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 13ه (، شمار3149) شانزدهمسال 
 

  رانیا ِیسّنِت داستان در «ویاکوان د» اتیروا ِیبازشناس

 
 1 ِدنلویدکتر سّجاد آ

 هّیومرنور ا امیدانشگاه پ اریدانش

 

 چکیده:
در  تیب 681حال کوتاِه شاهنامه ) نیمستقل و در ع اتیاز روا یکی وینبرد رستم و اکوان دداستان 

رستم، در ادب  ِیپهلوان اِتیاختصار، کمتر از روا نیا لیمطلق( است که احتمااًل به دل یخالق دکتر حیتصح

نقش  یرانیا یهادر سّنت داستان ویدحال ظاهرًا اکوان  نیمورد توّجه قرار گرفته است. با ا انهیو عام یرسم

توان یم یتنّوع و تعّدد را هرچند به صورت پراکنده و کّل نیاز ا ییهاداشته و نشانه یشتریو حضور ب

-ارتباط گریکدیبا  -منیاهر ةندیو نما رویدر مقام دو ن -ویو اکوان د ابیافراس ایکرد. از جمله گو یبازشناس

آن عبارت است از: جادو و افسون آموختِن  یهاو بازمانده نیقرا یبرخاند که داشته ییهایهمکار ها و

 ژن،یزندان ب -بر سِر چاه ابیبه فرمان افراس ویاز شاهنامه، گذاشتن سنگ اکوان د یتیدر ب ابیاکوان به افراس

چاه از دست در  ژنیاز عّطار، در عذاب بودِن ب یادر اشاره ژنیآمدن اکوان و نهادِن خوِد او سنگ را بر چاه ب

  ةو دادِن وعد ابیرفتن اکوان نزد افراس و،یدر چاه اکوان د ژنیشدن ب یزندان ،یرازیش یهما حیاکوان در تلم

چال  اهیپسر اکوان از س اس،یبرخ ِیو نگهبان ابیکشتن رستم به او، ربودن اکوان، برزو را به خواسِت افراس

 ِیاز آنچه در گزارِش کنون شتریب زین ژهیو من ژنیدر داستان ب . احتمااًل اکوانانهیو عام ینّقال اتیدر روا ژنیب

 ویاز مادر، برادر و فرزندان اکوان د انهیو عام ینّقال یهاتینقش داشته است. در روا م،ینیبیآن در شاهنامه م

 اختهسه.ق  8که قبل از قرن  یبنابر داستان وید نیاست. ا اسیبرخ یتر از همه پسر وشده که معروف ادی زین

با نام اکوان در  یگرید یوهایشود. حضور دیاست و به دست رستم کشته م ژنیزنداِن ب -شده نگهباِن چاه

 است. یرانیا اتیروا ةحلق ةدر چرخ وید نیتوّجه به ا ةپس از شاهنامه هم نشان دهند ِیو داستان یمتون ادب

 .ابیافراس و،یاکوان د ،یشفاه -انهیو عام ینّقال اتیشاهنامه، روا کلیدی: واژگان

                                                           
  :62/8/39تاریخ پذیرش نهایی:                     81/5/39تاریخ دریافت مقاله 
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 مقدّمه

  انی)م کیزودیمشهور، مستقل و اپ اتیاز روا یکی ویداستان رستم و اکوان د

 تینزد او به شکا خسرویک یهاچوپان رمه ی( شاهنامه است که مطابق آن روزِیداستان

کند. یتازد و آنها را تباه میاسبان م نیشگفت در ب یاست نّره گور یکه چند دیآیم

یو از رستم م ستیجانور گور ن نیا ِیاصل تّیکه ماه ابدییدرم ارانهیهوش خسرویک

رود و پس از سه روز جستجو یها مرا دفع کند. رستم به دشِت گّله انیز نیخواهد که ا

کشتن، او را به کمند  یشود که به جایتازد و بر آن میم یکه چون باد ندیبیگور را م

گور  کریاست که به پ ویاو اکوان د کهداند یم شود. تهمتنیم دیاّما جانور ناپد ردیبگ

به جانبش  یریت ندیبیاو را م گریکه بار د یهنگام یرونیآن را بکشد از ا دیدرآمده و با

شود. رستم بعد از سه شبانه روز تاختن در کنار یم دایگوِر جادو باز ناپ یاندازد ولیم

یسرعت باد خود را به رستم م ای أتیهنگام اکوان به ه نیخوابد. در ایم یاچشمه

 ةدربار یاحتمال یُبرد )برایم -که پهلوان بر آن خفته است- او را رامونیپ ِنیرساند و زم

( و بر سِر دست بلند Khaleghi Motlagh,1985, p.740 ، ر.ک:کار نیا ِیریعّلِت اساط

آب انداخته  هخواهد بیپرسد که پهلوان میاز او م ویشود دیم داریکند. چون رستم بیم

دهد به کوه و اکوان او را یوارونه است پاسخ م ویداند کار دیکوه؟ رستم که م ایشود 

رهاند و پس از ینهنگان م ةخود را از آب و حمل یافکند. تهمتن به مردانگیم ایبه در

و  انشیاه توران و سپاهبا ش یریو درگ ابیافراس یهاگّله اناِنیماد انیرخش در م افتنی

یم ارویرو ویکه خفته بود با اکوان د یادر کنار همان چشمه گریزاندن آنها، بار دیگر

تواند او را به کمند گرفتار کند و مغزش را به گرز گران بپراکند. یبار م نیشود و ا

گردد یباز م خسرویو نزد ک رانیبه دربار ا روزمندانهیُبرد و پیرا م ویسپس سِر د

 (.131 -1/ 833 -732/ 8، 1831 ،ی)فردوس

را  وید نیو نولدکه نام ا گلیاست. اشپ یریداستان، اساط نیدر ا ویاکوان د تّیهو

وهومنه »دانسته اند که متضاّد  «دیپل ةشیاند» ی( به معناakōmana«)اکومنه» ةافتی رییتغ

(vohu- manahبهمن: اند /)؛ 198، ص1831 دساالر،یاست)ام «کین ةشیKhaleghi 
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Motlagh,1985, p.740 .)َاخوان»سن داستان نبرد گشتاسپ با  ستنیکر( »axwānسپ )دی 

انگاشته  دیسپ ویو د ویرستم با اکوان د کاریرا در کتاب جاماسپ نامه متأّثر از پ

 یارابطه« اکوان»و « َاخوان» انیسان ظاهرًا م نی( و بد117، ص1813 سن، ستنی)کر

( را xyōnān) «ونانیخ»او  ایکه گو هشد یاستنباط از آنجا ناش نیا یشده است ول لیقا

 (.713، ص1839 مفاخر، یخوانده است )اکبر« َاخوان»در جاماسپ نامه به سهو 

از  یاست که آن را صورت نیا« اکوان»نام  یاشتقاق و معنا ةتر دربار یرفتنیپذ نظر

(+ واد aka( )= اَک )akwād« )اکواد» ای( wāy) ی(+ واaka)= اَک ) (akwāy) «یاکوا»

(wādبه معنا )؛ 712و 711، صص1821 ،یدی)حم میبدان« باِد بد یخدا» ای« باد بد» ی

بر دو حرف « ا» ةبه سبِب داللِت نشان یکه در خّط پهلو ژهی( بو81، ص1838 ان،یمختار

گفت که  توانیشود و میهم خوانده م« اک وان»به صورت  «یاک وا»( و )ن(، ی)

، 1833ده،  ایحسن ک یاست )باقر «یاکوا»از  ی/ نادرستگریقرائت د« اکوان» دیشا

کرده  سهیمقا ینیچ ریدر اساط« باد وید»را با  «ویداکوان » تّیماه زین یاجی(. کو189ص

 ویداستان رستم و اکوان د ،احتمااًل ،اساس نی(. برا11 -83، صص1833 ،یاجیاست )کو

نمونه یرانیا ریو غ یرانیا یهانبرد پهلوان با باد است که در داستان یةاز بن ما یتیروا

 .ستیمقاله ن نی( و اکنون موضوع بحِث ا383، ص1893 دنلو،یهم دارد )آ یگرید یها

 

 مباحث لیتحل

رستم در  اتیروا گریو داستان نبرد رستم با او، در سنجش با د ویاکوان د نام

نمونه  دنید یبوده است )برا حیمورد توّجه و تلم یفارس ِیشاهنامه کمتر در ادِب رسم

شمس  ر،یاز شواهِد معدود در منبع اخ ری(. غ188، ص1823 سا،یر.ک: شم ،ییها

و ذکر نام  حیداستان اشاره و با خطا در تلم نیاز ا یبه بخش شیهم در اقوال خو یزیتبر

بدان ماند  شانیجستن ا یو بلند ایَبوِش اهل دن»گفته است « اکوان» یبه جا «دیسپ وید»

