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 چکیده

سانیی واعاب با ده هزارساال پايش رواد داشاته و در دورة پارینه عصر شکارگری که تا ده     

آید که در آن، مردم به گاردآوری شمار می ترین اعصار بشر بهترین و شاخصاست، یکی از مهم

انی وره، مردداشتند. در این غذا و شکارِ حي انات مشغ ل ب ده و هن ز با زرع و کشت آشنایی ند

تِ کردند که با اتّکا به نيروی بدنی در نبردی دائمی با حي اناات و شارایس سا دلير زندگی می

های پهل انیِ م ص ص به خ د را داشته است کاه بردند. عصر شکارگری، چهرهمعاش به سر می

ه و در حدودی تغيير شکل دادها تا بعدها با ظه ر ادوار تاری ی جدیدتر و با گذر ایام این چهره

ط ر هاای پهلا انی باهاند؛ البته این س ن بدین معنی نيست که این چهرهاین ادوار هضم شده

های آنان را با ت جه به سبک زندگی، نا ع پ شاش، ها و رگهکه نشانهاند، بلکامل از ميان رفته

رد. نیارنادة کنی اخير مشاهده های پهل ات ان در اساطير و حماسهشان میدین و عاداتِ رفتاری

 با ت جه باه  -های پارسیپهل ان حماسه-این جستار بر این باور است که احتماالً رستم دستان 

پ شی و گُرزوری و ارتباط و سا ن گتتانش باا برخای خُلق و خ ی شکارگریش، و نيز پلنیينه

رفتارهاایی  حي انات و پرستش خ رشيد و انجام اعمال شمنی ت ساس پادرش زال کاه همیای

 ز فاراز ومرب ط به دوران شکارگری است، پهل انی از عصر شکار است که ت انسته پس از گاذر ا

ای پارسای تاا حادّی حتا  های اساو رهفرودهای ادوار تاری ی چهرة کهنِ خ د را در حماسه

 کند.

 .سنیی، زال، عصر شکاررستم، پارینه  :کلید واژگان
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 مقدمه     

مناادانِ دی ادوار پاايش از تاااریز و زمااان دعيااق آن ادوار بااين دانشبندربااارة تیساايم    

ت ان آن دوران را به دو بندی بسيار کلی میشناس اختالف نظر است ولی در یک تیسيمباستان

ری سنیی و ن سنیی تیسيم کرد؛ هر چند که خ دِ این دو دوره نيز باه ادوار خُردتادورة پارینه

هازار  10سنیی که از صدها هزار سال پيش آغااز و تاا حادود هش ند. در دورة پارینتیسيم می

ترین ادوار تاریز است، مردم باه شاکار ترین و سازندهیابد و یکی از ط النیسال پيش ادامه می

و  (119-130: 1382؛ ملک شهميرزادی، 9: 1397)آرمسترانگ، حي انات و گردآوری غذا مشغ ل ب دند 

اداماه  هزار سال عبال 6هزار سال عبل شروع و تا حدود  10 پس از آن، عصر ن سنیی از حدود

و نوتاة تمادن  (29: 1397)آرمساترانگ، رزی ت سس بشار اسات یابد و میارن با اختراع کشاومی

 (.11: 1390)مک کارتر،  ش دامروزی با آغاز آن بسته می
درصادِ کال  90سانیی رواد داشات بايش از عصر شکار و گردآوری غذا که در دورة پارینه    

 رو و شکارچی ب دند کاامالً چهای انسانی که کحيات بشر را به خ د اختصاص داده ب د و گروه

کردناد و های شاکار حرکات میبه محيس زندگی پيرام ن خ د وابستیی داشته و به دنبال گله

ا جنهای عصر شکار از آ(. انسان83: 1391)مااتي ز، های شکار یکسان ب د میصدشان با میصد گله

ناد الش بولبچاکه برای تهية غذا الزم ب د دائماً با شکار دست و پنجه نرم کنند و آناان را باه 

در  افرادی شجاع، دلير و ع ی ب دند و بایسته با د هميشاه آماادگی جسامی و  هنای خا د را

 میابله با حي انات خورناک حت  کنند و در یک اتحاد منسجم و پي سته به سر برند.

سانیی خاتماه رسيدن دوران ن سنیی و عصر کشاورزی، وحادت ماردم عصار پارینهبا فرا      

سانیی باه تادریا راه خا د را باه درون ج اماب یافت و بیایای ج اماب شاکارچیِ عصار پارینه

هاای بازرو و ها دش ار ب د از جمله: صحراها، جنیلرسی به آنای یا ج امعی که دستحاشيه

سانیی باه معناای نااب دی رفتاار و گی و انازوای ج اماب پارینهها بازکردند. این دور افتاادک ه

هاای اِمارار که شکار حي اناات باه عنا ان یکای از راهمعن یت خاص مردمان شکارچی نب د؛ بل

گر ادامه یافت و احتماالً آن دسته از شکارچيانی که مایل نب دند نیاش معاش در ج امب زراعت

ند به عن ان محافظاان روساتاها اسات دام شادند تاا از گران داشته باشفعالی در اعتصاد زراعت

کردند و های ساکن حمله میروستایيان، ن ست در میابل جان ران وحشی که دائماً به جمعيت

های نظاامی چنين احتماالً ن ستين ساازمانزنان حمایت کنند. همهای راهبعداً در میابل دسته

: 1395)اليااده، کردند شکل گرفت اف  عمل میهای شکارچی که به ص رت محاز ميان این گروه

هر چند شکارگری باه عنا ان  -نشينیجایعنی عصر کشاورزی و رونق یک –. در این دوران (65

ای از رونق افتاده ب د ولی م ض ع شکار به حاالِ خا د رهاا نشاد؛ شي ة گذرانِ زندگی، تا اندازه
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النهرین به ابزاری سياسی و وسيلة و بين هایی چ ن ایرانکه شکلی نمادین یافت و در تمدنبل

نمایش عدرت برای پادشاهان تبدیل شد. برای نم نه، بازتاب صاحنة نبارد برخای پادشااهان و 

دار و حي اناتی با سرِ انسان، همیی بار یی چ ن اسبِ بالایپهل انان با شير یا م ج دات اسو ره

رفات مشروعيت و میب ليت به شمار میای برای کسب اهميت این م ض ع تأکيد دارد و وسيله
 (.105:  1395کاران، وند و هم)آدینه

ها در هماة ت ان گتت انسانها، میبا بررسی اساطير ملل گ ناگ ن و نح ه و زمانِ ساخت آن    

اند. دوران عصار شاکارگریِ بشار اند و با آن زندگی کردهسازی زدهادوار تاریز دست به اسو ره

های شکارگر، اسااطيری متناساب باا افکاار، عاادات و ده مستثنی نيست و انساننيز از این عاع

