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و كشته شدن او در نبرد با اژدها پژوهشي در روايت  هاي متفاوت مرگ بهمن
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 چكيده
و مقايسـ ترديد بررسي تطبيقي روايت بي هـايي اجـزاي داسـتانههـاي مختلـف

ب و آن ويژه مقايسهحماسي ميي و مردمي، هـاي تواند به تحليـل ها با منابع شفاهي

هـاي يكـي از داسـتان. ها بيانجامد تري در شناخت ابعاد مختلف اين داستان دقيق

هاي گوناگوني نقل شده، داستان پايان زنـدگي بهمـن حماسي ايران كه با روايت

آن. فرزند اسفنديار است از از جا كه در ايـن داسـتان بـراي نخسـتين بـار يكـي

مي قهرمانان منظومه در شود؛ جست هاي حماسي ايران در نبرد با اژدها كشته وجـو

و علل اين امر بي مي چگونگي و مهم، و تواند بسـياري از نكتـه سابقه هـاي مـبهم

اصـول تـرين زيرا اژدهاكشي از ديربـاز يكـي از محـوري. تاريك را روشن كند

و ملل جهان بوده است و قهرماني، در ميان اقوام ي حاضر بـراي در مقاله. پهلواني

اي مناسب براي تحليل علـل ايـن پديـده، نخسـت قهرمانـان فراهم آوردن زمينه

و برحسب ويژگي هاي ايراني جست اژدهاكش درحماسه شان هاي اساسي وجو شده

هاي گونـاگون مـرگ سپس روايت.ندا شده نديب همچون برخورداري از فرّه، دسته

و در سه دسـته  و شفاهي به ثبت رسيده استخراج ي كلّـي بهمن كه در منابع كتبي

و حضـور تحليل دقيق. است بندي شده تقسيم تر مـرگ بهمـن در نبـرد بـا اژدهـا

مي آذربرزين نوه دهد كه عللي رستم در اين آوردگاه با دو كاركرد متفاوت، نشان

بي احتمالي ابداع و از اين سرانجام شوم و افتخار براي فرزنـد اسـفنديار، چگونـه

.تواند سرچشمه گرفته باشد كجا مي
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 مقدمه.1

آن هاي پهلواني اگرچه زيربنايي مشترك دارند؛ اما در روايت داستان هـا، هـاي گونـاگون
مي تفاوت هـاي حماسـي ها از راه منظومـه تر اين داستان هرچند كه بيش. شود هايي ديده

هايي به صورت اند، اما روايت هاي تاريخي گذشته به روزگار ما رسيده بزرگ يا از كتاب
و قصه هـاي بررسي تطبيقي اين روايت. گويان قديم نيز در دست است شفاهي از نقّاالن

و مقايسه يك مختلف در اهميت ويژه ديگر دارايي اجزاي آن با اي است، زيرا با تعمق
و مقايسه جزئيات يك داستان خاص در منابع كهن آن تر و مردمي،ي ها با منابع شفاهي

. تري دست يافت هاي دقيق توان به تحليل مي
هاي گوناگوني نقل شده، داستان پايان هاي حماسي ايران كه با روايت يكي از داستان

ي پايان زندگي بهمـن در روايـات حماسـي درباره. نديار استزندگي بهمن فرزند اسف
:ايران، سه روايت متفاوت در دست است

مي در نخستين روايت، بهمن پس از كين- و بـه خواهي از خاندان رستم، بيمار شـود
. ميرد مرگ طبيعي مي

، بهمـن بـه دسـت نريمـان در روايت دوم بر اساس روايت- و مردمـي هاي شفاهي
ر ميفرزند . شود ستم كشته

مي- .شود در سومين روايت، بهمن به دست اژدهايي مردم اوبار بلعيده
كه هاي اين سه روايت اين ترين نكته در دگرگوني مهم از براي نخستيناست بار يكي

در جسـت1.شـود هاي حماسي ايران، در نبرد با اژدها كشـته مـي قهرمانان منظومه وجـو
و علل اين امر  مي مهم در يك داستانچگونگي مبهم هاي تواند بسياري از نكته حماسي،
و زيرا اژدهاكشي از ديرباز، يكي از محوري.و تاريك را روشن كند ترين اصول پهلواني

و در يك نگاه كلي اساسا و ملل جهان بوده رويـارويي پهلـوان«: قهرماني، در ميان اقوام
و انمـوذج ذهنـي اسـت. اساطيري جهاني اسـتي اژدها، يك زمينهو . نـوعي نمودگـار

ميـرد تـا شـود؛ مـي اي است ديرين، كه در ژرفاي تاريك نفس آدمي زاده مـي پندارنگاره
به دوباره زاده و چون بت عيار ) 237: 1385سركاراتي،(».ديگر درآيد شكل شود؛

و اروپايي اسطوره ي قهرمان با يك نيـرويي مبارزه از سوي ديگر در ميان اقوام هند
آن. گير است اي بسيار چشم شيطاني، پديده جا كه يكي از مشخصات اسـاطير آريـايي تا

او آن است كه پهلوان در يكي از ماجراهاي خود با اژدها روبرو مي و بـه پيكـار بـا شود
و هيـدرا، براي مثا«. پردازد مي ، هرقـل و ورتـرا ، اينـدره و ضـحاك ل داستان فريـدون
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و گرندل نمونه و فافنر، بيوولف و اروپـايي زيگفريد هايي از چند روايـت مشـهور هنـد
از) 237،همان(».اند اين اسطوره اين پيكار چندان اهميت يافته كه بـه صـورت جزيـي
(هــاي پهلــواني در آمــده اســت حماســه ترتيــب بــدين)13-12: 1379رستگارفســايي،.

به ها، خود نشانه اژدهاكشي در اين اسطوره مي اي از اصالت روايت اي رود؛ به گونه شمار
اي فاقد نبرد پهلوان با اژدها باشد؛ ناخواسته در اصالت روايت كه اگر اسطوره يا حماسه
و ترديد مي . شويم آن، دچار شك

هاي حماسي ايران بـه فراوانـي در منظومه بر همين اساس رويارويي پهلوان با اژدها،
مي. شود ديده مي امـا در يـك. هاي گونـاگون بررسـي كـرد توان از ديدگاه اين پديده را

مي نگرش كلّي به اژدهاكشان حماسه توان اين قهرمانان را در دو دسـته جـاي هاي ملّي،
به دسته: داد يي داراي فـرّه طور مـوروثي نخست پهلوانان خاندان گرشاسب هستند كه

از دسته. پهلواني هستند ّي هـاي بسـيار دور، از فـره گذشـتهي دوم شهرياراني هستند كه
و برخي از آنان شايستگي نبرد با اژدها را داشته .اند شاهي برخوردار بوده

و معيـار جا كه اژدهاكشي در حماسه از آن و مبنـا هاي ايراني، اهميـت بسـزايي دارد
و لياقت به سزاواري و پهلوانان مي شاهان و حماسـه شمار هـاي رود؛ بنابراين در اساطير

و منزلـت ايراني شكست قهرمان در نبرد با اژدها، نشانه قهرمـان داسـتاني كاستي مقام
و تحليل علل تكوين چنين پايـاني. آيد حماسي به شمار مي به همين دليل براي آگاهي

در بايد تصوري كّلـي از پديـده براي زندگي بهمن پسر اسفنديار، نخست  ي اژدهاكشـي
و مـرگ بهمـن در منـابع. منابع ايراني ترسيم نمود سـپس بـا بررسـي داسـتان زنـدگي

و شفاهي، بايد از راز مهم كه گوناگون كتبي ترين علل ايجاد يكي از روايات مرگ وي،
.فرورفتن در كام اژدهاست، پرده برداشت

