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 بر  شاهنامهتأثیر    
  های جهانیافسانه

       

 

   محمّد جعفری قنواتیدکتر 

 

 چییده

بـر  یفرهنگـ را یـا ةحـوز یهاها و افسـانهداسـتا  راتینوشتار   به منظور نشا  داد  تـاث نیدر ا

ه و بـا اسـتناد بـ میارا انتخاب کـرده یشاهنامه فردوساز  و ی  داستا  گشتاسب و کتایجهان یهاافسانه

مختلـ   یهاتیروا یریگشیل یچگونگ نییداستا   عالوه بر تب نیموجود از ا یو گفتار ینقال یهاتیروا

 تیـروا نیبا چند یافسانه جهان کیبه  یو بوم یداستا  مل کیاز  زیو تحول آ  را ن رییتغ ری  مسآ  یرانیا

 .میامتفاوت  نشا  داده
 
 

 .یجهان یها  افسانهینقال یهاتی  فرهنگ عامه  داستا  گشتاسب  رواشاهنامه ها:کلیدواژه
 

شناسی جهنانی، اعینین خاسنتناه ینا بنه اصنر   ا  جمله موضوعات مهم دخ افسانه

ای گفتنه ا جهانی اسنت. افسنانۀ جهنانی بنه افسنانهالمللی یهای بینالرأس افسانهمسقط

هایی ا  آن دخ کشوخهای مختلن  خاینج باشند. هرونه ینا افسنانه دخ شود که خوایتمی

ار اسنت و ا  الرأس آن مشنکلسنو اعینین مسنقطکشوخهای بیشتری خایج باشند، ا  یا

 سوی دینر، اعیین این کاخ اهمّیّت بیشتری داخد.

                                                 
 المعاو  بزوگ اسالمیةدایر*   
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های یم حو ۀ ایران فرهننی ا  لحاظ انأییراای کنه بنر افسنانهایران یا بهتر است بنوی

ویژه ا  دو جنبنه مهنم اسنت  جهانی داخد، واجد اهمّیّتی خاص اسنت. اینن انأییرات بنه

های جهانی است اوجّهی ا  افسانهگیری اعداد قابلنخست اینکه ایران مرکز ابداع و شکل

ویژه هنندی بنه  مین، بنههای مشرقافسانههای مهم انتقا  و دوّم اینکه ایران یکی ا  خاه

های متفناوت کنه علّتخغم اینن اهمّیّنت، متأسنفانه بنهسایر مناطق جهان بوده است. به

طلبد، ااکنون به این نق  و اهمّیّت اوجّنه ونندانی نشنده اسنت  برخسی مستقلی خا می

هنای که برخسی اینن موضنوع ا   واینای مختلن  ا  جملنه ضنروخیات پژوه دخصوخای

شناسنان ایراننی، شناسی است کنه مسنلولیت آن بنی  ا  همنه بنر عهندۀ افسانهافسانه

 افغانستانی و ااجیکی است.

ها عوامنل مختلفنی دخنظرگرفتنه الرأس هر ینا ا  افسنانهبرای اعیین خاستناه یا مسقط

هنای کتبنی ها که دخ عین حنا  اهمّیّتنی شناخا داخد، وجنود خوایتشود که یکی ا  آنمی
حکنیم ابوالقاسنم فردوسنی ا  جملنه  شاهنامۀن ا  آن دخ یا حو ۀ فرهننی خاص است. که

هایی است که دخ این  مینه باید موخد برخسی و پژوه  قراخ گینرد. ا  مینان انبنوه آیناخ کتاب
ها، هیچ شا و اردیدی بیشترین سهم خا دخ حفن  افسنانهبی شاهنامهادبیّات مکتوب فاخسی، 

ها، خسوم و دخ یا ک م اجزای متفاوت فرهنگ مردم اینران ، آداب، آیینهاها، حکمتداستان
داشته است. این کتاب دخ عین حا ، بی  ا  هر کتاب دینری بر ادبیّنات شنفاهی و فرهننگ 

مردم ایران اأییر گذاشته است تبرای میزان این اأییر و گستردگی آن ننا. جعفنری قننواای، 
ی مواضنع ا  مر هنای فرهننگ ایراننی فراانر خفتنه و (. اینن انأییرات دخ برخنشناهنامهذیل 