باشد تا  یکوه انداز تنم را تا استخوانم بر بلند یرا رستم گفت که باال دیسپ ویکه د

، دفتر اّول، 1831 ،یزی)شمس تبر« باشد به حقارت ننگرد دهیمن شن ةکه آواز یکس
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 3)ظاهرًا از قرن  یاحمد سمنان نیالّد ءاثر خواجه بها هّیالقندر لۃ(. در الرسا773ص

»... شده است  انیب ی( با استفاده از همان بخِش مورِد توّجِه شمس، مقاصد عرفانه.ق

 نندی/ ببری: به کوهم برانداز تا ببر و شندیو با اکوان حرص گو رندیقدم برگ یبزود

 ،یکدکن یعی)شف« اندازد یتا شان بر عکس در بحر فکرت آن جهان ر؛یمرد دل یبازو

 ایبه در زیهفتم( نة دوِم سدة مینامه )احتمااًل از ن یهما ة(. در منظوم133، ص1831

اثر  نیا یتهاّیافتادن دو تن از شخص یافکندن اکوان رستم را به صورت مشّبٌه به برا

 ( به کار رفته است:سیو ق ی)هما

 مانـــادند از آســفت ایـــپس آن گاه هر دو هم اندر زمان               به در

   ویخد هانیـگ زدانیــ یرویبه ن                ویان دبدان سان که رستم ز اکو

 ژرف                دو گرد جوان و دو شاه شگرف یایـــبرستند هر دو ز در

 ( 7127 -7123/ 132، 1838نامه،  ی)هما

که  -آثار نیغالِب ا ةویهم برخالف ش ینّقال اتیو روا ی/ شفاهانهیادب عام در

 ویرستم و اکوان د تیروا -رستم در شاهنامه توّجه شده یداستانها -ةمعمواًل به هم

 نیا یهاسیدست نو ایچاپ شده  ِینّقال یکه از طومارها یمعن نیدارد بد نینابیحالت ب

طوماِر فعاًل  نیکرده است در کهن تر یبررس ودسترس داشته در متون که نگارنده 

موسوم به رستم نامه )کتابت  از طومارها یه.ق(، نسخه ا 1181کتابِت  ِخیموجود )به تار

کتابت( و طومار  خی)بدون تار ینثِر نّقال ةبه نام شاهنام گرید یسیه.ق(، دست نو 1871

؛ رستم نامه 1891شاهنامه،  یلطومار نّقا ب،ی)به ترتستیداستان ن نیکهن شاهنامه ا

ة کتابخان 11121ة شمارة نسخ ینثر نّقالة مجلس؛ شاهنامة کتابخان 11911 ةشمار ة نسخ

آمده است )رستم  گری( و فقط در چهار طومار د1821مجلس؛ طومار کهن شاهنامه، 

؛ 782 -781، صص1822الف؛ هفت لشکر،  11 -ب 18ه.ق(، برگ  1711نامه )کتابت 

ة ب؛ طومار شاهنام 72 -ب 71کتابت(، برگ  خیتار ی)ب انهیعام اریرستم و اسفند

تا کنون سه  زین ی/ مردمیشفاه اِتیوا(. در ر281 -273، صص7، ج1831 ،یفردوس

(. 11 -17، صص7، ج1819 ،یداستان ثبت و چاپ شده است )انجو نیگزارش از ا
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در  یداستان شاهنامه دارد ول تنبا م یاندک اریبس یهاتفاوت ینّقال یطومارها اتیروا

  1است. شتریها باختالف انه،یعام -یشفاه یگزارشها

 ِیدر شعر و نثِر رسم ویبه نام و داستان اکوان د یاز علِل کم توّجه یکی دیشا

داستان در شاهنامه و حضوِر کم  نیا تیروا ِیکوتاه انه،یو عام ینّقال اتیو روا یفارس

بوده  رانیا یمّل ةحماس ِیمنیو اهر ییاهورا یهاتّیشخص ِلیخ انیفروِغ اکوان در م

، 1831 دساالر،یاند )اماست اّما همچنان که دو تن از شاهنامه شناسان حدس زده

)اعّم از  رانیا ِی( احتمااًل در سّنِت داستان33، ص7331مطلق،  ی؛ خالق191و 198صص

وجود داشته و نقش او  ویاکوان د ةدربار زین یگرید اتی( رواانهیو عام ینّقال ،یحماس

فراموش شده و  یهاداستان نیا اِنو پنه دایپ یداستان بوده است. نشانه ها کیاز  شتریب

از آنها در شاهنامه و متوِن  یکوتاه و جزئ یهامانده یاشارات و باق یرفته و برخ نیاز ب

 -را ویاکوان د اتینام و روا ریگمان است و تأث نیا دؤّینظم و نثِر بعد از آن م ِیداستان

  ة/ چرخةدر حلق -یبه آن در ادب فارس یحیبه رغم اختصاِر گزارش شاهنامه و کم تلم

 دهد.ینشان م یبخوب یرانیا یهاو ُرمانس یپهلوان یهاداستان

در  و،یموضوعاِت مربوط به اکوان د ای اتیاز روا یکیبه  یاحتمال ةاشار نیترکهن

رستم را  نکهیپس از ا خسرویاست که ک ژهیو من ژنیاز داستان ب ریز اتیدوم از اب ِتیب

 :دیگویخواند، بدو میبه دربار م ژنیب دنیرهان یبرا

 شتاب ردیبگ ژنیکه از جان ب             ابیر افراســرسم ز بدگوهــبت

 نژند             بدو داده افسون اکوان و بند یویبادسار است و د یکی

 یزن را ز پا غیبگرداند آن ت            یزمان دل ز جا کیبجنباندش 

 (383 -381/ 811/ 8، 1831 ،ی)فردوس

شود. در آن یم دهید یارابطه «ابیافراس»و « اکوان» انیدوم م تیمصراع دوِم ب در

اضافه  ةرا با کسر« افسون»ضبط انتخاب شده است  نیشاهنامه که ا یهادسته از چاپ

اند مصراع نخست گرفته«نژنِد ِوید»خوانده)بدو داده افسوِن اکوان و بند(و فاعِل جمله را 

/ 211/ 7، 1829 ،ی؛ فردوس111، ص7331مطلق،  ی؛ خالق811ص، 1891 ،ینی)جو
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را به  رنگینژند افسوِن اکوان و، ن یوی( )د189و 81، صص1831 ،ی؛ کّزاز311

    اند که وجه را هم مطرح کرده نیمطلق ا یآموخته است(. تنها دکتر خالق ابیافراس

بدو داده ) خواندرا با سکون « افسون»دانست و « اکوان»توان فاعل مصراع دوم را یم

 ونِدیپ زی(. گرچه با قرائِت نخست ن111صمطلق،  ی)خالق  7افسون، اکوان و بند(

را  یاکوان ِیهایجادوگر ،یویمحفوظ است و مطابق آن، د ابیاکوان و افراس ِیریاساط

داند که با یخوانِش دوم را برتر م لیداده است، نگارنده به چند دل میبه شاه توران تعل

 یویسبکسر و )در اصل( د ی( موجودابیخواهد بود: )افراس نیچن تیب یآن معنا

 داده است. ادیاست که اکوان به او جادو و افسون  نیزشت و خشمگ

را محتمل  ابیاکوان و افراس ِمیارتباِط مستق تًایقرائت و معنا و، نها نیا نهیقر جپن

( است ابی)اکوان و افراس یمنیاهر ةدیدو آفر نیا گِریکند. نخست انواِع روابِط د یتر م

احتمااًل  ییهایژگیها و وبنابر نشانه ًایگفت. ثان میمقاله از آنها سخن خواه ةکه در ادام

اژدها بوده که در تطّوراِت اسطوره به  ای ویهم د ابیخوِد افراس ِیریطسرشِت اسا

او همچنان  ِیوید ِتّیماه اِتّیاز خصوص یبرخ کنیاست ول افتهی یانسان کِریحماسه، پ

 ابیبودِن افراس «وید»به  حیمانده از جمله: تصر یمختلف بر جا یهادر متون و داستان

او،  یهاها با تاختنرفتن رودها و آب نیو از ب یو خشک سال یقحط جادیا نکرد،یدر د

داشتن درفش و خفتان  ن،یو آب، اقامت در َمغاک زم یدر خشک یو ِیستیتواِن دو ز

 دنلو،یها، ر.ک: آ یژگیو نیا ةدربار شتریب یآگاه ی)برا یکرگردانیپ و یجادوگر اه،یس

ارتباط و  زیگر نید یوهایاز اکوان با د ریغ ابیافراس نکهی(. سوم ا173 -39، صص1833

 یبرا یاو در سغد نشستنگاه رانشهریا یشهرستانها ِیدارد. مثاًل در متِن پهلو یهمکار

که  -( و در شاهنامه از پوالدوند83، ص1833 رانشهر،یا یها)شهرستان سازد یم وانید

 ؛7133/ 721/ 8، 1831 ،یخواهد )فردوس یم یارینبرد با رستم  یبرا -است ویظاهرًا د

(. 718، ص1، ج1829 ،ییرستگار فسا ز،یو...؛ ن 7211/ 721؛ 7211/ 728؛ 7192/ 727

 لیهستند. دل انیرانیا هیعل ابیافراس مانیهم پ یمختلف یوهاید زین ینّقال یدر طومارها

کند که یم دییشده است و تأ ادی اتیسوم از اب تیدر ب خسرویک ِیچهارم اظهار نگران
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است که مبادا اکوان،  مناکیب یرو نیاز ا رانیارتباط دارد و شاه ا ابیسبا افرا ویاکوان د