اند. با فرا رسيدن عصر کشاورزی، اساطيری متناساب باا عنصار زرع و سبک زندگی خ د داشته

سنیی که مبتنای بار های عهرمانیِ عصر شکار و دوران کهنکشت و زمين رواد یافت و اسو ره

زند ب د، جای خ د را به االهیاان مننا  آميز میهای م اطرهکه دست به ستر« عهرمانی مرد»

 (.34: 1397)آرمسترانگ، آمد، داد که مادرا زمين، نمادِ آن به شمار می

گاذرد و بشار، ادواری هزار سال از عصر شکارگری و اساطير آن می 10هر چند که بيش از      

تاا  800.م(، عصار محا ری )ق 800تاا  4000های اوليه )چ ن دوران کشاورزی، دوران تمدن

-75: )هماانم( را طی کرده است  1500ق م تا  200ق م( و دوران پسامح ری )از حدود  200

رفتاه و  ، ولی این بدین معنی نيست که اساطير و عهرمانان عصر شکارگری به کلی از ميان(29

ای های اساو رهحماساه ها وشکافی در اسو رهکه با دعت و م اند؛ بلیا تماماً تغيير چهره داده

هایی از اساطير و عهرماناان عصار شاکارگری را مشااهده کارد. در حیيیات، ت ان هن ز رگهمی

ی در اگرچه بشر پس از عصر شکارگری چندین دوره و عصر را پشت سر نهاده و هار دوره، ساع

ک یاکاردِ مالزدودن یا در اختيار درآوردنِ اساطيرِ پيش از خ د را داشته است با وج د این، ع

های دادهای بسيار کهنِ عصر شکارگری در اسو رهپژوه برای یافتن بیایایِ اساطير و رخاسو ره

های رسا بیِ یاک منویاه را از شناسی است که الیهمندِ زمينکرد دانشجدیدتر به مانندِ عمل

دایش و تکامال تارین ادوارِ پيانشکافد تا به بیایاای کهترین الیه میترین الیه تا درونیبيرونی

های جدیادترِ زمين در آن منویه دست یابد. نیارناده نياز در ایان جساتار باا کناار زدنِ الیاه

ی کاه از فرهنیی، دینی و اجتماعیِ زندگیِ رستم و تمرکز بر عناصر و سبک زندگی بسيار کهنا

ای عصر شکارگری بر جای مانده است در پی طرحِ این فرضيه است که رساتم در اصال چهاره

ل های او از ميان تغيير و تبادّست که داستان عهرمانیاای از عصر شکارگری ری ی یا اسو رهتا

 مده است.ادوار تاری یِ بعد جانِ سالم به در برده و در مت ن حماسی پارسی به نمایش در آ
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ها و ش صيت رستم شده اسات برخای او را شناسی داستانهایی که دربارة ریشهدر پژوهش    

دانناد. های اسااطيری و برخای نياز برآماده از درازناای تااریز میبرگرفته از داستانای چهره

اروپاایی  نِ هند ودی یدس ن و به تببِ او بدرالزمان عریب، اسو رة رستم را در ارتباط با ایزدِ که

هاا یاا نا ة رزناد آباز وی باا عنا ان فاوستا ها و در که در مت ن ودایی خدای آب –آپام نپات 

نی . اردساتا(241-240: 1377؛ عریاب، 161-130: 1378)دی یدسا ن، دانند می -یاد شده است هاآب

ن دو سنجد و هشت دليل را در تشابه ایارستمی، رستم را با ن ة ایزدِ آپام نپات یعنی تيشتر می

. مهرداد بهار نيز بر این باور است کاه رساتم (80-55: 1396)اردستانی رساتمی، شمارد چهره برمی

نگ، فا ن اشاتاگل بارو، ه ساي (.471: 1387)بهاار، سّم داستانیِ ایندره خدایِ ودایی اسات تج

اناد ای تصا ر کردهگزین حماسیِ گرشاسبِ اساو رهرستم را جای ویکندر، م لر و دوش گيمن

هاای رساتم را ماأخ   از نيز الی ی ن ستينِ پهل انی قمولو خالیی (163-164: 1355)سرکاراتی، 

 (.382-416: 1367)خالیی مولق، داند گرشاسب میهای دالوری

و جنباة دمارک ارت و به تبب او هرتستلد از جمله کسانی هساتند کاه  ،گراندر بين پژوهش    

ساتم را باا کاه جنباة اسااطيری راند. آن دو، عالوه بر اینتاری ی و اساطيری برای رستم عائل

اه اند و رستم را هماان گنادفر پادشااو عائل ای تاری ی نيز برایانیارند جنبهگرشاسب یکی می

بای اشکانی ا سکایی که در نيمة ن ست سدة اول بر جن ب شارعی ایاران و کابال و شامال غر

 یااجی نياز بادونِ  کار ناامِ (. جهاانیير ک164: 1355)سرکاراتی، دانند کرد، میهند حک مت می

: 1388)ک یااجی، داناد پاارتی می زادگانِ بزرو هندی اش صيتی تاری ی، رستم را از جمله شاه

211.) 
ای بارای رساتم ها سعی بر آن شده است تا زمانی تاری ی یاا اساو رهدر همة این پژوهش    

ان ترین زمانِ زندگی رستم به ما دوران اشکانيان تص ر شده و دورترین زماتعيين گردد. نزدیک

 مرب ط به اساطير ودایی و هندو اروپایی است.

شا د؛ باا در نظار های مرب ط باه رساتم اسات راد میه ش اهدی که از دلِ داستانبا ت جه ب   

رساد گ نه به نظر میافزار رستم، اینگرفتنِ رفتار، سبک زندگی، دین، ن عِ پ شش و حتا جنگ

اناد و احتمااالً گران تعيين نم دهژوهشتر از زمانی است که پکه تاریز اساطيری او بسيار کهن

 گردد. شکارگریِ بشر باز می زمان او به عصر

 شکارگری رستم -1

ترین عنصر زندگی بشار در آن عصار پيداست اصلی« عصر شکارگری»گ نه که از نام همان     

)مااتي ز، کردند های شکار حرکت میها به دنبال گلهط ری که انسانشکار حي انات ب ده است به

 و بیایشان در گرو شکار حي انات ب د. (83: 1391
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های رستم که او را در ميانِ دییر پهل اناان ایرانای ترین ویژگیشاید بت ان گتت یکی از مهم    

های شاکار در تارین صاحنهای که یکای از بيشاوست؛ به گ نه« شکارگری»شاخص گردانيده 

شا ند متعلاق که در سان و سيمایِ حي انات ظاهر می و یا نبرد با م ج داتی اهریمنی شاهنامه

