
  6/6/1392:       تاريخ پذيرش13/8/1391: تاريخ دريافت

 اديت ديگري از نبرد رستم با كك كوهزروا

1رضا غفوري دكتر 
    

  چكيده

زاد، يكي از چند داستان مشهور دوران كـودكي رسـتم اسـت كـه در آن از               نبرد رستم با كك كوه    

. سـت اسـت   دو روايت منظـوم بلنـد و كوتـاه در د        ،از اين داستان  . هاي او سخن رفته است      دالوري

 بارهـا در   وشـود   چاپ كلكتـه ديـده مـي   شاهنامة در بخش ملحقات  كهروايت بلند آن همان است   

 ايـن  ةهـا، انتـشار يافتـه كـه مبنـاي همـ       شـاهنامه ايران به صورت جداگانه و يا در بخش ملحقـات           

تـاكنون پيـرايش و   زاد  اما روايـت كوتـاه داسـتان كـك كـوه       . ها، همان چاپ كلكته بوده است       چاپ

 زاد كـك كـوه  «ز معرّفي روايت كوتاه اين داستان كه با عنوان       در اين مقاله پس ا     .تصحيح نشده است  

سـپس بـا آوردن     . پـردازيم   زاد مـي    اي كـك كـوه      اسـطوره  بريم، به بررسي چهـرة     از آن نام مي   » نامه

تـر   زاد، از روايت بلند آن كهـن  دهيم كه روايت كوتاه  نبرد رستم با كك كوه   شواهدي چند، نشان مي   

  .تر است و متقدم

  . ديو، اژدها، رستم،نامه زاد كك كوه، زاد كك كوه :هاكليدواژه

  مقدمه. 1

 بـا   ،هاي رستم، بـه دسـت مـا رسـيده اسـت            ها و پهلواني       در سلسله اخبار و رواياتي كه از هنرنمايي       

هـا در    شويم كه رواياتي منظوم و منثـور از آن         رو مي  چندين داستان، مربوط به دوران كودكي رستم روبه       

كشته شدن پيل سپيد به دست رستم، رفتن رسـتم بـه            :  عبارتند از   رواياتترين اين    روفمع. دست است 

، داستان نبـرد رسـتم بـا    )2(، داستان نبرد رستم با ببر بيان  )1(خواهي از خون نيايش نريمان     دژ سپند در كين   

  )5(.زاد  و داستان نبرد رستم با كك كوه)4( داستان شكاوندكوه،)3(پتياره

 در بيـشتر روايـات   اسـت،   كه دوران كودكي رستم، مقـارن بـا پادشـاهي منوچهرشـاه بـوده               از آنجا    

 رويـداد مهـم دوران نوجـواني رسـتم،           نخـستين  شـاهنامه  اما در    )6(.شود مذكور، از منوچهر نام برده مي     
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هم پس از درگذشت زو تهماسب و در دوران تازش افراسياب بـه ايـران      كه آنباشد ميگزينش رخش   

 همچنين رستم پس از گـزينش رخـش، بـه           .)336 -1/334: 1386مطلق،   فردوسي، خالقي  (دهد رخ مي 

شـود و    رستم، از اين زمـان آغـاز مـي         بنابراين نخستين هنرنمايي  . آورد قباد را به ايران مي     فرمان زال، كي  

   .)348 -347:  همان.رك( با افراسياب و شكست دادن اوست آن هم رويارويي

 ذكـري  شا  از نبردهاي مشهور رسـتم در دوران خردسـالي      شاهنامه در   ،شود كه مالحظه مي    چنان      آن

 سرايندگان ديگري پيـدا شـدند و چنـدين          )7(اما چندي پس از درگذشت فردوسي     . ميان نيامده است    به

ايـن  . هاي دوران كودكي و نوجـواني رسـتم بـود، سـرودند     روايت كوتاه و بلند را كه مربوط به پهلواني        

) 50: 1384خطيبـي،   ( آزادسـرو » اخبار رستم «تمال وجود دارد كه مأخذ برخي از اين روايات، كتاب           اح

  .بوده باشد) 205-203: 1381سن،  كريستن(» سكيسران«و يا كتاب 

نويــسان، تعــدادي از  فردوســي، برخــي كاتبــان و نــسخه ةشــاهنام     بــا اشــتهار و محبوبيــت يــافتن 

خّر و بـه ويـژه      هاي متأ  كه در سده     چنان  گنجانيدند؛ شاهنامههاي   نويس هاي حماسي را در دست     منظومه

 :رك(شـود   هـاي الحـاقي ديـده مـي     ، شماري از داستانشاهنامههاي  از قرن دهم به بعد، در بيشتر نسخه  

هـاي   پـژوهش  ة اين كار كاتبان، از يك سو در عرصـ         .)79: 1383؛ صفا،   255-254: 1364مطلق،   خالقي

آن ايـن   ةفايـد . هاي بسياري نيز در پي داشته است دي دارد اما از سوي ديگر، دشواريزيا ة فايد حماسي

، شـاهنامه هـاي   نـويس  هاي حماسي در برخي دسـت  است كه به دليل گنجانيده شدن شماري از منظومه   

 نويـسان، هـر    كـه كاتبـان و نـسخه        اما بـه دليـل آن     . اند هاي زمانه مصون مانده    اين روايات از گزند آفت    

 گوينـده و   انـد،   گنجانيـده  شاهنامه و آن را در       داستان حماسي در بحر متقارب را به فردوسي نسبت داده         

  .  ها بر ما نامعلوم است عصر سرايش بسياري از اين منظومه

زاد اسـت كـه در يكـي      روايت كهني از نبرد رستم با كك كوهموضوع اصلي اين مقاله، بحث دربارة        

زاد، دو روايـت   بايد يادآور شويم كه تاكنون از نبرد رسـتم بـا كـك كـوه    . درج استها من  نويس از دست 

مان اسـت كـه نخـستين    روايت بلند و مشهورتر اين داستان، ه.  شناخته شده است)8(منظوم كوتاه و بلند   

هـاي هندوسـتان تـصحيح شـد و در بخـش             بر اساس نسخه  ) .م1829(بار به همت ترنر ماكان در سال        

ايـن منظومـه بـار ديگـر در         ) 636 -628: 1379 فردوسي، ماكـان،     :كر(  جاي گرفت  نامهشاهملحقات  

و ) 2982 -2954: 1386 فردوسـي، بـروخيم،      :رك ().ش1315(چاپ بروخيم    هشاهنامبخش ملحقات   
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 اخيـر نيـز منظومـة      ةدر دهـ   )9(. طبع ماكان بودند جاي گرفـت       پاية هاي چاپ ايران كه بر     برخي شاهنامه 

هـا نيـز، همـان       ه بار به دست برخي پژوهشگران به چاپ رسيده كه مبنـاي ايـن چـاپ               زاد، س  كك كوه 

زاد،  ؛ داسـتان رسـتم و كـك كـوه    266 -237: 1382زاد،   كـوه   داستان كـك   :كر(چاپ ماكان بوده است     

 .)102- 55: 1384زاد،  ؛ كك كوه55 -20: 1382

  هاي حماسي ايران زاد در روايت كك كوه. 2

بلنـد و كوتـاه در دسـت     ةزاد، دو منظومـ  شديم كه از داستان نبرد رستم با كـك كـوه   تر يادآور         پيش

نزديكي زابـل بـه سـه روز راه، كـوه بلنـدي بـود كـه افـراد               : روايت بلند آن چنين است     ةخالص. است

. كردنـد  زنـدگي مـي   » مربـاد «اي به نام     بسياري از افغان و الچين و بلوچ، گرد هم آمده بودند و در قلعه             

او هـر  . گذشـت  زنان بود كه هزار و صد و هجده سال از عمرش مـي       راه  اين گروه  ةزاد سردست  وهكك ك 

زال به همگان سفارش كرده بود كه كسي در برابـر رسـتم،   . گرفت سال از زال، ده چرم گاو، زر، باج مي        

گزاري پـدر،    جهايش سخني بر زبان نياورد زيرا از آن بيم داشت كه رستم با شنيدن خبر با                از كك و فتنه   

 )10( از قضا رسـتم در سـن دوازده سـالگي   . زاد برود و در نبرد با آن پهلوان كشته شود         به جنگ كك كوه   

رود و او را از ايـن   شود و پس از باخبر شدن از ماجرا، به سراغ زال مـي            زاد آگاه مي   هاي كك كوه   از فتنه 

هنگـام مخفيانـه     وجود مخالفت زال، شب   سپس با    .كند است سرزنش مي    داده كه تاكنون به كك باج مي     

همـان  . رود زاد مـي   هاي كشواد و ميالد، به جنگ كك كوه        از نزديكان خويش به نام    نمايي دو تن     و با راه  

بيند كه شيري از بيشه در آمـد و او را از پـاي درآورد و سـرش را از تـن جـدا       شب كك در خواب مي  

  . شود آيد و با تو درگير مي از نسل سام ميگويند كه فرزندي  گزاران به كك مي خواب. كرد

ناگهـان خـروش    . شـود  گساري مشغول مي   دهد و به مي    گزاران بهايي نمي        اما كك به سخنان خواب    

اش بهـزاد را بـه نبـرد رسـتم      زاد بـرادرزاده  كك كوه. خواند شنود كه كك را به مبارزه فرا مي     رستم را مي  