مصراِع  یهابدل ةپنجم نسخ ةنی. قرزدیبرانگ ژنیرا گمراه کند و به کشتن ب ابیافراس

است  یمعتبِر شاهنامه است که در آنها ضبط به گونه ا ِسیمورد بحث در چند دست نو

 دستشیز اکوان رس»، «ها و بندفسون کوان،بدو داده ا»است:  «ویاکوان د»که فاعل، 

بدو »، «بدو داده اکوانش افسون و بند»، «بدو داده افسونش اکوان به بند»، «افسون و بند

اساس  نی(. بر ا77 سیرنوی/ ز811/ 8، 1831 ،ی)فردوس« ان و بندداده افسونش اکو

 یدوست ابیبا افراس ویدبوده که در آن اکوان  یکهن ِیحماس ای یریاساط تیاحتمااًل روا

رفته و  نیاز ب ،یداستاِن احتمال نیبه شاه توران آموخته است. ا رنگیداشته و جادو و ن

 ةژیو من ژنیاز داستان ب تیبه آن در سه ب یو مبهم یکّل ةفراموش شده و فقط اشار

 مانده است. یشاهنامه باق

که آن هم محتماًل از  -در شاهنامه ابیو افراس ویاکوان د ةاز رابط یگرید ةنشان

در  «ویسنگ اکوان د»موضوع  -است وید نیمربوط به ا ةو فراموش شد یباستان اِتیروا

و به  ردیگیرا م ژنیب ابیافراس نکهید از ابع ،داستان نیاست. در ا ژهیو من ژنیداستان ب

   دستور وزیکند به گرس یکشتن، او را زندان یشود که به جایبر آن م رانیسفارش پ

 بکشد و سپس: ریرا به زنج یرانیدهد پهلوان ایم

 و ماه دیبهره گردد ز خورش ین به چاه          چو بـنگون اندر افگ نینخست

 ویخد هانیگ یایــه از ژرف درــک          ویوان دـو آن سنِگ اک لیـر پــبب

 ستان نیـدان کــب ژنیـــز ب اوریـب ستان          نیـــچ ةشیفگنده ست بر ب

 گ را ـاِه ارتنـِر چـد ســوشـه پــگردون کش آن سنگ را           ک النیه پب

 هوش دشیبرآ یا به زارــدان تــوش           بـاه او را بپـک چـسب اوریــب

 (832 -838/ 881و 888/ 8، 1831 ،ی)فردوس

و برآوردنش از  وید نیبه سنِگ ا یابه گزارش شاهنامه اشاره ویداستان اکوان د در

     -است دهخوابی آن بر پهلوان که –رستم را  راموِنیپ ِنیتنها زم ارهیو پت ستین ایدر

افکند. یم ایرستم را با هم به درکند و آن پاره خاک/ سنگ و یُبرد و بر دست بلند میم
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رستم را  ویاست که د یهمان سنگ «ویسنگ اکوان د»مراد از  انهیامو ع ینّقال اتیدر روا

، 7، ج1831 ،یفردوس ةاندازد )طومار شاهنامیم ایکند و به دریآن بلند م یبر رو

به فرمان  ابندیینم یسنگ مناسب ژنیزنداِن ب -پوشاندِن دِر چاه ی( و چون برا283ص

روند و آن را یاز همراهاِن شاه توران چهل پهلواِن زورمند م یکی ییو راهنما ابیافراس

(. روشن است 711، ص1، ج1819 ،یگذارند )انجویزندان م -آورند و بر سِر چاهیم

 تیدر ب «ویسنگ اکوان د»موضوِع مبهِم  ِهیتوج یداستاِن مردم ساخته برا نیکه ا

را از  بزرگی سنگ اکوان آن در که – یمیو قد یاصل تیااًل رواشاهنامه است و احتم

بوده است که اکنون  یگرید زیچ -افکندیم نیچ ةشیآورد و به بیبر م ییایدر یژرفا

 . ستیموجود ن

 نامه گفته است: یدر اله عّطار

 چاه نیدر ا یکرد زندان ژنیاه               چو بـــنفس ناگ اِبیـتو را افراس

 چاه سنگت نیِر اـاد او بر سـنه    ت            ـآمد به جنگ ویاکوان د یول

 آن را دنیـــد زور جنبانـــکه مردان جهان را               نباش یچنان سنگ

 از چاه ردیسنگ گران برگ نیکه ا              راه نیدرا دیبا یتو را پس رستم

 (1113 -1111/ 138، 1832عّطار، )

 یتیششم و هفتم روا یهادر سده دیتوان حدس زد که شایدوم م تیباستناد  به

پس از  ویوجود داشته است که در آن خوِد اکوان د ژهیو من ژنیاز داستان ب یشفاه

 یشفاه تیروا نیگذارد. ایزندان او م -آورد و بر سِر چاهیم یسنگ ژن،یشدِن ب یزندان

از  یگرید ةانیعام -ینّقال ِهی/ توجحیتوض دیشا 1مذکور بوده تیکه مأخذ عّطار در ب

از  یکیآمده است و در هر حال یهم به شمار م «ویسنگ اکوان د»شاهنامه به  ةاشار

است. ظاهرًا  ویاکوان د ةه.ق( و متأّسفانه فراموش شد 2و 1کهن )قرن  بًایتقر اِتیروا

حّداقل شناخته شده بوده  ای تداولم زیبعد ن یهادر سالها و سده یداستان شفاه نیا

در چاه از دست  ژنیب دِنیبه رنج کش زدهمیدر قرن س یرازیش یهما ِحیاست و تلم

در  ویبوده است که طبق آن اکوان د یمشابه تیروا ای تیروا نیناظر بر ا دیاکوان شا



 __________________________________________________________________  
 12     رانیا ِیدر سّنِت داستان «ویاکوان د» اتیروا ِیبازشناس

 

 

 ،از گذاشتِن سنگ بزرگ بر سِر چاه ریحضور داشته و محتماًل غ ژهیو من ژنیب یماجرا

 هم بوده است: یرانینگهبان زنداِن پهلوان ا

  ورانــت ةامــو هنگ ژنیــان بـــداست یدیــشن

 د به سر از دست اکوانش ــِچه ها آم ،ه اندر َچهـک  

    یتـــندانس کنیل یه اــان افسانــدر جه یدیشن

 تورانش ستیاکوان چ ستیو خود ک ژنیکه باشد ب 

 و توران تن و اکوان بود حرصت   ژنیتو را جان ب

 رانشیــس پــداده نف یوارـــاه خـــدر چــکه ان          

 (819، ص1818 ،یرازیش ی)هما

با  ابیافراس ةاز رابط یگرینوع د ژهیو من ژنیاز داستان ب یچند گزارش نّقال در

به بند  «ویچاه اکوان د»را در  ژنیصورت است که ب نیشود و آن بدیم دهید ویاکوان د

 73برگ  انه،یعام اریب؛ رستم و اسفند 11ه.ق، برگ  1711کشند )رستم نامه، کتابت یم

چاه »اندازند یرا در آن م ژنیکه ب ی(. در شاهنامه زندان713، ص1822ب؛ هفت لشکر، 

هفت خان رستم  تیبوده است که در روا یچال اهیاحتمااًل س نینام دارد و ا« ارتنگ

از  ویبودند و ارزنگ/ ارژنگ د یدر آن زندان یرانیا النیکاووس و )نبرد مازندران( 

( 121و 123، 111، صص1822از آن بود )هفت لشکر،  یمأموِر نگاهبان دیسپ وید یسو

نگارنده در حدود  1شده. دهینام« چاه ارژنگ/ ارتنگ»جهت  نیبه هم دیو شا

چاه » ةدربار یداستان ایروشن  حیتوض انهیو عام ینّقال اتیدر روا شیخو یجستجوها

 ِیلنّقا ِیهاموضوع هم از داستان نیو احتمااًل ا افتهیمذکور در آن سه طومار ن« اکواِن

رواج داشته و گزارش مکتوِب آن در  یشفاه ةبوده است که به گون ویمربوط به اکوان د

 یاز روستاها یشفاه تیروا کیفعاًل شناخته شده وجود ندارد. فقط در  یطومارها

هست که مطابق آن  یااشاره ویرستم و اکوان د کاریپ ةاِف شهرستاِن قروه درباراطر

 « زندان وید»اندازد و از آن پس آن چاه را یم یو زنده در چاه ردیگیرا م ویتهمتن د
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با  ینّقال اتیدر روا «ویچاه اکوان د» دی(. شا17، ص1897 ،یو سلطان رینامند)مالمیم

