
  10/12/1393:       تاريخ پذيرش30/5/1393: تاريخ دريافت

 خاند در هفتي نجات خورشياوره اسطي الگوييرمزگشا

1پرست  ليال حق
    

2نيا مريم صالحيدكتر 
    

  چكيده

رسـتم، سـام، فرامـرز و    (خان پهلوانـان خانـدان سـام     ن پژوهش پس از مرور ساختار واحد هفت       يا
هـا  خـان ن هفـت ي ايده است قانون ساختاري منعكس شده، كوشي پهلوانيهاكه در منظومه ) اريشهر

ر يمـس ان يـ كـسان برخوردارنـد كـه ب   ي يسـاخت هـا از ژرف آن يرا كشف كند و نشان دهد كه تمـام      
 خـود را    ةكند و سرانجام گمـشد    ين در مشرق آغاز م    ي فرود ي است كه پهلوان از سطح     يواريمنحن

 اثبـات شـمول   يبـرا . ابـد يي مغرب اسـت مـ  ةي بلند در سويگاهي كه در جايكيا مكان تاريدر چاه   
ـ ي عام يهاجان و داستان  ي در فرهنگ آذربا   گر آن ين الگو، به شواهد د    ي ا يگسترده و جهان    يي اروپـا  ةان

 تـالش  يايـ هـا، گو تين روايتمام اان شود كه يز اشاره شده است تا نماينش ن ي آفر ي مانو ةو اسطور 
 او را از    يكيو تـار  يـ د اسـت و د    ي از خورشـ   ي اسـت كـه نمـاد      يدختـر / نجات پادشاه  يبراقهرمان  

گـاه افـول   يجا(ش در مغرب يبه اقامتگاه خو) ديشگاه برآمدن خوريجا( در مشرق    يين روشنا يسرزم
د ي نجـات خورشـ    ةت رمزگون يخان روا  هفت ين الگو ي بنابرا .ر كرده است  يبرده و آنجا اس   ) ديخورش

  . است كه در غرب مسكن دارديكيو تارياز چنگال د
  . اسطورهيل ساختاريد، تحليخان، خاندان سام، خورشهفت: هاكليدواژه

  درآمد -1

 يي هندواروپاي پهلوانيها است كه در اغلب داستانياهيماخان، بنپهلوان جوان از هفتداستان گذر 
ـ آ: باره نك  نيدر ا (خورد  يز به چشم م   يگر اقوام ن  يان د ي مشابه در م   ييهاو بلكه به صورت    : 1388دنلو،  ي

ه، جوان  يمان بن ي ا يي روا يها صورت يدر تمام ). 146-152: 1390الن،  ي م ي؛ واحددوست و دالئ   10-9
آور شـوار و مـرگ  ار دي بسير از مراحليده است، ناگزي برگز ي قهرمان يش برا ير او را از پ    ي كه تقد  ينورس

ا يو يشود، از اسارت در چنگال د  يان م يپادشاه نما / كند تا مقصود خود را كه اغلب در نقش زن         يعبور م 

                                                 
 leila_haghparast@yahoo.com) مسئولةسندينو ( مشهدي دانشگاه فردوسيات فارسي زبان و ادبي دكتري دانشجو-1

 m.salehinia@um.ac.ir مشهدي دانشگاه فردوسيات فارسيدبار زبان و اي استاد-2
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-يش را به اثبات مي خوير، بلوغ پهلوانيگ نفسيهان خانيپهلوان جوان با عبور از ا.  دهد ييدشمن رها 
  ).       48: 1385، يسركارات(رسد  يم» يجهان پهلوان«، به يرانيات اير روايرساند و به تعب

ن پهلوانان خاندان سام ي راستيهاخان، هفت)1394پرست، حق(گر ي ديين در جايش از ايپ
 يها الگوخانن هفتي ايده شده است كه تمام و نشان دايمعرف) اريرستم، سام، فرامرز و شهر(

و يدختر كه توسط د/ به دنبال پادشاهي دارند كه بر اساس آن، پهلوان در عنفوان جوانيكساني يساختار
 دشوار، سرانجام ييهاشود و پس از پشت سر گذاشتن مراحل و آزمونيربوده شده عازم قرارگاه او م