ها و اوان به اأییرگنذاخی آن بنر داسنتانگیرد. ا  آن میان میهای دینر خا نیز دخبرمیفرهنگ
های جهانی اشاخه کرد  موضوعی که متأسفانه ااکنون مغفو  واقع شده است. مرالعنه و افسانه

پژوهی خا بنه خنود اختصناص نۀ شناهنامهاواند فصلی خاص دخ  میپژوه  دخ این  مینه می

هنا دخ سنایر ای ا  آنهنای دینرگوننهکه خوایت شاهنامههای ها و افسانهدهد. ا  جمله داستان
های لنبا آبک ، بهرام گنوخ اوان به داستان خستم و سهراب و افسانهکشوخها وجود داخد، می

شنود دخ اینن مقالنه کوشن  می و گاو خوستایی و نیز داستان گشتاسب و کتایون اشاخه کرد.
های ارین افسنانهگیری یکی ا  مشهوخارین و خایجاأییر داستان گشتاسب و کتایون خا بر شکل

ویژه دخ کشوخهای هندواخوپایی خایج است، موخد بحث و برخسی قنراخ دهنیم و بنا جهانی که به

نی بنوده اسنت. پنی  الرأس این افسانه فرهنگ ایرا، نشان دهیم که مسقطشاهنامهاستناد به 
دانم که پژوهشنران ادبیّات ایران باستان بر این باوخنند ا  هر ویز ذکر این نکته خا ضروخی می
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که داستان گشتاسب و کتایون خوایتی ا  داستان مادی اداایس و  خیادخس اسنت کنه دخ دوخۀ 

(. 19لی، های بسیاخ محبوب میان مردم بوده اسنت تننا. اف نمادها و هخامنشیان ا  داستان
 کنیم:نقل می شاهنامهاکنون وکیدۀ داستان گشتاسب و کتایون خا ا  

پنذیرد. خواهد که پادشاهی خا به او واگذاخ کند، لهراسن  نمیگشتاسب ا  پدخش می

صوخت ناشناس و شخصی عنادی ننزد یکنی ا  خود و بهگشتاسب به حالت قهر به خوم می

بیند، به او صر، شبی گشتاسب خا به خواب میشود. کتایون، دختر قیدهقانان میهمان می

گینرد. خو  بعند بنر دهد و دسنته گلنی نینز ا  وی میبندد و دسته گلی به او مید  می

ها اا او ا  میان آن گذخاندمیاساس خسمی متداو ، قیصر جوانان شهر خا ا  مقابل کتایون 

شنود کنه اینن همنان همسر خود خا انتخاب کند. کتایون با دیدن گشتاسب، متوجّنه می

 کند.خو، وی خا انتخاب می شخصی است که به خواب  آمده بود، ا  این

 وخ نامننداخ افسننرشبنندان مایننه
 

 هماننننه بیاخاسننت فننر  سننرش 
 

شنود، امّنا ونشان خا انتخناب کنرده اسنت، آشنفته مینامقیصر ا  اینکه دخترش جوانی بی
کنند. وی پنس ون و او خا ا  اخث محنروم میضمن پذیرش ا دواج آن دو، کتایون خا ا  کا  بیر

گویند ا  اینن پنس هنرکس کنند و میا  آن، خسم انتخاب همسر ا  سنوی دختنر خا لغنو می
«. خوانندش ایدخ بزخگنان سنترگ»دختران مرا بخواهد، باید آ مونی بزخگ به اجرا دخآوخد که 

شنوند. قیصنر ینام مینرین و اهنرن خواسنتاخ دو دختنر دیننر گشتاسنب مدو جوان خومی به

ها به ارایب باید گرگ بیشۀ فاسقون که همچنون ننره شنیری اسنت و ایدهنایی گوید آنمی
خواهنند کنه اینن کناخ خا انجنام دهند. گشتاسنب سهمناک خا بکشند. این دو ا  گشتاسب می

داخد. میرین و اهنرن بنا بنردن ها خا نزد خود ننه میهای آنضمن کشتن گرگ و ایدها دندان
 شوند.شوند و داماد قیصر میها میدو جانوخ مدعی کشتن آن اجساد این