 نکته ارتباط داشته باشد. نیا

 اریبس یهاکه در شاهنامه نشانه ابیو افراس ویاکوان د ِیریکهن و اساط ةرابط

 -انینمود نما یرانیا ةانیو عام یاز آن هست خوشبختانه در سّنت نّقال یرنگاندک و کم

ندانسته و  ای یموضوِع باستان نیاز ا یبا آگاه انیدارد و داستان پردازان و راو یتر

فراموش  یو تا حدود نیرید وندیپ نیا ،یو اشارات اتیروا نقِل ای جادیناخودآگاه، با ا

 یکینبرد رستم و اکوان در  ِیاند. از آن جمله در گزارِش نّقالحفظ کرده یشده را به نوع

منظور پس  نیدهد که رستم را بکشد و به همیوعده م ابیاز طومارها، اکوان به افراس

 رانیدهد که جهان پهلوان ایرود و مژده مینزد شاه توران م ایاز انداختِن پهلوان به در

و رستِم خفته  دهیآورد که خاک آنجا را بریم یرا به محّل ابیافراس ویرا کشته است. د

ناگهان  یکند ولیدر آنجا بر پا م یبزم یاز فرط شاد ابیبر آن را برداشته است. افراس

 زاندیگریرا م انیو توران شدکیو م ردیگیو اکوان را به کمند م دیآمی دیتن پدتهم

به زبان  ینّقال ی(. در طومار281 -273، صص7، ج1831 ،یفردوس ة)طومار شاهنام

شاهنامه منتشر شده و بر اساس اشارات موجود در آن به نقل  اتیکه با نام کّل یترک

( 91، ص1889شاهنامه،  اتیه.ق( )کّل 1111ه.ق( و ) 1389) یهاخیدر تار اتیروا

 دِنی( دارد، اکوان بعد از شنیو افشار یصفو ة)متعّلق به دور ینسبتًا کهن یِیِروا مآخِذ

 دیآیم ابیخون او نزد افراس یخواهنیک یبه دست رستم برا دیسپ ویخبِر کشته شدِن د

 1.ردیرا از رستم بگ دیسپ ویانتقام دخواهد تا یو لشکر م کاریو از او رخصت پ

آورد و به یآهو در م کریخود را به پ رانیدر مرز ا ویکند و دیاو را روانه م ابیافراس

  زنند کارگر یم زهیو ن ریرساند و هر چندان که به او تیم بیکشت و زرِع مردم آس

    ارهیپت کاریو رستم به پ ندیآیم 2به دربار کاووس یبه دادخواه انییشود. روستاینم

)مانند: افسون  ینّقال اتیروا ةژیو ِیاناز چند تفاوِت داست ریداستان غ ةرود. ادامیم

او، گرفتن  یو به دندان گرفتن پا ویکردِن اکوان، رستم را، حمله کردن رخش به د

 ِیممرد تیهمانند گزارش شاهنامه است. در آغاِز روا یرخش را( به طور کّل انیسمنگان
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به  ویآمده است که اکوان د زین« دست کی ای( دست koleرستم زال و رستِم ُکِله )»

و به مغرب  دیربایاسب م یرستم را در آوردگاه از رو ةبرزو نو اب،یافراس کیتحر

و  ینّقال اتی(. در روا88و 83، صص7، ج1819 ،یکند )انجویم یبرد و زندانیم نیزم

پسر اکوان را به  اسیهم ادامه دارد و او برخ ویبا نسل اکوان د ابیارتباط افراس انهیعام

 پرداخت. میمقاله خواه ةداستان در دنبال نیگمارد. به ایم ژنیزندان ب -از چاه یاننگهب

 یاتیدر اب ابیبه افراس ویاکوان د ِیدر نظر داشتِن اشاراِت شاهنامه به ِسحر آموز با

را به  ابیاکوان، افراس ختِنیاز احتماِل برانگ خسرویک ینگران ژه،یو من ژنیاز داستان ب

عّطار به آمدِن  ةاشار ژن،یزندان ب -سنگ اکوان بر سِر چاه ،گذاشتنیزندان ژِنیکشتِن ب

که  یتیبه روا یرازیش یهما حیتلم ژن،یچال ب اهیو نهادن سنگ بر سِر س وید وانخوِد اک

 ژنیشدن ب یدر چاه از دسِت اکوان در رنج و بال بوده است و زندان ژنیظاهرًا در آن ب

در صورِت کهن  دیزند که شاینگارنده حدس م ،ینّقال اتیروا یدر چاه اکوان در برخ

 ویاکوان د ده،یاز آن که به دست ما نرس یگرید تیروا ّداقلح ای ژهیو من ژنیتِر داستان ب

فراموش  یهااز داستان دیرا هم با نیاًل اداشته است و احتما یشترینقش و حضور ب

از آن  یاپراکنده یهاو اشاره نیدانست که فقط قرا رانیا ِیاکوان در سّنت داستان ةشد

 ِیتات ِتیروا ژن،یبا داستان ب وید اناکو ةاز رابط گریمحتمِل د ةمانده است. نشان یباق

    کشته  ژنیاکوان به دست ب( است که در آن Bežān en Menežān« )ِبژان ِان ِمِنژان»

 (.191و 191، صص1828شود )اوشلوموا، یم

نبرد  ِتیبعد از روا ژهیو من ژنیمتن شاهنامه، داستان ب ِیداستان ِبیدر ترت چون

 دیدر توران، اکوان کشته شده شا ژنیاست و در هنگام گرفتار شدن ب ویرستم و اکوان د

 یویتوان از نقش و حضور دیکه چگونه م دیآ شیپرسش پ نیخوانندگان ا شتِریب یبرا

توّجه داشت  دیباره حتمًا بانیکشته شده است؟ درا شتریپداستان سخن گفت که  نیدر ا

هستند که در  یمستقّل یهاداستان رهیو غ ژهیو من ژنیمانند رستم و اکوان، ب یاتیکه روا

اند و تقّدم و تأّخِر قرار گرفته یداستان ِیو توال بیترت نیمنِد شاهنامه در اوحدت ةکریپ

 -یمّل یهاکه در تسلسِل داستان ستین معنا نیلزومًا به ا یمّل ةآنها در متن حماس
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و  ژنیب تیاز روا شیسرگذشت رستم هم مثاًل نبرد اکوان پ یدادهایو رو رانیا ِیپهلوان

و  ژنیداستان باز  یتواند در گزارشیاستقالل، اکوان م نیهم ِلیبوده است. به دل ژهیمن

 بیدر ترت -از آن لقب ِتیباشد هر چند که در روا ابیحاضر و همراه افراس ژهیمن

هستند که پس از کشته  زین یگریکشته شده است. در شاهنامه اشخاص د -شاهنامه

تناقض نکته  نیکنند. منشأ اینقش م یفایاند و ازنده یبعد یهاشدن، دوباره در داستان

 (.99و 93، صص1831مطلق،  یاست که گفته شد )خالق یا

 ِنیقرا ای ویاز اکوان د یگرید اتیتوان روایباز م یو ادب یمتون داستان ِیبررس با

 ةها دربارداستان نی. دو نمونه از اافتیمربوط به او را  ةاز دست رفت ِیداستانها یبعض

-از نشانه یکیکه  میدانیم( است. یجنگ ةرستم )کالهخود و جام ةژیو یرزم افزارها

است که بنابر  ویسِر د ةاز کاس یپهلوان مغفر نیا یهارهنگا شتِریرستم در ب یها

ساخته شده است  «دیسپ وید»از سِر  انهیعام -یشفاه اتیو روا ینّقال یگزارش طومارها

کالهخود از سِر  نیا یمردم ِتیروا کی( اّما در 138 -118، صص 1832 دنلو،ی)آ

خود  یبرا ویسِر د ةاوست که از کاس شتنشده و رستم پس از ک یمعّرف «ویاکوان د»

شادروان استاد  نکهی(. جالب ا18، ص7، ج1819 ،یسازد )انجویدو شاخ م ةژیمغفِر و

داستان نادر و منفرد توّجه  نیبه ا شیخو «ةرستم نام» ةدیبهار هم در قص یعراملک الّش

« اکوان ةکّل»از  دهساخته ش د،یسف ویسِر معروِف د ةکاس یرستم را به جا کرده و مغفر

 دانسته اند:

 ان رستمـمغفِر پوالِد زر نش یاــو ِهشته به َترگ       به ج ویاکوان د ةکّل دهیببر

 (129، ص1، ج1813)بهار،  

دارد که  ویاز سِر د یتهمتن کالهخود و،ینبرد رستم و اکوان د ِیهااغلِب نگاره در

 نیرستم در ا ،یدر مجالس معدود یمشهور است ول تیو ناظر بر روا دیسپ ویهمان د

 ،یر.ک: گر ،یینمونه ها دِنید ینشان داده شده است )برا یمعمول یداستان با مغفر

چون نگارگران معتقد  دی( که شا121و 119، صص1831؛ مارزلف، 191، ص1831

سازد او را با یرا م ویسِر د ةبودند پهلوان بعد از کشتن اکوان است که کالهخوِد کاس
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    استنباِط محتمل از نگاره ها درست باشد  نیاند. اگر اکرده ریتصو یمعمول یمغفر