كك به ناچار خـود بـه جنـگ رسـتم     . كشد كند و او را به بند مي       تار مي اما رستم بهزاد را گرف    . فرستد مي

از سوي ديگر زال با شنيدن رفتن رستم به جنـگ كـك             . كشد رود و نبرد ميان دو پهلوان به درازا مي         مي

 بـا  ،زاد اسـت  رستم در حالي كه در نبرد با كك كـوه . رود كك مي ةزاد، با سپاه زابلستان به سوي قلع      كوه

طلبد تـا بعـدها از سـرزنش و شـماتت       پردازد و از او ياري مي      هيان پدر، به نيايش خداوند مي     ديدن سپا 
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. بنـدد  زند و هر دو دسـت او را مـي   داستان، رستم كك را بر زمين مي ةدر دنبال . مالمتگران در امان بماند   

رسـتم كـك و      ،در ايـن هنگـام     .زنـد  رسد و با سپاهيان خويش دست به غارتگري مي         زال نيز از راه مي    

اش به فرمان شـاه ايـران بـه دار           سرانجام كك و برادرزاده   . برد بهزاد را با خود به پايتخت منوچهرشاه مي       

  )11(.شوند آويخته مي

ملـك الـشّعراي   . نظر اسـت  زاد، ميان پژوهشگران اختالف   بلند كك كوه   ةزمان سرايش منظوم   ة     دربار

زاد هـست كـه بعـد        ز هم داستاني از قبيل داستان رستم و كك كوه         ها، با  و غير از اين   ... «: نويسد بهار مي 

 اما برخـي ديگـر از       .)93: 1379بهار،  ( »ابل ذكر نيست و مأخذ صحيحي ندارد      از مغول اختراع شده و ق     

 .)339: 1387؛ ريـاحي،   320: 1352،  صـفا  (انـد  نظران، اين منظومه را متعلّق به قرن ششم دانسته         صاحب

زاد،    كـك كـوه     :كر(انـد    تر دانسته و به  قرن پنجم رسـانده         ان سرايش آن را متقدم    شماري ديگر نيز زم   

1384 :11(.  

زاد  ، بـه پيكـار رسـتم بـا كـك كـوه            شاهنامههاي حماسي پس از           جاي شگفتي است كه در منظومه     

خـارات  ها، هنگامي كـه رسـتم از افت        كه جاي آن داشت كه در اين منظومه         اي نشده است؛ حال آن     اشاره

 ،)آ50: ؛ عطـايي، بادليـان    434 -431: 1370الخيـر،  ابن ابي   ايرانشان   :كر (گويد خويش سخن مي   ةگذشت

هـاي كـردي     شـاهنامه  تنهـا در     ،ايم  كه بررسي كرده   آنجاتا  . زاد نيز يادي كند    از پيروزي خود بر كك كوه     

 گـوراني،  :رك(نـد  ك هـايش يـاد مـي    زاد در رجزخـواني  است كه رستم از پيروزي خويش بر كك كـوه        

1389 :234(.  

كـه    چنـان   آن؛مردم، شهرت بسزايي داشته است ةزاد در ميان تود حال داستان رستم و كك كوه       با اين 

 انجـوي   :رك(ن روايـت از ايـن داسـتان وجـود دارد            ، چنـدي  شـاهنامه مردمـي   / هاي شفاهي  در روايت 

هـاي   جنـگ  ة نقّالي، فصولي مشبع دربار     همچنين در برخي طومارهاي    .)203 -188/ 1: 1369شيرازي،  

 شـاهنامه الزم به ذكر است جاي ايـن داسـتان در طومارهـاي نّقـالي               . شود كك با پهلوانان زابل ديده مي     

زاد، پـس از كـشته شـدن پيـل سـپيد و              در برخي طومارها داستان نبرد رستم با كك كوه        . متفاوت است 

) 122: 1386،  نامـه  مـشكين ؛  150: 1377،  لـشكر  هفت :كر(ف دژ سپند به دست رستم آمده است         تصرّ

، نامـه  رسـتم  :كر (آيـد  اما در برخي منابع ديگر، اين داستان بالفاصله پس از كشته شدن پيل سـپيد مـي                

  .)290: 1381،  فردوسيشاهنامةطومار  آ؛ 62برگ : نثر نقّالي شاهنامه؛ 4: 1387
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خـالف نظـر احتمـالي       آن است كه بر    ةشان دهند     عدم ترتيب اين روايات در منابع گوناگون نقّالي، ن        

 داسـتان كـك     ،)52: 1384،  زاد كـك كـوه   ؛  19: 1380 فردوسي، بهار، ملحقات،   :رك( برخي پژوهشگران 

دوران جواني فردوسـي نيـست، بلكـه از گوينـدگان ديگـر اسـت و در ادوار بعـد، وارد         ةزاد سرود  كوه

 راويـان و   از آنجـا كـه غالبـاً    فردوسـي بـود،    ةها سرود  نبه بيان ديگر، اگر اين داستا     . است   شده  شاهنامه

 ترتيـب منطقـي ايـن    در طومارهاي نقّالي نيـز  اند،  عدول نكرده  شاهنامهنقّاالن در بيان ترتيب روايات، از       

  . شد بايست حفظ مي روايت مي

ادي بـه   الرّحمـه، اعتقـ    چون ناظم مناظم عجم، فردوسي توسي عليـه       «: نويسد  مي احياءالملوكلّف      مؤ

ه در سيستان مشهور اسـت و نـسخه  شاهنامه احوال او در كك ندارد،  ةقصاي   نوشته نشده، لكن اين قص

 »اما به صـحت آن اعتقـاد نـدارد   .  در آن باب مطالعه شده، از نقل آن ناگزير استزبان فرس و پهلوي  به  

تـوان نتيجـه گرفـت        مـي  اشد، صحت داشته ب   احياءالملوكلّف  اخير مؤ  ة اگر گفت  .)26: 1389سيستاني،  (

آن بـه دوران پـيش از    ةهاي كهن و اصيل ايراني است كـه پيـشين        زاد يكي از منظومه    كه داستان كك كوه   

    )12(.رسد اسالم مي

 ةدربـار برخي  كه    نخست آن : زاد دو نكته را بايد متذكّر شويم            پيش از بررسي روايت كوتاه كك كوه      

 كـه بـا    يا كوهك اسـت (Kohak) احتماال مخفّف كُهك  (Kok)فظ كك   ل«: اند اشتقاق نام كك نوشته    

   .)17: 1384زاد،  كك كوه( »توان اين وجه اشتقاق را پذيرفت مي... زاد  توجه به صفت كوه

  :زاد، نژاد كك چنين آمده است بلند كك كوه ةكه در منظوم  ديگر آن

ـــ   ــن گذار ژوپيـــ همه ناوك انداز و     ـــژادش ز اوغان، سپاهش هزارـن

  )237: 1382زاد،  داستان كك كوه(

در خراسـان و     )13(افغـان اسـت    ةاوغـان تلّفـظ كلمـ     « :اند نژاد اوغان نوشته   ة    برخي پژوهشگران دربار  

بر آنچه اطّالع دارم هنوز هم در بعضي از نـواحي مجـاور افغانـستان،       بعضي از نواحي افغان و اكنون بنا      

   .)322: 1352صفا، (» خوانند ان و افغانستان را ملك اوغان ميافغانان را به نام اوغ

طومـار   :رك(و طومارهـاي نّقـالي      ) 3/314: 1369 شيرازي،  انجوي :رك( مردمي/     در روايات شفاهي  

زاد ابـن سـرند ابـن ضـحاك          كك فرزند كوه  ) 14برگ  : نثر نقّالي شاهنامه  ؛  75: 1381،  فردوسي شاهنامه

هـا بـه زابلـستان در برخـي          هاي خاندان سـرند و حمـالت پيـاپي آن           داستان تفصيل. معرّفي شده است  
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كندرو وزير ضحاك و سرند فرزند ضـحاك،        : خوانيم در برخي روايات مي   . هاي نقّالي آمده است    طومار

ـ      اي مي  شوند و در زابلستان براي خود قلعه       هر دو از پيش روي فريدون گريزان مي        د آن  سـازند كـه مانن

 بـا  .)75: 1381،  فردوسـي  شاهنامةطومار؛ 1/189: 1369انجوي شيرازي، (اخته نشده بود تا آن هنگام س 

آورد و دسـت بـه غـارت و دزدي     گذشت زمان، سرند، دزدان و ياغيان اطراف را به دور خود گرد مـي           

نـد و   كن زاد نبـرد مـي     پهلوانان زابل بارها با سرند و فرزندش كوه       . زند ويژه زابلستان مي   نواحي مجاور، به  

  . دهند ها را شكست مي هر بار آن

شـود و بـدو    رو مـي   دختر شاه كابل روبـه )14(سوز     روزي از روزها شم سوار در نخجيرگاهي با جهان 

نويـسد و دختـرش را بـراي شـم سـوار             اي براي كهراشـاه كـابلي مـي        كورنگ شاه نيز نامه   . بندد دل مي 

در ايـن هنگـام خـواهر       . كنـد  براي ازدواج آماده مي   سوز را    كهراشاه دخترش جهان  . كند خواستگاري مي 

ناگهـان در ميـان راه توفـان        . خواهد تا او را نيز با عروس همراه سـازد          سوز، از پدر مي    روي جهان  زشت

زاد ابـن    از قـضا بـا كـوه      . كنـد  افتد و راه را گم مـي       وزد و خواهر عروس از ديگران دور مي        شديدي مي 