 حماسي ملّي ايران هاي در منظومه پهلوانان اژدهاكش.2

و جنـگ ايـزدان بـا در اساطير ايران از همان آغاز آفرينش، نبرد اهـورامزدا بـا اهـريمن
و آفرينش پتياره مي هاي اهريمني، همگي در زمره ها ي گونـه. آيـدي اژدهاكشي به شمار

و اغلـب بـا و آييني دارد رويـدادهاي اساطيري اين نوع اژدهاكشي، غالبا محتواي ديني
و رسـتاخيز مـرتبط اسـت  و با معتقدات مربوط بـه آفـرينش سـركاراتي،.ك.ر.(كيهاني

و فرهنگ ايرانيان، نماد خشكهم) 238: 1385 در چنين اژدها در اساطير و سالي، پليدي
مي نوشته ) 358: 1384اميدساالر،.ك.ر(.آيد هاي اخالقي، سمبل نفس اماره به شمار
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ميبنابراين اژدهاكشي .شود در واقع مبارزه با اين نمادها قلمداد
و گذر به حماسهه اما با تحول اسطوره ا، كاركرد اژدهاكشـي نيـز دگرگـون گشـتهها

كه. است و خشـك«: به طوري و خسـوف سـالي اگر روزگاري اژدهاكشـي بـا كسـوف
و تنها، در خدمت بينش سزاوا ارتباط داشت؛ در دوره ري يا هاي تاريخي اژدهاكشي تنها

و پهلوان، درآمده اسـت  از سـوي ديگـر) 327: 1372خـالقي مطلـق،(».مشروعيت شاه
ميا العاده اژدهاكشي عمل خارق و عظمت .خشدبي است كه به قهرمانان سزاواري

مي در منظومه 2.شـود هاي حماسي ايران، رويارويي پهلوانان با اژدها به فراواني ديده

ميدر يك نگرش كلّي اين قهرمانان : توان جاي داد اژدهاكش را در دو دسته
مي دسته. الف و بـه3شوند كه از خاندان گرشاسبي نخست شامل پهلواناني هستند
يا«: شدهي آنان گفته كه درباره چنان.ي پهلواني دارندي موروثي، فرّه گونه اهميت سنّت

ك خويشكاري اژدهاكشي براي پهلوانان گرشاسبي، به اندازه ه حتي سهراب نيـز اي است
و اصيل مربـوط بـه او در ادب منظـوم حماسـي– داسـتان(كه در يگانه روايت رسمي

و سهراب شاه بي ازين-مجالي براي نبرد با اژدها نيافته) نامه رستم و كار نصـيب نمانـده
».در يكي از طومارهاي نقّالي، نبرد بسيار سختي با اژدها، به او نسبت داده شـده اســت 

) 158-157: 1386آيدنلو،و مهر مشتاق(
از هستند كه ازگذشـته4ي دوم شهرياراني دسته.ب ي شـاهيّ فـره هـاي بسـيار دور،

و برخي از آنان شايستگي نبرد با اژدها را داشته اين انديشه در اذهان. اند برخوردار بوده
چنـين نبـردي را بـه كسـي نيـز، هاي متاخّر اي تاثيرگذار بوده كه در دوره مردم به اندازه
(انـد خان پادشاه ايلخانيان نسـبت داده چون غازان از) 317: 1381نـوري اژدري،.ك.ر.

سوي ديگر بهرام چوبين كه در فهرست شاهان اژدهاكش ايران، تنها كسي است كه نـژاد
5»شـهريار ايـران« از سوي همگان، بـا عنـواناشو تبار شاهي ندارد؛ پس از اژدهاكشي

:شود خطاب مي
 زمان آفرين خوانـدند ورا شاه ايران زميــن خواندند همه هم

 گرفتش سپهدار چين در كنار وزان پس ورا خواندي شهريار
)8:183ج،1386فردوسي،(

اي نيـز داشـته هرچنـد پيامدهاي ناخجسته رسد كه اژدهاكشي با اين همه، به نظر مي
و نه آن را بر همه اين نكته را نه نمي مي توان اثبات كرد . تـوان تعمـيم دادي اژدهاكشان
و حماسه و غالبـا بـه سرنوشـت ها، بيش در اساطير تر اژدهاكشان فرجام نيكـي نداشـته
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از. اند شومي دچار شده كشتن اژدهاي لـرن، براي نمونه در اساطير يونان، هراكلس، پس
و به خون نسـوس  در پايان عمر خويش با پوشيدن لباسي كه همسرش دژانير به او داده

مي آغشته بود؛ به طرز اندوه جGrimal(،1378( گريمال.ك.ر(.ميرد باري در) 1:407،
ــد،نيبلــونگن ســرود ــزه زيگفري ــا ني ــه كشــتهدري هــاگن ب نخجيرگــاهي، ناجوانمردان
به در حماسه) Shalian(،1385 :358( شاليان.(شود مي سببي بيوولف، قهرمان داستان
مي زخم )239،همان.(شود هايي كه در مبارزه با اژدها برداشته است كشته

و هرچند شايد تنها دليل اين فرجام هاي ناخوشايند بدشـگوني كشـتن اژدهـا نباشـد
و عوامل فوق طبيعي هم در آن مؤثّرند عواملي چون لزوم كين اما ترديدي نيست خواهي

ب: عاقبت خوبي ندارند كه برخي قهرمانان اژدهاكش ايراني نيز ه دليـل اهـانتي گرشاسب
ف (رزند اهورامزدا كـرد از رفـتن بـه بهشـت بازمانـد كه به ايزد آذر، : 1381بهـار،.ك.ر.

وي گـزارش مينـوي خـرد، نخسـت در زمـره فريدون برپايـه) 234-238 ي جاودانـان
(تبديل شد6اما به انساني ميرامرگان بود بي ي رستم بـا دسيسـه)32: 1380،مينوي خرد.

فرامرز) 452: 5،1386، فردوسي(7.برادرش شغاد، در چاهي افتاد كه شاه كابل كنده بود
و برخي ديگر از منابع تاريخي، بـه فرمـان بهمـن كشـته شـد به روايت شاه .ك.ر(8.نامه

،4: 1374طرسوســي،؛463: 1383، التــواريخ جمــلم؛240: 1368؛ ثعــالبي، 480همــان،
م) 424: 1384بيك، توكّل (ورد نفرت اطرافيانش بـود گشتاسب در پايان عمر فردوسـي،.
ج1386 -412، همـان(.اسفنديار در جواني به دست رسـتم كشـته شـد) 5:429-431،
و بهـرام چـوبين) 6:123ج همان،(.اسكندر در جواني از دنيا رفت) 423 ناجوانمردانـه

شد به دست بنده .اي حقير كشته
برزو بر اساس برخي طومارها، در لشكركشي بهمن بـه سيسـتان) 205-201،همان(

براساس روايت هفـت) 212: 1386ن،يمشك؛508: 1377لشكر، هفت.ك.ر(.كشته شد
(خواهي بهمن از دنيا رفت بخش نيز در كين لشكر، جهان بـه) 523: 1377،لشـكر هفت.
شد بر برخي روايات، زهر آذربرزين بنا از پايان كـار)7: 1390آيدنلو،.ك.ر(.خورانده

و از9در ميـان پهلوانـان اژدهـاكش تنهـا سـام. شهريار اخباري به دست ما نرسيده است
و بهرام گور بودند كه به مرگ طبيعي از دنيا رفته .اند پادشاهان اردشير بابكان

هـاي تـرين ويژگـي توان گفت كه اكنون طرح كلّي مهـمميچه گذشت بر اساس آن
مي عمل اژدهاكشي در حماسه و هـاي مربـوط بـه تـوان پرسـش هاي ايراني ترسيم شده