 ييش را از اسارت رهاي خوةو، گمشدي تن به تن با دي نبرديابد و طييمش را ي خوةگمشد
ها در  اختالفياها به جز پارهخانن هفتي شده است كه اركان ان نشان دادهيهمچن. بخشد يم

 از 1يگشتيخان سام در حكم جااند و خصوصاً هفتگر منطبقيكدي، كامالً بر ييات روايجزئ
ده شده ير كشيت، دوباره به تصويتر شدن روانيها و نمادتير شخصيياست كه با تغخان رستم  هفت
 هر كدام ارنامهيشهرار در يخان شهر و هفتفرامرزنامهخان فرامرز در ن، هفتيعالوه بر ا. است

 ياند، الگورفتهي كه به خود پذيتر فزونيي روايهاهيل الي هستند كه به دل3يدي كلة از اسطور2يگشتار
ها، از خان اول كه بر خانن هفتي ايدر هر حال در تمام. اندشتر پنهان كردهيمورد نظر را در خود ب

-ي بلند رخ مي مستقر در كوهيواقع است تا خان هفتم كه در قعر چاه) ياشهياغلب ب( مسطح ينيزم
ها ر آنيك عناصر تكرارپذي را به تفكخان پهلوانان هفت1جدول . مير مواجهي تكرارپذييهادهد، با سازه

  .دهدينشان م
  يرانيخان پهلوان ا هفتيبندقطعه:  1جدول 

  خان پهلوانان هفتي كليشما: الف

 ييت ابتدايوضع يانيت ميوضع يانيت پايوضع
 شاهنامه د كاووس را ربوده استيو سپيد خانهفت شوديكاووس آزاد م

 نامهسام دخت را ربوده استيپرابرها  خانهفت شوديدخت آزاد ميپر

 فرامرزنامه كناس دختران نوشاد را ربوده است )گنبد چنددروازه(خان هفت شونديدختران آزاد م

 ارنامهيشهر مضراب دالرام را ربوده است )شهينه ب(خان هفت شوديدالرام آزاد م

                                                 
1. Permutation 

2. Transformation 

3. Key Myth 
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  خان اول: ، ب1جدول 

 مكان هاتقابل )1(هاتميم

 خواب است كه ي درختيرستم در پا
 .كشدير را ميرخش ش

 رستم )شهيب(ستان ين ريش/ رخش

است كه ) هوشيب(سام در خواب 
 .كشديشمسه پلنگال را م

 سام ييگنبد جادو پلنگال/ شمسه

وان را كه به يژن چهار حيفرامرز و ب
 .كشندياند مدرخت بسته شده

وان يچهار ح/ فرامرز
 )وز، گرگير، ببر، يش(

 فرامرز غزارمر

 را كه به او ياريالن بسيار فيشهر
 .كشدياند مور شدهحمله

 اريشهر شهيب النيف/ اريشهر

  

  

  

 خان اول

  خان دوم: ، پ1جدول 

 مكان هاتقابل هاتميم

  .ابدي ي نجات مي بز كوهييـ رستم با راهنما
 در مقابل يان خان دوم راهيـ در پا

 .گردديرستم گشوده م

  گرما/رستم
 يتشنگ/رستم

 رستم )چشمه(ابان يب

 و روح ي شمسه، پرييـ سام با راهنما
  .ابدييد از مهلكه نجات ميجمش
ان خان دوم، دروازه گشوده يـ در پا

 .شوديان ميشود و قصر نما يم

  فشانمرغ آتش/ سام
 خاك جوشان/ سام

 سام  حصاريپا

و ] كشندين مير پنجه بر زميدو ش[ـ 
  كشديفرامرز آن دو را م

ان خان دوم، درِ كاخ در مقابل يـ در پا
 .شوديان ميفرامرز نما

 ريدو ش/ فرامرز
 قصر يپا

 چنددروازه
 فرامرز

  .كشديـ فرامرز كرگدنان را م
ار يش شهريايان خان دوم پس از نيـ پا
 .گذاردي چشمه، پهلوان پا به راه ميدر پا

كه [كرگدنان / اريشهر
 مضاعف يدر گرما توان

 ]دارند

 در كنار ياشهيب
 آب

 اريشهر

  

  

  

  