 و از پيونـد  آميـزد  درمـي با ديدن آن دختر، بدون رعايت رسوم آييني با او       زاد   كوه. شود رو مي  سرند روبه 

   .) الف10برگ : شاهنامهنثر نقّالي ؛  28: 1386، نامه مشكين :رك( )15(آيد آن دو، كك به دنيا مي

ـپاهيان سـرند  ،شد كه زابلستان از دالوران زابلي خالي مي     هنگامي ، روايات نقّالي   پاية     بر  و  مورد تازش س

ـنيدن خبـر كـشته           ها، سرند كشته مي    سرانجام در يكي از جنگ    . گرفت فرزندانش قرار مي   شود و كك با ش

 ،كند در نبردهايي كه با زابليان مي     . كند آيد و بارها به زابلستان حمله مي       شدن نياي خود، در صدد انتقام برمي      

حتّي كساني مانند نريمان و   . شوند ميشماري از نياكان رستم مانند كورنگ، شم و اترد، به دست كك كشته              

گريزد  گري از ميدان مي  اما هر بار كك با حيله،شوند   نيز اگرچه در رويارويي با كك، بر او چيره مي         )16(سام

كـك   ةپردازند اما از تسخير قلعـ      اگرچه پهلوانان سيستان به تعقيب كك مي      . رساند اش مي  و خود را به قلعه    

، اما كك با همراهـي   كند گودرز است   دهد و او را اسير مي      واني كه كك را شكست مي     يگانه پهل . مانند درمي

ـار بـه جنـگ      زال نيز يـك .)133-131: 1381،  فردوسي شاهنامة طومار :رك (شود  موفّق به گريز مي    كاوه ب

ـان ( خـورد  رود اما در همان آغاز نبرد، از كك شكست مي          كك مي  ـان كـك و زال      .)255: هم  سـرانجام مي

ـال، ده     زال نيز متعهد مي . كه كك به زابلستان تازش نياورد       شود مشروط بر آن    دي بسته مي  عه شـود هـر س
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 -75: 1381،   فردوسي  شاهنامة طومار؛  125 -22: 1386،  نامه مشكين :رك( چرم گاو زر، براي كك بفرستد     
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 ةانگيـز . گـزار ديگـران هـستند    ت حماسي ايران است كه خاندان رستم باج   نخستين بار در روايا    اين     

يكي از روايات شـفاهي، بهـزاد        ةپاي بر. زاد، در روايات متفاوت است     اصلي پيمان بستن زال با كك كوه      

 عرصـه   ،شـود  كه از ازدواج زال با رودابه آگاه مـي          كك به محض آن   . شود فرزند كك، عاشق رودابه مي    

شـود هـر سـال هفـت         بندد و متعهد مي    زال نيز به ناچار با كك پيماني مي       . كند ابل تنگ مي  را بر مردم ز   

زال آمـد در    «:  در يكي ديگر از روايات آمـده       .)1/190: 1369انجوي شيرازي،   (چرم گاو زر به او بدهد       

سـيمرغ  پـر   سيماي زال را ديد جهت شـاه . چشم كك كه به زال افتاد محبت زال بر دل كك افتاد       . ميدان

محبـت تـو    ! كك گفت اي زال زر    . گفت فرزند سام هستي؟ گفت بلي     . كه به خودش بود؛ كك خنديد     

گـاو، زر،  ه  چرمـ سـالي يـك  .  كنم محض خـاطر تـو گذشـتم   آمده بودم زابل را خراب. بر دل من افتاد   

  در روايتـي ديگـر،     .)ب60بـرگ   : شـاهنامه نثر نّقـالي    (» قبول كرد و كك برگشت    . ن روانه كن  جهت م 

 اقدام به جنگ با كك نمايـد و جـان خـود را از دسـت                آشتي با كك اين بود كه مبادا سام       زال از    ةانگيز

 در هفت لشكر از دوستي گرشاسب با كك سـخن رفتـه             .)255: 1381،   فردوسي  شاهنامة طومار( بدهد

 .)151: 1377،  هفـت لـشكر   (و گفته شده است كه گرشاسب نفرين كرده بود كسي به جنگ كك نرود               

 سخن از گرفتاري گودرز به دست كك و آزاد ساختن او به ميان آمده است مشروط بـر                   نامه مشكيندر  

زاد نيـز آمـده      بلند كك كوه   ة در منظوم  .)119: 1386،  نامه مشكين( آن كه زال به كك باج و خراج بدهد        

پهلوانـان  يـك از     زد و هـيچ    بردهـاي فراوانـي مـي      است كه كك به گرشاسب، نريمان، سام و زال دست         

ديد نياكانش در زورآزمايي بـا كـك، كـاري از            كه مي   زال از اين  . شدند زابلي، در نبرد با كك پيروز نمي      

داسـتان  (دهي بـود      باج  بنابراين مجبور به   ر دل خويش از كك بيم و هراس داشت و         پيش نبرده بودند د   

  .)238: 1382زاد،  كك كوه

دهـي   اصـلي بـاج    ةهمچنين انگيز . پردازي راويان است   خيال ةيدزايچه در چند روايت نقّالي آمده،            آن

هـاي زال    گـزاري  گفتار به علّت اصـلي بـاج      ة  در دنبال . زال در روايت بلند نيز، دچار گشتگي شده است        

  . خواهيم كرد  اشاره
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  زاد نامه كوهكك . 3

 C. 26 .2544 هـاي حماسـي بـه شـمارة     اي از منظومـه  بادليـان آكـسفورد، مجموعـه    ة    در كتابخان

ايـن  . دانـشگاه تهـران موجـود اسـت     ة در كتابخانـ 1213 ةشود كه ميكروفيلم آن به شـمار  نگهداري مي 

نامـه اسـت     نامه، برزونامه و بانوگشسب    نامه، بهمن  زاد نامه، كك كوه   سام ةپنج منظوم  ةمجموعه دربردارند 

، نامـه  بانوگشـسب  :رك (سـت وعه با خط نستعليق نوشـته شـده ا         اين مجم  .)1/581: 1348 پژوه، دانش(

 روايـت   -ثبـت شـده     » زادنامه كاك كوه « كه با عنوان     -زاد در اين مجموعه    كك كوه ه   منظوم .)44: 1382

هـاي نگارنـده، بـراي     در حـدود بررسـي  . زاد  فردي است از داستان نبرد رستم بـا كـك كـوه    منحصر به 

: 1383 صـفا،  :رك(انـد   اي كوتـاه داشـته   ره كه به اين منظومه اشـا     اهللا صفا بوده   نخستين بار مرحوم ذبيح   

75- 76(.  

 از   ايـن منظومـه   . سـتون اسـت     سه برگ دارد و هر صفحه داراي چهار        زاد نامه   كوهنويس كك        دست

نـويس،   هـاي ايـن دسـت    اگرچـه در بـرگ  . پذيرد الف خاتمه مي50شود و به برگ    ب آغاز مي  47برگ  

ابيـات  .  مذكور فاقـد سـرنويس اسـت       حال نسخة   با اين  ،اند ها گذاشته  جاي خالي براي نوشتن سرنويس    

 منظومـة . انـد  الف دو بيت را به صورت چليپا نوشته       50 تنها در برگ     ونويس افقي نوشته شده      اين دست 

ايـن  . نويس آن انجامه ندارد و كاتب آن نيز نامشخص اسـت            فاقد مقدمه است و دست     زاد نامه   كوهكك  

  :شود منظومه با بيت زير آغاز مي

  او شدم يادگير ةمـــــــن از گــــفت  چـــــنين گفت فرخنده دهقان پــــير

  ) ب47: زادنامه كك كوه(

 كـرده اسـت؛ همـان    زاد را روايـت       در بيت باال سخن از دهقان پيري اسـت كـه داسـتان كـك كـوه                

ي از گفتـار  هـا تقليـد    آنهاي حماسي ملّي شاهد آن هستيم و گويـا همـة   تر منظومهمضموني كه در بيش  

انـد كـه اصـالت گفتـار خـويش را بـدين        ها بر آن بوده كه گويندگان اين منظومه  فردوسي است و يا آن  

است؛ اما سـخن از پـنج سـالگي    اي نشده  در اين داستان به پادشاهي منوچهرشاه اشاره. گونه نشان دهند 

  .  بوده استبا دوران پادشاهي منوچهرشاه مصادفآيد كه احتماال ً  به ميان ميرستم

  :زاد كم و بيش برابر است بلند كك كوه ة مضمون ابيات نخست اين منظومه با آغاز منظوم

  كـــــــه در جنگ با اژدها پاي داشت   بدكنش جاي داشتيدر آن كُــــــه يك
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ـزرگ ــــه باال بلـــــند و به پيـكر ـب ــــــبد كم به مردي ز سام ســترگ  ـب   ـن

  زني ســـــتمكاري و دزدي و رهـــــ  فته ره و رسم آهــرمنيگــــــــــــــر

ـــــــيمش ره كاروان بســـــته بود   وز آسيـب او مـــــرد و زن خسته بود  ز ـب

  )ب47همان، برگ (

ـ        اشـاره مـي     ربوده شدن زيباروياني به دست كـك            سپس به  گفتـار بـه مـضمون       ةكنـد كـه در دنبال