و نبرد نافرجام وي با اژدها را در بافت اين طرح كلي، مطرح نمود . سرنوشت بهمن
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مي هايي كه در اين ترين پرسش مهم اس باره كهتوان پرسيد اين دو پرسش : اسي است
و با وجود داشتن فرّه چرا بهمن در نبرد با اژدها.1 ي شـاهي، از انجـام ايـن، كشته شد
و پيروز بيرون نيامد؟ كار آيا روايـت مـرگ بهمـن در نبـرد بـا اژدهـا،.2 خطير سربلند

و برخي متون ديگر درباره نسبت به روايت شاه و كهنگي نامه ي مرگ طبيعي او، اصالت
و  گيري روايت نخستين، به وجود آمده است؟ يا آن كه در ادوار بعد از شكلدارد

ها پـيش از هـر كـار، ضـرورت دارد كـه نخسـت اما براي پاسخ دادن به اين پرسش
و دوران پادشاهي او افكنده شود . نگاهي به زندگي بهمن

سه روايت.3 ي مرگ بهمن گانه درباره هاي

بههاي مشهوري روايت بر پايه و بهمـن ويژه بر اسـاس شـاهو نامـه، پـس از مـرگ نامـه
، بهمن پسر اسفنديار، به درخواست پدر، نزد رستم مي و اسفنديار در نبرد با رستم ماند

و بزم مي به. آموزد از او آداب رزم بهمن پس از چندي به دعوت پدربزرگش گشتاسب،
مي دربار مي و بر تخت سلطنت ايران ي كه بهمن از كشته شـدن رسـتم هنگام. نشيند آيد

مي به دست شغاد آگاه مي كند تا انتقـام خـون پـدرش را از خانـدان شود؛ قصد سيستان
امـا زال بـه اسـتقبالش. شـود وي با لشكري انبوه به سيستان روانه مـي. رستم باز ستاند

زال گـوش اما بهمن نه تنها به سـخنان.ي انتقام بازدارد رود تا شايد او را از انديشه مي
مي نمي مي دهد، بلكه بر وي خشم و او را در بند . افكند گيرد

مي در دنباله رود؛ اما از بداقبالي، توفـانيي داستان فرامرز پسر رستم، به جنگ بهمن
مي در سپاهش مي و شكست سختي اين پهلوان نامـدار سـرانجام بـه فرمـان. خورد افتد

مي بهمن به و در نتيج دار آويخته هم ه، جنگشود . يابـد چنان ادامه مـي هاي كين خواهي
مي. گيرد سرانجام بهمن بر اثر اندرزهاي فراوان پشوتن، آرام مي دارد، از جنگ دست بر

مي زال را آزاد مي و خود به پايتخت باز .گردد كند
و. كنـدي اعضاي زنداني خاندان رسـتم را از بنـد آزاد مـي بهمن افزون بر زال، همه

آ و نوهتنها در. نمايـد اي دور تبعيـد مـيي رستم را، به قلعـه ذربرزين، فرزند فرامرز  امـا
و طومارهـاي نّقـالي(ي راه رستم تور ميانه ) از نوادگان رستم در برخي روايات شـفاهي

و آذربرزين، جنـگآن. رهاند دالورانه آذربرزين را از بند مي هـاي سـختي گاه بين بهمن
مي دهد كه به شكست روي مي و فرار او از ميدان  سرانجام پس از روي. انجامد بهمن

و بهمن، آشتي برقرار مي و بهمــش دادن حوادث بسياري، ميان آذربرزين راــود ن او
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تر نيـز اشـاره كه پيشي پايان گرفتن زندگاني بهمن، چنان درباره. كند سپهساالر خود مي
مت. شد، سه روايت متفاوت وجود دارد و منابع برجـاي مانـده ايـن بر اساس بررسي ون

:كردتوان چنين گزارش سه روايت را مي

سه در نخستين روايت از روايت.1 خواهي گانه آمده است كه بهمن پس از كين هاي

و يا به مرگ طبيعي از دنيا رفت نامـه، بنابر روايت شاه. از خاندان رستم، به دليل بيماري
و بهمن پس از كين خواهي از خاندان رستم، با دختر خود همـاي چهـرزاد ازدواج كـرد

و درگذشت :چندي پس از آن بيمار شد
و سرير به بيماري اندر بمرد اردشير همي بود بي  كار تاج

ج1386فردوسي،( ،5:487(
و چون از شاهي بهمن، يـك«: بي نيز در روايتي مشابه آمده استدر تاريخ ثعال صـد

: 1368ثعـالبي،(».اي دچار شد كـه بـه مـرگش انجاميـد دوازده سال گذشت، به بيماري
از) 241 عالوه بر اين دو روايت، در چند كتـاب تـاريخي ديگـر نيـز بـه مـرگ بهمـن

هن«: است بيماري يا به طور طبيعي اشاره شده  گامي كه بهمن درگذشت، پسـرش گويند
مي)86: 1384طبري،(».دارا در شكم مادرش خماني بود چون از ملـك«: نويسد بلعمي

در جاي ديگري) 616: 1386بلعمي،(».سيزده سال بگذشت، بهمن بمرد) كيورش(= او
».گاه به عاقبت، بهمن هالك شد در ميان دريايي به زمـين هنـدآن«: از همين كتاب آمده

)625،انهم(
يك«: الّذهب نيز آمده در مروج و دوازده سـال پادشاهي بهمن تا وقتي كه بمرد؛ صـد

هاي زير از چند كتاب تاريخي مشـهور چنين در نوشتههم) 225: 1382مسعودي،(»بود
».گويند هنگامي كه بهمن درگذشت، هماي دختر او از پدرش آبسـتن بـود«: آمده ديگر

يا)507: 1386مقدسي،( چـون مـرگ او .... گويند بهمن در آغاز يهودي شـده بـود«:،
و ...«:، يـا)51: 1364دينـوري،(».رسيد؛ خماني از او بـاردار بـود  وي سـرانجام بمـرد

هاي بنابراين طبق نوشته)87: 1369مسكويه،(».پسرش داراي بزرگ، در شكم مادر بود
و نويسان، بهمن فرزند اسفنديار، به مرگ طبيع اين تاريخ و يـا بـر اثـر بيمـاري مـرده ي

.خبري از كشته شدن او در ميان نيست

هـاي شـفاهي ديـده در دومين روايت از پايان زندگي بهمن، كه در ميـان روايـت.2

نريمـان هـم«: شود، بهمن به دست نريمان فرزند رستم كه پري زاده بود؛ كشته شـد مي
و بزرگ شد تا زمان بهمن، كه بهمن نسل رستم را از  و فرامرز را كشـت زمين برداشت
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و با قشون پريان، بهمن را به دار نريمان به خون خواهي برادر خود فرامرز، حركت كرد
و فردوسي(انجوي شيرازي(».كشيد روايت ديگـري هماننـد ايـن) 159: 1369،)مردم

و گفت فرزنـدم ...«: روايت نيز در دست است كه مطابق آن درت بـرا! زال به گريه افتاد
مي فرامرز به دست بهمن، به نريمـان پـري. خواهم انتقام او را بگيري خواري كشته شد؛

و فرداي آن روز با سواران پري به سمت ايران،  و به طرف پريان حركت كرد؛ قبول كرد
به حركت و و كشتند كردند و بهمن را گرفتند ) 161-160،همان(».جنگ بهمن پرداختند
ر آن ميچه كه از اين دو بهمـن بـه دليـل شود اين اسـت كـه وايت شفاهي، استنباط

و كين و از نظـر برخـي راويـان ايـنخـ كشتن فرامرز واهيش در سيسـتان، كشـته شـده
ها خون فرامرز پايمال نشده زيرا عاقبت از خاندان رستم كسي پيدا شد كه انتقـام داستان
. اش را از بهمن بگيرد خانواده