 ستم است.به ر

 دهد:گاهی رستم، شکار کردن را به عصد رفب گرسنیی انجام می   
 کمناااد و تاااک رخاااش و رساااتم سااا ار

 کمناااااد کياااااانی بيناااااداخت شاااااير

 ز پيکااااان تيااااار آتشااااای برفروخااااات

 باااار آن آتااااش تيااااز بریااااانش کاااارد

 

 نيابااااااااااد از او دام و دد زینهااااااااااار 

 ليااااار ...دنااااادر آورد گااااا ر باااااه حلیه

 بااارو خاااار و خاشااااک چنااادی بسااا خت

 جااانش کااردپ ساات و بیآن پااس کااه بی از
 (21 /2: 1369)فردوسی،                          

 چاا  سااايراب شاااد ساااازِ ن  يااار کااارد

 بيتکنااااد گاااا ری چاااا  پياااال  یااااان

 چاا  خ رشاايد، تيااز آتشاای باار فروخاات

 فاااتگاااه باااه خااا ردن گربپردخااات آن

 

 کمااان دیااد و تاارکش پاار از تياار کاارد 

 جاادا کااردش از چااارم  تاان تااا مياااان

 آب و در آتااااش بساااا ختباااارآورد ز 

 بااه چنااگ اساات  انش سااپردن گرفاات
 (25ان: )هم                                         

 ... درختاای گرفتااه بااه چنااگ اناادرون

 یکااای نااارّه گااا ری زده بااار درخااات

 

 نمااااا نبااااارِ او نشساااااته یکااااای ره 

 نهااااده بااارِ خااا یش ک پاااال و رخااات
 (319 /5: 1375)همان:                         

 کند:گاهی نيز به عصد سرگرمی شکار می   
 ... و از آن جاییاااه، شااااد لشااایر براناااد

 بااه ن  ياار گاا ر و بااه ماای دساات باارد

 

 بياماااد باااه ساااغد و دو هتتاااه بماناااد 

 از آن گ نااه، یااک چنااد خاا رد و شاامرد
 (254 /3: 1371)همان،                           

 شااااان دم کاااااه روزی گااااا  پيلاااااتن

 ن نااادباااه جاااایی کجاااا ناااام او بُاااد 

 نياساااا د یااااک تاااان  زمااااانی ز کااااار

 

 یکااااای سااااا ر کااااارد از درِ انجمااااان 

 هاااای بلناااد ...بااادوی انااادرون کااااخ

 ز چ گااااان و تياااار و نبيااااد و شااااکار
 (104  /2: 1369)همان،                           

کشای از خا ن ساياوش، رستم به عدری شيتتة شکار ن  ير است که وعتی باه عصاد کين    

ياوش باه سنشيند روزگاری دراز را در ن  يرگاه دهد و بر ت ت  او میمیافراسياب را شکست 

روشد و به سبب غتلت خکه زواره بر او میکشد؛ تا اینکشی دست میپردازد و از کينشکار می

 (. 409 – 408 /3: 1371)همان، کند از کينِ سياوش سرزنشش می

 کند:   ير میصد آرامشِ خ د سازِ نش د نيز به عتنگ میرستم حتا وعتی غمیين و دل    
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 غماای بُااد دلااش ساااز ن  ياار کاارد

 باااه نزدیکااای مااارز تااا ران رسااايد

 بااه تياار و کمااان و بااه گاارز و کمنااد

 

 کماار بساات و تاارکش پاار از تياار کاارد.. 

 بياباااان سراسااار پااار از گااا ر دیاااد ...

 بيتکناااد بااار دشااات ن  يااار چناااد
 (119 /2: 1371)همان،                         

يرگاه ز در ن  عابل تأمل در زندگی رستم این است که حتّا در چاه افتادن و مروِ او ني نکتة   

هاایی را باه چااه کناد وجا که شاه کابل رستم را به ن  يرگاه کابل دع ت مایدهد؛ آنرُخ می

 کَند: عصد کشتن او می
 از آن پااس بااه رسااتم چنااين گتاات شاااه

 یکاای جااای دارم باار ایاان دشاات و کاا ه

 و رساااتم آماااد باااه شاااا رز گتتاااار ا

 

 کااه چاا ن رایاات آیااد بااه ن  يرگاااه 

 بااه هاار جااای ن  ياار گشااته گااروه ...

 از آن دشااات پااار آب و ن  يااارِ گااا ر ...
 (450 /5: 1375)همان،                         

اناد اتو حي ان نکتة عابل تأملِ دییر دربارة رستم این است که بسياری از دشمنان او یا ددان   

ير در خاان شش ند، از جمله: که در سان و سيمای حي ان بر او ظاهر می ی اهریمنییا م ج دات

: 1366هماان، )، پيالِ ساپيد  (29-26)هماان،  م سا، ا دهاا در خاان (23-22 /2: 1369)همان، اول 

: 1394، انببار بيا)، ببار بياان (321 /4)همان:  ش د، اک ان دی  که در سيمای گ ر ظاهر می(1/275

 (.4:  1395، نامهشبرنگ)برنگ دی  که دندان و خرط می چ ن پيالن دارد ، و ش(264

های رستم به م ض ع شکارگری او به عدری اسات کاه ت جه سازندگان و سرایندگان داستان   

 یه ساروده که احتماالً در دورة صتنامه متنتههای متأخرِ پهل انی م س م به در یکی از منظ مه

ان آن شرحِ شکارگری رساتم اسات. رساتم در ایان منظ ماه در دور شده است تیریباً دو س م

آورد. او هاا را از پاای درمایرود و هماة آنخا ار مایک دکی، به نبرد فيل و گراز و شايرِ مردم

چنين هنیام رفتن به حض ر زوطهماسب و بزرگان ایاران، گااوی رمناده را کاه شاماری از هم

رود و پاس از شاکار مای اه زوطهماسب به شکارگاهرکشد و سپس به هممردم را کشته ب د می

تهماتن )آورد کند و شيری را از پاای درمایگ زنان و گ ران، درخ است شکار ددان را از شاه می

 (. 108-85: 1399، نامه

 ببر بیان -2

سنیی نه تنها از شکار حي انات برای تأمين غذایشان استتاده های عصر شکار و پارینهانسان     

ها تأمين لبااس و بردند که یکی از آنهای فراوان دییری نيز از آن میکه استتادهدند، بلکرمی

پ شش ب د. در حیيیت، پ شيدنِ جاماه از پ ساتِ شاکار مربا ط باه عصار شاکارگری و دورة 

پژوهی چ ن آرمسترانگ، هرکا ل پهلا انِ ی ناانی را کاه روی، اسو رهسنیی است از این کهن

