تا من دستت را ببندم و تو را نزد شاه ایران زمين ببرم و راه دوم اینکه
با من بجنگي که در آن صورت جنازة تو را نزد پدرم خواهم برد .رستم خونش بجوش
آمد ،اما خودش را آرام کرد و به اسپندیار گفت :چرا دست بسته؟ من که خودم حاضرم به
بارگاه شاه بيایم .الزم نيست دستان مرا ببندی .من که همواره خادم خاندان تو بودهام و
هميشه در رکاب شاهان شمشير زدهام .اکنون خدا هم نميپسندد که دست کسي چـون
مرا ببندی ،بيآنکه گناهي از من سر زده باشد.
اسپندیار فریاد زد :گناهي بزرگتر از این که با رفتن خسرو ،جدِّ مرا رها کردی و
پادشاهي او را به رسميت نشناختي؟ اکنون هم بحث بيفایده است .تو تنها دو راه داری.
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یا تسليم شو یا بجنگ .رستم که دید چارهای ندارد از جای برخواست و گفت :من همة
تالشم را کردم .خدا ميداند که نميخواهم تو به دست من کشته شوی ،اما اکنون که
خواست تو این است ،جنگ خواهيم کرد .رستم با ناراحتي از چادر اسپندیار بيرون آمد و
رهسپار زابل شد .او در راه با خود مياندیشيد اگر اسپندیار را بکشم ،خونش دامن مرا
خواهد گرفت و بدبخت خواهم شد .اگر هم او را نکشم که او مرا خواهد کشت و تنها به
خون من هم بسنده نخواهد کرد؛ دودمان مرا به باد خواهد داد .در همين افکار بود که به
بارگاه رسيد .زال با شنيدن ماجرا ،بسيار ناراحت شد و به عبادتگاه رفت تا دست نياز به
سوی خداوند دادگر دراز کند و از خدای خود بخواهد تا اسپندیار را از نبرد با رستم
بازدارد.
رستم نيز با خاطری پریشان به حرمسرا رفت و از مادرش رودابه خواست تا برای
پيروزیاش دعا کند.
بامدادان رستم راهي اردوگاه اسپندیار شد .اسپندیار نيز جامة رزم بر تن کرد ،سوار بر
اسب شد و به ميدان رفت .رستم به محض دیدن اسپندیار از اسب فرود آمد و به او تعظيم
کرد ،اما اسپندیار بر زین ماند و خطاب به او گفت :اميدوار بودم تو پيری خردمند و
کاردیده باشي ،اما اکنون دانستم که تو در نهایت حماقت و ناداني هستي .تو امروز به
دست من کشته خواهي شد و دودمانت نيز نابود خواهند شد .رستم با ناراحتي زبان به
نصيحت گشود و از اسپندیار خواست تا از نبرد و بستن دستهایش چشم بپوشد؛ ولي
اسپندیار ف ریاد زد :خاموش باش و خود را برای نبرد با من آماده کن .رستم به ناگزیر،
سوار بر رخش شد و با اسپندیار به نبرد پرداخت و مدتي هر دو سوار به جنگ نيزه و
عمود و شمشير پرداختند ،اما هيچ کدام موفق نشدند.
در این هنگام ،فرامرز که از رفتن پدر به جنگ با اسپندیار ،نگران شده بود ،بر خالف
ميل و دستور رستم و زال ،سوار بر اسب شد و برای یاری رستم به سوی اردوگاه اسپندیار
رفت؛ هنگامي که وارد اردوگاه شد و رستم را ندید ،به تصور اینکه پدرش به دست
اسپندیار کشته شده است ،یک تنه خود را به ميان سپاه اسپندیار زد و پسر کوچک
اسپندیار را با شماری از سران سپاه به خاک انداخت .بهمن ،پسر بزرگ اسپندیار،
سراسيمه به سوی جایگاه نبرد رستم و اسپندیار رفت و اسپندیار را از حملة فرامرز و
کشتن برادر آگاه کرد .اسپندیار با شنيدن خبر کشته شدن فرزندش به دست فرامرز،
خونش بجوش آمد و خطاب به رستم گفت :کجا رفت آن همه ادعای جوانمردی و
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دالوری؟ تو مرا فریب دادی و به این محل کشاندی تا فرامرز در نبودن من فرزندم را
بکشد و سوارانم را قتلعام کند .رستم از شدت خشم به سوی سپاه خود برگشت و فرامرز
را به باد دشنام و ناسزا گرفت .زال وساطت کرد و رستم را دلداری داد .رستم ناگزیر به
ميدان نبرد بازگشت تا رفتار فرامرز را توجيه کند و اگر بتواند دل اسپندیار را رام کند ،اما
اسپندیار به محض دیدن رستم ،شروع به تيراندازی کرد .رستم ناگزیر شد از خود دفاع
کند؛ او نيز تير در کمان گذاشت و شروع به تيراندازی کرد ،اما هر چه تير ميانداخت
بدون کمترین تأثيری در بدن اسپندیار به زمين ميافتاد ،اما تيرهای اسپندیار در بدن
رخش و رستم فرو ميرفت و آنها را غرق خون کرده بود.