  .م كردآن اشاره خواهي اي اسطوره

ــــــــه پيوند او تيـــــــز بشتاف  زن خـــــــــــوب هرجا كه او يافـتي   تيــب

  گـرفتيش بر پشـــــــت و رفتي به كوه  شدي تيره شـــــــــب در ميان گـروه

  ) ب47برگ : همان  (

اه رهـام و بهـرام    هايش آگاهي ندارد تا اين كه روزي به همـر          زاد و فتنه       رستم تا اين زمان از كك كوه      

 رهگـذران بـا ديـدن درشـتي و           آن. شود رو مي  راه با دو رهگذر روبه     ةناگهان در ميان  . گذرد از راهي مي  

رستم بـا شـنيدن ايـن    . سازند زاد همانند مي پردازند و او را به كك كوه نيرومندي رستم، به ستايش او مي  

 چـرا مـرا ماننـد نريمـان و يـا گرشاسـب              پرسد كـه   خواند و مي   سخنان، آن دو را به سوي خود فرا مي        

گوينـد و او را بـه        نخوانديد و يا چرا از سام و زال نام نبرديد؟ آن دو رهگذر حقيقت امر را به رستم مي                  

هاي دو روايت در ايـن اسـت كـه در روايـت بلنـد كـك         يكي از تفاوت  . كنند مبارزه با كك ترغيب مي    

  : دهد ، زال ماهيانه به كك باژ ميزاد نامه كوه اما در كك زاد سخن از باج دادن ساليانه به كك است كوه

ــــــاژ زال هــــــميشه بدو  مي ـاژي دهد ني به سال  دهد ـب ــــــــه هر ماه ـب   ـب

  )آ 48برگ : همان(

گويد كه چـرا ايـن سـخنان را از مـن                 رستم با شنيدن سخنان آن دو، خشمگينانه به رهام و بهرام مي           

اما ايـن را بـدان كـه اگـر          . دهد كه ما از بيم زال، چيزي به تو نگفتيم          ايد؟ رهام بدو پاسخ مي     پنهان داشته 

خواهـد تـا بـه        سپس رهام از رستم مي     )17(.آيم امشب خواستي به جنگ كك بروي من نيز به همراه مي          

رود و   د پدر مـي   رستم  با شنيدن اين سخن به نز       .  كك را بگيرد   رفتن به قلعة  ه  نزد زال برود و از او اجاز      

اما زال با شنيدن اين سخنان بـه نفـرين كـسي    . زاد برود خواهد اجازه بدهد تا به جنگ كك كوه از او مي  

 سـخنان خـود، از سـام و     زال در دنبالـة .زاد بـراي رسـتم سـخن گفتـه اسـت      پردازد كه از كك كوه   مي
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گويـد بهتـر      به فرزنـد خـود مـي       سپس. اند برد كه در پيكار با كك كاري از پيش نبرده          گرشاسب نام مي  

كنـد و مـست      نوشـي مـي    هـا بـاده    هاي بهاري منتظر بماني زيرا كك در اين جشن         است تا هنگام جشن   

اما رستم با شـنيدن ايـن       . تواني بر او شبيخون بزني و او را نابود سازي           تو در هنگام مستي مي     شود و  مي

 پهلواني خود شرم بدار زيرا هر مـاه بـراي كـك    گويد كه از    بدو مي  پردازد و  سخنان، به سرزنش پدر مي    

روم و او   همين االن  به پيكـار كـك مـي   .توانم تا آمدن بهار منتظر بمانم  من نمي . فرستي باج و خراج مي   

تو اكنون پنج سـاله هـستي و توانـايي    ! فرزندم: گويد زباني به رستم مي    زال نيز با چرب   . سازم را نابود مي  

رستم نيز به ظـاهر سـخن   . دتي صبر كن تا توانايي مبارزه با او را به دست آوري      م. نبرد با كك را نداري    

  . مانم پذيرم و تا هنگام بهار منتظر مي گويد اي پدر حرف تو را مي پذيرد و بدو مي پدر را مي

ـ    و به همراه رهام به سوي قلعة       )18(كند      اما رستم شبانگاه جنگ افزارهاي سام را بر تن مي          ه  كك روان

. گزاران سـخني بـه ميـان نيامـده اسـت        در اين روايت از خواب شبانگاهي كك و تعبير خواب         . شود مي

كـه جـام شـراب از دسـت كـك بـر       زند  فرياد مياي  به گونه كك،  ةرستم به محض رسيدن به پاي قلع   

گونـه   يـن گويد اين غـرّش زال اسـت كـه ا     كك با شنيدن آن فرياد به اطرافيان خود مي  )19(.افتد زمين مي 

 كـسي    نيازي بـه همراهـي      با زال صدهزار نفر هم آمده باشد،       گويد اگر  سپس مي . بلند و خوفناك است   

آيـد و بـا ديـدن دو         كك از قلعه پايين مي    . سازم گاه شما را آگاه مي     تر بود آن  اما اگر شمارشان بيش   . ندارم

  :گويد سپس مي. كند نفر در پاي كوه، شروع به رجزخواني مي

  كـــــــه باشد به نيروي سيمرغ شاد  انا كه داري ز دستان نژادهــــــم

ــــه كار تو بود   كه مــــــايه زيان كردي از بهر سود  اگر رستمي اين ـن

  ...نه سيـــــمرغ بيني نه دستان و كس  چنان ريزمت خون كه فـــريادرس

  كُه هوساين  نكــــــــردند گشتن بر  هـــــــــمان از نياكان تو نيز كس

  ) آ49برگ : همان(

اين امـر بايـد معلـول دو امـر          . شناسد برد و او را مي      كك از رستم پنج ساله نام مي       ، ابيات باال       بر پاية 

هـاي   كـه دالوري    آميز رستم به دستياري سيمرغ آگاه بـوده و يـا آن            كه كك از تولّد شگفت      يا آن : باشد

گـزاران   زاد نيـز، خـواب   كه در روايت بلند كك كوه  چنان آن. رستم تا اين زمان زبانزد همگان شده است     

  :گويند رستم و نيرومندي او سخن مي از
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ـــــــدو گفت موبد كه از پور زال   سخــــــــن هست بسيار از دير سال  ـب

  )246 :1382زاد،  كك كوه (

رستم نيز اختيار جنـگ را      گويد دوست داري در كجا دست به پيكار بزنيم؟                كك با ديدن رستم بدو مي     

پـس از   . دهـد  افكند و كشتي گـرفتن را پيـشنهاد مـي          كك نگاهي به اندام رستم مي     . دهد به دست كك مي   

ـام مـي   زند و با دشنه زورآزمايي دو پهلوان با يكديگر، سرانجام رستم كك را بر زمين مي           گيـرد   اي كه از ره

ـاهي نـدارد؛                بايد يادآور شويم كه   . سازد سر كك را از تنش جدا مي       ـتم آگ ـتن رس ـام از رف  زال تا ايـن هنگ

در اين هنگام ساكنان قلعه به محـض ديـدن كـشته       . كك نيز خبري نيست    ةبنابراين از لشكركشي او به قلع     

  :گويند كنند و بدو مي آيند و از او زنهارخواهي مي شدن كك به دست رستم، از قلعه بيرون مي

  ــــــــــراوان سليح و ستام و كمرفـ  در ايــــن كوه بسيار سيم است و زر

  كه كك در جهان بســـتد از هر كسي  همان نيز ديـــــــــنار و گوهر بسي

  رويان مــشكين كمند هــــــــم از ماه  نوازان كشمير چند هــــــــــم از دل

ــــــــه   رخ بتان طراز بوي و گل سمــــــــــن  نواز دل ةگون بند هم از گوـن

  )ب 49برگ : همان(

  :شود رو مي رود و در آنجا با زيبارويان فراواني روبه     رستم نيز با شنيدن اين خبر به درون دژ مي

ــــــه ـــســــــي خوب  كُه بر دو ديده يكي بنگريـد ـب   خواه ديد رويان دل ـب

ــــــه زلف سمــن  آراي چون گلــستان به چهـــــــره دل   ساي سنبلـستــان ـب

  يـــكي گفت دخـــــــت فالن سرورم  ي گفت دخـــــــــت فالن مهترميك

ـرآن كـــسش   گـــــفت راز هر آن كو ز هركس كه مي   مي فرســــتاد باز] او[ ـب

  )  ب49برگ : همان(

  :افتد رويي مي در اين هنگام چشم رستم به ماه

ـــــه رخسار خوب و ب  وش ميـــــــــان اندرون بود يك ماه   ه رفتارخوشـب

ـــــه رخ دل   تــــــــــمام از خرد آفريدش خداي  گشاي رباي و به لب دل ـب

  نديده ز كك دســـــــت بر خود دراز  نواز هنـــــــــوز از بد آسمـــــان دل

ــــــــــــد بتي دل  جـهــــــــــان پهلوان ديد او را به دل   گسل پسنديد كو ـب
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  ز شادي شتــــــــــابان به نزدش دويد   و او را بديــدچــــــو رستم  نگه كرد

  ) آ50  ب ؛ 59برگ : همان(

  :گويد دختر در پاسخ مي. پرسد رستم از پدر و مادر و زادگاه آن دختر سخن مي

  به پيـــــــــــوند من مهر و مه را نياز  به گيــــــــــــتي بود داستانم دراز

  سيه، موي ديـد ز گل، رخ، ز مشـــــك  و بديدر گونه مه جوان چـــــون بدان

ــــــه دل مهربان گشت بر ماه   چــــــــــــــهره برافگند مـهر بدان ماه  چهر ـب

  ) آ50  ب ؛ 59برگ : همان(
  

گـساري و غـذاخوردن    شـود بـه مـي    روي كـه نـامي از او بـرده نمـي     گاه رستم به همراه آن مـاه           آن