 خان دوم
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  خان سوم: ، ت1جدول 

 مكان هاتقابل هاتميم

رستم با اصرار رخش، سرانجام 
 .كشديند و ميبياژدها را م

  اژدها/ رخش
 اژدها/ رستم

 رستم  شبياهيس

مرغ، ي سياريسام با خواهش و 
ابد و ييرمز شكست ارقم را درم

 .كشدياو را م

  ارقم/ مرغيس
 ارقم/ مسا

 سام  در دشتيغار

Ǿ Ǿ Ǿ فرامرز 

  .كشديار اژدها را ميـ شهر
 كه از اژدها ي گنديـ از بو

هوش يار بيزد، شهريخيبرم
 .شود يم

 اريشهر غار اژدها/ اريشهر

  

  

  

 خان سوم

  خان چهارم: ، ث1جدول

 مكان هاتقابل هاتميم

  . كام گرفتن از رستم استيـ زن جادو در پ
  .كشديند و سرانجام مكير ميـ رستم او را اس

 Ǿـ 
 زن جادو/ رستم

 در يا چشمهيپا
 زارسبزه

 رستم

  . كام گرفتن از سام استيـ حورا در پ
  .زديگريـ سام پس از چند روز سرانجام م

 .ماننديـ چند پهلوان در دام زنان گرفتار م

پادشاه (حورا / رستم
 )شهر زنان

 در ياچشمه
 شهر زنان

 سام

  Ǿـ 
  Ǿـ 

شود كه همچون ي مواجه ميانيـ فرامرز با آدم
 .اند بر صفه استوار شدهيگوشت خشك

Ǿ فرامرز درگاه چهارم 

  .ارنديدن شهري دريـ موران در پ
  .زديگريشه ميار سرانجام از بيـ شهر

 .ماننديـ چند پهلوان در چنگ موران گرفتار م
 موران/ اريشهر

 پر از خار يدشت
كه عبور را 

 كندي مدشوار

 اريشهر

  

  

  

  

خان 

 چهارم
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  خان پنجم: ، ج1جدول 

 مكان هاتقابل هاتميم

  .كنديـ رستم گوش دشتبان را م
ـ رستم در نبرد تن به تن با اوالد، او 

  .كندير ميدهد و اسيرا شكست م
شود رستم را تا يـ اوالد موظف م

 . كندييد راهنمايو سپيگاه ديجا

  
  دشتبان/ رستم

 اوالد/ رستم

  
  

 دشت

  

  
 رستم

Ǿ Ǿ Ǿ سام 

 شوند و يور مـ ماران به فرامرز حمله
 .كشديفرامرز آن دو را م

دو مار با / فرامرز
 همچون گاو يئتيه

 و گوسفند

  
 درگاه پنجم

  
 فرامرز

  .كشدير را ميار شيـ شهر
 تن به تن سگسار يار در نبرديـ شهر

  .كندير ميدهد و اسيرا شكست م
ار را تا يشود شهريـ سگسار موظف م

 . كندييو راهنمايدگاه مضراب يجا

 با يريش/ اريشهر
 همچون يئتيه

  شيگاوم
سگسار / اريشهر

كه ) شة نهميب(
 .وان استيساالر د

  
  

 شهيب

  

  
 اريشهر

  

  

  

  

  
خان 

 پنجم

  خان ششم: چ ،1جدول 

 مكان هاتقابل هاتميم

  .كشديـ رستم ارژنگ را م
كند يز مبارزه ميوان نيگر ديـ رستم با د

 .دهديستشان مو شك

 يوهايارژنگ و د/ رستم
 گريد

 كوه يپا
 اسپروز

 رستم

 دشوار، شاپور به دست ي نبرديـ ط
 .شوديابرها كشته م

 سام  كوه فنايپا ابرها/ شاپور

كند و يو نبرد ميرگاه با ديـ فرامرز تا د
 .كشديسرانجام او را م

 يي با اعضايويد/فرامرز
 بدنِ يهمچون اعضا

 شماريانوران بج

 فرامرز درگاه ششم

ـ با بردن نام خدا، شاه غوالن در بند 
  .دهديجان م

 .زنديگريز ميـ غوالن ن

شاه غوالن و غوالن / فرامرز
 گريار ديبس

 اريشهر شة غوالنيب

  