دهد و پهلوانان  ا  جمله میرین و اهنرن بنه مدّای بعد قیصر با ی ووگان ارایب می

ها خود و پهلوانیپردا ند. گشتاسب به اصراخ کتایون با اسپی نژاده به میدان میووگان می

آوخند. دخ این بخن  ایراندا ی خوی می شوند، سپس به مسابقۀکند که همه خیره میمی

گیرنند. می«  ه و او  ا  او دسنت بنر سنر»یا « همۀ خوم»کند که نیز گشتاسب کاخی می

گوید شود. گشتاسب میطلبد و هویت او خا جویا میشناسد، وی خا میقیصر که او خا نمی

گرگ و ایدها کند که کشتن که همسر کتایون است که قیصر به او ستم کرد و اضافه می

داخد و آیند و ضنمن پنو ش، او خا گرامنی منیکاخ خود او بوده است. قیصنر بنه خنود می

آوخد. قیصنر کند. گشتاسب برخی دشمنان خاخجی قیصر خا به  انو دخمیفرمانده سپاه می
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خواهد. لهراسب که به صرافت دخیافته است که گشتاسب ای ا  لهراسب بای میضمن نامه

عنوان پیا به خوم گرمی او این ادعا خا کرده،  خیر خا بهو قیصر به پشت به خوم خفته است

 نشیند.گردد و بر اخت شاهی میفرستد. پس ا  ماجراهایی گشتاسب به ایران با میمی

گونه که مشخا است این داستان شامل سه بخ  است: بخ  اوّ  که شنامل همان
ر کردن گشتاسب و خفتن پنهنانی بنه شود و نتیجۀ آن، قهمجادلۀ گشتاسب با پدخش می

شنود و بخن  خوم است  بخ  دوّم، فرا  و نشیب  ندگی گشتاسب دخ خوم خا شنامل می

سوّم که با گشت گشتاسب به ایران و بر اخت نشستن اوست. این داسنتان بنا اغییراانی 
ج های مشنهوخ و خاینهای شفاهی است، به یکی ا  افسانهکه ا  الزامات و ضروخیات افسانه

بنا کند  1میان کشوخهای مختل ، ابدیل شده است. این افسانه دخ فهرست آخنه/اامپسون
معنین شنده و ا  آن صندها خواینت دخ  2«جوانی که به اسب ابدیل شند»و عنوان  314

کشوخهای مختل  ا  جمله: سنوئد، فن نند، اسنتونی، لتنونی، لیتنوانی، ننروی، دانمناخک، 

ن، یونان، ارکیه، هندوستان، سوخیه، لبنان و خوسیه یبنت فرانسه، ایرلند، ایتالیا، مجاخستا
. دخ ایران نیز بی  ا  شصت خوایت ا  آن به واپ خسنیده و (Uther,181-182)شده است

ها خوایت واپ نشده نیز ا  آن وجود داخد که به همّت شادخوان استاد انجوی شنیرا ی ده
شنود. سنیما ننهنداخی می گردآوخی شده است و اکنون دخ گنجینۀ فرهنگ مردم صدا و

 شناسی این افسانه بر اساس فهرست آخنه/اامپسون به قراخ  یر است:خیخت

 فروشند . جوانی تقهرمان افسانه( خا برای خدمت دخ کا  به دیوی می1

 شود موهای  ط یی می Tشود، اگر نافرمانی کندهای خاصّی منع می. جوان ا  وخود به اااق2

ها مراقبت کند، امّا به اسب خاص نزدیا نشنود. اینن د ا  اسب. اسب سحرآمیز: بای3

 ای است که جادو شده است اسب شاهزاده

گریزد. دیو با موانعی جادویی مانند: سننگ، خناخ اخ، . قهرمان با اسب جادو شده می4

 شود کند او خا با داخد، امّا موفق نمیکوه و آا  سعی می

پوشاند، اش خا با ک ه یا پاخوه میموهای ط یی دهد: ال .. قهرمان اغییر شکل می5
شنود، ج. عنوان باغبان دخ کا  پادشاه مشغو  به کناخ میکند و بهب. اظاهر به کچلی می

شو، د. قهرمان و دختر پادشاه با هنم عروسنی کنرده و دخ ینا دختر پادشاه عاشق او می
 کنند خوکدانی  ندگی می