سومين روايت از فرجام زندگي بهمن، چنين است كه اژدهايي مردم اوبار، بهمن.3

نامـهي فرو رفتن بهمن در كام اژدهـا در بهمـن بنابر اين روايت، صحنه. را بلعيده است
:چنين توصيف شده است

 دگــربــاره آن اژدهـــاي دمان فرو برد دستش هم اندر زمان
 ...آواز كرد كـه مـن رفتـم اي نامدار نبرد بــه برزين يل، بهمن

 زمانه سخن دردهانـش شكست به كـام چنان اژدها در نشست
 فرو خوردش آن اژدهـاي دمان زمانــه ســرآمد بر او پر زيان

)601: 1370،الخير ايران شان بن ابي(
آذر«: در چند متن تاريخي ديگر نيز به مرگ بهمن در نبرد با اژدها، اشاره شده است

و اصـفهان، بهمـن را اژدهـا  برزين پهلوان گشت بهمن را، پس به ديـركجين، ميـان ري
 بهمن متوجـه«: احياءالملوكچنين در كتابهم)54: 1383،التواريخ مجمل(»...بيوباريد
در)45: 1344سيسـتاني،(».ده، فـرو بـرد ها به قدرت نفس، بهمن را كشياژد. اژدها شد
به نامه آغاز داراب و بـه ...«: شـود طور خالصه اشاره مـيي طرسوسي نيز به اين روايت

و دهن بـازكرد يك آتـش دردميـد در صـحرا، چنانـك. بار، اژدها از آن كوه، بيرون آمد
و پاي فرو مرد به. بهمن به دست به هزيمت رود؛ كه آن اژدر پيشخواست كه و تر آمد

شد يك و او در دهن اژدها، ناپديد )9-8: 1374 طرسوسي،(».دم او را دركشيد؛
ا در روايات شفاهي نيز داستان بلع جا آمـده ژدهـا، در چنـد يده شـدن بهمـن توسـط

به«: براي نمونه. است از اي كه فقط سـر بهمـن كام خود فرو برد به اندازه اژدها بهمن را
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و شاه( انجوي(».دهان اژدها بيرون بود در طومار هفـت لشـكر)218: 1369،)نامه مردم
 بهمن با آذر برزين، متوجه جنگ اژدها«: ناگوار چنين روايت شده است نيز، اين پيشامد

ي كـوهي سـر اژدها چون لختـه. چون به نزديكي غار رسيدند برزين نعره كشيد. شدند
در يـك) 569: 1377لشـكر، هفـت(».ربـود برداشته، قلّاب نفس را كشيده بهمـن را در

روايت ديگر آمده كه آذربرزين در تعقيب بهمن بود كه ناگهان اژدهـايي در پـيش روي 
نامـه شـاه.ك.ر.(بهمن از ترس برزين خود را در كام اژدها انداخت. شود بهمن ظاهر مي
د بهمـن بـا در يكي ديگر از طومارهاي نقالي آمده كه نبر)ب79برگ: طومار نثر نقالي

شد«: گيرد اژدها، در كنار درياي هند صورت مي گفتند نزديك درياي هند، اژدهايي پيدا
العـالج. برزين گفت واهمه داري من بـروم. بهمن مست شراب بود... رساند صدمه مي

: 1386مشـكين،(»... از صد قدمي اژدها او را به دم در كشيد تا سرش را فرو بـرد. رفت
تر بدان كه اين روايت، برگرفته از روايت تاريخ بلعمي باشد كه پيش احتمال دارد) 223

دوي اين روايات سوم درباره همه.اشاره شد ي مرگ بهمن كه بدان اشاره شـد، حـاوي
از.ي رستم اسـت نوه» آذربرزين«و حضور» نبرد با اژدها«مضمون مهم يعني هـر كـدام

ح اي با داستان اين دو عنصر پيوند ويژه رو. كنـد ماسـي پيشـين ايجـاد مـي هاي از ايـن
.تري بررسي شود سزاوار است كه روايت سوم، با دقّت بيش

 تر به روايت كشته شدن بهمن در نبرد با اژدها نگاهي دقيق.4

از چنان و سـرانجام پـس كه گفته شد پس از مرگ رستم بهمن به سيسـتان حملـه كـرد
و آذربرزين و بهمـن او را سپهسـاالر خـود كشتارهاي فراوان، ميان او ، آشتي برقرار شد

نامه چندي پس از آشتي بهمـن بـا آذر بـرزين، در شـكارگاهي بنابر روايت بهمن. كرد
و مـي چند نفر از دهقانان، براي دادخواهي نزد بهمن مي گوينـد كـه چنـدي اسـت آيند
:رساند اژدهايي پيدا شده كه زيان فراوان به مردمان مي

ه ز نو نبينيم شاخي بـــه گــــاه درو بكــــاريم  ـرسال تــخمي
 بـها به گــــاه درودن يـــكي اژدهـا بيــــايد كنــد دشت ما بي

 بسوزد همه دشت زان سان به دم كه نه سبزه ماند زمين را نه نـم
بن راناي( )1370:596الخير، ابي شان

پـس از رسـيدن بـه 10.شود كه شر اين پتياره را از مردمان دور سـازد بهمن برآن مي
دهد كـه هـركس سـر اژدهـا را بيـاورد؛ نزديكي اژدها، بهمن به پهلوانان خود وعده مي
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تـا. دهـد كس درخواسـت او را پاسـخ نمـي هيچ. نياز شود چندان گوهر بدو دهد كه بي
مي آن ولي او در نخستين رويـارويي، از اژدهـا. شود كه رستم تور داوطلب كشتن اژدها
مي مي و خود را باالي درختي پنهان در اين هنگام بهمن رو به آذر بـرزين. سازد گريزد
مي مي و بدو :گويد كند

و آمــد به نزديك شاه هــمي كـرد در شــاه برزين نگاه  چو برگشت
ه جهــان را چنان دد بديد يكي ســـــوي برزين يل بنـگريد چو شــا

 جوي بـه مــا دارد اين هول پتياره روي به برزين چنين گفت كاي نام
و نن گ كنون من شوم پيش يا تو به جنگـچو شـد رزم اين اژدها نام

)600-599،همان(
همي سخن بهمن تعارف در اين ابيات شيوه و ترديد و با ترس گويي. راه است گونه

و. داند كه فرمان او در نظر آذربرزين ارزشي نـدارد بهمن از پيش مي بنـابراين بـا شـك
مي. كند ترديد، از برزين پرسش مي :ويدگ برزين نيز با سخناني دو پهلو در پاسخ شاه

 گفت كه او با هنرهاي شاهيست جفتسـزاوار اين رزم شـاهست
ي كه بـا اژدهـــا بـــر نيايد كـسيـبدو گفت كـز تــو شنيــدم بس

و بـس يكي گرد گرشاسـبِ فـ  ريـادرسـيكي را فرامرز كشته است
 دارـدر پارس رفتي تو اي نام سـه ديگر تو كشتي درين روزگار كـه

سرـكه از تـن نيــاي تــو ببريرـت به شـه گفــت كان اژدها هول د
ج جـوي گشتاسب رزم آزماي جهان ايـاز آن رزم در روم بگرفت

)600،همان(
و رقابت خاندان رستم با خاندان در ابيات باال، در لفّافه و تعارف، دشمني ي تحسين
كننـد طـرف مقابـل را بـه هردو قهرمان داستان تـالش مـي. لهراسب كامال مشهود است

اي چنين صـحنه. دانند پاياني جز مرگ ندارد جنگ سختي روانه سازند كه به وضوح مي
هـاي حماسـي ديـده وانان خود، تا اين زمان در منظومـه زدن شهريار ايران با پهل از چانه