  

  

  
خان 

 ششم
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  خان هفتم: ، ح1جدول

 مكان هاتقابل هاتميم

  .پرد يد با نعرة رستم از خواب ميو سپيـ د
و غلبه ي دشوار، بر ديگرفتنيز كشترستم پس ا. ـ
  .ابدييم

 كاووس يآورد تا برايرون ميو را بيـ رستم جگر د
 .ببرد

و يد/  رستم
 ديسپ

ك يار تاري بسيچاه
 ي در بااليدرون غار

 كوه

 رستم

دار يوان نگهبان بي نبرد سام و ديـ ابرها از صدا
  .شود يم

ابرها غلبه  دشوار بر يگرفتنيـ سام پس از كشت
  .ابدي يم

 .بندد تا او را نزد منوچهر ببرديـ سام دستان ابرها را م

 ابرها/ سام
 ي درختي در پايتخت

  كوه فنايانبوه در باال
 سام

  .پردي فرامرز از خواب ميـ كناس با صدا
  .كشدي گرفتن با كناس، او را ميـ فرامرز پس از كشت

 . شاه ببرديكند تا برايـ فرامرز دندان كناس را م

/  فرامرز
 كناس

ك درون ي تاريچاه
  بلنديگنبد

 فرامرز

  Ǿـ 
رد و بر او غلبه يگي ميار با مضراب كشتيـ شهر

  .ابدي يم
بندد تا او را نزد شاه يار دستان مضراب را ميـ شهر

 .ران ببرديا

/ اريشهر
 مضراب

 ژرف در قعر يچاه
  بلندياقلعه

 اريشهر

  
  
  
  
خان 
 هفتم

  

ز يگذراند و ني كه پهلوان در هر خان از سر مييهاي نوع دشوارشود،يكه مالحظه مچنان 
 ةيدرونما. كنديت مي تبعي واحديها از الگوتي روايان برداشتن موانع مذكور در تمامي از ميچگونگ

 يش روي پيِنِ دشواريريدهد كه هر چهار پهلوان در ساخت زيهر خان به صورت جداگانه نشان م
  .نديآيق مي بر آن فايكسانيوكار دارند و به روش  سريخود با موانع مشابه

نخست آن : مياافتهيخان دست  ژرف هفتي معناي مهم در واكاوة به دو گزارگفتهشي پةدر مقال
 يادهيا پنهان در مالزمت پديكند، آشكار ي مي كه سپري مراحل دشواريكه پهلوان در تمام

د ي از خورشي نماديا و رخش هر كدام به گونهمرغيد، شمسه، سيرا جمشي قرار دارد؛ زيديخورش
 ارتباط اسب با ة و دربار1372، ي گردفرامرزيسلطان: د نكيمرغ با خورشي ارتباط سةدربار(هستند 
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، و دوم آن كه )»اسب«ل يذ: 1386، ياحقي و 24-25: 1380، هال، 132: 1389سرلو، : د نكيخورش
 است؛ در ي و بلوغ روحييدن او به خودكفايو رس پهلوان ير تكامل معنوي از مسيخان گزارشهفت

 از يگرانياريش را ندارد، يفان خويتنه با حركي ة مواجهييسه خان نخست كه هنوز پهلوان توانا
 يياوران ماوراين يا. ديق آيش فاي خويش رويكنند تا بر مانع پي مي را همراهي ويجهان فراماد

/ ديخورش(سازند  يار دور را مي بسييها  مزبور ابتدا تقابليها ياوري: د دارندي با خورشي مناسبتيهمگ
مرغ يس(رسد  يزان مين ميرد و به كمتريپذ يها با پهلوان كاهش م آنةرفته اختالف مرتب و رفته) پهلوان
. ه داردي از تقابل بلند اولياور پهلوان تنها اثر و نشانينده و ين حد، نماين واپسيكه در ا) پهلوان/ ـ اسب

 ييشود و گو يرو مفان خود روبهيم كه با حرينيب ي مييتنهاگر پهلوان را بهيز خان چهارم به بعد، داما ا
 يااند؛ به گونه دهيتر شده و با او به اتحاد رسكين نزديندگان ماوراء گام به گام به سطح فروديآن نما