 ویاکوان د سِر ةساخته شدِن کالهخود رستم از کاس ِتیروا دیتوان حدس زد که شا یم

 رواج داشته است. یقاجار( هم تا حدود ةگذشته )حّداقل دور در

اشاره  «انیببر ب» ةماّد لیبرهان قاطع و بهار عجم ذ ،یریجهانگ یهافرهنگ در

بوده  وی( از پوست اکوان دانیرستم )ببر ب ةژیو ةزم جامر ،یشده که طبق قول بعض

، 1833؛ بهار، 781، ص1، ج1811 ،یزی؛ تبر111، ص1، ج1811 ،یرازیش یاست )انجو

 یهادهد که در سدهینشان م «یبعض»سخن  بهنکته و استناِد آن  نی(. ا712، ص1ج

وجود داشته است  یشفاه یتیها( احتمااًل روافرهنگ نیا ِفیه.ق( )زمان تأل 17و  11)

 ریزخم ناپذ ِیجنگ ةخود جام یاز چرم آن برا ویکه در آن رستم پس از کشتن اکوان د

اکوان » گِرینام د «انیب ببر»در فرهنگ بهار عجم،  نکهیسازد. درخوِر توّجه ای( مانی)ببر ب

ِگرد  ةانیعام -یشفاه اِتیشناخته شده و روا ِینّقال ینوشته شده است. در طومارها «وید

رستم از  انیساخته شدِن ببر ب ةدربار یتیروا -نگارنده یو بررس یدر حدوِد آگاه -آمده

 است. وید نیا ةفعاًل فراموش شد یهاو از داستان ستیپوست اکوان ن

نکته را خاطر  نیا دیدر بهار عجم با« اکوان» یبرا «انیببر ب»به مناسبت ذکِر نام   

 یداده شده است. برا وید نیبه ا یگرید یهانام ،یشفاه اتیروا ینشان کرد که در برخ

ُبرد و او را بر سِر یاطراِف رستم را م نیزم وی، د«رستِم زال» ِیکرد ةنمونه در افسان

را در  یو ندازدش،یب ایخواهد که در دریپهلوان از او م چونکند و یدست بلند م

 نی(. در ا711و 711، صص1893کشد )رودنکو، یم ریبه زنج ایدر کنار در یسرداب

« هنگرمن» ویاقتباس شده نام د رستم و اکوان در شاهنامه تیاز روا یداستان که از بخش

 / aŋra) «وینیَانگَر َم» ةکلم( از ؟ی)کرد یگریصورت/ تلّفِظ د دیشا نیاست و ا

angra- mainyu-یِی( که شکِل اوستا198، ص1831 دساالر،یر.ک: ام ز،ی( باشد )ن 

، 1838است )حسن دوست،  «ثیبد و روح خب ةشیاند» یبه معنا «منیاهر» ةواژ

 یکرد ةدر افسان ش،یزشت و پلشت خو ِتّیبه سبِب ماه «ویاکوان د»(. احتمااًل 113ص

نبرد رستم و اکوان  ةانیعام -یخوانده شده است. در گزارش شفاه «منیهنگرمن/ اهر»
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      شده دهینام «یآال برزنگ» وید نیکهگراِن پشت کوِه اردکاِن فارس هم ا یةاز ناح وید

: منسوب یبرزنگ»است و « سرخ» یبه معنا« آال(. »18و 17، صص7، ج1819 ،ی) انجو

رفته است یبه کار م ختهیدراز و نافره لیو سب غالمان بلند باال یبرا« به شهر برزنگ

 نیسهمناک ا کِریسر و پ ِفی( که با توّجه به توص «یبرزنگ» ةماّد لی، ذ1822هخدا، د)

 .است الق شدهبر او اط  3در شاهنامه وید

 یپسر( برا ژهیساختن تبار و نسل )بو انهیو عام ینّقال اتیروا یها یژگیاز و یکی

تّیپس از آن و افزودن بر شخص ِیپهلوان یهانامداِر شاهنامه و منظومه یوهاید یبعض

در تقابل با رستم و فرزندان و  زیهاست که غالبًا نگونه داستاننیا ِیمنیاهر یروهایو ن ها

منظر  نیاز ا انیراو 9.رندیگیخاندان گرشاسپ( قرار م ِیستانیس النیفرزند زادگان او )

از  ،ینّقال یهاتیو روا یرانیا ةانیعام یهااند و در داستانهم توّجه داشته «ویاکوان د»به 

نامدار/ شاهزاده  یةرویشده است. از جمله در داستان ش ادیمادر، برادر و پسران او 

 مانیبه نام سل تیاز کساِن روا یکیبر  ویاکوان د مادر( ی)محتماًل از عصر صفو هیرویش

 که –از فرزندان او را  یکی مانیپسر سل ریچون جهانگ دیگویشود و میظاهر م یثان

 مانیدو پسِر سل ،یبه تالف زیکشته، او ن هیدر شهر حالل -برادر اکوان باشد دبای اصواًل

(. در 118و 137، صص1831نامدار،  یةرویبرده است )ش وانیرا ربوده و نزد د یثان

نام برادر اکوان است که به « اورنگ»شاهنامه  یهااز داستان انهیعام -یشفاه اتیروا

، 1819 ،ی)انجو زدیگریشوند و خود اکوان میهمراه مادرش به دست رستم کشته م

 (.112، ص1ج

است...  ویصندلوس پسر اکوان د»هشتم(  ة)ظاهرًا از سدیغمیب ةنامداراب مطابِق

 ی)ب« که به خون پدرش بکشد دیجویو چراغ برکرده است و از فرزندان رستم زال م

زند و یم یکه به زرد دیاست به رنگ صندل سف یوید»(. او 111، ص7، ج1831 ،یغم

تا ده  یدارد هر شاخ میاست و دو شاخ عظ وهشتاد ارش باال دارد و سرش مثل سِر گا

 یو ُدم یاو مثل دست آدم یهااست و دست لیپ یاو مثل پا یهایگز بر کّله دارد. پا

و با صالبت و با زور تمام که به زور چنان است که  بتیبا ه میاّما عظ ریدارد مثل ُدم ش
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از  ی(. در بخش133، ص7ج ،1831 ،یغم یب« )داردیبر م نیهزار من سنگ را از زم

است. بهزاد  ویشود که فرزند اکوان دیرود و تکرار میبار از او نام م نیداراب نامه چند

را به  ارهینبرد دست پت نیاست و در نخست وید نیا یاز نژاد رستم در جستجو یپهلوان

که  یدزدد و هنگامی. صندلوس، اسب بهزاد را مزاندیگریبرد و او را میم غیزخم ت

 رنگین ِیادآوریو با  ابدییخفته م یدرخت یرا در باال یاوست، و نبالپهلوان به د

کشد و از یَکَند و به آسمان تنوره میپدرش اکوان با رستم، درخت را با بهزاد از ُبن م

و پس  ابدیینجات م ایاندازد. بهزاد بعد از سه شبانه روز از دریم ایآنجا هر دو را در در

جدا  ریرا به شمش ویبار سِر د نیشود و ایم ارویرو وسصندلدوباره با  ییدادهایاز رو

 (. 219 -233، صص7کند )همان، جیم

از  یکیبا  ویاست که فرزند اکوان د نینامه اداراب تیجالب در روا ةنکت

به  ویپدران( و پسِر د ِیشاهنامه ا ِنیجنگ و ک ةشود )دنبالیفرزندزادگان رستم مقابل م

 ایکند و در دریدرخت به آسمان بلند م یرا زماِن خواب روتهمتن  ةریپدرش، نب ةویش

که  داستیُکشد. پیو م ندیبیرا م وید گریآب بار د از ییافکند و پهلوان پس از رهایم

 ةساخته شده است. در برزونام یفردوس ِویداستان رستم و اکوان د یبخش بر الگو نیا

 یشده است که در دژ یمعّرف ویاکوان د ِزیانگهم پوالد پسِر زورمند و هول یکرد

او هستند )برزونامه،  گزارباج  ابیبرد و خاقان و افراسیبه سر م نیدر مرز چ نیفوالد

 (.11، ص1891

نام  اسیبرخ ،یرانیا یهادر سّنت داستان ویفرزند اکوان د نیترو مهم نیمشهورتر

زندان  -رسد، نگهباِن چاهیهفتم م ةآن حّداقل به سد ةکه سابق ینّقال یتیدارد که در روا