آن نشده است؛ زيرا مي به محض ي مبـارزه كرد، پهلواناني كه شايسته كه شاه درخواست
و بدون درنگ به ميـدان كـارزار مـي بودند خود داوطلب نبرد مي از ايـن. تاختنـد شدند

و جنگاوران ايراني اين گذشته، هيچ به گاه پهلوانان بهگونه آن فكر در بردن جان خويش،
آنان حتي از نبرد پادشاه با دشمنان نـه چنـدان. اند هم با به خطر انداختن جان شاه نبوده

كي. ردندك زورآور نيز، جلوگيري مي خسـرو بـا شـيده فرزنـد به ياد آوريـم كـه در نبـرد
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و خـود داوطلـب افراسياب، دالوران ايراني، او را از رويارويي با شيده برحـذر داشـتند
و بهتـر بگـوييم از زمـان حكومـت. نبرد با او شدند داري اما از دوران پادشـاهي بهمـن

لهراسب، ارزش خاندان كياني رو به كاستي نهاده ديگر خاندان رسـتم در خـدمت شـاه 
و حاضر نمي از. شوند جان خود را براي او به خطر اندازنـد نيستند بنـابراين بهمـن كـه
مي شدهن سخنان برزين اندوهگي :رود است به ناچار خود به جنگ اژدها

ببـرگستـدـنــدل گشت شـاه بــرافـكگـز گفتار او تن سيــوان اهـر
ت تنچـو نزديك آن اژدهـا گـشن را به خفتــان جنگـبپوشيد گـت
بـت زوبين زهـــر آبگـونـبينداخ آمسنـانش نـه خاك اندر ونـگـد
ي بــك دم آن اژدهـا را نهيـب گسسته شدش هردو پاي از ركيـبزد

هـز اسب اندر افتاد خـاور خـداي فــرو بـ پـردش آن اژدها ايـردو
ب ــد كاي پهلوان زينهـار خـروشي دمــرآرد هم اكنـكــه از مـن ارـون
مچنـين نـجان خـردم كه بـاردـپاسـخ آورد آن شير ردــكـنـد بازي

) 600،همان(
و اين خود بـه بنا بر بيت آخر، برزين در ياري رساني به شاه ايران هيچ تالشي نكرد

بـرزين بـدين. دهد كه برزين برآن بوده است تا اژدها بهمن را فرو بلعد خوبي نشان مي
و خاندانش را بگيرد روش مي حتي جلو رستم توراو. خواست از بهمن انتقام خون پدر

:گيرد را كه درصدد ياري رساندن به بهمن بود مي
 زد جهـان پهـلوان كــه تـو كينـه داري مـگر بـر روانبربـرو بـانگ

كه گر او را بيوبارد از تـن درسـت مرا خوش  گردي تو سستتر آيد
 دد به هرحال دوست ام داستاني نكوسـت كه دشمـن نگـر ازيــن باره

ي گـرش تـاج شـــاهي به سر بر نهـيـتهدل دشمـن از كين نگردد
)601-600، همان(

و انزجار آذربرزين از بهمن، به وضوح از اين ابيات ديده مي در. شـود نفرت بهمـن
رستم تور با پريشـان خـاطري، بـرآن. كند كام اژدها يك بار ديگر درخواست كمك مي

ك سـوم بـار بهمـن بـراي. يـردگه به ياري بهمن بشتابد اما برزين جلوي او را مـي است
به همان مي گونه كه مي تدريج در دهان اژدها فرو و از پهلوانان كمك رفت؛ فرياد  زند
:خواهد مي

 همـي كــرد نيرو شه مســـتمند كز آن اژدهــا او رهـد بي گزند
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ب دگر گفت كـــاي پهلو نيك ز بهر خدايـراي ه فـريـاد من رس
 از آن زاري شــاه رستــــم ورا همي خواست رفتن نكردش رها
 دگر باره آن اژدهــــاي دمــان فـــرو برد دستش هم اندر زمان

)601،همان(
در ازين پس بهمن كه ديگر از رهايي خود نااميد شده بود ماننـد پـدرش اسـفنديار،

:مرگ، سفارش فرزند خود هماي را به برزين كرد لحظات
ك ه من رفتــم اي نامدار نبـردـبــه بــرزين يل بهمن آواز كرد

هم نگه ايـش مكـن پند آن رهنمـاي فرامـدار تـاج كيــــان بر
 ــرياري نو آيد پديـدـز مــــن بار دارد چو آيد پديد ازو شهـ

بنا ه بـــر سرش زود تاج پـدرـگـر دختـــــر آرد گر آرد پسر
 زمانه سخن در دهانش شكست به كام چنان اژدها در نشسـت

)601، همان(
دارتـر، چنـين روايـت اي بسيار معنا هاي شفاهي به گونه پايان اين داستان در روايت

از فرو برد به اندازه ژدها بهمن را به كام خودا«: شده است كه اي كـه فقـط سـر بهمـن،
زد. دهان اژدها بيرون بود و سـر اژدهـا آذر برزين شمشير را كشيد؛ چنان بر فرق بهمن

و گفتدو چهار كه هر را: پاره شدند و بهمـن حاال اژدها را به تالفي خون بهمن كشتم
:به تالفي خون پدر

و دگر پادشـاه  دو دشمن به يك تيغ كردم تباه يــــكي اژدها
 كــــه اژدر به خون شهنشاه نو شهنشه به خـــون فرامرز گو

» ور هم به خون پدرـكـــــه اژدر به خون شه نامور شــه نام
و شاه( انجوي شيرازي( )218: 1369،)نامه مردم

گونه كه آذربرزين بر اين باور اسـت كـه بـا در حقيقت در اين روايت شفاهي همان
و هم اژدها را بـهي يك ضربه شمشير خويش، هم انتقام خاندان خود را از بهمن گرفته

.توان پذيرفت كه اين عمل دو كاركرد متفاوت دارد كين بهمن كشته است؛ مي
ميي داستان پس از مرگ بهمن، سپاهي در ادامه و چـون ان او به جايگاه اژدها روند

آذربـرزين بـا مسـرّت. آورند يابند ناله فراوان از دل برمي از مرگ شاه خويش آگاهي مي
مي خاطر، نويد وجود شهريار نو را به آن و براي توجيـه گنـاه خـويش در عـدم ها دهد
:آورد ياري رساني به بهمن، چنين عذر مي
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ش ارــده بودم از آموزگـــهريار كه بشنينبــودم بـــــــدان ياور
 كـه او را يكي رنج خواهد رسيد بـود گـــور او در جهان ناپديد
و كيــنه خواه  اگـر هـر چه در روي گيتي سپاه شدي شاه را ياور
 نگــشتي رها شاه خورشيد چهر نگشتي دگــرگونه گردان سپهـر

)603، همان(
يك سرانجام ايرانيان پس از آن آورنـد؛ ماه سوگ بهمـن را بـه جـاي مـي كه به مدت

مي هماي را بر تخت شاهي ايران مي و آذربرزين، جهان پهلوان دربار او .شود نشانند

 گيري نتيجه.5

مي در حماسه و روايات ايراني، يگانه قهرماني كه در نبرد با اژدها كشته شـود؛ بهمـن ها
آن.است و برخي متون تاريخي كهن، نيامـده اسـت بـه جا كه اين داستان در شاه از نامه

مي نامه، متأخّر روايت آن، نسبت به روايت شاه. رسد نظر مي و اين تواند معلـول تر است
:ي زير باشد هاي سه گانه يكي از علّت

و سـزاواري.1 پهلوانـان در امـر پهلـواني اژدهاكشي درفرهنگ ايراني، نماد شايسـتگي
روايـي بـر فرّه بوده كه شايستگي فرمـان است؛ بنابراين از نگاه ايرانيان، بهمن شاهي بي