شنود ای که برگزاخ میویی، ب. قهرمان دخ مسابقه. موفقیت: ال . با کما اسب جاد6

ماند، ج. قهرمنان ایدهنا خا شود و اا پایان مسابقه ناشناس میدخ سه خو  متوالی پیرو  می
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هنای آوخد، د. قهرمنان باجناقکشد یا گیاهی سحرآمیز برای مداوای بیماخی شاه منیمی

 شود ها میعث شرمساخی آن ند و همین داغ دخ پایان ماجراها بامغروخش خا داغ می

شود و شاهزادۀ جادو شده ا  حالنت . باطل شدن تشکستن طلسم(: طلسم باطل می7

 .(Uther,181)یابد بودن خهایی میاسب

ای کنره ویژه دخ بخ  نخست، اندکی متفاوت است. شاهزادهخوایت ایرانی این افسانه، به
امادخی شاهزاده بر اینر حسنادت اصنمیم اواند پروا  کند و سخن بنوید. ناسبی داخد که می

گینرد کنند. نامنادخی اصنمیم میگیرد. کره اسب شاهزاده خا آگاه میبه کشتن شاهزاده می
کند. شاهزاده بنه همنراه کنره ابتدا کره اسب خا بکشد. کره اسب با  هم شاهزاده خا آگاه می

آیند و شناگرد میخود. شاهزاده بنه شنکل کچنل دخگریزد و به سر مینی دینر میاسب می

ارین دختر پادشاه به شکل ااّفاقی شناهزاده خا دخ شنکل اصنلی شود. کوواباغبان شاه می
شود. دختران پادشاه باید با انداختن میوه تبیشتر ارنج و گناهی بیند و عاشق او میخود می

اناخ( به سمت جوانی که دوست داخند یا با دادن دسنته گنل بنه او همسنر خنود خا انتخناب 
نند. دختران بزخگ شاه، پسران و یر و دختر کووا، شاهزاده یا همنان کچنل خا انتخناب ک
شنود و ضنمن موافقنت بنا ا دواج آن دو، کنند. شاه ا  انتخاب دختر کووا ناخاحت میمی

شنود و انهنا داخوی او گوشنت شنکاخ تآهنو، کند. شناه بیمناخ میدختر خا ا  کا  بیرون می
اوانند به شکاخ دست یابند،  ینرا کچنل ینا سایر دامادها نمیگوخخر، یا مرغی خاص( است. 

همان شاهزاده دخ شکل اصلی خود با کما اسب سحرآمیزش شکاخها خا جمع کرده اسنت. 
داخد هایی خاص ا  شکاخها خا برمنی ند، اندامهای  میشاهزاده مهر غ می بر پشت باجناق

کنند خ لباس اصلی خود به شاه مراجعه میدهد. بعدها دهای  میو ان شکاخها خا به باجناق

ها غ مان او هستند. سپس هوینت گوید آنهای  میدادن داغ پشت بدن باجناقو با نشان
داخد. سنرانجام خواهند و او خا گرامنی منیکند. شاه ا  وی پو ش میاصلی خود خا فاش می

بنر اخنت شناهی گردد و پدخش او خا بنه جنای خنود شاهزاده به سر مین اصلی خود برمی
های دوّم و سوّم این افسانه شباهت فراوانی به داستان گشتاسنب و کتنایون نشاند. بخ می

شدۀ داسنتان اخینر اسنت  البتّنه اینن داخد و دخ حقیقت باید گفت شکل دگرگون شاهنامه

گیری سادگی صوخت ننرفته است. برای نشان دادن سیر این دگرگونی و شنکلدگرگونی به
هنای نقّنالی و گفتناخی های ایرانی آن، برخسنی خوایتکم دخ خوایت، دستم314افسانۀ ای  

داستان گشتاسب و کتایون بسیاخ خاهنشا خواهد بود. دخ  یر به برخی ا  نکنات بنا اهمّیّنت 
 شود.ها دخ اخاباط با موضوع مقاله اشاخه میاین خوایت
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سنب خا دخ خنواب کتنایون هنننامی کنه گشتا شناهنامهدانیم دخ گونه کنه منیهمان