سانیی ای از پ ستِ شير بر تن دارد مربا ط باه عصار شاکارگری و کهنجامهمانند غارنشينان 
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رسد یکی از ش اهدِ دییری که رستم را به عصار به نظر می (.26: 1397)آرمساترانگ، [ 1داند ]می

جاماة است. ن ستين سندی که به جانسِ رزم جامة او، ببر بيانسازد رزمشکارگری مرب ط می

مربا ط  –پرداخته، متنی کهن  به زبان سغدی -دن از عن انِ ببر بيانالبته بدون نام بر –رستم 

: 1331)یارشاطر، کند ای از پ ست پلنگ معرفی میاست که آن را جامه -به دوران پيش از اسالم

ای که برخی آن گ نهگران، البته نظرات متتاوتی دربارة این م ج د دارند به. دییر پژوهش(410

و برخی نياز آن  (260: 1350:  یل ببر بيان؛ ماهيار ن ابی، 1377)ده دا، دانند را همان ببر معروف می

و  (40: 1381)اميدسااالر، بيدساتر  (،19-15: 1365)بااعری، ، عنادز (812: 1372)زارعيان، را ی زپلنگ 

 ای به همين نام نيز ببر بيان، ا دهاییاند. در منظ مهتص ر کرده( 220: 1366)خالیی مولاق، ا دها 

ای تهياه جاماهسهمیين در هندوستان معرفی شده است که رستم از پ ست او برای خا د رزم

 :[2کند ]می

 ]رسااتم[ باازد باار ساارش چنااد گاارز گااران

 پاااااس از آفااااارین، رساااااتم پيلاااااتن

 کااااه در کناااادن پ سااااتش تاختنااااد

 نشااااانی باااار پيلااااتن روشاااان اساااات

 

 کااه اناادر ساارش خاارد شااد اساات  ان ... 

 بترماااااا د تااااااا نااااااام ر انجماااااان

  ساااات ماااار پياااارهن ساااااختنداز آن پ

 کااه بباار بيااان در باارش ج شاان اساات
 (267-272: 1394، ببر بيان)                  

و هنامه شاتن آیدنل  امّا بر این باور است که با ت جه به اشارات متنِ سغدی و نيز م     

بر ه کدهند جنس ببر بيان از پ ست پلنگ است به دست می شاهنامهش اهدی که ابياِت دییرِ 

. اگر (12-6: 1378)آیدنل ، م تَر شُدنی و هم س ختنی پذیر است و هخالف تص ر رایا، هم زخم

رث یس کي مفنامه شاهکه در نظر متنِ سغدی و آیدنل  را در این زمينه بپذیریم، با ت جه به این

نشينی، جمب شدِن کنند و دوران زندگی این دو به سبب ک هو سيامک پ ست پلنگ بر تن می

دمِ حي انات به گِردشان و جامه از پ ستِ حي ان بر تن کردنشان، عابل سنجش با مر

شر ت ان اسو رة رستم را نيز به دوران شکارگرِی بسنیی و عصِر شکارند. بنابراین، میپارینه

 پي ند داد:
 پلنیينه پ شيد خ د با گروه  سر ت ت و ب تش ]= کي مرث[ برآمد زک ه

 (1/21: 1366)فردوسی،                           
 ]سيامک[ بپ شيد تن را به چرم پلنگ

  

 که ج شن نبد خ د نه آیين جنگ 
 (23همان: )                                      

گرانِ باال را در خص ص جنسِ ببر بياان بپاذیریم به عیيدة نیارنده، اگر نظر هر کدام از پژوهش

الیا ل جامه متتقب دنِ این رزم حي انی کند؛ زیرا همیی بر اصلِتتاوتی در اصلِ م ض عِ ما نمی

باه  –پ شی معم لی از پ سات حيا ان ت ان بر آن ب د که ببر بيان در ابتدا تنهستند. پس می
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ب ده است که رستم به مانند سایرِ ماردمِ عصارِ شاکار بار تان  -تر، حي انی درندهاحتمالِ بيش

دنِ شااخ و بارو باه آن در متا ن ادبياات حماسای باه شاکل کرده است، ولی بعدها باا دامی

تر به ا دها شابيه ال لیه که بيشناپذیر و ناس ختنی که از پ ست ببری عجيبای زخمجامهرزم

 است تا ببر، درآمده است. 

ا با گرشاساب یکای بينیااریم گران معتیدند چهرة رستم رگ نه که برخی پژوهشاگر همان    

پ شی از پ ست شير بر تن داشته است کاه یاادآور گرشاسب نيز تن( 163-164 :1355)سرکاراتی، 

 های عصر شکارگری است: جامه
 ]گرشاسب[ بدان چرماه پ شايد چارم هزبار

 

 چااا  دیااا ی دماااان بااار یکااای پااااره ابااار 
 (104: 1354اسدی ط سی، )                      

 اناتارتباط نزدیک با حیو -3

روی حي اناات ها ارتباطی نزدیک و عرفانی با حي انات دارند؛ بدینندر عصر شکارگری، انسا    

ی را ها رازِ طا لِ عمار و نااميراید. آنکه دارای خرد برترنآیند بلم ج داتی پست به شمار نمی

: 1397)آرمساترانگ، ب شد تعالی می ها زندگی خ د راگذرِ درآمي تن با آندانند و شمن از رهمی

19 .) 
ابواة رارتبااط  تباط نزدیک با حي انات را در زندگی رستم نيز شاهدیم. بارزترینِ ایاناین ار    

، در هماه حاال، در بازم و رزم»رستم با اسب وفادارش رخش است. در این رابواه رخاش کاه 

ناپاذیر گ یی جزئی جادایی( 37: 1374ک ب، )مس« داستان رستم استدست و همرفيق راه و هم

ز ید و رخش نياگ رزم س ن میراه و همرستم بارها با او به مانندِ یک هماز وج دِ خ دِ اوست. 