رخش مانند دیگر اسبها نبود .تفاوت اصلي رخش با دیگر اسبها در این بود که
رخش شير آدميان خورده بود و سخنگو بود .رخش برای نجات جان سوارش ،رو به بارگاه
رستم نهاد و به ميدان نبرد پشت کرد .اسب رستم با شتاب خود را به بارگاه رساند و
سوارش را روی زمين انداخت .زال همة حکيمها را به بالين رستم آورد ،ولي کاری از
دست کسي ساخته نبود .خون فوّاره ميزد و هيچ کس نميدانست چه کند .حال رستم
لحظه به لحظه بدتر ميشد .زال در حالي که گریه ميکرد ،ناگهان به یاد سيمرغ افتاد؛
بي درنگ از جای برخاست و شروع به انجام آداب ویژة احضار سيمرغ کرد .پر سيمرغ را در
آتش انداخت و طولي نکشيد که سيمرغ حاضر شد .زال برای نجات رستم از او کمک
خواست .سيمرغ نگاهي به بدن مجروح رستم کرد و مقداری علف خشک به زال داد و
گفت :این علف ها را خوب بکوب و مرهمي از علف تهيه کن و روی زخمهای رستم و
رخش بگذار .طولي نکشيد رستم چشم باز کرد و نشانههای بهبودی در او نمایان شد.
سيمرغ که کارش تمام شده بود ،ميخواست پرواز کند و برود که رستم مانع او شد .رستم
از سيمرغ خواست راه کشتن اسپندیار را به او بگوید .سيمرغ لحظهای سکوت کرد و گفت:
هيچ مي داني اگر اسپندیار را هالک کني چه عواقبي دامنت را خواهد گرفت؟ اگر او به
دست تو کشته شود ،نه تنها خودت بزودی کشته خواهي شد ،بلکه دودمانت را هم به باد
فنا ميدهد .رستم در پاسخ گفت :من همة پيامدهای این کار را ميپذیرم .راه کشتن او را
به من بياموز.
سيمرغ بعد از چند لحظه ای تفکر ،خطاب به رستم گفت :مرگ اسپندیار به وسيلة
چوب دو شاخ درخت گز است؛ زرتشت برای حفظ جان اسپندیار ،چشمهایش را با آن
چوب درخت گز طلسم کرده است .تو باید همراه من به همان جنگل بيایي و با دست
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خودت چوب را از درخت ببری و هنگام رو به رو شدن با اسپندیار ،چوب را به زه کمان
قرار دهي و سعي کني آن را طوری رها کني که درست در دو چشم اسپندیار فرو رود ،اما
نخست باید تيشتری الوس و ورزاوی زرد رنگ پيدا کـني و هنگام ظهر کـه ورزاوها به
سرچشمة آب مي آیند ،در سرچشمة آب قرباني کني؛ البته نباید خودتان از گوشت آن
بخورید .خون تيشتر را در سرچشمة آب بریز و از خداوند بخواه تو را یاری دهد .رستم با
شنيدن پيشنهاد سيمرغ ،جاني دوباره گرفت و خود را آمادة رفتن به جنگل کرد.
از سوی دیگر ،اسپندیار که رستم را تيرباران کرده بود ،اطمينان داشت که رستم جان
سالم به در نخواهد برد و در اثر آن تيرها حتماً خواهد مرد .او ميدانست که زال مردی
مکار و حيلهگر است و با اجنه در ارتباط است ،اما باور نميکرد که در طول یک شب
بتواند رستم را مداوا کند .اسپندیار غرق در این افکار بود که جاسوسان برای او خبر
آوردند رستم بهبودی کامل یافته است و گویي اصال زخمي در بدن ندارد .پذیرش این
خبر برای اسپندیار غير ممکن بود .هيچ سحر و جادویي نميتوانست آن زخمها را به این
سرعت مداوا کند.
دیدبانان خبر آمدن رستم را به اسپندیار دادند .اسپندیار به وحشت افتاده بود .برایش
قابل باور نبود .زره بر تن کرد و به ميدان نبرد آمد .رستم ابتدا از در دوستي درآمد و باز از
اسپندیار خواهش کرد دست از لجاجت و دشمني بردارد ،اما اسپندیار گوشش به این
حرفها بدهکار نبود .رستم را به باد دشنام گرفت.
رستم ب رای بار آخر شروع به رجزخواني کرد و از دالوریها و خوبيهای خود در حق
بزرگان و شاهان گفت ،اما عشق تاج و تخت ،عقل از سر اسپندیار ربوده بود .رستم دیگر
کاسة صبرش لبریز شد و چون دید التماس و البهاش در اسپندیار نميگيرد ،اسبش را به
تاخت آورد و از اسپندیار فاصله گرفت؛ سپس تير گزی را که شب گذشته به کمک
سيمرغ و سروشي آماده کرده بود ،در کمان گذاشت و به سوی اسپندیار نشانه رفت .نام
خدا را بر زبان راند و تير را رها کرد .تير مستقيم به چشم اسپندیار خورد .اسپندیار دست
بر روی چشم گرفت و از زین بِزیر افتاد .اسپندیار هر دو دست را روی چشمهایش گرفته
بود و فریاد کشيد پشوتن ،پشوتن کجایي؟ پشوتن با شنيدن صدای اسپندیار بسرعت
پيش رفت و خودش را روی بدن اسپندیار انداخت .اسپندیار در حالي که چشمهایش را با
هر دو دستش پوشانده بود ،از پشوتن خواست تا رستم را به بالينش بياورد .پشوتن نزد
ر ستم رفت و پيغام برادرش را به او رساند .رستم نيز با شتاب خود را به اسپندیار رساند.