 گیرد:دهد و دسته گلی نیز ا  او میبیند، دسته گلی به وی میمی

 کتایون ونان دید یا شب به خنواب

 یکننی انجمننن مننرد پینندا شنندی

 ایسننننر انجمننننن بننننود بینانننننه

 یکننی دسننته دادی کتننایون بنندوی
 

 که خوشن شندی کشنوخ ا  آفتناب 

 ا  انبنننوه منننردم یرینننا شننندی

 ایآ اخ و فر اننننننهغریبنننننی د 

 ای خننگ و بنویو بستدی دستهو 
 

(5/20تفردوسی،   
 

گنذاخد. دخ امّا دخ بیداخی و دخ مراسم انتخاب همسر ااج خود خا بر سنر گشتاسنب می

گنذاخد. یعالبی نیز کتایون اناج خنود خا بنر سنر گشتاسنب می« الفرسملوک غرخ اخباخ»

د که بزخگنان دخ نویسد که خسم انتخاب همسر ونین بویعالبی دخ مقدمۀ داستان نیز می

پسنندید اناج خنوی  خا بنر سنر او شدند و دختر قیصر هر کس خا کنه میکا  جمع می

(. امّا دخ ارجمۀ عربی بننداخی آمنده اسنت کنه کتنایون گنل و 161گذاشت تیعالبی، می

خیحانی خا که همراه داشت به گشتاسب داد تفلما انتهت إلی کشتاسب اعرته ما معها من 

داخی دخ مقدمۀ داستان دخ دو موضع، با  هم به دادن دسته گل اشناخه الوخد و خیحان(. بن

(. دخ طوماخ سیّدمصرفی سعیدی ا  دادن دسته گنل 313-312: 1970کند تبنداخی، می

مایۀ دسنته گنل دخ بسنیاخی ا  (. بن1035-2/1034: 1385سخن خفته است تسعیدی، 

ها قهرمان افسانه این خوایت ای آمده است. دخشدهبه شکل دگرگون 314های ای  خوایت

هایی شود، به امر باغبان هنر خو  دسنتهعنوان شاگرد باغبان مشغو  کاخ میکه بههننامی

ار خا کنه گل دختر کوونابرد، البتّه دستهکند و برای دختران پادشاه میا  گل اهیّه می

: 1384حی، دهند تننا. صنبکند، با هنرمندی بیشتری آخاین  میبعدها با او ا دواج می

هنا دسنته گنل (. دخ برخنی خوایت113: 1386دوسنت،   غ م63: 1379  وکیلیان، 211

شود و نتیجنۀ آن وینزی جنز دادن به دختران پادشاه سبب کنجکاوی دختر کووا می

(. دخ یکنی ا  161-160: 1392د  دادن دختر به قهرمنان افسنانه نیسنت تعلیمنرادی، 

خنواهی می»گویند: سته گل ا  قهرمان افسنانه میها دختر کووا هننام گرفتن دخوایت

 (. 37:1384تالو  ساان، « به جای انعام  نت بشم

ای خا کنه معمنوالً انرنج دختران پادشناه مینوه 314های ای  اقریباً دخ بیشتر خوایت

  48  خضنوی، 45: 1380اندا نند تآ اده، است به سمت شخصی کنه دوسنت داخنند، می
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انرین طومناخ شنناخته (. دخ کهن131: 1384النو  سناان،   82-75آسمند و خسروی، 

شده، که مربوط به اواخر دوخۀ صفوی است و دخ طوماخ مرشد  خیری و نینز دخ طومناخی 

انندا د تسنعیدی، بدون ااخی  نیز، کتایون ارنج یا ارنجی ط یی به سنمت گشتاسنب می

(. نکتنۀ 186ه،   ن نر نقّنالی شناهنام3478-5/3475: 1396   خیری، 835-838: 1385

م( هم ا  انداختن انرنج 10السیرتاألی  شده دخ سدۀ جالب اوجه این که دخ ااخی  حبیب

مایننۀ انننداختن اننرنج کننه دخ (، بنننابراین بن1/198: 1380ینناد شننده اسننت تخواننندمیر، 

 ای کهن بوده است.مایهآمده است بن 314های ای  افسانه

اسننت کنه دخ ایننن  مینننه بسننیاخ  انجنوی شننیرا ی خوایتننی ا  شنهرکرد یبننت کننرده