ش باا شاير که رخاپذیرد. برای نم نه، رستم در خان اول و پس از اینس نان و نصایح او را می

 گ ید: گ نه با او س ن میکند ایننبرد می
 چنااين گتاات بااا رخااش کااای ه شاايار

 اگاار کشااته گشااتی تاا  در چنااگِ اوی

 شاااايدی بااااه مازناااادرانچی نااااه ک

 

 کااه گتتاات کااه بااا شااير کاان کااارزار  

 ج یماار ایاان گاارز و ایاان مغتاار جنااگ

 کمناااد و کماااان، تيااار و گااارز گاااران 
 (23- 22 /2: 1369)فردوسی،                

ک بد تا یمکه رخش پای بر زمين گاه که رستم در خ اب است پس از اینو یا در خانِ س م، آن

 راند: ياگاهاند، رستم چنين با او س ن میاو را از وج دِ ا دها ب
 بااادان مهرباااان رخاااش هشااايار گتااات

 ساااارم را هماااای بااااازداری ز خاااا اب

 گاار ایاان بااار سااازی چنااين رساات يز

 

 کاااه تااااریکی شاااب ب ااا اهی نهتااات  

 باااه بياااداری مااان گرفتااای شاااتاب

 پااای تااا  ببااارّم باااه شمشاااير تياااز
 (27مان: )ه                                          
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تم هدیم. رسان ارتباط نزدیک و س ن گتتن با حي انات را در رابوة رستم با سيمرغ نيز شاای   

رماانش باه پذیرد و سيمرغ به واسوة زال به عصاد دکه در رزم با استندیار زخم میپس از این

 شن د: گ ید و چنين پاسز میگ نه با سيمرغ س ن میآید، ایننزد او می
 بااادو گتااات مااارغ ای گَااا  پيلاااتن

 را رزم جساااااتی از اساااااتندیارچااااا

 بااادو گتااات رساااتم: گااار آواز بناااد

 چنااااين داد پاسااااز کااااز اسااااتندیار

 کاااه انااادر زماناااه چنااا یی ن اسااات

 

 تااااا یی ناااااامبردار هااااار انجمااااان 

 گااا ی تناااد، رویاااين تااان و نامااادار 

 نبااا دی، نیشاااتی دل مااان نژناااد ...

 اگاار ساار بااه خاااک آوری نيساات عااار

 باادو دارد ایااران هماای پشاات راساات 
 (401-400 /5: 1375)همان،                  

کناد مای های رستم و رخش را درماندر این ارتباط، سيمرغ چ نان پزشکی دانا و مهربان زخم

 دهد. راهِ از پای در آوردنِ استندیار را به او نشان می او پس از آن، حت

ن نياز سا باار و اهریمنای ات زیاانکه با حي ان رسان و متيد،رستم نه تنها با حي انات س د   

خ اناد و داند. او در خانِ س م، عبل از نبرد با ا دهاا، باا او رجاز میها را میگ ید و زبان آنمی

 دهد:ا دها نيز پاس ش را می
 ] رستم[  بدان ا دها گتات: برگا ی ناام

 ناااام بااار دسااات ماااننبایاااد کاااه بی

 چناااين گتااات د خااايم نااار ا دهاااا

 صد اندر صد این دشت جاایِ مان اسات

 گتات ناام تا  چيسات بیتت این و پس

 چنااين داد پاسااز کااه ماان رسااتمم

 

 کاازین پااس نبيناای تاا  گيتاای بااه کااام 

 روانااااات برآیاااااد ز تاریاااااک تااااان

 ارهااکااه از چنااگ ماان کااس نيابااد 

 بلناااد آسااامانش هااا ای مااان اسااات 

 کااه زایيااده را باار تاا  بایااد گریساات

 ز دساااااتان و از ساااااام و از نيااااارمم
 (2/28: 1369)فردوسی،                    

از  -باااررسااان و چااه زیان دچااه س – نااه ارتباطااات عرفااانی و نزدیااک بااا حي انااات گاین    

 د را خاجا که انسان شاکارگر بیاای های اعتیادات مردم عصر شکارگری است زیرا از آنویژگی

 ساخت.ها برعرار میدید، ارتباطی روحانی و صميمی با آندر گرو حي انات می

 گُرزوریِ رستم -4

ترین ابزارهای جنیی جهان باشد؛ زیرا هر چ ب، ن ست باا گاره و یکی از کهنگرز، شاید »    

بند و انیلة خ د ابزاری ب ده از برای شکار یا پيکار. همين پاره چ ب است که پس از چندی باا 

هاا در آن باه کاار رفتاه، ابازاری کارسااز و ها و مايزکه تيغهآهن و پ الد پ ششی یافته یا این

ترین شکل گرز، چماق چا بیِ ک تااهی ترین و ساده. کهن(19: 1345 رداود، )پ« سهمیين گردید

: 1387)پا ،، با گرة گردی در انتها ب ده که از عصر حجر تا اماروز باه کاار گرفتاه شاده اسات 
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اش در عصر شکارگری، ابتدا بارای شاکار حي اناات اساتتاده افزار به شکل ساده(. این رزم2978

بردهای انسانی نيز به کار گرفته شد. آرمسترانگ بر ایان بااور اسات شده است و بعدها در نمی

سانیی با ده که هرک ل، پهل ان ی نانی به علت حملِ گرز، پهل انی از عصار شاکارگری و پارینه

 (.26: 1397)آرمسترانگ، است 
ن آ رانياان ازترین سالح جنیی رستم نيز گرز است که در نبرد با حي انات، دیا ان و انيمهم    

 ، بارها به گرز رستم اشاره شده است:  شاهنامهج ید. در بهره می
 باااه زیااان انااادر افیناااد گااارز نياااا

 

 دل پااار از کيميااااهمااای رفااات یاااک 
 (38: 2: د1369)فردوسی،                      

 باااه زیااان انااادر افیناااد گااارز گاااران

 

 چااا  آماااد باااه نزدیاااک مازنااادران 
 (49: ان)هم                                     

 باااه زیااان انااادر افیناااد گااارز نياااا

 

 پاار از جنااگ ساار، دل پاار از کيميااا 
 (356 /3: 1371)همان،                       

 ]رسااتم[ بپي يااد باار زیاان و گاارزِ گااران 

 بزد بر سر دی  ]اک ان[، چا ن پيال مسات

 

 گاارانباار آهي اات و چاا ن پتااک آهن 

 ساار و مغاازش از گاارز رسااتم ب ساات
 (296 )همان:                                  

از او  چا،  ول م ل چنين آمده که گرز رستم در اصل، گرز گرشاسب است کاه شاهنامةدر     

ن یا رش آن زمان که سپاه افراسياب باه ایارا .[3به سام و پس از سام، به رستم رسيده است ]

 ود:ا لشکر ت ران بردهد تا به نبرد بآورد، زال گرز سام را به رستم میمی
 ]زال:[ بيااارم باارت گاارز سااام ساا ار

 فکنااادی بااادان گااارز پيااال  یاااان

 ز گرشاساااب یااال ماناااده باااد یادگاااار

 

 کاااازو دارم اناااادر جهااااان یادگااااار 

 کااه جاویااد بااادی تاا  ای پهلاا ان ...