 11.ايران را نداشته است
و برخي نوشته در شاه.2 و هاي ديگر، قرايني موجود است كـه نشـان مـي نامه دهـد زال

پر. اند رودابه، بهمن را نفرين كرده :يشان زال را بديد؛ نفرين كردرودابه چون حال
 ار زمين باد بي تخم اسفنديارـــمبيناد چشم كس اين روزگ

ج1386فردوسي،( ،5:482(
و پشوتن نيز پس ازكشته شدن فرامرز، به بهمن اندرز داد كه زال را از بند رها سازد

:او به درگاه پروردگار، برحذر باشد از ناليـدن
ز بن د بنـــالــد بـــــه پروردگار بلندـچــــو فرزند سام نريمان

 12بپيچي تو زان گرچه نيك اختري چــــو با كردگار افگند داوري
)481-480همان،(

ق ميبر اساس اين آن توان گفت كـه راويـان داسـتان راين هـاي حماسـي ايـران، بـر
و نفرين بوده و زال بـي هاي اند كه با ساختن اين داستان، نشان دهند كه ناله اثـر نمانـده

هدف ديگر اين راويان از ساختن ايـن روايـت، ايـن. عاقبت دامن بهمن را گرفته است
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ناحق خاندان رسـتم، عاقبـت بـه مجـازاتي خون بوده است كه نشان دهند كه ريزنده
.خود رسيده است

مي.3 و اصـلي رسد مهـم به نظر تـرين دليـل پيـدايش ايـن داسـتان، لـزوم اصـل تـرين
و انتقام كين آن. هاي حماسي اسـت جويي، در داستان خواهي و جـا كـه كـين از خـواهي
بن انتقام رو مسـلّم اسـتو مضموني اساسي در ادبيات حماسي است، ازيـن مايه گيري،

و آواره كه كشنده ي خاندان رستم نيز، بايد روزي تاوان بدكاري خـويش كنندهي فرامرز
خـواهي بر همين اساس بايد كسي از خاندان رستم پديد آيد؛ تا بـه خـون. را پس بدهد
در. فرامرز برخيزد ايه جايگاهي است كه بار اين انتقام بر شانه آذربرزين فرزند فرامرز،

اما چون پس از آشتي با بهمن، سوگند يادكرده كه به او آسيبي نخواهـد رسـاند؛.اوست
و هم پيمان شـكني بايد به دنبال فرصتي مناسبي باشد تا هم انتقام خود را از بهمن بگيرد

هاي حماسي را بر آن داشـته ترتيب اين تناقض برخي راويان داستان بدين 13.نكرده باشد
گيـري، بـه رسـتمم نريمان از نسل پريان را، براي امر انتقـام است كه وجود پسري به نا

اما روايت پديدار شدن اژدها در نخجيرگاه، به داستان فرجـام كـار بهمـن،. نسبت دهند
بهمن تـاوان خـون خانـدان رسـتم را بـاز در اين صحنه،. كشش خاصي بخشيده است

بر. پردازد مي آن روايات ديگري كه ان كار بـا شمشـير خـود، هـم ها، برزين در پاي طبق
و هم بهمن را نابود مي ي دهنـده سازد؛ نيز شگرد داستاني ديگري است كـه نشـان اژدها

و كاري آذربرزين است تا بدين اداي خويش گونـه او نيـز بـا گـرفتن انتقـام خـون پـدر
شـكناني پيمـانو هـم در زمـره خاندانش، در شمار پهلوانان با غيرت ايراني قرار گيرد

.قرار نگيرد
وو بسيار مهمي نامحسوس اما در وراي اين نتايج روشن، نكته تري نيز وجـود دارد

آني اين مباحث در مورد روايت كه مجموعه آن اين و ارتباط هاي گوناگون مرگ بهمن
دهـد كـه ابـداع روايـاتي خاندان رستم، به خوبي نشان مـي خواهي ناتمام مانده با كين

و گاه متاخّ و ادامه-رجديد و حماسيي سنّت در جهت استمرار تر بيش-هاي اساطيري
مي به دست تخيل توده و بستري براي زايـش داسـتاني مردم انجام تـر هـاي تـازه گيرد

. سازد فراهم مي



و كشته شدن او در نبرد با اژدها پژوهشي در روايت 127 ـــــــــــــ هاي متفاوت مرگ بهمن

ها يادداشت

مي«: است گران نوشته يكي از پژوهش.1 و منيژه، توان تصوركرد آن قدر كه بعد از داستان بيژن
هم رستم نوه كه در بسياري از حوادث و اي دارد برزو نام سـرانجام عنان نياي خود رستم است

و زندگي هم در طي حوادثي، اژدهايي مردم اوبار، وي را مي مي بلعد كوسـج،(».پذيرد اش پايان
ب)و چهار پنجاه: 1387 كه برزو ه دست ديوي به نام كلوند يا كلوبنـد اما در روايات آمده است

در يك طومار نقالي)212: 1386؛ مشكين، 508-507: 1377، لشكر هفت.ك.ر(.شود كشته مي
به سر مي كه برزو در مداين زد آمده است و با شنيدن خبر مرگ رستم، دست به خودكشي .برد

)آ79برگ:، مجلسنامه طومار نثر نقالي شاه(
از هاي حماسي ارجاع داده تنها به منظومهر اين بخشد.2 به دليل جلوگيري از بسـط كـالم، و

و يا نقّالي صرفه به منابع تاريخي و گرشاسـب بـه. ايم نظر كرده پرداختن به اژدهاكشي فريـدون
شد كه كهن دليل اين هاي اژدهاكشي ترين نمونه مهم. الگو هستند؛ در برخي منابع ديگر نيز اشاره
:1372،؛ خـالقي مطلـق491-138: 1384تخواه،دوس.ك.ر( گرشاسب:از بع عبارتنددر اين منا

: 1909، صـد در نثـر صـد در بنـدهش؛142: 1378،؛ داستان گرشاسب1381:234؛ بهار، 323
-303؛138-137: 1384خواه، دوست.ك.ر( فريدون؛)166-165؛60-1354:59 اسدي،؛86

ــي،502و491؛452-451؛439؛348-347؛304 ج1386؛ فردوس .ك.ر( ســام؛)1:82-83،
ج .ك.ر( رستم؛)78-1386:77؛ خواجوي كرماني،347-5:346ج؛ همان،233-1:232همان،
-آ122: بريتانيـاب؛ داسـتان پتيـاره، 115بـرگ:؛ ببر بيان، بريتانيا29-26: 2،1386ج،فردوسي

، فرامرزنامــه؛96-72،91: 1382 14،فرامرزنامــه.ك.ر( فرامــرز؛)71-1380:70ب؛ مـادح، 122
: 1370الخيــر، ايرانشــان ابــن ابــي.ك.ر(آذربــرزين؛)386-387، 280-282،295-296: 1324
بـرگ: طـايي، پـاريسع.ك.ر( بـرزو؛)122-120: 1377 مختاري،.ك.ر( شهريار؛)522-526
 گشتاسـب؛)آ207بـرگ،همـان.ك.ر( بخـش جهان 15؛)ب308 ب، برگ127-آ127آ، برگ76

ــي،.ك.ر( ــفنديار؛)43: 5،1386جفردوس ــان،(اس ــكندر؛)233هم ــان،(اس ؛)84-6:82جهم
همـان،( بهرام چـوبين؛)578-577و468همان،( بهرام گور؛)186همان،.ك.ر(اردشير بابكان

).40: 1383 نامه، هماي( هما؛)182-8:181ج
بر پژوهشي برخي بنابر عقيده.3 دهاك، الگويي براي شـاهان پـس آژي گران، پيروزي فريدون