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سر اسپندیار را به بالين گرفت و زار زار گریه کرد .اسپندیار به رستم سوگند داد که پس
از مرگ او بهمن را به تخت شاهي بنشاند؛ سپس بهمن را فراخواند و دستش را در دست
رستم گذاشت .هنگامي که حکيمان جمع شدند و تير از چشمان اسپندیار خارج کردند،
آهي سوزناک کشيد و جان به جان آفرین تسليم کرد.
 -6بحث و بررسي
درنگ در این روایت نقالي نشان ميدهد که خطوط کلي داستان بسيار نزدیک به
روایت شاهنامه است ،اما در برخي از بخشهای داستان دگرگونيهایي ایجاد شده است
که این تحریفها و دگرگونيها را ميتوان در سه بخش یاد کرد :الف) -برخي از این
دگرگونيها حاصل تالش راویان و نقاالن برای جذّابتر کردن و گاه ایجاد هول و وال در
روند داستان بوده است .برای نمونه سخنگو بودن رخش ،تالش برای بازگو کردن چرایي
نام اسپندیار  ،ماجرای تولد اسفندیار و ...از این گونه است .این دسته از تغييرات تأثير
چنداني در اصل روایت ایجاد نکرده است .ب) -بخشي دیگر از این تفاوتها محصول
باورهای روزمرة مردم است که بتدریج به داستان افزوده شده است .اجنه و دیوها حضوری
پررنگ در زندگي بوميان منطقه داشتهاند؛ به گونهای که باورهای بسيار شگرفي دربارة
ارتباط آدميان با دیوها ،اجنه و پریان در ميان مردم وجود دارد .برخورد بهمن در مسير
بازگشت به کاخ اجنه ،ارتباط کتایون با پریان ،ارتباط زال با اجنه و ...از این گونه است.
ج) -بخش اعظم این تفاوتها ناشي از باورهای اساطيری مردم این منطقه است که تا
ساليان متمادی ادامه داشته و حتا تا  74-94پيش نيـز آداب و مراسم آن اجـرا ميشده
است .اسطورة بـاروری بـه عنـوان اساسيترین باور مردم این منطقه تأثير شگرفي در روند
داستاني همة روایتهای حماسي رایج در این منطقه داشته است .الرنس کوپ در کتاب
خود با عنوان اسطوره ،اسطورههای جهان را طبقهبندی کرده و چندین الگوی اساطيری
برای دستهبندی همة اساطير جهان پيشنهاد کرده است؛ الگوهایي که ميتوان همة
اساطير جهان را زیر مجموعة آنها قرار داد .بر طبق دستهبندی او ،این الگوها شامل
الگوهای اسطورهای آفرینش ،باروری ،نجات ،قهرمان و الگوی اسطورة ادبي ميشود (کوپ،
 .)5 :1937یکي از این الگوهای تکرار شونده در اساطير ،الگوی باروری است که جرج فریزر
سالها دربارة چگونگي و چرایي آن پژوهش کرده و حاصل کار خود را در کتاب شاخة
زرّین گرد آورده است .فریزر معتقد است« :همة ادیان در اصل ،آیينهای باروری بودهاند،
متمرکز بر گرد پرستش و قرباني کردن ادواری فرمانروای مقدّس که تجسّد خدایي ميرنده
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و زنده شونده ،الوهيّتي خورشيدی بود و به وصلتي رمزی با االهة زمين تن در ميداد و
هنگام خرمن ميمرد و به وقت بهار تجسّد دوباره ميیافت .این افسانه عصارة تقریب ًا همة
اساطير عالم است» (فریزر.)9 :1937 ،
در زیر باورهای عاميانه و اساطيری اثرگذار در روند داستان بررسي ميشود.
 -1-6تولد اسفندیار :تولد اسفندیار از بسياری جهات شبيه زرتشت است :الف) -مادر
زرتشت -دوغدو -همچون مادر اسفندیار در روایت نقّالي نوراني است و از نور او دهکدة
خاندان زرتشت در نور فرو ميرود .این موضوع سبب ميشود اهل ده به دشمني با خاندان
دوغدو برخيزند .در روایت نقّالي نيز مادر اسفندیار نوراني است؛ از نور او خانه روشن مي-
شود؛ اهالي ده شایعه ميکنند مادر اسفندیار جن زده شده است .ب) -تولد اسفندیار
مانند تولد زرتشت پيشبيني شده است .ج) -بر اساس متون زرتشتي ،در لحظة تولد
زرتشت جادوگر بزرگ ده حضور دارد و آهنگ کشتن زرتـشت ميکند که موفق نميشود.