خاهنشاست. دخ این خوایت نیز کتایون با اننداختن نناخنجی دخ دامنن گشتاسنب او خا بنه 

ار  مانی است کنه اهنرن و مینرین بنرای کشنتن کند، امّا ا ین مهمهمسری انتخاب می

کننند. جانواخن وحشی که دخ این خوایت کرکس و ایدها هستند، به گشتاسب مراجعه می

داخد و دخ عین حا ، مانند ها خا برمیهای آنسب پس ا  کشتن این جانوخان، دندانگشتا

کند. مدّای بعند کنه مینرین و اهنرن ، خان میرین و اهرن خا داغ می314های ای  خوایت

گینرد و خود و ابتندا گریبنان آن دو خا میمشغو  ووگان هستند، گشتاسب به میدان می

قیصر که ننارر «. بیندکند که دینر کسی آن خا نمیمی ها خا ونان پراابسپس گوی آن

اینن دو نفنر »گویند: کنند، امّنا گشتاسنب میاین صحنه است به گشتاسب اعتنرا  می

هنای کنند خانها خا مجبوخ می، سپس آن«اندنوکرهای من هستند که ا  دستم فراخ کرده

(. این اپیزود کام ً 201-199: 1363شدۀ خود خا نشان قیصر دهند تانجوی شیرا ی، داغ

 است. 314های مختل  ای  منربق بر خوایت

هنای مؤید اینن نکتنه اسنت کنه خوایت شاهنامههای نقّالی و گفتاخی دقّت دخ خوایت

فهرسنت آخنه/اامپسنون  314مذکوخ حد فاصل داستان گشتاسب و کتایون و افسانۀ ای  

داستان گشتاسب و کتایون ا  یا ها مسیر اغییر و احو  عباخت دینر این خوایتاست. به

 دهد. داستان ملّی و بومی به یا افسانۀ جهانی خا نشان می

آخنه/اامپسنون خا بنا  314های ای  ها، اکنون وجوه مشترک خوایتپس ا  این برخسی

طوخ عمده نارر بنر کنیم. این وجوه مشترک بهبندی میداستان گشتاسب و کتایون جمع

 ت:هاسساخت این خوایتیخف

 ن دخ هر دو خوایت قهرمان نژاده و شاهزاده است 
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ن دخ هر دو خوایت قهرمان خود خا بنه شنکل شخصنی ا  طبقنات پنایین و فرودسنت 

 دهد آوخد و گاه حتّی ا  لحاظ جسمی نیز خود خا معیوب نشان میدخمی

کنند، ن دخ هر دو خوایت شاهزاده خانم دخ انتخاب همسر، راهراً غیرمتعاخف عمنل می

 گزیند را وی شخصی ا  طبقات فرودست و حقیر خا برمی ی

هنایی خا خواهند باجناق قهرمان شنوند، بایند آ مونن دخ هر دو خوایت کسانی که می

ها خا به جای دانند اوانایی آن خا نداخند و قهرمان این آ مونپشت سر گذخاند که خود می

 کند ها اجرا میآن

هنا خا هایی برای ایبنات اینکنه خنود آنآ مون نشانهن دخ هر دو خوایت قهرمان هننام 

 داخد انجام داده است، برمی

 کند های مغروخ و متکبّر خود خا احقیر مین دخ هر دو خوایت قهرمان باجناق

ن دخ هر دو خوایت سرانجام قهرمان با انجام دادن اعما  منحصربه فنرد ضنمن نشنان 

 کند رای شاه فاش میهای ، هویت واقعی خود خا بدادن شایستنی

 کند.خواهد و مناصب واالیی به وی افویض مین دخ هر دو خوایت پادشاه ا  قهرمان پو ش می

خود. دخ ها ا  این مواخد نیز فراانر منیشباهت 314های ایرانی ای  ن دخ برخی خوایت

هنای خنود خوایتی که دخ شیرا  یبت شده است، قهرمان پنس ا  دادن شنکاخ بنه باجناق

هنا بنه مسنابقۀ ووگنان لبتّه دخ مقابل  دن مهر غ می بر بدنشان(، دخ مقابل شاه با آنتا