رود نخست در یپهلوان جوان به توران م دِنیرهان یکه رستم برا یاست و هنگام ژنیب

 یمیآورد. قدیم رونیرا ب ژنیکشد و سپس بیهمراهش را م وانیچال، او و د اهیکنار س

 ةفراهم آورد ةدر شاهنام تیب 11داستان، به صورت منظوم و در  نیگزارش ا نیتر

و به عنوان  ژهیو من ژنیب ِتیه.ق( در متِن روا 273 -211 ی)در سالهایحمداهلل مستوف

 ةنسخ نیبودِن آنها در ا یاست ول یقالحا اتیاب نیآمده است. ا یخوِد فردوس ةسرود
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بر ساخته شدن و رواِج داستان  یگواه -شده نیقرن هشتم تدو لیکه در اوا -شاهنامه

 2دسِت کم، قرن ) میکه گفتو چنان -از آن شیپ یهاسدهو رستم در سالها و  اسیبرخ

 یةاشح ةشاهنام سیاز دست نو تیروا نیا اتیاز اب ییهانمونه نجایاست. در ا -ه.ق(

 شود:یآورده م یمستوف ةظفرنام

 اندوه و ُگرم و گداز یبدان جا            گ اکوان فراز  ـد بِر سنــچو آم

 واژون ُبدند            که با چاره و مکر و افسون ُبدند وید یدر آن ُکه بس

 اهیت دراز و به چهره ســُبد پادشاه             به قام وید یکی شانی... بر ا

 وان سرگشته بود             که رستم به گرز گران کشته بودـهم او پور اک

 ُبد به دلها هراسه از سهم او ـک            اسیـرا نام ُبد برخ وید نیـمر ا

 کهن نیــک مییوــزو بازجـــک سخن            یو روز گفتز رستم شب

 دیبرکش انیژ ریچو ش یخروش            دیـرستم رس کیبه نزد امدی... ب

 ابیاندار افراســت جهــباب            به بخِنیککنون... بخواهم زتومن

 بر پهلوان خاره سنگ نداختید به سان پلنگ            بــبگفت و درآم

 ر آورد زود             چوسنگ اندرآمد به کردار دودــن سپر بر سـتهمت

 بَخسترستم ززخمش الیسرو       خود برهم شکست      سپردرسرش

 رانـرز گـردن برآورد گــبه گ  ران            شاردـفیش دالور بــبه رخ

 وید غرــده برآمــدمن ویــز د             ویز آن نّره دـزد بر سر و مغــب

 پوالدبرد غی]کذا[ت نیدست زگمانش چنان بود رستم که ُمرد           سبک  

 دیوا برپرــرغ هــردار مــه کب             دیرستم بد غیدمان ت ویــچو د

 غیفرق سر برد ت ین سوــتهمت             غیـردار مــد به کــز باال درآم

 شد... میب یب ویاز آن د یانـشد            جه میبه دو ن شیـتا به پا ز سر

 (197 -193، صص1، ج1822 ،ی)مستوف

 شتِرینامه پرداخته و در آن ب ژنیبا عنوان ب یاکه منظومه ییبه نام عطا یاندهیَسرا

سست از خود نقل کرده است، داستان  یاتیشاهنامه را با افزودِن اب ةژیو من ژنیب یهاتیب
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زندان  -در همان محّل رفتِن تهمتن بر سِر چاه زیرا ن اسیو نبرد رستم با برخ ییارویرو

 ینیدکتر مت ةمنقول از آن در مقال ِتیو دو ب ستیب یآورده که از بررس تیدر صد ب ژنیب

دست  ةشاهنام ِتیروا اِتیاب ِنیاز آنها ع یشود بعضی( معلوم م712، ص1813 ،ینمتی)

 ییخوِد عطا ةبا آن تفاوت دارد و احتمااًل سرود گرید یاست و بعض یمستوف سینو

دهم  ةسد ندگانیتِر برزونامه ظاهرًا از َسرا مفّصلنامه و بخِش  ژنیناظِم ب ،ییاست. عطا

داستان رستم و  یرونیمقّدمه( و از ا 82 -81، صص1832است )کوسج،  یهجر

 ةپس از گزارش شاهنام -ماجرا نیا ِتیروا نیدوم دیاو با ةامن ژنیرا در ب اسیبرخ

 ِتیبا واسطه از روا ای میبه صورت مستق آن یهاتیب یدانست که ظاهرًا برخ -یمستوف

برزونامه  گرشید ةدر منظوم ییانتحال شده است. عطا (گرفته/یمستوفة نخست)شاهنام

 داستان اشاره کرده است: نیهم از زبان رستم به ا

 یدش رهاـردم ز بنــم بکــبرفت            یگرفتار شد در بال ژنیب وچ

 دیزان صفت کس ند یا ارهیکه پت           دیپل اسیم چنان برخــبکشت

 الف( 87ب و  81)برزونامه، برگ                                                        

و  ژنیمنظوِم ب تیفرزند اکوان در روا یبرا اسیداستان بدوِن ذکِر نام برخ نیا

هست که احتمااًل در قرن دوازدهم سروده شده  زین یگوران ِیبه زبان کرد جهیمن

 اسی(. صورت منثوِر داستان رستم و برخ873 -871، صص1، ج1839 ،یکرد ة)شاهنام

ب؛  11ه.ق، برگ  1711)رستم نامه، کتابت  زدهمیس ةاز سد یمیقد ِیدر دو طوماِر نّقال

و  ژنیداستان ب ِیمردم -یشفاه یهااز گزارش یکی( و 718، ص1822هفت لشکر، 

 ابیافراس یاز سو اسی( و در آنها برخ719و 713، صص1، ج1819 ،یآمده )انجو ژهیمن

 ةان( نشابیافراس اپسر اکوان ب ِینکته )همکار نیاست. ا ژنیمأموِر محافظت از چاه ب

در  ویو اکوان د ابیافراس ةو فراموش شد نیرید ،یریاساط -یحماس ةاز رابط یگرید

داستان  نیظاهرًا به ا زین ،یقاجار ةشاعر دور ،یرازیش یهما است. یرانیا اتیروا

نجاِت  یدر ماجرا« اکوان ةدود برآوردن از دود»توّجه داشته و مراِد او از  انهیعام -ینّقال

 ( اکوان به دست رستم است:ةپسر )دود اسیاحتمااًل کشته شدن برخ ژنیب
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 اکوان  ةز دود یدود برآرم هم         ژنیرهانم از غم ب ژهیجان من

 (181، ص1818 ،یرازیش ی)هما

مربوط به او  یهادر شاهنامه کوتاه و اشارات و داستان ویاکوان د تیروا نکهیا با

 اریبس زین یفارس ِیپراکنده و گسسته است و در شعِر رسم یدر متوِن پس از فردوس

به صورت  رانیا ِیدر سّنت داستان وید نیو حضوِر ا ریشده، باز تأث ادیکم از او  اریبس

و  یآثار ادب یدر بعض« اکوان»است که با نام  ییوهایشود و آن دیم دهید یگرید

 3)سده  یسلمان ساوج ِدیو خورش دیجمش ةنمونه در منظوم ینقش دارند. برا یداستان

در راِه رفتن به روم و گذشتن از شش مرحله )خان( در خان سوم به  دیه.ق( جمش

 شود:یم فیگونه توص نیاست و ا «ویاکوان د»رسد که مسکن یم یشهر

 ینینب ییبه مغز اندر سرش مو           ینیب لیسر است و ف نهیپلنگ

 ندیاو انـمیر بر سِر پـراســس           ندیرمان اوــدر ف ویهزاران د

از سنگ بر سر به نبرد  یاز پوست ببر در بر و مغفر یبا خفتان ریسوار بر ش ارهیپت

 ة(. در اسکندرنام111 -117، صص1839 ،یشود )ساوجیو کشته م دیآیم دیجمش

بانو دختر  ایسیاست که گ یوینام د« اکوان( »انی)محتماًل از روزگار صفو یمنثوِر نّقال

را بکشد  ویخواهد دیزند و چون میم نیو بر زم زدیستیرستم با او م ةفرامرز و نو

کند که یدهد و شرط میبانو او را امان م ایسی. گدیگریم شیمعشوق خو ادیاکوان به 

او را به وصال محبوبش  زیکند دختر پهلوان ن شیاری ویاگر در گرفتِن هزار دستاِن د

شاه وانیمعشوقش دختر ک اشود و بیمسلمان م ویخواهد رساند. در ادامه، اکوان د

 دیملک جمش ةانی(. در داستان عام111 -111، صص1833سکندرنامه، اکند )یازدواج م

و نگهبان طلسم آصف است که  وینام برادِر برق د« اکوان»قاجار(  ةدور اتی)از روا

(. در 771 -713و  178، صص1831الممالک،  بیکشد )نقیاو را م دیشاهزاده جمش

 زیه.ق( ن 1)قرن  ی/ طرطوسیقهرمان قاتل/ قهرمان نامه از ابوطاهر طرسوس استاند

( که 1933و 1391، صص8، ج1891 ،یدریو ح یهست )ذوالفقار« اکوال»به نام  یوید

شاهنامه ساخته شده  «ِویاکوان د»م نا ی( از رویانیحرِف پا کیاحتمااًل نام او )با تفاوِت 
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متوِن  ِریشاهنامه و سا یوهایاز د کی چیکرده نام ه یبررس هکه نگارند ییاست. تا جا