در روایت شفاهي نيز تالش زنان جادوگر برای نابودی اسفندیار به جایي ختم نميشود.
(دربارة چگونگي تولد زرتشت :آموزگار و تفضلي1995 ،؛ آموزگار36-97 :1937؛ نميرانيان-176 :1936 ،

 .)179از سوی دیگر خوابي که گشتاس پيش از تولد اسفندیار ميبيند ،بسيار شبيه به
خوابي است که آستياگ ،پادشاه ماد ميبيند .آستياگ نيز در خواب ميبيند از شکم
دخترش آبي روان ميشو د که نه تنها پایتخت او ،بلکه سراسر آسيا را فرا ميگيرد (خالقي
مطلق.)157 :1997 ،

 -6-6اسطورة باروری :بخشهایي از این داستان زیر تأثير عميق اسطورة باروری ،به
عنوان اساسيترین باور اساطيری در منطقـه است که در زیـر بتفصيل بـدان پرداخته
ميشود:
شاید بتوان گفت اساسيترین باور اساطيری که توانسته تا زمان کنوني نيز در اندیشه و
باور مردم منطقة کوهمره سرخي بماند و حفظ شود ،باور به اسطورة باروری است .باور به
عناصر اسطورة باروری در بيشتر داستانها و قصههای باز مانده از این مردم رخنه کرده و
نقشي کليدی در سير این داستانها بازی ميکند .بنابراین به گونهای کوتاه به رمزگشایي
از این اسطوره ميپردازیم.
اقتصاد این منطقه از دیرباز مبتني بر کشاورزی و دامداری بوده است؛ این امر موجب
شده عناصر دخيل در باروری و کشاورزی مقدس شوند .به دیگر سخن ،باورهای اساطيری
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مردم ،بازتابي از روش زندگي آنهاست .در اسطورهی باروری منطقة کوهمره سرخي سه
عنصر اساسي زیر دیده ميشود:
الف) -ورزاو)( (varzāگاونر):
فارسي ميانه " warzāg:گاو نر" این واژه مرکب از " warzورز" و  " gāwگاو" است.
فارسي ميانه warz:ایران باستان varza- :مشتق از ریشهی " varz-ورزیدن ،کار
کردن"  ،اوستایي ،var∂za-:کار و فعاليت"  " var∂z- ،ورزیدن ،کار کردن"  ،فارسي
باستان " vard- :کار کردن".
فارسي ميانه ، gāw :اوستایي ، gav- :فارسي باستانgav :
).(AIW. Barth, 505; O.P. Kent, 183, MacKenzie. C. P. D. 99
در گویشهای دیگر نيز کمابيش به همين تلفظ دیده ميشود .برای نمونه در گویش گاو
کشکي "varzā :گاو نر" گفته ميشود (موسـوی )1996 :197 ،در گویش کـالر دشتي،
 "varzāگاو نر"(کلبـاسي )1992 :656،دیده ميشود.
در منطقة کوهمره سرخي از دیرباز برای شخم و آماده کردن زمين برای کشت از گاو نر
استفاده ميشده است .آنچه بيش از همه سبب توجه به این حيوان ميشود ،قدرتمندی و
توان خارق العادهی آن است؛ در ترکيباتي که در گفتار مردم برای ورزاو بکار ميرود ،همواره
سه ویژگي اصلي و اساسي برای ورزاو برشمرده ميشود :زورمندی ،جثة بزرگ و توان باروری
و نرینه بودن آن؛ حتا امروزه با وجود دستگاههای پـيشرفته ،باز هم ورزاوها جایگاهي
بسيار مهم در فعاليتهای کشاورزی در این منطقه دارند و اهميت خود را حفظ کردهاند.
در واژگان روزمرة مردم دیده ميشود که گاه به جای واژة  « varzāگاو نر» از واژة
«گوپَل» استفاده ميکنند .بنظر ميرسد گوپل همان گوپت در اساطير ایراني باشد که واج
«ت» ،تبدیل به «ل» شده است .نگاهي به اساطير ایراني نشان ميدهد که «گوپت شاه که
نيمي از او انسان و نيمي از او گاو است ،بِدقت از سریشوک مراقبت ميکند ،زیرا این گاو
آخرین حيواني است که در بازسازی جهان که همة آدميان باید جاودانه گردند ،قرباني
ميشود( ».هينلز.)1932 :91 ،
در سخنان مردم دربارة ورزاو سه نکتة مهم وجود دارد -1:نخست این که گوشت ورزاو را
نميخورده اند؛ البته نه به این دليل که حرام است ،بلکه به این دليل که گاو و بویژه ورزاو
برای مردم منطقه ،گونهای شأن و شوکت و شاید بتوان گفت تقدس داشته است -6 .در
زمانهای گذشته هنگام مرگ ورزاو و یا گاو گریه و زاری ميکردهاند .هر چند آقای عالي
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نژاد -یکي از بوميان منطقه -نيز زیر تأثير باورهای امروزه ،گذشتگان را سادهلوح ميداند ،اما
رفتار مردم در گذشته نشانة ارزش و ارجمندی ورزاو در باور و اندیشة آنها بوده است-9 .