و نبرد گرشاسب با اژدهاي شاخ الگويي است بـراي پهلوانـان خانـدانش در امـر دار، كهن از او
(اژدهاكشي مي)khaleghi Motlagh ،1989 :202(خالقي مطلق. روش كوشند تـا بـدين آنان

كن  و يا ديگر جانوران ددمنش، سـزاواري خـود را ثابـت  مطلـق، خـالقي(.نـد يعني كشتن اژدها
1361 :43(

در ي، كـيـبرده شده در باال، بر اساس يك روايت شفاه عالوه بر شهرياران نام.4 كـاووس نيـز
درـه كوه و او را از پاي (آورد اي ممسني با اژدهايي به نام قهقهه مبارزه كرد  انجوي شـيرازي.
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و قهرمانان شاه( فيروزشـاه همچنين از خاندان كياني، ملك بهمـن پسـر)85: 1369،)نامه مردم
و او را از ميان برمي فرزند داراب نيز، با اژدهايي مبارزه مي )412-1388:409بيغمي،(.دارد كند

و لياقت پادشاه در شـاه.5 ه، ظهـورـنامـ يك مثال جالب از آزمون اژدهاكشي در اثبات حقّانيت
به شكل اژدها است تا ازين راه، فرزندان خود را بيازمايد  آمـده نامهكه در شاهاو چنان. فريدون

را)106-1،1386:103 فردوسي، خالقي مطلق،( كه فرزنـدان خـود پس از اين آزمايش است
و جهان را بر پايه نامگذاري مي آن نمايد خـالقي(.كنـد هـا بخـش مـيي سزاواري هريك، ميان

)khaleghi Motlagh ،1989 :202(مطلق 
در خالقي.6 مي مطلق بـه. سبب راه يافتن مرگ بـر فريـدون، روشـن نيسـت«: نويسند اين باره

آناحدس  چنين بوده كه فريدون با تقسيم جهان، ميـان پسـران خـود، تخـم وست، شايد علّت
دو. كينه را در ميان آنان پراكند و سپردن به گمان ما شايد علّت اصلي، همان نفس تقسيم جهان

كه بر و تور بوده است به سلم و در نتيجه خالف ايرج، از فرّهبهره از آن ي ايزدي بهره نداشتند
)281: 1372خالقي مطلق،(».دو بهره از جهان، به دست فرمانروايان ناسزاوار افتاد

(هاي ديگر درباره پايـان زنـدگي رسـتم بنگريـد براي ديدن روايت.7 :1374رستگارفسـايي،:
921-934(

بـراي ديـدن ايـن. روايـات متعـددي در دسـت اسـتي چگونگي مرگ فرامرز نيـز درباره.8
به مقاله روايت .»بررسي فرامرزنامه«ي سجاد آيدنلو با عنواني فاضالنه ها بنگريد

كه در حـق زال روا.9 به دليل ستمي كه سام در پايان عمر در برخي روايات مردمي آمده است
به گونه بـ داشت؛ بيمار شد كه از بوي تعفّن بدنش، كسـي (شـده او نزديـك نمـي اي انجـوي.

و قهرمانان شاه(شيرازي  ) 302: 1369،)نامه مردم
در. 10 به اين داستان، (آمده است نامه عجايبروايتي نزديك اامـ)313: 1375همداني،.ك.ر.

شـايد راوي. شـود خود او نيز پس از مـرگ اژدهـا، كشـته مـي.ي اژدها اسفنديار است كشنده
ا آن را بـه اشـتباه بـه اسـفنديار داستان حكايت نبرد  بهمن با اژدها را، در ذهن داشته است؛ امـ

.است نسبت داده
ل در بندهش اشاره. 11 كه در خور تأمـ به احوال بد ايرانيان در روزگار پادشاهي بهمن شده اي

در همان هـزاره، چـون شـاهي بـه بهمـن اسـفندياران رسـيد؛«: در اين متن پهلوي آمده. است
شدش ايران و از تخمه. هر ويران به دست خود، نابود شدند ي شـاهي كسـي نمانـد كـه ايرانيان

بـه تـازش توانـد اشـارهي بنـدهش هـم مـي اين گفته) 140: 1380،دادگي فرنبغ(».شاهي كند
به وجود اخـتالف خواهانه كين و هم گوشه چشمي به سيستان ميـان اعضـاي خانـداني بهمن

و درگيري. داشته باشدكيانيان بر سر پادشاهي،  ها، از دوران زمامـداري لهراسـب اين اختالفات
به سوي روم گريزان شـد چنان.به وجود آمده بود و .كه گشتاسب از پدر خويش روي گردانيد

و موجبات مرگ خويش  اسفنديار نيز براي تصاحب پادشاهي، بارها با پدر خويش مجادله كرد



و كشته شدن او در نبرد با اژدها پژوهشي در روايت 129 ـــــــــــــ هاي متفاوت مرگ بهمن
.را فراهم ساخت

كه پيشها اين سفارش. 12 به بهمن، يادآور سخنان سيمرغ به رستم است تر گفته بودي پشوتن
ي ترديـد كشـنده بر اسـاس همـين باورهـا، بـي.ي اسفنديار، فرجام بدي خواهد داشت كشنده

به. فرجام نخواهد بود خاندان رستم نيز، نيك اي است كه گويا او نيز منتظـر گونه سخنان پشوتن
به بازگشت از سيستان فرامي پيشامد ناگواري براي بهمن .خواند بوده است، ازين رو او را

به بدشگوني نابود كردن خاندان رستم شده است نيز اشاره نامه بهمندر ازآن. اي جا كـه زال
كه فرزندان به اسارت گرفته بهمن مي :ي او را، آزاد كند تا وي نيز، از نفرين او بپرهيزد خواهد

خ كنـگر اين چند تن را ببخشي تو ونــون ببخشم تو را خون خود هم
به يـــزدان بــه پيرامـنت به خون دامنت نگــردم  بـدان سـر نـگيــرم

)445: 1370الخير، شان ابي ايران(
به كورشدن بهمـن شـده بـود؛ اشـاره شـدهن در داراب كه منجر امه نيز به نفرين كردن زال،

و بـه سـبب آن دعـا، زال دعاي بد بر بهمن همي«: است و آن دعاي بد، در بهمن اثر كـرد كرد
و يك نيمه نديدي و ازآن علّـت، بهمـن را دوازده. يك نيمه از روز بديدي تا زال از دنيا برفت

كه با كس  چه حال افتاده استسال برآمد )5: 1374طرسوسي،(».نگفتي كه مرا
به تخت«: در برخي روايات شفاهي آمده است. 13 كه قول داده بود بهمن را، دوباره آذر برزين

و هم بهمـن را از بـين بـرد  انجـوي(».بنشاند در فكر بود چكنم تا هم قولش سر جايش باشد
و فردوسي(شيرازي  )146: 1369،)مردم

ا. شامل دو بخش اسـت فرامرزنامه. 14 بخـش نخسـت را مجيـد سـرمدي تصـحيح كـرده امـ
و اي ممتّع بر اساس كتاب اكبر نحوي در مقاله.ي آن را گمنام دانسته است گوينده هـاي رجـال

.ك.ر(.انـد الدين مرزبـان فارسـي معرّفـي كـردهي اين منظومه را رفيع شواهد تاريخي، سراينده
)1381:135نحوي،
تعـداد ابيـات. استي چاپ سنگي بمبئي فرامرزنامهي دوم، عنوان بخش چهارم رامرزنامهف

و موضوع آن دالوري و جزايـر آن حدود شش هزار بيت هاي فرامرز در سـرزمين هنــدوستان
(ي ديگـري يافـت نشـده اسـت از اين روايات فرامرزنامه تـاكنون نسـخه. خاوري است .ك.ر.
)1361:34خالقي مطلق،