استفاده نشده  نیسپس اِتیروا واِنیبر د یدر نامگذار« اکوان» ةبه انداز ینظم و نثِر پهلوان

 است. یرانیا یهاداستان ِوید نیو مورد توّجه تر نیمشهورتر« اکوان»نظر  نیو از ا

 

 یریگ جهینت

 تّیاست با هو یویباِد بد( د ی)باد بد/ خدا« اکوان»دانسته شد که  میآنچه گفت از

شود یداستان نقش دارد و به دست رستم کشته م کیکه در شاهنامه فقط در  یریاساط

بوده که متأّسفانه  شتریب رانیا ِیمربوط به او در سّنت داستان اِتیاّما به احتمال فراوان روا

است و با  دهیرفته و به دست ما نرس نیاز ب  -اغلِب آنها ِیِت شفاهّیبنابر ماه دیشا -

 ویبا اکوان د ابیآنها )مانند: انواع روابِط افراس یهاو نشانه نیقرا یتوان بعضیم اطیاحت

و  یاشاراِت متون ادب انی( را از مژهیو من ژنیدر داستان ب وید نیا شتِریو احتماِل نقِش ب

حضور  ژهیاشارات بو نیکرد. مجموِع ا یابیبه طور پراکنده باز انهیو عام ینّقال اتیروا

ها گواِه شهرت، داستان یهم نامش در برخ یوهاید زیمادر، برادر و فرزندان او و ن

 یرانیا یهاداستان ةدر چرخه/ حلق ویاکوان د ةغالبًا فراموش شد اِتیو تنّوِع روا تّیاهم

هفت لشکِر  ِری)نظ گرید ِینّقال یطومارها ِرو انتشا ییرود با شناسایم دیاست و ام

از  یدیجد یهاحّداقل اشارات و نشانه ایها داستان انه،یعام -یشفاه اِتی( و روایکرد

 شود. افتهی ویاکوان د ِیباستان یهاافسانه

 

 هاادداشتی

رخش در خان  ِیتابیو نهان شدِن اژدها و ب یداریداستان موضوِع پد کی. مثاًل در 1

 یتی( و در روا18، ص7، ج1819 ،ینسبت داده شده )انجو ویسوِم رستم در شاهنامه به اکوان د

)خانه ساختن تهمتن و  یمردم یهادر گزارش اریداستان رستم و اسفند ِنیاز مضام یکی گرید

 .(11و 11همان، صص) رستم و اکوان هم تکرار شده است کاریآن( در پ یبرا درگذاشتن دو 

شود باز در وزن شاهنامه نمونه یاحساس م« افسون»که پس از  یفیو خف حیمل ة. سکت7

 : تیب نیدر مصراع دوِم ا« برخواندن»دارد. از جمله 
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 دن پهلوانـوانـود برخــگوان      بفرم شیپس آن پاسخ نامه پ

 (1888/ 31/ 1، 1831 ،ی)فردوس

از سِر  ییشود که رستم به تنهایم ادی« سنگ اکوان»داستان دوباره از آن با نام  ة. در ادام8

 .(1311 -1318/ 831و 833/ 8). ردیگیچاه بر م

و شاهنامه در عصر  یمربوط به فردوس ِیشفاه اتیاز روا زین گرید ی. عّطار در جا1

به خاطِر  یفردوس ِینینامه است که از تنور نش بتیاز مص یتیاستفاده کرده و آن در ب شیخو

 سخن گفته است: یتیب

 در تنور یتیز ب یشد بحمداهلل به زور         همچو فردوس دیاــنب یم

 (2189/ 119، 1831)عّطار،  

او به داستان اکوان، امروز در دست  ةداستان هم مانند اشار نیا ِیکامل و اصل صورت

، گزارش «در تنور یفردوس»سّجاد؛  دنلو،یباره، ر.ک: آ نیدر ا شتریب یآگاه یبرا). ستین

 .(17و 11، صص1893 ید -، مهر13و 12 ۀسال پنجم، شمار راث،یم

 هم اشاره شده است: یستانیس یدر شعر فّرخ« چاه ارژنگ». به 1

 از ارژنگ ویساختن رستم ن لیبه ح       یَرسته نشد یتو بود ةار بست ژنیب

 (731، ص1831 ،ی)فّرخ 

 ارژنگ ةاندر اّول کار             ز گه فتاده به چاه سراچ ژنیمخالفانش چو ب

 (713)همان، ص 

است  یمازندران موضوع وانید گریو د دیسپ وید ِیاکوان با رستم به خون خواه زی. ست1

 اتیکّل)اکوان واقع شده.  ةبه نام رستم نامه هم مورد اشار یدر طومار ویاکوان د تیکه در روا

 (..11تا، ص یرستم نامه، ب

 ِیاریدر روزگار شهر خسرویعصر ک یداستان رستم و اکوان به جا ،ی. در طوماِر ترک2

 دهد.یم یکاووس رو

 رازـگ یاــدراز           دهان پر ز دندانه شیو مو لی. سرش چون سِر پ3

 کردن نگاه  ستیش را نشاتن            اهیـو لبانش س دیـدو چشمش سپ    

 (118و 117/ 793/ 8)



 __________________________________________________________________  
 79     رانیا ِیدر سّنِت داستان «ویاکوان د» اتیروا ِیبازشناس

 

 

 د،یسپ ویپسران د ویرنگ/ شبرنگ و درنگ د هیتوان سیم وزادگانید نیا ة. از جمل9

فرهنگ و قطران فرزندان منهراس، هزبر  و،یفوالدوند د ةریسرخاب نب و،یسخره فرزند ارژنگ د

، 13، صص1891شاهنامه،  ِینّقال طومار)را نام برد.  ویعوج بن عنق و پور نهنگال د ةریبال نب

 اتیموضوع در روا نیا ةمقاله مالحظه خواهد شد سابق ةکه در دنبال. چنان(111و 111، 189

 رسد.یم یهشتم هجر ةحّداقل به سد یرانیا

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

، «در شاهنامه ابیافراس یریسرشت اساط ینشانه ها»(، 1833، )آیدنلو، سّجاد. 1

 -39سخن، صصنشر ،(، تهرانیاز اسطوره تا حماسه )هفت گفتار در شاهنامه پژوه

173. 

(، تهران، یفردوس مةشاهنا یدة(، دفتر خسروان )برگز1893) . ______،7

 سخن.نشر

(، منسوب ینّقال مةاسکندرنا خةنس نیکهنه تر ی(، )بازساز1833. اسکندرنامه، )8

 ن.نشرسخقراگوزلو، تهران،  یرضا ذکاوت یکوشش عل به م،یبه منوچهر خان حک

تهران،  ،یرانیا یشناس منیبر اهر ی(، درآمد1839مفاخر، آرش، ) ی. اکبر1

 ترفند.انتشارات 

 میرحتة راسیو ،یری(، فرهنگ جهانگ1811) ن،یجمال الد ریم ،یرازیش ی. انجو1

 .یدانشگاه فردوسانتشارات مشهد،  ،یفیعف

انتشارات نامه، چاپ سوم، تهران،  ی(، فردوس1819ابوالقاسم، ) دّیس ،ی. انجو1

 .یعلم

 مجلس. نةکتابخا 17311 رةشما خةکتابت(، نس خیتار ی. ُبرزونامه، )ب2

نشر تهران،  ،یاقوتیمنصور  مة(، ترج1891(، )یکردومة . َبرزونامه )شاهنا3

 ققنوس.
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تهران،  ان،یکاظم دزفول حی(، بهار عجم، تصح1833چند، ) کی. بهار، الله ت9