 بر موانع ييتنها است بهافته كه بر اساس آن قادري دست ي خودبسندگيكه پس از آن، پهلوان به نوع
: ز نكين باره نيدر ا( به مددكار ندارد يازير ني مسيهاي مقابله با دشواريد و برايق آيش رو فايپ

-ر هفتيش در مسيگر خوياري يروهايزان ارتباط پهلوان با ني م1نمودار ). 30-31: 1380دوستخواه، 

  ). 1394پرست، حق(دهد ي را نشان ميدين عناصر خورشي وحدت او با ايخان و چگونگ

 
 خان ياريگري نيروهاي ماورايي به پهلوان در هفت: 1نمودار
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اند و از ها بدل شدهخان در كنار پهلوان به كنشگران مهم هفتيدي خورشيهادهين پدياما چرا ا
 آنچه پهلوان يم؟ نكته در آن است كه حتيها مواجهر آنرگذاين خان، با حضور تأثيهمان آغاز تا واپس

د است كه ي تجسم مطلق خورشياز به گونهيدختر ن/  شاهيعنيسپارد، ي نجات او تن به مهلكه ميبرا
 ي در اوصاف برخي مشهور حتين نمادپردازيا. به اسارت رفته است) يكينماد تار(و يدر چنگال د

تابنده «شتابد به يده است؛ دختران نوشاد كه فرامرز به نجات آنان م مانيز باقيها نخانگمشدگان هفت
-يو رها ميك چاه مضراب ديار او را از بن تاريو دالرام كه شهر) 73/289: 1382، فرامرزنامه(» هور

  . انده شدهيتشب) 142: 1377، يمختار(» ماه«سازد، به 
خان پهلوانان به  گوناگون از هفتيهاتيان رواي كه مين شباهت ساختاري ايد بتوان در ورايشا

 .شدة آن باشندي صورت داستانيها همگتين روايافت كه اي دست ي فراتريد، به الگويآيچشم م
وجو كرد و به خان جست ژرف ساختار هفتيهاهيد در اليخان با هفتي گشودن راز معنايبرا
  . ستي نگريشتريند با تأمل بكي ميدن به مقصود طي رسيخان برا كه پهلوان در هفتيريمس

) خان اول(شود ي مسطح و پست آغاز مينيمت پهلوان از زميخان، عز هفتيهاتي روايدر تمام
/ رانيا( آغاز حركت پهلوان در مشرق ةنقط. ابدييادامه م) خان ششم(ار بلند ي بسيو تا فراز كوه

گاه يجا(سارت برده، در مغرب است ا محبوب او را به اي كه مقصود يويو اقامتگاه د) نيچ/ ستانيس
؛ ابرها در كوه فنا در )13/161: 2، ج 1386، يفردوس(د است يد در محل پنهان شدن خورشيو سپيد

 در ي بلند بر فراز كوهياو قلعهيگاه مضراب دي؛ جا)401: 1386، نامهسام(مرز مغرب مسكن دارد 
  )). 96: 1377، يمختار(مغرب است 

.  از فـرود بـه فـراز دارد        ياهي از شرق به غرب است و در ابتـدا سـو           ي حركت ن حركت پهلوان  يبنابرا
. واقـع اسـت   ) ويگاه د يجا(ن كوه   ي قرار دارد كه در بلندتر     ين چاه يترقي پهلوان در قعر عم    ةلكن گمشد 

 مواجـه  يبگاهيرسـد، بـا نـش      ي كوه مـوردنظر مـ     ير كه به بلندا   ي مس يات، در انتها  ي روا يپهلوان در تمام  
، نامـه سـام ( اسـت    ي درخت انبوه  ي در پا  يدخت بر تخت  يپر(ابد  ي ي خود را در آن م     ة گمشد شود كه  يم

ـ  گنبد ت  يبي؛ سه دختر نوشاد در سراش     )663: 1386 ؛ دالرام در   )73/289: 1382،  فرامرزنامـه (رند  يره اسـ  ي
ـ     ةن به دامن  يبنابرا)). 142: 137،  يمختار( درون قلعه در بند است       يچاه ژرف  فـراز   از   ي حركت مـا حركت