 رسـتم بـراي نـشان       .گـردد  همراه رهام و آن دختر زيباروي به سيستان باز مي         سپس رستم به    . پردازد مي

امـا زال بـا ديـدن تهـور و گـستاخي       . دهـد  كك را نشان زال مي     ةدادن شجاعت خويش، سر بريده شد     

رحـم بيايـد و مـا را بـا مـرگ       گويد دلت براي من و مادرت بـه     كشد و بدو مي    فرزند خويش، فرياد مي   

دهد كه اي پدر، از اين به بعـد از دسـتور             رستم نيز با شنيدن اين سخنان پاسخ مي       . دار مساز  خويش داغ 

، سـخن از  زاد نامـه  كـوه  كـك    در پايـان منظومـة    . م بـود  تو سرپيچي نخواهم كرد و مطيع امر تو خـواه         

  :روي به ميان آمده است بازي رستم با آن ماه عشق

  دالور شبــســــــــتان بــدان دلــســــتــان
 

ــد ـــت مانن ـاراسـ ـــــــ ـتان ةبـي ــســــ   گل
 

ـــــــست كـش چـون كــند          اگـرچه نداـن
 

ــد      ز گل  ـــچه پرخون كـن ـرگ چون غـن   ـب
 

  گه از باغ رويــــــــش گلـي تــازه چيــد         
 

)20(كـشيد   نـوش او مـي    ه  گــه از چـشــم   
  

 

  روي مـــــــــر او را كـه باشــد يكـي مـاه        
 

  بر به مـوي   چــو نســرين به روي و چو عن      
 

  نباشــــــد بـر مهـــــــــــربانان بــه داد       
 

ـاد        ـاه ش ــــــــــود بدان م   اگــر زان كه نـب
 

ــــدرون پر  ـه مهر اـن ـار            ردل نامــــــــداـب ـا ســــــــــــرو خـرّم به )21(همي بـود ب
  

 

  )           آ50؛  ب59برگ : همان(

ـتم در      اصلي روايت بلند كك كوه     ةماي ن چه درو توان گفت كه اگر     مي ،بر آنچه گذشت   بنا     زاد، غيرت رس

ـا بـن    ت،دست آوردن نام و زدودن ننگ اس        خواهي خون نياكانش و تالش او براي به        كين ـ   ام روايـت   ةماي
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، نبـرد پهلـوان   زاد نامـه  كوهاصلي و كهن كك  ةماي  بن. است   ياد شده كوتاه اين داستان، چيزي فراتر از موارد  

ـا كـشتن ايـن      اي است كه دختران پادشاهان را مي    ا پتياره داستان ب  ـتان، ب ربوده است و سرانجام  قهرمان داس

تـرين و     كوچـك  دختان در بند او، با يكي از ايـن دختـران كـه معمـوالً               اهريمني و آزاد ساختن شاه     ةآفريد

  . كند ست، ازدواج ميها زيباترين آن

. شـود  هاي عاميانه نيز ديده مي هاي حماسي و بسياري داستان اي، در برخي منظومه        اين مضمون اسطوره  

تر آن، اژدهاكشي پهلوان و ازدواج او با دختري است كه يا در چنگ اژدها گرفتار شده اسـت و    كهن ةماي بن

  مـشتاق مهـر و   :رك( )22(كننـد  كه براي پاداش كار نيك پهلوان داستان، دختري را به او پيـشكش مـي                يا آن 

زاده و يا از     ها، خود شاه    اين قهرمان در بيشتر داستان     .)181: 1379؛ رستگارفسايي،   153-150: 1386آيدنلو،  

  . نسل بزرگان است

  كه يكـي از   چنان آن )23(.دهد رسد اژدهاكشي جاي خود را به ديوكشي مي      در اساطير متاخّرتر به نظر مي     

هاي عاميانه هم بارها تكـرار شـده          را كه در داستان     ربودن ديو دختران   ،براي نمونه «: نويسد پژوهشگران مي 

تواند صورت ديگري از گرفتاري دختران در دست اژدها، يا تجسم حماسي او باشـد كـه خـود                    است، مي 

  .)184: 1383آيدنلو، ( »ا، از سوي اژدها، در اساطير باشده مضمون حبس آب ةتغيير يافت

اژدهـايي عاشـق   :  هنـدو اروپـايي دارد چنـين اسـت     اي هـا كـه پيـشينه           صورت كّلـي ايـن داسـتان      

هـيچ  . آورد آبي را بر مردمـان فـرو مـي    سالي و بي  همين دليل خشك  به.شود دختران سرزميني مي  /دختر

 آنجـا بـه فرمـان شـاه آن سـرزمين، سـاكنان          . برند يك از پهلوانان نامدار آن سرزمين، كاري از پيش نمي         

   بـه آن اژدهـا      -ر متأخّرتر هر سال    در اساطي  -هر هفته يا هر ماه      شوند براي دسترسي به آب،       مجبور مي 

هـاي بعـدي، اژدهـا بـه      در دگرديـسي . اسـتفاده از آب را بدهـد   ةكنند تا به مردم اجاز     دختري پيشكش   

شـود؛ بلكـه خـود ديـو اسـت كـه             شود كه اين بار ديگر، دختري به او پيـشكش نمـي            ديوي تبديل مي  

 چاهي عميق و يا غاري تاريـك اسـت،          ها را در جايي مخوف، كه معموالً       آنبرد و    دختران را پنهاني مي   

كند؛ اما به دليل عدم تمكين دختـر، بـا او           چه با دختر نشست و برخاست مي       اين ديو اگر  . سازد پنهان مي 

رسد كـه از جريـان       اي از راه دور مي     سپس پهلوان نژاده  . ماند نان باكره مي  چكند و دختر هم    نزديكي نمي 

امـا بـه محـض آگـاه       .  آگـاهي نـدارد    و و يا پيشكش كردن دختر به اژدها       وده شدن دختر به دست دي     رب

رود و سـرانجام بـا كـشتن     ديـو مـي  /شدن از حقيقت امر، با وجود ممانعت ساكنان شهر، به جنگ اژدها   
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 نيـز   اوهـا، بـا يكـي از دختـران كـه غالبـاً         دوشـيزگان از چنـگ آن     /اين پتيارگان و آزاد ساختن دوشيزه     

  .كند  ازدواج ميدخت است، شاه

ـاالر،   ( سالي و پليدي اسـت          بايد يادآور شويم كه اژدها در اساطير ايران، نماد خشك          ؛ 358: 1384اميدس

در اساطير  . هاي اهريمني است   ترين آفريده   ديو نيز يكي از بزرگ     .)13: 1379رستگارفسايي،   :ركنين  چهم

ـتا الي و قحطي است كه در تيريشت        س ترين ديو خشك   ايران، اپوش معروف   ـا ايـزد    اوس  از او و جـدالش ب

ـ  زاد نيز بـر     كك كوه  .)336-334: 1384  دوستخواه، :رك( تيشتر ياد شده است    ـاد       ةپاي ـات، نم برخـي رواي

زاد و نياكانش در     براي مثال در برخي طومارهاي نقّالي آمده است كه كك كوه          . سالي و قحطي است    خشك

ـافي بـود بـه آتـش                   ها را غارت مي    ان، خرمن حمالت خود به زابلست    ـازاد و اض كردند و آنچه را هم كـه م

ـاز منظومـ     .) آ 13آ ،   8: شاهنامهنثر نقّالي   ؛  94،  75: 1381،   فردوسي  شاهنامة طومار :رك( كشيدند مي  ة در آغ

  : اشاره شده استزاد نيز به اين ويژگي كك تلويحاً كوتاه كك كوه

ــــوشيدني و ز ـــــ ز ـپ   كران خوردني گون بي هــــم از گونه  ــردنيگسـت

ـــــردي بخوردي به مـردي و زور ــــــي به نزديك او كس ز دور  بـب   نرفـت

  )ب47، نامه زاد كك كوه(

ديو به دسـت قهرمـان داسـتان، در روايـت كوتـاه             / هاي اساطيري كشته شدن اژدها     مايه  بن  اين ة     هم

چهـره، كـه در      ت پهلـواني ديـو    در هيئ ) ديو/اژدها(زاد   خست كك كوه  ن: آيد زاد نيز به چشم مي     كك كوه 

رو دسـت    به ربودن دختـران زيبـا     )  آ 48،  نامه زاد كك كوه  :رك( آغاز منظومه هم بدان اشاره شده است،      

 بـرد كـه تـا آن هنگـام، گرشاسـب، سـام و نريمـان                مي) چاه مخوف / غار( اي ها را به قلعه    زند و آن   مي

 سـر  ،)شاه آن سـرزمين (به فرمان زال    . گذارندب گام    اند به درون آن    نتوانسته) آن سرزمين پهلوانان نامدار   (

؛ 122: 1386،  نامـه  مـشكين  :رك( زر و مـال فراوانـي بـه همـراه دختـري           ) ديو/اژدها(= هر ماه به كك     

 بـا   درحقيقت. ور نشود  شود تا به سيستان حمله      داده مي   )2/101 : همان ؛1/191: 1369 انجوي شيرازي، 