 .هیطالانتشارات 

چاپ پنجم، تهران، به کوشش مهرداد بهار،  وان،ی(، د1813) ،ی. بهار، محّمدتق13

 توس.انتشارات 

اهلل صفا، چاپ  حیذب حیصحت(، داراب نامه، 1831موالنا محّمد، ) ،یغم ی. ب11

 .یو فرهنگ یعلمانتشارات دوم، تهران، 

 ن،یمحّمد مع (، برهان قاطع، به اهتمام1811بن خلف، ) نیمحّمدحس ،یزی. تبر17

 .ریکب ریامانتشارات چاپ چهارم، تهران، 

، تهران، 2فلورانس، جزة مو سی(، شاهنامه از دستنو1891) زاهلل،یعز ،ینی. جو18

 دانشگاه تهران.انتشارات 

تهران،  ،یزبان فارس یشناخت شهی(، فرهنگ ر1838. حسن دوست، محّمد، )11

 .یفرهنگستان زبان و ادب فارسانتشارات 

سه گفتار  ،«ویداستان اکوان د یریتعادل اساط»(، 1821بهمن، ) ،یدی. حم11

 .781 -111توسعه، صصنشر تهران،  ،یفردوس مةشاهنا رةدربا

(، یشعر حماس ِیقیتطب ِیشناس دهی(، حماسه )پد1831مطلق، جالل، ) ی. خالق11

 .یف بزرگ اسالمالمعار ةریمرکز دانشر تهران، 

 راثیم ادی، بنورکیویشاهنامه، بخش دوم، ن یهاادداشتی(، 7331_، )_. ____12

 .رانیا

تهران،  د،یجد رة(، لغت نامه، چاپ دوم از دو1822اکبر، ) ی. دهخدا، عل13

 دانشگاه تهران.انتشارات 

 ران،یا ِیامکتب خانه اتّی(، ادب1891) ،یدریحسن و محبوبه ح ،ی. ذوالفقار19

 رشد آوران.انتشارات تهران، 

شاهنامه، چاپ دوم، تهران،  یها(، فرهنگ نام1819منصور، ) ،یی. رستگار فسا73

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انساننشر 
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 مجلس. نةکتابخا 17311 رةشماخة ه.ق(، نس 1711. رستم نامه، )کتابت 71

 مجلس. نةکتابخا 11911 رةشماخة ه.ق(، نس 1871. رستم نامه، )کتابت 77

 نةکتابخا 11112 رةشما خةکتابت(، نس خیتار ی)ب انه،یعام اری. رستم و اسفند78

 مجلس.

کشاورز، تهران، میکر مةترج ،یکردیها(، افسانه1893) م.ب، رودنکو، .71

 .یجامانتشارات 

 سخن.نشرتهران،  ،ییوفا یتصحبح عّباسعل ات،ی(، کّل1839، )سلمان ساوجی. 71

 تهران، آنا. ،یبهرام رجی(، به کوشش ا1839) ،یکردمة . شاهنا71

 مجلس. نةکتابخا 11121 رةشما خة کتابت(، نس خیتار ی)ب ،ینثِر نّقالمة . شاهنا72

 سخن.نشر تهران،  خ،یدر تار هّی(، قلندر1831محّمدرضا، ) ،یکدکن یعی. شف73

، قیو تعل حی(، مقاالت، تصح1831) ،یمحّمد بن عل ،یزی. شمس تبر79

 .یخوارزمنشر موّحد، چاپ سوم، تهران،  یمحّمدعل

انتشارات چاپ ششم، تهران،  حات،ی(، فرهنگ تلم1823) روس،یس سا،ی. شم83

 فردوس.

تورج  :هاادداشتیترجمه و  ،یسی(، آوا نو1833) رانشهر،یا یها. شهرستان81

 توس.انتشارات تهران،  ان،یلیشهران جل :یمترجم فارس ،ییایدر

 ققنوس.نشر (، تهران، 1831نامدار، ) یةروی. ش87

احمد  -یدیسع ی(، به کوشش: مصطف1831) ،یفردوس مةشاهنا طومار. 88

 خوش نگار.نشر ،تهران ،یهاشم

نشر صداقت نژاد، تهران،  دیکوشش جمش(، به1821. طومار کهن شاهنامه، )81

 کتاب. یایدن

 به نگار.نشر تهران،  دنلو،یسّجاد آ حی(، تصح1891شاهنامه، ) ی. طومار نّقال81

 ،یکدکن یعیمحّمدرضا شف حینامه، تصح بتی(، مص1831) ن،یدالدی. عّطار، فر81

 سخن.نشر تهران، 
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تهران،  ،یکدکنیعیمحّمدرضاشف حیتصح نامه،ی(، اله1832) ،نیدالدیعّطار، فر. 82

 سخن.نشر 

چاپ  ،یاقیرسیمحّمد دبدّیس حیتصح وان،ی(، د1831بن جولوغ، ) یعل ،ی. فّرخ83

 زّوار.انتشارات هفتم، تهران، 

اصفهان،  ،یحونیج یمصطف حی(، شاهنامه، تصح1829ابوالقاسم، ) ،ی. فردوس89

 .یشاهنامه پژوهانتشارات 

مطلق، دفتر ششم  یجالل خالق حی(، شاهنامه، تصح1831. __________، )13

نشر تهران،  ،یبیابوالفضل خط یو دفتر هفتم با همکار دساالریمحمود ام یبا همکار

 .یالمعارف بزرگ اسالم ةریمرکز دا

اهلل صفا، چاپ پنجم، تهران، حیذب مةترج ان،یانی(، ک1813سن، آرتور، )ستنی. کر11

 .یو فرهنگ یعلمانتشارات 

 سمت.انتشارات ، تهران، 1باستان، ج مة(، نا1831) ن،یجالل الد ریم ،ی. کّزاز17

 .ینیحس یمطبوعاتنشر تا(، چاپ دوم، تهران،  یرستم نامه، )ب اتّی. کل18

 .یفردوس ی، کتابفروشزی(، تبر1889شاهنامه، ) اتّی. کل11

تهران،  ،یاکبر نحو حی(، برزونامه، تصح1832) ن،ی. کوسج، شمس الد11

 مکتوب. راثیم یمرکز پژوهشانتشارات 

 ران،یا سةاسطوره و حما یادهای(، بن1833) ،یکوورج ریجهانگ ،یاجی. کو11

 آگه.نشر دوم، تهران،  راستیدوستخواه، و لیجل مةترج

 یایدننشر شروه، تهران،  یعربعل مةترج ،یرانیا ی(، نّقاش1831بازل، ) ،ی. گر12

 نو.

شاهنامه(،  یچاپ سنگ یرهای(، آلبوم شاهنامه )تصو1831) ش،ی. مارزلف، اولر13

 .ستایچنشر تهران، 
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 یاز رو ی(، ظفرنامه به انضمام شاهنامه )چاپ عکس1822حمداهلل، ) ،ی. مستوف19

، مرکز نی(، تهران و وOr 7388 ا،یتانیبرنة در کتابخا یهجر 332موّرخ  یخّطخة نس

 .شیعلوم اتر یو آکادم یگاهنشنشر دا

)طلسم آصف و طلسم  دی(، ملک جمش1831) ،یالممالک، محّمدعل بی. نق13

 ققنوس.نشر حّمام بلور(، تهران، 

 یمهد -یمهران افشار حی(، )طومار جامع نّقاالن(، تصح1822. هفت لشکر، )11

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسانانتشارات تهران،  ،ینیمدا

تاالر نشر تهران،  ،یبه کوشش احمد کرم وان،ی(، د1818) ،یرازیش ی. هما17

 کتاب.

انجمن آثار و مفاخر نشر محّمد روشن، تهران،  حی(، تصح1838نامه، )ی. هما18

 .یفرهنگ

 ب(مقاالت:

ها و  یژگیدر و انهیعام ی)مصمون دیسپ ویکاله سِر د»(، 1832سّجاد، ) دنلو،ی. آ1

(، به یاستاد دکتر بهمن سرکارات مة)جشن نا یا هیسا انیدر م ی، آفتاب«متعّلقات رستم( 

 .118 -138قطره، صص ،تهران ِدنلو،یو سّجاد آ یرضا مظّفر یکوشش عل

به  ،یزبان و ادب فارس مةدانشنا ،«ویاکوان د»(، 1831محمود، ) دساالر،ی. ام7

 198، صص 1ج ،یسعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارس لیاسماع یسرپرست

 .191و

 ِبژان ِان» ِیمردم نةبا افسا ژهیو من ژنیداستان ب طةراب»(، 1828) ده،ی. اوشلوموا، نائ8

رة شما کم،ی(، سال دیجد رة)دو مرغیپناه، س زدانی یرحمان رجب مةترج ،«یتات« ِمِنژان

 .191 -733تابستان، صص کم،ی

، «باد رةاسطو «یوا»و  ویاکوان د»(، 1833ده، معصومه، ) ایحسن ک ی. باقر1

 .188 -113صص ز،یی، پا11 رةسال هشتم، شما ،یرانیمطالعات ا
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 دهیپد یدر نامگذار یمّل سةحما ریتأث»(، 1897) ،یو خالد سلطان موریت ر،ی. مالم1

، بهار و 1 رةعاّمه، شما اتّیفرهنگ و ادب مةدو فصلنا ،«شهرستان قروه ییایجغراف یها

 .23 -11تابستان، صص

 ر،ی، ت1رة سال هفتم، شما نده،ی، آ«نامه ژنیب رةدربا»(، 1813جالل، ) ،ینی. مت1

 .711 -712صص

باستان،  رانیا مةنا ،«و؟ید یاکوا ایاکومن  :ویاکوان د»(، 1838بهار، ) ان،ی. مختار2

 .19 -79و زمستان، صص زییدوم، پا رةسال چهارم، شما

 ج(منابع التین:

1-Khaleghi Motlagh, Jalal, (1985), ((Akvān-e div)), 

Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, London, 

Boston and Henley, Routledge and Kegan Paul, vol.1, p.740       .
           