دفن کردن ورزاو و یا گاو که نشانهای از احترام و ارزش قائل شدن برای این موجود است.
شواهد و قرائن موجود نشان ميدهد که دربارة ورزاو ،باورهای اسطورهای و افسانهای فراواني
وجود داشته است که امروزه از آنها بيخبریم.
در اسطورههای ملل دیگر نيز باور به نرگاوهای مقدس دیده ميشود .برای نمونه در
اساطير مصر ،منيفس ،آپيس (آبيس) و بوخيس دیده ميشود و هر سه نرگاوهای مقدسي
هستند که در پيوند با اسطورة باروری مطرح ميشوند .ورونيکا ایونس در کتاب اساطير مصر،
دربارة منيفس مينویسد« :منيفس نزد مردمان مصر نِمُور نرگاوی بود که به عنوان خورشيد
خدای زنده ،رع ،در هيپوليس نيایش ميشد .نرگاو در اساطير مصر نماد باروری است .....و
این نرگاو غالب ًا گاوی بود سياه و سفيد و دارای شانههای قدرتمند و از تخمة آپيس »
(ایونس.)1935 :177-179 ،

در تمدّن گزارش شدة هند که یکي از کهنترین تمدّنهای تاریخ جهان است نيز
تصاویری از ورزاوی ایستاده که متعلّق به تمدّن درّة ایندوس است بدست آمده که همگي در
پيوند با اسطورة باروری مطرح ميشوند.
ب) -تيشتر :جان هينلز در کتاب شناخت اساطير ایران دربارة این خدای اساطيری
مينویسد« :تيشتر شخصيت دیگری است که با یکي از پدیدههای طبيعي یعني باران ارتباط
دارد ،اما مفهوم دوگانگي در شخصيت این خدا وجود ندارد .وی نيروی نيکوکاری است که
در نبردی گيهاني با اپوشه ،دیو خشکسالي که تباه کنندة زندگي است ،درگير ميشود»
(هينلز.)1932 :92 ،

بر پایة اساطير ایراني ،تيشتر به سه شکل در ميآید؛ در دهة اول ماه ژوئن به صورت
مردی پانزده ساله ،در دهة دوم به صورت گاو نر و در دهة سوم به صورت اسب در ميآید.
بر اساس روایت بندهش ،تيشتر به این پيکرهها درآمد و باران ایجاد کرد ...«.تشتر برهنمایي
ایزد بورچ ( برز) و فروهر نيکان با یاری وهومن و ایزد هوم برای اجرای عمل خویش سه
ترکيب بخود گرفت ...در مدت سي روز و سي شب در ميان فروغ پرواز نمود و از هر یک از
ترکيب سهگانة خویش در مدت ده روز و ده شب باران شدید ببارید هر قطرهای از این باران
به درشتي پيالهای بود از اثر آن باندازة یک قد مرد آب در روی زمين باال آمد جانوران موذی
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هالک و در سوراخهای زمين غرق شدند( »...پورداوود .)1999 :967 ،تيشتر در باور بوميان این
منطقه در قالب «بز» نمود ميیابد.
از گونه های مختلف تيشتر ،الوس ،گاهي اوقات به معنای نوع تيشتر بکار ميرود .در واقع
به بزی که نيمي از بدنش سفيد یکدست و نيمي دیگر سياه یکدست باشد و روی کمرش
خطي سفيد رنگ باشد ،اَلُوس ميگویند.
در فارسي ميانه " arusسفيد" ،قس اوستایي" auruša :سفيد".
(Bartholme
AIW.
190.
MacKenzie
CPD
11).
در گویش دواني " alus :نوعي بزی که بر روی کمرش خطي سفيد رنگ است( .سالمي،
 )77 :1931و در گویش شوشتری " alusزیبا" (نيرومند .)16 :1955 ،گفتني مهم اینکه تيشتر
در منطقة کوهمره سرخي هر سه صفت زیبایي ،سفيدی و جواني را دارد .به دیگر سخن،
بوميان منطقه به بزی که هنوز به مرحلة زایش نرسيده ،تيشتر ميگویند .تيشتر در سنجش
با دیگر حيوانات ارزش و مقامي واالتر دارد .آنچه از این خدا در باور مردم باقي مانده است،
موجودی است که هر چند ارزش و مرتبهای واال دارد ،اما جنبهای زميني و مادی به خود
گرفته و جنبة خدایي خود را از دست داده است .در واقع تيشتر از مرحله و مرتبة خدایي در
اساطير ایراني کهن به مرحلة مادی و فرودین در اساطير این منطقه رسيده است .گفتني
دیگر اینکه مردم این منطقه از حلقههای افسار مانندی استفاده ميکنند که بدان «تيری»
ميگویند ،تيشتر با استفاده از تيری ببند کشيده ميشود و آن را محکم ميکنند تا از او
محافظت نمایند .اسطوره شناسي ایران نشان ميدهد که تيری نام یکي از خدایان قدیم
ایران است که آیينهای او با تيشتر در آميخته است (هينلز .)1932 :99 ،چگونگي ارتباط
تيشتر با تيری در این اسطوره دقيقاً روشن و آشکار نيست ،اما آنچه تقریباً روشن است این
است که در اسطورة باروری این منطقه از مرتبه و منزلتي الهي نزول کرده و جنبهای مادی
به خود گرفته است.