تـر از    بنابراين ماهيانه باج داده شـود معقـول       . سالي و قحطي را بگيرند     خواهند جلوي خشك   اين كار مي  

  .دهي ساليانه است كه در برخي روايات آمده است باج

ـالي            ،كه خود نژاده است   ) قهرمان داستان (    رستم   اش،   اين بار نه به دليل بيگانه بودن، بلكه به علّت خردس

ـاج دادن           كه به  اما هنگامي . آگاهي ندارد ) ديو/اژدها(ك  از تعرّضات ك   ـاني از ب پيـشكش كـردن    (طـور ناگه
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ـاكنان شـهر   ( رغم ممانعـت كـساني ماننـد زال         علي ،شود آگاه مي ديو  /به اژدها ) دختر  بـه جنـگ كـك       ،)س

ـين مـي       در كُشتي با دشمن خويش، او را شكست مي        . رود مي) ديو/اژدها( ـتم پـس ا    . بـرد  دهد و از ب ز رس

سـرانجام  . دهد دختان را كه در بند كك گرفتار هستند نجات مي ، شماري از شاه)ديو/اژدها(پيروزي بر كك  

است كه كـك    ) دخت شاه(=  اي بازي رستم با دختر نژاده     ، عشق )ديوكشي/ اژدهاكشي( پاداش اين پيروزي  

   )24(.تا آن زمان بدو تعرّض نكرده است) ديو/اژدها(

  گيري نتيجه

ـالي اسـت    ، نبرد پهلوان با ديو خشك     نامه زاد كك كوه اصلي روايت    ةماي  بن ،ونه كه اشاره شد   گ  همان -1 . س

 كه آب را بـه روي مـردم   )25(، اژدها و يا ديوي بوده   زاد تر، كك كوه   بنابراين به احتمال زياد در روايات كهن      

اند دختـري را     ب، ناگزير بوده  سيستان نيز براي به دست آوردن آ      /مردمان ايران . بسته است  سيستان مي /ايران

ـاره را از          سرانجام پهلواني از خاندان گرشاسب پيدا مي      . ديو پيشكش كنند  /به اين اژدها   شود و گزند ايـن پتي

  )26(.سازد سيستان دور مي/ايران

. تر باشـد   تر و اصيل   كهناز روايت بلند آن،     ) زاد نامه   كوهكك  ( زاد رسد روايت كوتاه كك كوه      به نظر مي   -2

ـات برخـي        -زاد توان گفت روايت بلند و معـروف كـك كـوه           ه بيان ديگر، به چند دليل مي      ب  كـه در ملحق

  :   برگرفته از روايت كوتاه اين داستان است-ها آمده شاهنامه

دار مندرج است كه در روايـت بلنـد ايـن            اي كهن و پيشينه    زاد، اسطوره   در روايت كوتاه كك كوه      نخست،

  . آيد  چندان به چشم نميي بسياري كه در آن راه يافته است ـها گوني به دليل دگر ـداستان

ـين           كوتاه كك كوه     بيت روايت  266 شمار واژگان تازي در       دوم، زاد، محدود به چند واژه است؛ اما اگر هم

ـاخّر بـودن                 ابيات روايت بلند را بررسي كنيم،      تعداد از   بسامد واژگان تازي بسيار باال است و ايـن خـود مت

  .كند روايت بلند را ثابت مي

ـاً د كه در روايت بلند نيـز        نشو هايي ديده مي   زاد، مصراع يا بيت     در روايت كوتاه كك كوه     سوم، ـا   عين ـا ب  و ي

 دليل ديگري است كه يكي      اشي از دخل و تصرّف كاتبان نباشد،      اگر اين امر ن   . اند اندكي تفاوت، تكرار شده   

ـا از  . اسـت  از ديگري     ها برگرفته  از اين منظومه   ـتان       آنج ـاً         كـه در سـنّت داس ـات فارسـي، غالب  پـردازي ادبي

ـاعري  نامـه  سام مانند ،هاي بلندتر، الگو گرفته و يا به نوعي سرقت شده از روايات كوتاه هستند        منظومه  از ش
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؛ 21-15: 1370 خواجوي كرماني، :رك( خواجو نام كه برگرفته از هماي و همايون خواجوي كرماني است          

اي به نام عطايي كـه        از گوينده  نامه بيژن ةو يا  منظوم   ) 571: 1388؛ عابدي،   172: 1386 روياني،   -هزاد محمد

ـلمي،  33-32: 1360  متينـي،  :رك( فردوسي است  شاهنامة ةداستان بيژن و منيژ    سرقتي آشكار از   : 1374 ؛ س

ه شده باشد به مراتب بيشتر از     زاد از روايت كوتاه آن گرفت       كه روايت بلند كك كوه       بنابراين احتمال اين   ،)99

  .عكس آن است

ـا      ةلأآيـد، مـس    زاد بـه دسـت مـي       ترين نكاتي كه از روايت كوتاه كك كوه         يكي از مهم   -3 ـتم ب ازدواج رس

مشخّص نيست و    )27(شود و هويت او نيز مانند هويت مادر سياوش         دختي است كه نامي از او برده نمي        شاه

ـان آمـده كـه           شاهنامهدر  ). ستانم دراز به گيتي بود دا   (  دختر  بر گفتة  بنا  از ازدواج رستم با تهمينه سخن به مي

ـبب شـده كـه در      . اي نشده است   حاصل اين پيوند، تولّد سهراب است؛ اما به مادر فرامرز اشاره           اين نكته س

ز نام و هويت مادر فرامرز رواياتي بيايد كه ممكن اسـت برخـي ا              ةبرخي متون منظوم و منثور بعدي، دربار      

ـار     نيز  برخي پژوهشگران   . خّر باشد ها ساختگي و مربوط به ادوار متأ       آن ـات درب ـاگوني رواي ـادر   ةاين گون م

 -178: 1383آيدنلو، ( اند  در متون و منابع گوناگون دانسته  هاي فرامرز  فرامرز را ناشي از تعدد و تنوع داستان       

دختـي بـوده كـه       هن، مادر فرامرز همان شاه     پس اين احتمال نيز وجود دارد كه در يكي از روايات ك            .)179

  .زاد رهانيده است رستم او را از چنگ كك كوه

  ها يادداشت

ـاهنامه    بر پژوهش   اما بنا  ،اند  وارد شده  شاهنامههاي كهن     نسخه   اگرچه اين دو روايت در برخي      -1 ـان،     برخي ش شناس

  .)149 -139: 1372ق، مطل خالقي :رك (نيستفردوسي  ةهر دو روايت، الحاقي است و سرود

در . رود  ببر بيان نام اژدهايي بزرگ در سرزمين هندوستان بود كه سرانجام با دالوري و شهامت رستم، از بين مـي                    -2

ذيري براي رستم از پوست ببر بيان       زخم ناپ ه   ساختن زر  نخست،: شود مهم اشاره مي   ةپايان روايت ببر بيان، به دو نكت      

ـتان بنگريـد بـه           ةدربار. ز از ازدواج دختر راي هند با رستم زال         به دنيا آمدن فرامر    و دوم،  : جزييات و تحليل ايـن داس

  .)298 -292: همان(

ـاوت چنـداني     ماية اين داستان با روايت ببر بيان       بن.  داستان پتياره روايت ديگري از نبرد رستم با ببر بيان است           -3   تف

 :ركبراي آشنايي بيشتر با ايـن منظومـه   . ه شد، سخني به ميان نيامده استاي كه در باال بدان اشار ندارد؛ اما از دو نكته  

  .)312 -306: همان(
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خـواهي   در اين منظومه، رستم براي كين     . تري از رفتن رستم به دژ سپند است         داستان شكاوندكوه نيز روايت كهن     -4

. آورد  آنجا را به تصرّف خويش درمـي       رود و سرانجام   از خون نيايش نريمان، با همكاري بازرگاني به دژ شكاوند مي          

 و به بررسي و تحليـل آن         ياد كرده » سگاوند كوه ه  نام رزم«ممتّع خويش، از اين منظومه با عنوان         ةمرحوم صفا در مقال   

ـار دارد     -منحصر به فرد اين داستان     ة اما در نسخ   ؛)80 -71: 1383 صفا،   :رك( اند  پرداخته  - كـه نگارنـده نيـز در اختي

  . »سگاوند«آمده است نه » شكاوند«جا  همه

اسـت كـه در    حماسي ديگر، به دست نگارنده پيـرايش و تـصحيح شـده            ةاخير به همراه دو منظوم     ة چند منظوم  -5

  .گردد مندان تقديم مي ي نزديك، به عالقه ا آينده

ـاهي تـورج         زاد، صحنة   در دو روايت شفاهي از كك كوه       -6 ـيرازي،  ا) (؟( وقوع حـوادث، در دوران پادش  نجـوي ش

همچنين در برخي طومارهاي نقّالي، از نوذر . است) 195: همان(كاووس  و در روايت ديگر دوران كي) 1/191: 1369

  .نام برده شده است) 11: 1386، نامه رستم(كاووس  و كي) 153: 1377، هفت لشكر(

  به دليـل آن    .)215: 1390حوي،   ن :رك(  بوده است  .ق. ه 416هاي اخير، سال درگذشت فردوسي       پژوهش ةپاي  بر -7

 زمان سرايش برخـي از  تقليد از گفتار فردوسي مشهود است،   كه در بيشتر روايات مربوط به دوران كودكي رستم، اثر            