ـ    ي منحنـ  ين حركت را حركت   ياگر ا . شود يز افزوده م  يبه فرود ن   ـ  بـه    ،ميوار تـصور كن ـ  ياد مـس  ي  ةر روزان
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 يگـر اثـر  يرود و شـبانگاه د   يكند و در غرب فرو ميم افتاد كه هر روز از شرق طلوع م يد خواه يخورش
  . گردد يست و صبح فردا دوباره به مشرق بازمياز آن ن

 يگمش پهلوانليگ. گر پرداخته شده استي دياز به گونهير كهن نيط در اسايهانير كين مسيا
د ي به همان راه طلوع و غروب خورشيمرگير بيا اكسيات ي آب حي است كه در جستجويديخورش

 يهاز از آبياند و نمردمان نگهبان آنان دو كوه مشرق و مغرب كه كژدميك مي تاريرود و از داالنيم
 يكيد، دوازده فرسنگ در تاري خورشةاو در جاد. گذرديم) ينوح سومر(م يشتي اوتناپياريزا به مرگ
 يدوري را نزد سيگمش وليرسد و شمش به اصرار گيد مي خورشيد تا به شمش، خدايمايپيراه م
، 52ـ 68: 1380، يستار: نك(فرستد يد ميپاي را مي ناب كه درخت زندگي مةها و سازند تاكيبانو

  ). 8-22: 1374دار،  و چاره12-13:  1356، يصفو
). 67ـ 116: 1377، يستار: نك(شود يافت ميز ي نيونس و ماهي ةر در باطن قصين تصويمشابه ا

بار ني است كه آن را نخستيدي قهرمان خورشييماياپي در دريري اساطييادآور الگويونس يداستان 
، ينقل از ستار( مطرح كرده است 1904در سال ) Frobenius(وس ي به نام فروبني آلمانيشناسمردم

1377 :88.(  
ار، سرانجام به ي بسيهاده شده و پهلوان با مرارتي بلعيكيا در تاريا يد در درين الگو، خورشيدر ا

 ييابد و موجبات رهاييراه م) يا، صندوقچه با بطن ماهيدر(ر است يد در آن اسي كه خورشيقعر
م و سپس يكنين الگو نوشته است نقل ميوس بر اي را كه فروبنيحشر. كنديد را فراهم ميخورش

  : م داديحات خود را ادامه خواهيتوض
 شرق يوان با پهلوان در شكمش به سويح). بلع(بلعد ي ميياي درييوالي را در غرب، هيپهلوان«

و ) تن آتشبرافروخ(افروزد يوان آتش ميان، پهلوان در شكم حين ميدر ا). ايگذاره از در(رود يم
وان بر يكند كه حي بعد حس مياندك). دن دليبر(برد يوان را مي از دل حياچون گرسنه است، پاره

گشودن راه (پردازد يپاره كردنش از درون مدرنگ به پارهيب). دني رسيبه خشك(لغزد ي ميخشك
 پهلوان يكه همة موها هوا چنان گرم بود يدر شكم ماه). خروج(خزد يرون ميگاه به بآن). شورونيب
وان ي را كه حيرهد، همة كسانين حال كه خود از بند ميشتر اوقات در عيب). گرما، مو(زند يريم
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خروج (ند يآيرون ميب] والياز شكم ه[گاه همه و آن) بلع جمع(رهاند يشتر فرو برده است ميپ
  ). 90: نقل از همان(» )همگان
ابد ييونس و نوح انطباق مين الگو كامالً بر داستان ي اشاره كرده است، ايگونه كه ستارآن

 يدر الگو. خان دارد هفتي قابل اعتنا با الگوييهارتيم كه مغايكنيكن مشاهده مي، ل)همان(
رود تا پهلوان با پاره پاره ي شرق ميبلعد و سپس با او به سويوال در غرب پهلوان را ميوس، هيفروبن

خان  هفتياما در الگو. د دوباره از مشرق طلوع كنديبد و همچون خورشايرون بي به بيكردن او راه
برد و آنجا به يگاه خود در غرب مينده او را تا جايوِ ربايشود و ديپادشاه در شرق ربوده م/ ما، دختر
پادشاه را از / كند و دختري مير مورد نظر را تا مغرب طين پهلوان است كه مسيكشاند و اياسارت م