تفاوت اساسي و بنيادی دیگری که ميان تيشتر (خدای اساطير ایراني) و تيشتر به عنوان
موجودی مؤثر در اسطورة باروری این منطقه دیده ميشود ،این است که در اساطير ایراني،
تيشتر در اثر قربانيهای مردم قوت ميگيرد و حتي خود اهورامزدا برای افزایش قوت و
قدرت او برایش قرباني ميکند ،اما در اسطورة این منطقه ،تيشتر خود قرباني شده تا مایة
باروری و حيات شود .مردم این منطقه تيشتر را در سرچشمة آب قرباني ميکنند تا از این
راه موجب افزوني آب شوند و باروری و شکوفایي زمين را تضمين کنند .آناهيتا (الهة آب) و
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تيشتر (خدای بارندگي) هر دو با موجودات طبيعي در ارتباط هستند و در این اسطوره،
تيشتر در مقام و مرتبهای پایينتر از آناهيتا قرار ميگيرد و در برابر آناهيتا و برای افزایش
قدرت و توان او قرباني ميشود .خون تيشتر را در آب ميریزند و موجب باروری و افزایش
قدرت آن ميشوند.
ج) -آناهيتا در اساطير ایراني سرچشمة همة آبهای روی زمين است .جان هينلز در
کتاب شناخت اساطير ایران دربارة آناهيتا مينویسد... « :او منبع همة باروریهاست؛ نطفة
همة نران را پاک ميگرداند ،رحم همة مادگان را تطهير ميکند و شير را در پستان
مادران پاک ميسازد .در حالي که در جایگاه آسماني خود قرار دارد ،سرچشمة دریای
گيهاني است» (هينلز.)97 :1932 ،
«ظهور ایزد بانو آناهيتا در جمع خدایان اساطيری ایران واقعهای است که تعيين
تاریخ دقيق آن دشوار است .همچنان که کامالً مشخص نيست که او از چه زماني به این
نام خوانده شده است .اگر به تاریخ اشيایي که در کرمانشاه (بویژه در هرسين) و الشتر و
خرمآباد (لرستان) یافت شدهاند ،توجه کنيم ،درميیابيم که اغلب آنها مربوط به هزارة
نخست پيش از ميالد است» (گویری.)71 :1995 ،
در اسطورة باروری منطقة کوهمره سرخي ،آناهيتا ضلع سوم مربع باروری را ميسازد.
متکي بودن زندگي مردم به کشاورزی سبب شده است که آناهيتا در مقامي فراتر از ورزاو
و تيشتر قرار گيرد و همچنان که پيشتر اشاره شد ،قرباني کردن هر سالة تيشتر در
سرچشمة آب برای افزایش قدرت و نيروی االهة آب (آناهيتا) نشان دهندة این است که
آناهيتا در نگاه مردم این منطقه جایگاهي واالتر و با اهميتتر از تيشتر داشته است و از
این رو ميتوان آناهيتا را در رأس هرم اسطورة باروری در نزد مردم این منطقه قرار داد.
در گفتة عالينژاد و دیگر ساکنان منطقه دو مطلب درخور توجه دیده ميشود-1 :
نخست اینکه سرچشمة آب ،پاکترین آب است .به دیگر سخن یکي از مهمترین ویژگي-
های آناهيتا یعني پاکي و پاک کنندگي به این آب نسبت داده شده است -6 .مردم این
منطقه دليل فراواني آب در سالهای گذشته را قرباني کردن در سرچشمة آب -قرباني
کردن برای آناهيتا -ميدانند و دليل خشکسالي ها و کم شدن آب سرچشمه را سست
شدن ایمان مردم و قرباني نکردن در سرچشمة آب ميدانند.
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همانگونه که به تفصيل بررسي شد ،اسطورة باروری به عنوان یکي از باورهای اساسي
زندگ ي مردم منطقه به مرور زمان به بافت داستان رخنه کرده و بخشهایي از داستان را
دگرگون کرده است.
 -9-6ایزدان شهيد شونده« :اسطورة االهة باروری و ایزد گياهي شهيد شونده اگر بر
اساس نظر اسطورهشناسان آیينگرا تحليل شود ،توجيه انسان عصر باستان از زندگي دوبارة
گياه ان در فصل بهار است .در این اسطوره ...نقش گياه را ایزدی بر عهده دارد که با پذیرش
تبعيد موقت یا مرگ به جهان زیرین ميرود و پس از چندی در قالبي نو به روی زمين باز
ميگردد و با خود برکت و زایش را بهمراه ميآورد» (خجسته و حسنس جليليان .)99 : 1937 ،در
روایت نقالي مادر کتایون به گونهای نقش ایزدان شهيد شونده را بازی ميکند .هر چند
روایت عاميانه در این باره بسيار مبهم است ،اما برخي از نشانهها در این روایت این کارکرد را
نشان مي دهد :بر اساس این روایت مادر کتایون از نژاد پریان است؛ بنابراین مقدس است؛
برای رهایي از چنگ دیوها به درختي پناه ميبرد که در همانجا هم ميميرد و اما مهمترین
نکته این است که مادر کتایون همچون دیگر ایزدان شهيد شونده در فصل خاصي از سال
دوباره زنده ميشود و به جهان مادی بازميگردد .هر چند روایت نقالي آشکارا نامي از فصل
بهار نميبرد ،اما بنظر ميرسد مادر کتایون نيز مانند دیگر همتایان خود در فصل بهار زنده
شود6.