كامـل موجـود از    ةترين نـسخ  ها، به كهن كه برخي از اين منظومه    از آنجا . است  بوده   416ها، پس از سال      اين منظومه 

ها را ساختگي و   نبايد روايت آن،)آ28 -ب27: 1384،  فردوسي، بريتانيا  :رك (اند  نيز راه يافته   .ق.ه675شاهنامه مورخ     

  .خّر بدانيممربوط به قرون متأ

  . بيت دارد663 بيت و روايت بلند 266 روايت كوتاه - 8

زاد  داستان كك كوهوجود يا عدم وجود  ةچاپ فولرس دسترسي ندارد تا دربار ة نگارنده در حال حاضر به شاهنام-9

  . چاپ ژول مول نيامده است ةشاهنامزاد در  همچنين بايد يادآور شويم كه داستان كك كوه.  نظر دهد شاهنامهدر اين 

ـالگي   نـه :  روي داده اسـت زاد، در سنين ديگـري  هاي شفاهي و نقّالي، نبرد رستم با كك كوه  در برخي روايت  -10 س

ـيرازي،    ( ـالگي ، ده   )1/191: 1369انجوي ش ـان ( س ـتم ؛  3/325؛  106/ 2: هم ـار  ؛106: 1387،  نامـه  رس ـاهنامة  طوم    ش

ـالگي )199، ص 1ج ،نامه فردوسي( سيزده سالگي    ،)287،  1381،  فردوسي ـان  (، چهارده س ـانزده  )50 ، ص3ج ،هم ، پ

ـيرازي،    ( ، هجده سالگي  )199، ص   1همان، ج (سالگي   ـالگي       ) 203/ 2: 1369انجوي ش ـان ( و بيـست و سـه س : هم

اند كـه   گويا برخي راويان توجه نداشته.  سن رستم در اين روايات متفاوت است    ،شود كه مالحظه مي    چنان  آن ).1/61

  .شده است داده بر ارزش حماسي داستان افزوده مي  در سنين خردسالي رستم روي ميبيشتراين نبرد هرچه 
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كـك كـشته    زاد پـدر  كه او هم به دست كـوه ماند به نام توك،   در برخي روايات نقّالي، از كك فرزندي باقي مي       -11

زاد بوده و پاس پرهيزگار نيـز          از نسل كك كوه    ، مادر شغاد   يكي از روايات    پاية  بر .)125: 1386،  نامه مشكين( شود مي

  .)799: 1390، شاهنامة فردوسيطومار كهن ( است   خوانده شدهاز برادرزادگان ككيكي 

ـاي   هاي حماسي بر كه منظومه   توضيح آن  -12 ـت   ج ـاي مـي    ةمانـده در دو دس ـايز ج ـته  نخـست : گيرنـد  متم  آن دس

هايي  دوم حماسه و ... و نامه نبهم، نامه گرشاسب،  شاهنامههايي كه ريشه در روايات پيش از اسالم دارند مانند         حماسه

ـاخته           فردوسي سروده شده   نامةشاهكه رواياتشان به تقليد از       ذهـن     ة و پرداختـ    و در واقع شماري از قهرمانان آنان، س

؛  372 -371: 1380 نحوي، :رك (ايران ندارند هاي ملّي    در حماسه اسالمي است و ريشه  ةپردازان دور نقّاالن و داستان

  .)193 -191: 1386مطلق،   خالقي:رك چنين؛ هم175: 1383آيدنلو، 

ـاهنام طومار ( بود  ها تشكيل شده و عربها  خوانيم كه سپاه كك، از افغاني  در يكي از طومارهاي نقّالي نيز مي -13  ةش

  .)75: 1381، فردوسي

  .)28: 1386، نامه مشكين( اين دختر حليمه و خواهرش عليمه نام دارند نامه مشكين در -14

اند تا كك را حاصل       با ساختن اين داستان برآن بوده       اند،   از آنجا كه راويان و نقّاالن، نظر مساعدي به كك نداشته           -15

سر تراشيده، زنخ تراشيده، : از اين گذشته، توصيفاتي كه از كك شده نيز مغرضانه است. اي نامشروع معرّفي كنند رابطه

ـيرازي،    (خون ةها عين كاس   حيا، پيچ در پيچ چون دم شير از بناگوش به در رفته، چشم             يك جفت سبيل بي    انجوي ش

 از سينه درآمده چشم او شكافته، سرش  ة درشت، دنبال   هيكل عجيب، دهن او بسيار فراخ، دماغ بسيار        ،)3/314: 1369

. پس و پيش او يكي بود     . و يك چشم او كبود    ] بود[يك چشم او سرخ      . )31: 1386،  نامه مشكين (يعني گردن ندارد  

  .) الف14: شاهنامهنثر نقّالي (

ـاي   ي است كه چيزي از ويژگيا شود به گونه   حال توصيفاتي كه در دو روايت بلند و كوتاه منظوم از كك مي              با اين  ه

  .پهلوانان بزرگ كم ندارد

ـيرازي،      :رك(شـوند    بر برخي روايات شفاهي، نريمان و سام سوار نيز به دست كـك كـشته مـي                  بنا -16  انجـوي ش

  .)106/ 2: ؛ همان1/192: 1369

 او و در حالت مـستي،    رغم ميل شخصي   را علي » ميالد«زاد، رستم     بايد يادآور شويم كه در روايت بلند كك كوه         -17

  .)245 -244: 1382، زاد داستان كك كوه( برد كك ميه با خود به سوي قلع

ـان مـي           اساطيري كه قهرمان داستان سالح نياكانش را بر تن مي          ةماي اين بن  ة دربار -18  رود، كنـد و بـه جنـگ پتيارگ

  .)390 -366: 1385سركاراتي، : (بنگريد به
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مطلـق،    خالقي :رك(شود   هاي حماسي بيشتر كشورها ديده مي      نگام مبارزه، در روايت   ه  نعره كشيدن پهلوانان در    -19

  .)92-91: الف1372

  . به احتمال بسيار جاي اين بيت قبل از بيت پيشين است-20

  : بيت آغازين داستان رفتن رستم به دژ سپند است، دو بيت زيرآمده كه بيت دوم آن، پس از اين بيت-21

ـان سام سواريكــــــي روز دسـت ــــم نامدار  ــــ ـنين گفت با رسـت   چـــــــ

ـــد برش ـــــــوسيد با يال و دست و سرش  بفـــــــرمود تا رستم آـم   بـب

الخيـر،   ابـي   ابـن   ايرانـشان : (، رك ها و ازدواج قهرمان داستان با دختر پادشاه        هايي از اين اژدهاكشي     براي ديدن نمونه   -22

  .)256: 1389، ؛ مهتدي150 -140: 1388ي شيرازي، ب؛ انجو76: ؛ عطايي، پاريس 24: 1324، امهفرامرزن؛ 527: 1370

، فرامرزنامـه : (ها بنگريد به    براي ديدن شماري از نبردهاي پهلوانان با ديوان و رهايي دختران گرفتار در چنگ آن               -23

؛ انجوي 217، 137: 1384رخان حكيم، ؛ منوچه629، 623: 1388؛ همو، 651، 160: 1381؛ بيغمي، 240-241: 1324

ـانم،    ؛ قصه160، 148، 138،  130،  109: 1388شيرازي،   ـين خ :  الـف 1387؛ محجـوب،   333: 1388هاي مشدي گل

  .)586: ب1387؛ همو، 469

ـا     واجه سـمرقندي را از قلعـة       يكي از طومارهاي نقّالي، رستم پس از پيروزي بر كك، دختر خ             پاية  بر -24  كـك ره

  .)407: 1391، شاهنامهطومار نقّالي  :رك(د ساز مي

: 1384؛ همـو،   24-19: 1382 آيـدنلو،    :رك( افراسياب نيز ديو سرشـت بـوده اسـت           بر نظر برخي پژوهشگران،     بنا -25

476(.  

سالي و  كه در اين اسطوره نيز مرغ مذكور، نماد خشك» كَمك«باره سنجيده شود با نبرد گرشاسب با مرغ   اين  در-26

  .)145 -144: 1378 ، ...داستان گرشاسب ؛ 90 -89: 1909، ر بندهش دصد و صد در نثر :رك(است آبي  بي

 ؛327 -323: 1386خالقي مطلق،  : :رك(اند  هويت مادر سياوش نظريات متفاوتي داده ة برخي پژوهشگران دربار-27

  .) 46 -27: 1384 آيدنلو، ؛223 -181: 1380دوستخواه، 

  كتابنامه

ادب فارسيفرهنگستان زبان و:   تهران.1جلد  .زبان و ادبيات فارسي ةنام دانش .»افراسياب«). 1384. (ادآيدنلو، سج .  