دختر به /  كوتاه به بازگشتن پادشاهي ما، در جمالتيهاخان هفتيان تماميدر پا. سازدياه رها مقعر چ
 ين انگار كه الگويبنابرا. شودياشاره م... ) ن ويران، چيا(شه در شرق است ين خود كه هميسرزم
  ). 4نمودار (گرند يكدي ةخان وارون هفتيوس و الگويفروبن

  

  
وسيفروبن روايت به(خان با الگوي پهلوان خورشيدي  مقايسة الگوي هفت: 4نمودار(  
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خان  هفتيد از غرب تا شرق اشاره دارد و الگوي خورشير شامگاهيوس به مسي فروبنيالگو
 كرده و حال در قعر ير روزانة خود را از شرق تا غرب طيكه مس است يدي خورشيابيانگر رديب

  . ابد صبح نخواهد شدي نيي به اسارت درآمده و تا رهايچاه
م راز نهفته ياند بتواند را در چنگ گرفتهي كه خورشييوهايات ديشتر بر خصوصيد با تمركز بيشا

 سرشان يبا برف و سرما دارند و مو ي مالزمتيوها همگين ديا. ميشتر آشكار كنيها را بخاندر هفت
و ي كناس دي، مو)42/569: 2 ج1386، يفردوس(د است يد همچون برف سپيو سپيسر د(د است يسف

ر يانة تابستان هم زمهري در ميتواند حتي، ابرها م)27/ 57: 1382، فرامرزنامه(همچون برف است 
نگردد كم از « بر تارك كوه دارد كه  شگرف و بلندياو مضراب قلعه) 670: 1386، نامهسام(بسازد 

ز است كه هنگام يآمتي موفقي آنان زمانيو نبرد با همگ) 139: 1377، يمختار(» ش برفيبس بلند
ن ي ايروي است كه نيد در آن زمان است و درست هنگامي خورشيرويرا اوج نيرد؛ زيظهر صورت گ

، فرامرزنامه؛ 685: 1386، نامهسام؛ 555-41/558: 2 ج1386، يفردوس: نك(رد يپذي ميوان كاستيد
  ). 96: 1377، ي؛ مختار73: 1382

د در قعر ي خورشيوقت. د استيرو شدن خورشينيوان در گرو بين ديروگرفتن اين ظاهراً نيبنابرا
 يعنيوان، ي آسمان را ندارد، مالزمان دير و دربند است و توان باالرفتن تا بلندايوان، اسين ديچاه ا

  . رنديگيشتر مي بيوان جانيابند و دييرو ميرما ن و سيكيتار
 است ي او را كه نشانة زندگانيرند تا نور و گرمايگيد را به چنگ ميوان مزبور خورشي كه دييگو

وان اگرچه ين ديد اي سپيمو. زندي كشنده و مرگ بگري و سرمايريرند و به كمك آن از پياز او فروبگ
آورد؛ ياد مي مرگ را فرايكي، نزديريز هست و پي مطلق آنان نيريپانگر يه شده اما نمايبه برف تشب

دان است از آن رو كه هر روز كه يات جاويها سمبول حي نمادپردازيد در تمامي كه خورشحال آن
، ياحقي: نك(د ينمايدم فردا دوباره جوان و تازه رخ مدهيرود، سپيكند و در افق فرو ميغروب م

  ). 53: 1380، ي و ستار»ديخورش«ل يذ: 1386
ات يدان حي جاويرويدن ني فروبلعيو براي تالش دخان،و هفتيد در دستان دياسارت خورش

د، يرباي كه دختر را ميويشود، ديانده ميها نمان داستاني كه در اچنان. دهديد را نشان ميخورش
مضراب دلباختة دالرام و ) 401: 1386، نامهسام(دخت است ي اوست؛ ابرها عاشق پرةفتياغلب ش
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 يفتة زندگانيو خواهان و شي از آن است كه دي رمزين عاشقيو احتماالً ا) 95: 1377، يمختار(
 ةافسان. رو را از او بستاندين ني و در طلب آن است كه اد شدهيخورش/  دختريبخشيدان و زندگيجاو
  . بخشدين فرض ما را قوت مير اي زيآلمان

 كه در يت شفابخشيل خاصي است كه به دليانگر اسارت دختر پادشاهيب» سوكمنديگ«داستان 
ار بلند درون ي بسي بر فراز برجيا در خانهي خود نهفته دارد، در دستان زن جادوگريي طاليموها