پژوهشهای اساطيری نشان ميدهد که ميتوان به وجودخدایي شهيد شونده در کنار
االهة مادر در ایران پيش آریایي باور داشت .مهرداد بهار در این باره مينویسد« :طبعاً مورد
سياوش در ایران و رام در هند ميرساند که کيفيات داستان ایزد شهيد شونده ،از زاگرس تا
سند دچار تفاوتهایي خاص با غرب آسيا و تمدنهای مدیترانة شرقي بوده است .ما ،بعدها،
در کنار آناهيتا در ایران که دقيقاً از هر جهت با ایشتر قابل مقایسه و تطبيق است ،نشاني از
ایزد شهيد شونده نميبينيم و آیيني که ميبایست به او و ایزدی دیگر مربوط شود ،به
سودابه و سياوش انتقال یافته است .چنين تحوالتي در اساطير خدایان و تبدیل آنها به
داستانهای حماسي در ایران اندک نيست» (بهار.)1931 :777 ،
گفتني مهم در ایـن باره این است که در اسطورههای بـاروری ،اغلب ایـزدی کـه غایب
مي شود ،ایزد مذکر است .تنها در اسطورة پرسفونه و دمتر (بورتلند )976-996 :1939 ،است که
ایزدی که غایب ميشود مادینه است .در اساطير بينالنهریني تموز (گری96-67 :1974 ،؛ وارنر،
 )669-661 :1932در اساطير یونان ادونيس (گریمال )77-73 :1976 ،و در اساطير مصر،
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اوزیریس (ایونس32-31 :1935 ،؛ بيرلين )674 -637 :1971 ،همه ایزداني مذکر هستند که نقش
ایزدان شهيد شونده را بر عهده دارند .به نظر ميرسد ماجرای مادر کتایون خود داستاني
کامل بوده که تنها بخشي از آن در این روایت باقي مـانده است .در روایتهای دیگر اغلب با
االههای رو بـه رو مي شویم که به خدایي گياهي دل باخته است .محبوب با ردّ عشق الهة
مادر به وسيلة االهه ،کشته یا دچار آوارگي ميشود .در ادامه االهة مادر به جهان مردگان
سفر ميکند و ایــزد گياهي را بــه جهان زندگان بــــازميگرداند .گفتني مهم دیگر اینکه
چه بسا خ ود اسفندیار نيز ایزدی نباتي بوده باشد .سجاد آیدنلو در ایـــن باره مينویسد« :بر
اساس ویژگي ها و مضامين مشترک/مشابهِ اسفندیار با سرگذشت یازده ایزد گياهي با
نمودهای انساني آنها و چهار قرینة دیگر ،نگارنده حدس ميزند که شاید اسفندیار نيز در
سرشت اساطيری و باستاني خویش یکي از خدایان نباتي بوده است که با شکلگيری و
پرداخت شخصيت پهلواني و دیني (زرتشتي) او در روایات حماسي ایران و بنابر قاعدة
تطورات اسطوره در حماسه ،وجه بغانة هویت نخستينش بتــــدریج کمرنگ و فراموش شده
اما همچون اشخاص ،بـنمایـهها و سنتهای دیگر نشانههای پيدا و پنهان ذات ایزدین وی
در اخبار متعددش در متون رسمي و عاميانه/نقالي بازمانده است( »...آیدنلو.)92 :1979 ،
 -7-6باور به اجنه :عدهای از مردم کوهمرّه سرخي به موجودی به نام اونالک (جن)
باور دارند و حتا گروهي بر این ادعا پای ميفشارند که او را دیدهاند .از دیدگاه این مردم
اونالک موجودی است شبيه انسان و تنها تفاوت او با انسان در این است که به جای کف
پا مانند چهارپایان سم دارد .مردم این منطقه بر این باورند که او موجود رئوف و مهرباني
است و با انسانها دوست است؛ ولي اگر با او و یا فرزندانش بدرفتاری شود ،تالفي ميکند.