 پااادر تاااا پااادر تاااا باااه ساااام سااا ار
 (224: 1. د1350)فردوسی،                    

ب ده  ل ی شهرهدر ادبيات اوستایی و په ونيان باستان افزار گرز نزد ایرانبرد گرشاسب با رزم    

، یسنا)اده شده است دبه او « مسلح به گرز»و « گرزور»، لیب اوستاای که در است به گ نه

ک بيدن  ، س ن اززند وه من یسنو  بندهش و در کتاب (73: 2. د1377، هایشت؛ 162: 1. د1387

د زن؛ 128: 1390)فرنبغ دادگی، ه است اسب شددهاک در آخرالزمان ت سس گرشگرز بر سر ا ی

 رز گرشاسب یاد شده است؛دو بار از گ روایت پهل یچنين در کتاب هم (.68: 2537، وه من یسن

ا دهای  خيزد و از نبردش باجایی که گرشاسب در برابر اه رامزدا به س ن برمیبار ن ست آن

 گ ید:دار میشاخ
ده( و مرد اوبار را کشتم که دندانش به انادازة باازوی دار اسب اوبار) بلعنا دهای شاخ

ای با د و من ب د و گ شش به اندازة چهارده نمد با د و چشامش باه انادازة گردوناه



  49 بهزاد اتونی |                                                    «یعصر شکارگر»از  یرستم، پهلوان

 

 

تاختم سارش ای ب د. به اندازة نيم روز بر پشت او همیبلندای شاخش به اندازة شاخه

 (.  30-29: 1367، همانرا به دست گرفتم و گرزی به گردنش زدم و او را کشتم )

ش د و خسرو پادشاه هتت کش ر میجایی که کیو بار دوم در هزارة س شيانس؛ آن

 س شيانس، م بد م بدان:
گردنده رود و ت س پيشِ او ایستد و تير در کمان نهاد و باه گرشاسب به گرزِ خ ب

 گرشاسب گ ید که دین بستای؛ یعنی به گاهانی یشت کن و گرز بيتکن  چاه اگار

 (.61)همان:  تایی، گرز نيتکنی، پس این تير را به ت  افکنمدین نس
ایِ گرشاساب باه رساتم انتیاال تر اشاره شد برخی کارکردهای اسو رهگ نه که پيشهمان     

روی نبرد رساتم دینب (،382-416: 1367؛ خالیی مولق، 163-164: 1355)سرکاراتی، پيدا کرده است 

 اسب باشد.ت اند همان گرزوری گرشبا گرز می

سنیی تاا چناد صاد ساال های تاریز بشر، یعنی عصر پارینهترین زمانهر چند گرز از کهن    

جاا کاه در متا ن نشده اسات ولای از آها کاربرد داشته و استتاده میپيش در نبردها و جنگ

ه باای و پهل انیِ پارسی، تأکيد بسيار بر گُرزوریِ خاندان رستم شاده اسات و باا ت جاه اسو ره

های عصار شاکارگری با ده ترین و در عين حاال پرکااربردترین ساالحکه گرز جزءِ ابتداییاین

ایِ زنادگی رساتم نمایی بر تاریز اسو رهت اند شاهد و راهاست، به همين دليل این م ض ع می

 در عصر شکارگری باشد.

 زال در نقشِ شمن -5

ت. ساابیة کااربرد شمنيسام کاه اسا« شامن»آیين شمنی یک پدیدة مذهبی با مح ریت      

 (.288: 1385زاده، )ملاکگردد درمانی است، به ج امب ابتادایی بشار باازمیآیينی مذهبی و جادو

ر دنيای مردگان نياز باه شاما که جادوگر و حکيمِ ساحرند، هادی ارواح بهها عالوه بر اینشمن

رساد عادمت چه مسلم به نظر میآن (.41 -40: 1388)الياده، آیند و در فن خلسه نيز استادند می

ها و نمادهای شمنی است. تحیيیات اخير به وضا ح عناصار شامنی در دیانِ شاکارچيان آیين

گيری ابتادایی شمنيسام در دورة لدر حیيیت، شاک(. 727)همان: دهد سنیی را نشان میپارینه

های ان تمادنتر شاده و در ميارفتهداری و کشاورزی پيششکارگری ب ده و سپس در دورة دام

 (.288: 1385زاده، )ملکگ ناگ ن ترویا یافته است 
ش د کاه ظاهر می« شمن»های پهل انی و حماسی پارسی، زالِ زر در کس ت یک در داستان    

های تارین منلتاههاممگر ارتباط اسو رة خاندان رستم با عصر شاکارگری باشاد. ت اند بيانمی

 ب دنِ زال به شرح زیر است:« شمن»

کنند و حي انات در معن یات آناان نیاش ها، تنها در ج امب شکارگر فعاليت میشمن لف:ا

روی، یک شمن در دوران کارآم زی خ د، گاهی اوعات در حيات وحش و باا مهمی دارند؛ بدین
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ای گااه ویاژه. از ميانِ حي انات، پرنادگان از جای(19: 1397)آرمسترانگ، کند حي انات زندگی می

پرندگان، هادیان روح به جهان دییرند. پرنده شادن »شی به شمن برخ ردارند زیرا ب در عدرت

آميز به آسمان و ماوراء گرفتنِ ستر خلسهراهی یک پرنده، نشانِ عابليت و ت اناییِ در پيشیا هم

های حماسای پارسای نياز پارورش یاافتن زال در داماان در داساتان (.175: 1388)الياده، است 

ی شامنی زال ت اناد یکای از نم دهاااش با این پرندة اسااطيری میاط هميشییسيمرغ و ارتب

باشد. در حیيیت، زال مانند یک ن آم ز شمنی از دوران ک دکی ارتباطی نزدیک با سيمرغ دارد 

 و از نيروهای بالی ه و جادویی این پرنده در پرورش جسمانی و رشد و تعالیِ روحانی خ د بهاره

 (.111-109: 1396کاران، پ ر و همتباط شمنی زال با سيمرغ، نيز نک: امينی)دربارة ارج ید می

ها به ط ر عوب، جادوگرند و عادرند معجزاتی از نا ع معجازات مرتاضاان، خا اه شمن -ب

 ان جاادوگر و نيز بارها از زال باا عنا شاهنامه. در (40: 1388)اليااده، بدوی یا مدرن انجام دهند 

ناماد و دارای عادرت می« جادوپرسات»به طا ری کاه اساتندیار او را گر یاد شده است فس ن

 داند:می« افس ن»
 شااانيدم کاااه دساااتانِ جادوپرسااات

 چااا  خشااام آرد، از جاااادوان بیاااذرد

 

 
 

 بااه هنیااام یااازد بااه خ رشاايد دساات

 براباار نکااردم پااس ایاان بااا خاارد
 (406 /5: 1375)فردوسی،                  

 هاااا زال سااااختها و نيرنگفسااا ن

 

 
 

 کااه ارونااد و بنااد جهااان او شااناخت
 (417)همان:                                  