گیرد کنه دخ ها کشتی میدهد و سپس با آنها خا شکست میپردا د که به سختی آنمی

  قنس: مسنابقۀ ووگنان و 67: 1379شنود تننا: وکیلینان، این مسنابقه نینز پینرو  می

تنایون(. ینا دخ خوایتنی کنه دخ لردگنان وهاخمحنا  و ایراندا ی دخ داستان گشتاسب و ک

های خنود مسنابقه سنواخکاخی بختیاخی یبت شده است، قهرمان دخ این مرحله با باجناق

 هد.ها خا شکست میکند که البتّه آنبرگزاخ می

پرسند کنه انو های قهرمنان ا  او میهای شفاهی پادشاه پس ا  هنرنماییدخ برخی خوایت

گویند: ونه دامادهای مرا شکست دادی؟ قهرمان پس ا  این پرس  بنه او میگکیستی که این

 شناهنامهمن همان داماد او هستم که مرا به همراه دخترت به خواخی ا  خود دوخ کنردی. دخ 

 های گشتاسب دخ میدان ووگان و ایراندا ی آمده است:نیز پس ا  هنرنمایی

 ننننه کننرد قیصننر بنندان سننرفرا 

 واخ ا  کجاسنتبپرسید و گفت این س

 بنندان ونننگ و یننا  و خکیننب دخا  

 که وندین بپیچد و  و دست خاسنت؟
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 بخوانید اا  و بپرسنم کنه کیسنت

 به گشتاسب گفت ای نبرده سنواخ

 بپرسننیدش ا  شننهر و نننام و نننژاد

 ونین گفت کان خواخ بینانه منرد 

 وو دامناد گشنتم   شنهرم برانند

   قیصنر سنتم بننر کتنایون خسننید
 

 چو ما آدمیسنت؟است، گر هم فرشته

 سنننر سرکشنننان، افسنننر کننناخ اخ

 وخا  ین سنخن هنیچ پاسن  ننداد

 کننه ا  شننهر قیصننر وخا دوخ کننرد

 کس ا  دفترش نام منن برنخوانند

 که مردی غرینب ا  مینان برگزیند
 

 (49 /5 تفردوسی،

، اعم ا  ایرانی و اخوپایی، قهرمان افسانه همچون 314های ای  ن دخ بسیاخی ا  خوایت

  217: 1386دهند تننا: صنبحی،  ن خناخجی پادشناه خا شکسنت میگشتاسب، دشمنا

 (.423-422: 1378  ایتالو کالوینو، 117: 1384دوست، غ م

م 13های اخوپایی مربنوط بنه اواینل سندۀ ارین خوایت کتبی این افسانه دخ  بانقدیم

 . Dammann, 118315) آمده است ت است که دخ یا خمانس فرانسوی

فردوسی  شاهنامۀنشان داده شد، خوایت کتبی فاخسی آن مربوط به  گونه کهامّا همان

ار ا  خواینت م. األی  شده است، یعننی دویسنت سنا  قندیم 11است که دخ اوایل سدۀ 

ابومنصنوخی انألی   شناهنامۀاخوپایی. با اوجّه به اینکه فردوسی کتاب خود خا بر اسناس 

شنکل گرفتنه اسنت. خواینت مکتنوب ها نامهکرده است و کتاب اخیر نیز بر اساس خدای

خسند. ضنمن آنکنه منی دی می 6کم به اواخر دوخۀ ساسانیان یعنی سدۀ ایرانی آن دستم

خسد. اهمّیّت وجنود خوایتنی کتبنی بنا اینن های ابتدایی داستان به دوخۀ مادها میخوایت

ینا  نبی 314الرأس افسنانۀ این  متنی برای اعیین مسقطقدمت ما خا به استنادات دخون

 سا د.می

 

 هایاداشت

کتابی است که بر اساس مکتب فن ندی انألی  یافتنه اسنت. نسنخۀ اوّلینۀ آن خا ن 1

شناس آمریکنایی آن خا استیث اامپسون قصّه 1961آنتی آخنه األی  کرد، سپس دخ سا  

اامپسون معروف شده اسنت. دخ اینن فهرسنت  اوسعه داد. ا  این جهت، به فهرست آخنه/

های داستانی که به اکراخ دخ کشوخهای مختل  خایج هسنتند، دخ ونند دسنته کلّیۀ متن

شود. این شنماخه ها شماخۀ ای  معینی اختصاص داده میگیرند و به هریا ا  آنقراخ می
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شوند. به این اراینب، هنر این  بنا ینا شنماخه معرفنی خا شامل می 2499اا  1ا  عدد 