ـ    .198-175صص. 2 شماره . سال نهم. پارسينامة .»بررسي فرامرزنامه« ).1383. (ــــــــــ

ـ    . 46 -27 صص .3 شماره . 7سال :  تهران.فرهنگستان ةنام .» مادر سياوشاي دربارة فرضيه«). 1384( .ــــــــــ

ـ  ــ ــ ــ ــ ــ   .36 -7 صص .2 شماره .هاي ادبي پژوهش .»شاهنامههاي سرشت اساطيري افراسياب در  نشانه«  ).1382. (ـ
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ـات فارسـي       ةنامـ  دانش .»اژدها«). 1384( .اميدساالر، محمود  ـان و ادبي ـان و ادب            :  تهـران .1 جلـد   .زب فرهنگـستان زب

  .فارسي

  .علمي :  تهران. جلد3 .فردوسي نامه). 1369. ( شيرازي، سيدابوالقاسمانجوي

  .علمي و فرهنگي:  تهران. تصحيح رحيم عفيفي.نامه بهمن). 1370( .الخير ايرانشان بن ابي

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.انگيز كراچي تصحيح روح). 1382. (نامه بانوگشسب

دتقي   ـبن    .نامـه  فردوسـي ). 1379( .بهار، محمـ ـاپ و انتـشارات وزارت            :  تهـران . بـه كوشـش محمـد گل ـازمان چ س

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

  .علمي و فرهنگي:  تهران.اهللا صفا  تصحيح ذبيح.نامه داراب). 1381( .بيغمي، محمد

  .چشمه: ران ته. مهران افشاريش ايرج افشار و به كوش.شاهنامه فيروز). 1388. (بيغمي، محمد

  .مركز:  تهران. به كوشش علي دهباشي.هاي كهن گل رنج .»ببر بيان« ). ب1372. (مطلق، جالل خالقي

ـارف بـزرگ               ةدايـر مركـز   :  تهـران  .پديده شناسـي تطبيقـي شـعر پهلـواني        : حماسه). 1386( .ــــــــــــــــ    المع

  .اسالمي

ـارم   .ايران نامه  .»)3 (شاهنامههاي   نويس ابي برخي دست  معرّفي و ارزي  «). 1364( .ــــــــــــــــ    شـماره   .سال چه

  . 255-225 صص .14

  .افكار:  تهران.هاي ديرينه سخن. » هويت مادر سياوشة دربارنظري « ).1386( .جالل خالقي مطلق،

  .مركز:  تهران.هاي كهن گل رنج .»يكي داستان است پر آب چشم«).  الف1372( .مطلق، جالل خالقي

ـات فارسـي       ةنامـ  دانش .»آزاد سرو «). 1384. (خطيبي، ابوالفضل  ـان و ادبي ـان و              :   تهـران   .1جلـد    .زب فرهنگـستان زب

  .ادب فارسي

  .نويد:  شيراز. به انتخاب منصور رستگار فسايي.نامه سام ةبرگزيد). 1370. (خواجوي كرماني

  .فرياد كوير:  ممسني.ديبه كوشش هاشم محم). 1382. (زاد داستان رستم و كك كوه

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:  تهران.به اهتمام سيد محمد دبيرسياقي). 1382. (زاد داستان كك كوه

  .آگه:  تهران.گزارش كتايون مزداپور). 1378 ( .هاي ديگر  گلشاه و متن،داستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد

ـاي كتابخانـة    فهرسـت ميكـروفيلم   ). 1348( .پـژوه، محمـد تقـي      دانش :            تهـران . جلـد 3 . مركـزي دانـشگاه تهـران     ه

  .دانشگاه تهران

  .مرواريد:  تهران.ترين سرودهاي ايرانيان  كهن.اوستا .)1384. (دوستخواه، جليل

  .آگه:  تهران.ها  ايراني يادماني از فراسوي هزارهحماسة .»مادر سياوش«). 1380( .دوستخواه، جليل
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  .توس:  تهران.اژدها در اساطير ايران). 1379( .وررستگار فسايي، منص

  . پيري:  تهران.به كوشش يوسف پيري). 1387( .نامه رستم

  .طرح نو:  تهران.فردوسي). 1387. (رياحي، محمد امين

  .طهوري: تهران .شكار شده  هاي سايه). 1385 (.سركاراتي، بهمن

  .105 -99 صص.16 شماره .فرهنگ .»نامه بيژن«). 1374. (سلمي، عباس

  .علمي و فرهنگي:  تهران.اهتمام منوچهر ستوده   به.احياءالملوك). 1389( .سيستاني، ملك شاه حسين

  .  بمبئي.به كوشش دابار). 1909. (صد در نثر و صد در بندهش

  .اميركبير:  تهران.سرايي در ايران حماسه). 1352. (ذبيح اهللا. صفا

  .اساطير:  تهران. جلد2 . ايرج افشار.يحيي مهدوي ة گردآورد.هفتاد مقاله .»سگاوندكوهه نام رزم«). 1383. (صفا، ذبيح اهللا

  .علمي و فرهنگي:  تهران.كوشش ذبيح اهللا صفا   به.نامه داراب). 1374 (. ابوطاهر محمد،طرسوسي

  .نگار خوش:  تهران.سعيدي و سيد مصطفي هاشمياحمد ). 1381( .فردوسي ةشاهنامطومار 

  .دنياي كتاب:  تهران.نژاد به كوشش جمشيد صداقت). 1390( .فردوسي ةشاهنامطومار كهن 

  .نگار به:  تهران.به كوشش سجاد آيدنلو). 1391 (.شاهنامهطومار نقّالي 

  . ادب فارسيفرهنگستان زبان و:   تهران.3 جلد .زبان و ادبيات فارسي ةنام دانش .»نامه سام«). 1388. (عابدي، محمود

  .1189 پاريس به شمارة كتابخانة  نويس   دست.جديد ة ونامبرز . عطايي

ـ    MS.pers.e.14 بادليان به شماره نويس كتابخانة  دست.نامه بيژن .ـــــ

  . چاپخانه فيض رسان:  بمبئي.به اهتمام رستم تفتي). .ق. ه1324. (فرامرزنامه

  .المعارف بزرگ اسالمي  ةدايرمركز : ان تهر.مطلق  تصحيح جالل خالقي.شاهنامه). 1386 (.فردوسي، ابوالقاسم

ـ     تصحيح عباس اقبال، مجتبي. چاپ بروخيم.فردوسي ةشاهنام). 1386. (ـــــــــــــــ

  . طاليه:  تهران. به كوشش بهمن خليفه.        مينوي، سعيد نفيسي

ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   . سعدي-سنايي:  تهران.شيرازي به خط اوليا سميع . تصحيح ترنر ماكان.فردوسي مةاهنشا). 1379. (ـ

ـ   بــه كوشــش علــي ميــر          .عراء بهــارالــش  تــصحيح و توضــيح ملــك.فردوســي ةشــاهنام). 1380( .ــــــــــــــــ

  .اشتاد:  تهران.انصاري

 Add.21,103         ة بريتانيا به شمارةكتابخان ةچاپ عكسي از نسخ   ( فردوسي ةشاهنام .)1384( .ـــــــــــــــ  

  .طاليه:  تهران. محمود اميدساالر و نسخه برگردانان ايرج افشار).

  . مركز:  تهران.الول ساتن. پ. گردآوري ل). 1388(. هاي مشدي گلين خانم قصه
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  .علمي و فرهنگي:  تهران. ذبيح اهللا صفا ترجمة.كيانيان). 1381( .سن، آرتور كريستن

  .زندگيه نغم: ران ته.كوشش احمد ابومحبوب  به). 1384( .زاد كك كوه

  .C. 26 .2544 بادليان به شماره نويس كتابخانة  دست.زاد نامه كوهكك 

  . آنّا:   تهران. تصحيح ايرج بهرامي.كردي شاهنامة ). 1389( .گوراني، مصطفي بن محمود

  .36-32 صص .2 و1 شماره . سال هفتم.آينده .»نامه  بيژندربارة«). 1360 (.متيني، جالل

  .چشمه:  تهران. ايرانادبيات عاميانة .»ي گلريز افسانه «.) الف1387. (جعفرمحجوب، محمد 

ـ    . چشمه:  تهران. ايرانادبيات عاميانة .»بهرام و گلندام«).  ب1387. (ـــــــــــــــــــ

ــدزاده، ســيد عبــاس و علــوم          دانــشكده ادبيــاتمجلــة .»ســام نامــه از كيــست؟«). 1386 (. رويــاني، وحيــد؛محم       

  . 176-159 صص.158 شماره .40 سال .انساني مشهد

ـاره بـود     «). 1386. ( آيدنلو، سجادمشتاق مهر، رحمان؛ ـا زشـت پتي ـا  . »كـه آن اژده ـال  .گوهرگوي             .2 شـماره  .اول س

  .169-143صص 

  .ايشنم:  تهران. به اهتمام داوود فتح علي بيگي. طومار حسين بابا مشكين.)1386( .نامه مشكين

  .ميراث مكتوب:  تهران.رضا ذكاوتي قراگزلو به كوشش علي.اسكندرنامه). 1384( .منوچهرخان حكيم

  .هيرمند:  تهران.هاي كهن ايراني افسانه). 1389( .مهتدي، فضل اهللا

   .90069 مجلس شوراي اسالمي به شماره نويس كتابخانة  دست.شاهنامهنثر نقّالي 

 . فردوسـي مـشهد    دانشگاه  دانشكده ادبيات و علوم انساني     ةمجل .»برزونامه  هايي دربارة  ناگفته« ). 1380( .نحوي، اكبر 

  .388-371 صص .2و 1 شماره .34سال 

ـال    .جـستارهاي ادبـي    .» زندگاني فردوسـي   نقد روايتي از چهارمقاله دربارة    «). 1390. (نحوي، اكبر   .3 شـماره    .44 س

  .220-185صص

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.مدايني مهديشاري و تصحيح مهران اف). 1377 (.هفت لشكر

  

  

 