ز مر پُر ارود تا پر سيمرغ را در مجفردوسی نيز هنیامی که زال به باالی ستيغ ک ه می     

 کند:یاد می« گرفس ن»آتش نهد از او با عن ان 
 گاار چاا  باار تيااغ باااال رساايدفساا ن

 

 
 

 ون کشااايدز دیباااا یکااای پَااارّ بيااار
 (397)همان:                               

شان ای که وظيتة اصلیهاست به گ نهگری آنها، درمانهای شمناز دییر ویژگی -ج

-شناسند و از آنها خ اص طّبی گياهان و حي انات را میآید. شمندرمان بيماری به شمار می

ها علتی روحانی و مرب ط به روح دارند از یجا که به نظر آنان، اکثریت عریب به اتتاق بيمار

و دییر مت ن  شاهنامهزال نيز در  (.486: 1388)الياده، کنند هایی خاص استتاده میدرمان

گر ظاهر پهل انی، چه به تنهایی و چه به واسوة ارتباطش با سيمرغ، در کس ت یک درمان

گر، در ت لد رستم از پهل ی رودابه ، زال با یاری گرفتن از سيمرغِ درمانشاهنامهش د. در می

های رستم و رخش در جنگ با استندیار و نيز درمان زخم (267-266 /1: 1366)فردوسی، 

گری در ارتباط است. او به مانند یک شمن، با دانش پزشکی و درمان( 400 /5: 1375)فردوسی، 

شاه، رستم تی ارعم، سردار خاورور و به روایزگاه که شنیاویة فيلبه نیل از ط مارهای نیالی، آن
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مهره از بدن رستم های سيمرغ زهر را به واسوة شير و شاهنماییکند با راهرا با زهر مسم م می

و در داستانی  (77: 1395، ط مار کهن شاهنامة فردوسی؛ 2330: 1396، شاهنامة نیاالن)کند خارد می

و افتاد است با نشتری که بر رگش عباد بر تَرکِ رخشِ رستم به حالت مردییر، وعتی کی

  (.42)همان: دهد زند او را از مرو نجات میمی

ها، آیين عرود و صع د به آسمان است. شمن ترین آیينها، یکی از مهمدر ميان شمن -د

مان، هایش و به کمک ابزارهایی چ ن: ک ه کيهانی، درخت کيهانی، رنیين کبه واسوة خلسه

نائل  و ارواح یابد و به دیدار خدایان.. به آسمان و عالم ملک ت راه میتيرک خيمه، نردبان، و.

نيز پرورش زال  شاهنامهر د (.410-406: 1388؛ الياده،  15-14الف:  1397کاران، )ات نی و همآید می

ها باشد ت اند نمادی از آیين عرود نزد شمنیم (167-1/166: 1366)فردوسی، بر ستيغ ک ه البرز 

آمد که یمترین مرکز کيهانی به شمار ه هرئيتی یا البرز نزد ایرانيان باستان، مهمزیرا ک 

 (. 112-110ب:  1397کاران، )ات نی و همها با عالم خدایان ب د دهندة انسانپي ند

 

 رتباط رستم با خورشیداپیوند و  -6

ه دید آوردپهن انسان سنیی، ظاهراً آسمان ن ستين تص ّر از ملک ت را در  در دوران کهن     

ن ب د. این امر باع  شد مردم در مناطق م تلف جهان شروع به تشا ّص ب شايدن باه آساما

با گذر ایاام، ماردم دریافتناد کاه  (.13-14: 1397)آرمسترانگ، کنند و خدایی متعالی از او سازند 

ادیشاان را شامار ماذهبی و اعتصت اند نيازهاای بیخدای آسمان از آنان خيلی دور است و نمی

های شاکاریبرآورده کند، به همين دليل خدای آسمانِ اعال، خدایی بيکاره تلیّی گردیاد و خ ی

  .(62-81: 1389)الياده، او به دییر نيروهای مذهبی مح ّل شد 

های سانیی، خ یشاکاریترین خادایان کاه در عصار پارینهرسد از جمله عدیمیبه نظر می    

هاای ابتادایی، های کهانِ فرهنگدر الیاه»ساخت، خ رشيد با د.  خدای آسمان را از آنِ خ د

ي تیای حرکتِ انتیال صتات و متعلّیات خدای سماوی به ال هيت خ رشيدی و نيز پي ناد و آم

یان ابرخای اعا امِ بسايار کهان در  (.136)هماان: «  ات اعظم با خدای خ رشيدی، نمایان است

بی نياز مياان آن دو ه خ رشايد، رابواههای خدای آسمان بانتیالِ صتات و خ یشکاری ای نَساَ

ر اسااطير دبرای نم نه: )هماان(؛ برعرار ساختند و خ رشيد را فرزند خدای آسمان علمداد کردند 

( و در 36: 1376)هميلتا ن، دای آسامان، با د پسر زئ س، خ ، -خدایِ خ رشيد –ی نان، آپ ل ن 

ه در پيکارة شااهينی تصا ر کا-اساطير مصر، خ رشيد، چشم راست حا رس، خادای آسامان 

 (. 27-25و  15: 1385)ای نس،  آمده شمار میب - مردمان شکارچی ب دشد و در آغاز، خدایِمی
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ز ازرتشتی ب د کاه باه مانناد بساياری در ادیان کهن ایرانی، خ رشيد از جمله خدایان پيشا    

اری از زرتشات و محا ِ بساي آوری ردار ب د و حتا باا دیانگاهی ویژه برخاع ام باستانی از جای

ای کاه در شاد؛ باه گ ناهخدایان کهن ارزش خ د را از دست نداد و هن ز م رد احترام واعب می

شا د. وج د دارد که در آن به ساتایش خ رشايد پرداختاه می« خ رشيد»، یشتی به نام اوستا

غير از خ رشيد اسات و هر چند ایزد مهر، »یرانی، . در تاریز ادیانِ ا(315-311: 1377 /1، هایشت)

ه چاآید، ولی از زمان عدیم این دو به هم مشتبه شاده، برمی اوستااین مسأله به خ بی از خ دِ 

ستایند. به مناسابت نزدیاک با دنِ ن یسد که ایرانيان، خ رشيد را به اسم مهر میاستراب ن می

رشيد مهر صحبت شده و خ غالباً از  اوستان، در تدریا یکی پنداشته شدن آنااین دو با هم و به

 (. 307)همان: « به درجة دوم نزول کرده است

ه اسات ط ر مستیيم از کيش رستم س نی به ميان نياماد فردوسی هر چند بهشاهنامة در     

 رشايد خانیيزاند که او و زال پي ندی باا ولی ابياتی وج د دارد که این ظنّ را در خ اننده برمی

ر و بارهاا ناام خداوناد ها  شاهنامهاند. رستم در پرستی ب دهخ رشيد دارند و احتماالً بر کيشِ