 480پیشانی با شنماخه و ماه 613شر با شماخه شوند. برای نمونه افسانۀ مشهوخ خیر و می

های ایرانی خا بر اساس همنین شناس آلمانی، افسانهشوند. اولری  ماخ ل  قصّهمعین می

 بندی کرده است.فهرست طبقه
2 - The youth transformed to a Horse. 

 

 کتابنامه

 ، اهران: مرکز.های فاخسیقصّه(، 1380آ اده، حسین، تن 

، شنهر های وهاخمحا  و بختیناخیافسانه(، 1377علی و حسین خسروی، ت آسمند،ن 

 کرد: ایل.

 ، اهران: علم.نامهفردوسی(، 1363انجوی شیرا ی، سیّدابوالقاسم، تن 

، ارجمنه محسنن ابنراهیم، اهنران: های ایتالیناییافسنانه(، 1378ایتنالو کنالوینو، تن 

 انتشاخات نی .

 ، اهران: سخن.ادبیّات ایران پی  ا  اس مااخی  (، 1376اف ّلی، احمد، تن 

 .غرخ اخباخ ملوک الفرس و سیرهمتااخی  یعالبی(یعالبی نیشابوخی،ت؟(،  ن 

، اهنران: 5، جدانشنامۀ فرهنگ منردم اینران، «شاهنامه»(، 1396جعفری قنواای، تن 

 المعاخف بزخگ اس می.دایرۀ

 حمد دبیرسیاقی، اهران: خیام.،  یر نظر مالسّیرااخی  حبیب(، 1380خواندمیر، تن 

 ، ویرای  جلیل دوستخواه، اهران: ققنوس.شاهنامۀ نقّاالن(، 1396 خیری، عبّاس، تن 

 نناخ.، اهران: خوشطوماخ شاهنامۀ فردوسی(، 1385سعیدی، مصرفی، تن 

، به کوش  عبندالوهاب عنزام، الشاهنامه(، 1970علی، تبنالبنداخی االصفهانی، فتحن 

 اهران.

 اده، ، به کوشن  محمنود قاسنمهای کهن ایرانیافسانه(، 1384اهلل، تبحی، ف لصن 

 اهران: هنرمند.

 نناخ.(، طوماخ نقّالی شاهنامه، مقدمه و ویرای  سجاد آیدنلو، اهران: به1391ت ن

 ، اهران: فرهنگ عامّه.مرد خودباخی و دختر با خگان(، 1392علیمرادی، منصوخ، تن 
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 ، اهران: میراث فرهننی.های افشاخافسانه (،1386تدوست، هادی، غ من 

مرلق، اهننران: ، اصننحیح جنن   خننالقیشنناهنامه(، 1386فردوسننی، ابوالقاسننم، تننن 

 المعاخف بزخگ اس می.ةانتشاخات مرکز دایر

، شنیرا ، های بنندخ خینرهفتناد افسنانه ا  افسنانه(، 1385قتالی، سیّدعبدالجلیل، تن 

 های کرمان، اهران: افکاخ.افسانه السادات،ای ف خضوی، شمس

 (، ن ر نقّالی شاهنامه، مقدمه و اصحیح خضا غفوخی، شیرا : سیوند.1394تن 

 ، اهران: مرکز.های مردمقصّه (،1379وکیلیان، سیّداحمد، تن 

، ویرای  اولری  ماخاسل  خانمهای مشدی گلینقصّه(، 1384الو  ساان،  . پ، تن 

 و دینران، اهران: مرکز.

(، به کوشن  سنید احمند وکیلینان و  هنره  ننننه، 1386همو، اوپو  قلی میر ا، تن 

 اهران: یالث.
- Dammann,gunter, “Golener”, Enzyklopadie, des marchens, Berlin,1987. 

- Uther,has-Jorg, The types of international; Folklates, Helsiki, 2004. 
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