كه بيش از شصتي منظومه عطايي گوينده. 15 و در فهرستي مفصلي است هـا هزار بيت دارد
ي مضامين داستاني آن به احتمال فراوان نـام اصـلي ايـن برپايه. ثبت شده است برزونامهبه نام 

 1189بـه شـمارهي پاريس اي از اين منظومه در كتابخانه نسخه. لشكر بوده است منظومه، هفت
مي 410در در. شود برگ، نگهداري عكس اين نسـخه را اكبـر نحـوي بـا بلنـدهمتي خـويش،

كه از ايشان صميمانه سپاسگزاريم . اختيار ما قرار دادند
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 فهرست منابع

.طهوري: كوشش حبيب يغمايي، تهرانبه.نامه گرشاسب). 1354(.توسي اسدي

(اميدساالر، محمود و ادبيات فارسـي دانش اژدها، مندرج در). 1384. ، بـه1ج.نامه زبان
و ادب فارسي: كوشش اسماعيل سعادت، تهران .358-357صص.فرهنگستان زبان

(انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم و شاه). 1369. .علمي: تهران.نامه مردم
(انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم و فردوسي). 1369. .علمي: تهران.مردم

(شيرازي، سيدابوالقاسم انجوي و قهرمانان). 1369. .علمي: تهران.نامه شاه مردم
(آيدنلو، سجاد .2ي، شـماره9سـال:، تهراني پارسي نامه.»بررسي فرامرزنامه«). 1383.
.198-175 صص

(آيدنلو، سجاد و طومارهـاي نّقـالي«). 1390. 3سـال . بوسـتان ادب.»ويژگـي روايـات
صص1ي شماره ،1-28.

و: تهـران تصـحيح رحـيم عفيفـي،.نامه بهمن).1370(. الخير ابي شان ابن راناي علمـي

. فرهنگي
. or.2926نامه موزه بريتانيا به شماره خطي شاهي مندرج در نسخه. ببر بيان

محمد پروين گنابـادي،-تقي بهارتصحيح محمد. تاريخ بلعمي). 1386(.بلعمي، ابوعلي
.هرمس: تهران

.آگه: كتايون مزداپور، تهران ويراستار.ايران اساطير پژوهشي در).1381(.بهار، مهرداد
.چشمه: مهران افشاري، تهران-كوشش ايرج افشاربه. نامه فيروزشاه). 1388.(بيغمي، محمد

بـه كوشـش طـاهره پـروين اكـرم،.تاريخ دلگشـاي شمشـيرخاني ). 1384(.ل بيگتوكّ
و پاكستانمركز: آباد اسالم . تحقيقات فارسي ايران

محمد فضايلي،ي ترجمه. تاريخ ثعالبي). 1368(.ثعالبي نيشابوري، عبدالملك بن محمد
.نقره: تهران
(مطلق، جالل خالقي  پـاييز،ي، شـماره1سـال:، آمريكـا نامـه ايران.»فرامرزنامه«). 1361.

.45-22صص
دهباشـي، كوشـش علـي بـه كهـن، گل رنج هاي.»ببر بيان«). 1372(.مطلق، جالل خالقي

.342-275صص. نشر مركز: تهران
.دنياي كتاب: تصحيح ميترا مهرآبادي، تهران.نامه سام). 1386(.خواجوي كرماني

. or.2926نامه موزه بريتانيا به شماره خطي شاهي مندرج در نسخه.داستان پتياره
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و جمشيد گلشاه (هاي ديگرو متن داستان گرشاسب، تهمورس گزارش كتايون ). 1378.
.آگه: مزداپور، تهران
(دوستخواه، جليل .مرواريد: تهران.ترين سرودهاي ايرانيان اوستا كهن.)1384.

.ني: محمد مهدي دامغاني، تهراني ترجمه.اخبارالّطوال.)1364(.دينوري، ابوحنيفه

(فسايي، منصوررستگار در«). 1374. از نميـرم مجموعه مقاالت.»مرگ رستمروايتي ديگر
صـص.دانشـگاه تهـران: رضـا سـتوده، تهـران، به كوشش غالمام اين پس كه من زنده

921-934.
.توس: تهران.اژدها در اساطير ايران). 1379(.فسايي، منصوررستگار

و حماسه).1385(.سركاراتي، بهمن مندرج در كتـاب.ي ايران پهلوان اژدركش در اساطير
صص: تهران،شكار شده هاي سايه .249-237طهوري،

 بنگاه: اهتمام منوچهر ستوده، تهران به.احياءالملوك). 1344(.سيستاني، ملك شاه حسين
و نشر كتاب .ترجمه

: تهـران سـعيدي، اصغري علي ترجمه.جهان هايي حماسه گنجينه).1385(.شاليان، ژرار
.چشمه

 90069ي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره نسخه. نامه طومار نثر نقالي شاه
و صد در بندهش . بمبئي.به كوشش دابار). 1909(.صد در نثر

و الملـوك ). 1384(.طبري، ابوجعفرمحمـدبن جريـر صـادقي ترجمـه.تـاريخ الرسـل
و فرهنگي: نشات، تهران . علمي

و علمـي: اهللا صفا، تهـران كوشش ذبيحبه نامه، داراب).1374(.طرسوسي ابوطاهر محمد
.فرهنگي

.1189ي پاريس به شمارهي كتابخانهي نسخه.جديدي برزونامه. عطايي
(فرامرزنامه .رسان خانه فيض چاپ: به كوشش رستم سروش تفتي، بمبئي). 1324.
و مفاخر فرهنگي:، تهرانتصحيح مجيد سرمدي). 1382(.فرامرزنامه .انجمن آثار

 مركــز: مطلــق، تهــران تصــحيح جــالل خــالقي.نــام شــاه).1386(.فردوســي، ابوالقاســم
.المعارف بزرگ اسالمي دايره
. توس: تهران،بهار گزارنده مهرداد. بندهش).1380(.دادگي فرنبغ

(الدين كوسج، شمس ميـراث:، تهـران تصـحيح اكبـر نحـوي.كهـني برزونامه). 1387.
.مكتوب
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و روم).1378(.پير گريمال، :مـنش، تهـران احمـد بـهي ترجمـه.فرهنگ اساطير يونـان
.اميركبير
موسسـه: كوشـش ضـياءالدين سـجادي، تهـران بـه.جهانگيرنامـه ). 1380(.مادح، قاسم

مك-مطالعات اسالمي دانشگاه تهران .گيل دانشگاه
.دنياي كتاب: تصحيح محمدتقي بهار، تهران). 1383(.التواريخ مجمل

پيـك: حسـين بيگـدلي، تهـران كوشـش غـالم بـه.شهريارنامه). 1377(.عثمان مختاري،
. فرهنگ

علمي: ابوالقاسم پاينده، تهراني ترجمه.الّذهب مروج). 1382(.حسينبن مسعودي، علي
.و فرهنگي

.سروش: ابوالقاسم امامي، تهراني ترجمه.االمم تجارب). 1369(.مسكويه، ابوعلي

 گـوهر.»كه آن اژدها زشـت پتيـاره بـود«).1386(. آيدنلو، سجادو مهر، رحمان مشتاق
. 166-143صص،2ي شماره،1 سال، گويا

(بابا مشكين، حسين .نمايش: بيگي، تهران علي به اهتمام داوود فتح. نامه مشكين،)1386.
و تاريخ).1386(. مقدسي، مطهربن طاهر محمدرضاشـفيعي كـدكني،ي ترجمه.آفرينش

. آگاه: تهران
بهي احمد تفضّلي ترجمه). 1380(.خرد مينوي .توس: كوشش ژاله آموزگار، تهران،

ــر ــاره«). 1381(.نحــوي، اكب و ســراينده مالحظــاتي درب آني فرامرزنامــه ــه.»ي ي مجل
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