 طلبد:آورد و از او یاری میخ رشيد را بر زبان می
 و گاااار یااااار باشااااد خداونااااد هاااا ر

 

 دهاااد مااار مااارا اختااار نياااک زور ...   
 (41 /2: 1369)فردوسی،                      

 ]رستم[ همی گتت کای پااک دادار ها ر

 ن پااااک جاااانِ ماااراهمااای بينااای ایااا

 

 فزایناااااادة دانااااااش و فاااااارّ و زور 

 تااااا ان مااااارا، هااااام روان مااااارا
 (411 /5: 1375)همان،                         

 رشيدِ چنين او در نبرد ایرانيان با ت رانيان، هنیام مالعات با پيران ویسه، درود خهم   

 فرستد:روان را به پيران میروشن
 بااادو گتااات رساااتم کاااه ای پهلااا ان

 

 رواندرودت ز خ رشاااااايدِ روشاااااان   
 (3/206: 1371)همان،                          

ن را با آخان و دیدارش با زن جادو، از خداوند مهر که ایرانيان در م اردی رستم در هتت    

 ر باال انیاشتند )دربارة نزدیک ب دن و یکی پنداشتن خ رشيد و مهر، در سوخ رشيد یکی می

کند و همين امر م جب تغيير ( یاد می163: 174؛ زنر، 307 /1: 1377ها، یشت ت ضيح داده شد:

 شد:ای پير و نازیبا میچهرة زن جادو به عج زه
 ]رستم[ یکی طاس می بار کتاش بار نهااد

 چااااااا  آواز داد از خداوناااااااد مهااااااار

 

 دهش کااااارد یاااااادز دادار نيکااااای 

 ه چهااارتر گشااات جاااادو بااادگرگ ناااه
 (31-30 /2)همان:                               
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رشيد ال با خ در این م رد که ما را به پي ند ز نامهشاهترین ابيات برانیيزشاید یکی از بح     

با  جایی است که استندیار در نبردکند، آننمایی میراه –و احتمااًل یاری جستن از آن  –

 و به س ی خ رشيد دارد:ای به دست یازیدِن ارستم، اشاره
 ه دساااتانِ جادوپرساااتشااانيدم کااا

 

 بااه هنیااام یااازد بااه خ رشاايد دساات 
 (406ن: )هما                                      

شا د، می مبنی بر پي ناد رساتم و زال باا خ رشايد شاهنامهعالوه بر استنباطی که از متن      

را ب شد؛ زیایدالیل بيرون از متن که مبتنی بر اطالعات تاری ی است نيز این فرضيه را ع ّت م

کردند و بارای هار یاک از مظااهر بنا بر گزارش م رخين، سکاها عناصر طبيعت را پرستش می

-229: 1377ویادنیرن، طبيعت معتید به خدایی جداگانه ب دند )برای اطالع از نام ایان خادایان: 

پرسااتيدند هااا، هلياا س )خاادای خ رشاايد( را میهااا، یعناای ماسااا تای از آن( و تيااره231

(Jacobson, 1995:54) . 

ترین خادایان بشار باه شامار جا که خ رشيد جازءِ عادیمیبا ت جه به ت ضيحات باال، از آن    

 –تم و زال با خ رشايدشده است، پي ند رسسنیی و شکار پرستش میآمده و در عصر پارینهمی

دی دییار باه ت اند شاهسنیی و شکار نيست و میارتباط با عصر پارینهیب -و شاید پرستش آن

 عدمتِ اسو رة رستم و ارتباط آن با عصر شکارگری باشد. 

 گیرینتیجه

. ارترین ادوار تااریز اساتحال تأثيرگاذ ترین و در عيندورة شکارگری بشر یکی از ط النی     

سار  ئمای باا حي اناات باهکردند که در نبردی داج  زندگی میهایی جنگدر این دوره، انسان

هایی اساطيری شدند. شاید بت ان این فرضايه را موارح کارد ها تبدیل به چهرهبردند و بعدمی

 یِ وار تااریکه رستم دستان، پهل انی مرب ط به عصر شکارگری ب ده است که در فراز و فرودِ اد

های پهلا انی پارسای رساانده اسات. باا ت جاه باه بشر و با تغيير و تح التی خ د را به حماسه

تا ان در پای گذارناد میهایی از عصر شاکارگری را باه نماایش میه رگهش اهد و دالیل زیر ک

 اثبات این فرضيه برآمد:
اسات کاه در ساان و  های رستم، با حي انات یا م ج داتی اهریمنایترِ نبردها و جنگبيش     

هاای رساتم، تارین ویژگیت ان بر آن ب د که یکی از مهمش ند و میسيمای حي انات ظاهر می

 ری اوست.شکارگ

اماة جپ شیِ رستم، یادگاری از پ شش عصر شکارگری است کاه ماردم آن عصار  ببر بيان     

 کردند.خ د را از پ ست حي انات تهيه می
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 ز گرز درگرزوری رستم که یکی از خصایص رزمی اوست، یادآور استتادة مردم عصر شکار ا     

 شکار حي انات است.

ات ای صميمی، نزدیک و عرفانی با برخی حي اناعصر شکار رابوه هایرستم به مانندِ انسان     

 .گ یدچ ن رخش و سيمرغ دارد و حتا با آنان نيز س ن می

در  شااهنامهها در اصل متعلق به عصر شکارگری هساتند و زال پادر رساتم نياز در شمن     

 ش د.کس ت یک شمن ظاهر می

ستم نياز رگری خ رشيد ب ده است و مهرپرستی ترین خدایان عصر شکارظاهراً یکی از مهم     

 یادآور زندگی او در عصر شکارگری است.
 

 هانوشتپی
، د. هراکلسدهد تا پ ست شير نيما را برایش بياور. در اساطير ی نان، اوریستي س به هراکلس فرمان می1

 (.79-78: 1380 کُند. )روزنبرو،یکَند و بر تن مکند و پ ست آن را میشير را در غاری خته می

 .( 80: 1393ساخته شده است )غت ری، « ارهپتي»به نام  ببر بيانای به تیليد از منظ مة بعدها منظ مه. 2

ا در يت اول رمصحَّح خ د نياورده و فیس دو ب شاهنامهمولق، این ابيات را در متن هر چند خالیی. 3

اهره آورده است )فردوسی، ن یس دارالکتب عستخانة ملی پاریس و دن یس کتابن یس و به نیل از دستپی

ت از جمله معتید است که این ابيا« گرز نيایِ رستم»ای با عن ان (، ولی بهمن سرکاراتی در میاله334: 1366

، رکاراتیچا، مسک  حذف گردیده است )س شاهنامهاست که به اشتباه ت سس مصححين  شاهنامهابيات اصيل 

1354 :321-328.) 
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