کساني که مدعي هستند اونالک را دیدهاند ،توصيه ميکنند که اگر زماني با او روبهرو
شدید ،همراهيش کنيد؛ قصد و نيت وی دوستي با انسان است نه اذیت و آزار او
(کریستنسن .)169 :1922 ،در تصور مردم ،جنها به رقص و پایکوبي عالقهیي بسيار دارند و
بيشتر در حمامها به رقص و آواز ميپردازند .جنها به کودکان عالقهای بسيار دارند؛ حتا
گاهي اوقات با آنها بازی نيز ميکنند .اجنه گاهي کودکان را ميدزدند و گاهي نيز به
بدن کودک وارد ميشوند و در این صورت گفته ميشود که جنها کودک را « َاليشتي»
کردهاند .بعدها این ترکيب به شکلي کنایي برای کودک پر سر و صدا و شلوغ بکار رفته
است .حتا در منطقه افرادی بودهاند که تخصص آنها نجات کودک از چنگال جنها بوده
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است؛ شيوة آنها به این شکل بوده است که کودک را در یک کفة ترازو ميگذاشته و
سپس در کفة دیگر هموزن او نمک قرار ميدادهاند ،تا جن از بدن کودک بيرون بياید.
گفتني است که این شيوه تا سي سال پيش در روستای بهاره از روستاهای منطقة
کوهمره سرخي رواج داشته است .کریستنسن دربارة باور ایرانيان به جن مينویسد« :اجنه
بویژه به فرزند آدميان گرایش نشان ميدهند .آنها گاهي طفلي را با خود ميبرند و لختي
بعد برميگردانند .برخي اوقات دیده ميشود که اجنه به جای طفل ربوده شده دیوی
کودک نما ميگذارند( ».کریستنسن.)169 : 1922،
باور به این موجودات بخش مهمي از باورهای مردم این منطقه را تشکيل ميداده
است .بنابراین روایتهای حماسي و اساطيری نيز برای پذیرش و مانایي در ميان مردم
ناگزیر به بازتاب بخشي از این باورها بودهاند .بررسي روایتهای موجود در این منطقه
نشاندهندة نقش کليدی اجنه و دیوان در سير همة این روایتهاست.
نتيجهگيری
داستان رستم و اسفندیار یکي از داستانهای رایج در ميان مردم منطقة کوهمره
سرخي بوده است که بتدریج به دست فراموشي سپرده شده و در حال حاضر ،تنها،
آخرین بازماندة نقّاالن و راویان داستانهای کهن این منطقه-علي حسين عالي نژاد -آن را
روایت مي کند .بررسي روایت نقالي داستان رستم و اسفندیار در منطقة کوهمره سرخي
نشان ميدهد که باورهای اساطيری و عاميانة بوميان این منطقه در گذر زمان به متن
روایت راه یافته و دگرگونيهایي گاه اساسي در اصل روایت ایجاد شده است .بررسي این
روایت نشان ميدهد که بيشتر بخشهای داستان بـدون تغيير و گاه با تغييرات جزئي
روایت ميشـود ،اما بخشهایي از داستان نيز تغيير کرده و یا ماجراهایي به آن افزوده
شده است که در چند بخش قابل دستهبندی است -1 :الف) -برخي از این دگرگونيها
حاصل تالش راویان و نقاالن برای جذّابتر کردن و گاه ایجاد هول و وال در سير داستان
بوده است؛ برای نمونه سخنگو بودن رخش ،تالش برای بازگو کردن چرایي نام اسپندیار،
ماجرای تولد اسفندیار و ...از این گونه است .این دسته از تغييرات تأثير چنداني در اصل
روایت ایجاد نکرده است .تغيير نامها و تلفظ متفاوت برخي از نامها نيز در زمرة تغييراتي
است که در سير داستان تأثير چنداني ندارد .ب) -بخش دوم این دگرگونيها در نتيجة
تالش راویان و نقاالن برای بومي کردن روایت و همسان کردن آن با باورهای مردم رخ
داده است .باور بوميان منطقه به اجنه ،پریان و دیوان و تأثير آنها در زندگي روزمرة مردم
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به همة روایت های حماسي موجود در این منطقه راه یافته است .برخورد بهمن در مسير
بازگشت به کاخ اجنه ،ارتباط کتایون با پریان ،ارتباط زال با اجنه و ...از این گونه است.
ج) -بخش اعظم این تفاوتها ناشي از باورهای اساطيری مردم این منطقه است که تا
ساليان متمادی ادامه داشته و حتا تا  74-94سال پيش نيز آداب و مراسم آن اجرا
ميشده است .اسطورة باروری که شامل سه رکن اًناهيتا ،تيشتر و زمين است ،در پس-
زمينة داستان نقشي بسيار اثر گذار دارد .باور به خدایان شهيد شونده که در این روایت در
قالب مادر کتایون نمود ميیابد ،بخش دیگری از باورهای اساطيری رایج در این داستان
است.
یادداشتها
 -1کوهمره سرخي ،سلسله جبال صعب الع بور و مرتفعي است که از شمال به نواحي حومة
شيراز و بلوک اردکان و نواحي ممسني ،از جنوب به فراشبند و جره ،از شرق به بلوک خواجهای
فيروزآباد و از غرب به کالیي و عبدویي ،کوهمرة نودان و دشمنزیاری محدود ميشود .قدمت این
منطقه بر پایة مطالعات انجام شده به دورة ساسانيان ميرسد (شهبازی6 :1922 ،؛ ابن بلخي:1929 ،
159؛ مستوفي615 :1926 ،؛ لسترنج.)129 :1927 ،
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