تواند ي را دارد كه ميژگين ويا) Rapunzel(»راپونزل «يموها. جنگل به اسارت درآمده است
ن زن جادو ي مادرخواندة او شود و ايريز خود مانع پي سحرآميرويد بدرخشد و با نيهمچون خورش

ش ي كه او را در حصار بلند خوي كرده، تا زمانيدار راپونزل معرفكه خود را مادر مهربان و دوست
- راز و دروغيلكن با خروج راپونزل از حصار و افشا. ت بهره ببردين خاصيتواند از اير دارد مياس

ر يكباره پيگردد و زن جادو به يش بازمي خوي واقعيدي زن جادو به سفيوهانش، مي مادر دروغيها
ن داستان يم كه در اينيبيم. زديگريبندد و ميمبردان از او رخت يات جاوي حيعنيد؛ ينمايو كهنسال م

 ياهي و سيري دخترك دارد، او را در حصار پي مويبخشي كه به زندگيازيل نيز زن جادو به دلين
ماند كه جهان را از يد مي درخشان راپونزل به تشعشع خورشيمو. بوس كرده استش محيخو
  ).Tatar, 1987: 18(دهد ي و سرما نجات ميكيتار

 از يكي. ز قابل مشاهده استيجان ني آذربايهانييمن در آيد از چنگال اهري نجات خورشةيمابن
ا ي» عروس زرد «ياست كه به معنا» نيل گيسار«جان، ترانه و رقص ي آذرباة مشهور در منطقيها نييآ
اند،  ز بردهيالد ني قبل از ميها  كه قدمت آن را تا هزارهين رقص باستانيا. است» ييعروس موطال«

 ي كه برايانسان. من آن را به اسارت برده استي است كه اهريدي خورشيي رهايرقص مبارزه برا
ش را ي او جان خويياضر است در راه رهاد است كه حي خورشةفتي عروس زرد آمده، چنان شييرها

ز بازتاب يجان ني آذربايبافمي است كه در هنر گلييهااز جمله طرح» ريد اسيخورش«طرحِ . ز فدا كندين
، )1388نالوف، يز: نك( مانند دده قورقود ييها جان در اسطورهي آذرباةر منطقين، اساطيعالوه بر ا. دارد
. ده استير كشيبخش را به تصو يي رهاةدين اي ايي روايمبان... و) 1391ان، يشيدرو: نك( و كَرَم ياَصل
 پادشاه يك به معنايرود كه فرزند قارامل ي مي دختري، پسر به خواستگاريري اساطيها تين روايدر ا

. است) در دده قورقود(زد ير ي مياهي كه سي كسيو قاراتؤكور به معنا)  و كرميدر اصل(اه يس
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 است؛ يكي تاريروهاي دختر از بند نيي رهاي از تالش آنان براي دختران تجسم پسران ازيخواستگار
ها  تياما در اغلب روا.  مانده استيكي در تاريين اهورايد قوم در اسارت است و سرزميرا خورشيز

 ةن، هميش از ايپ.  استياهي سيعني متضاد يروهاي دشوار با نيها  مبارزهين ازدواجي تحقق چنةالزم
اه ي سيروهاين ني مبارزه با اي براياند و اعالم آمادگ ن دشمنان كشته شدهيان در مقابل اخواستگار

ن قهرمان ي به سرزميمني اهريروهايز نيها ن تي روايدر برخ.  مرگ استيشوازي در حكم پيوحش
ن ثار و گذشتن از جايقهرمان با ا. اند  زنان و دختران را ربودهيعني يدي خورشيحمله كرده و نمادها

ن ي زرةحجل« خود در يدهد و آن را به محل اصل يد را نجات ميران و خورشيش، آن اسيخو
  ). 112-137: 1381ن، يفرآذ: نك(گرداند  يبازم» يعروس
 ي بر تكرار الگوي گواهي بديروهايد توسط ني بر به اسارت رفتن خورشي مبتنيهاتين روايا

 يهادهد كه سازهي نشان م2 جدول .ها حاكم استخان است كه بر هفتي واحديساختار
خان  هفتيا اسطورهيهاز با سازهيد ني خورشي از ربودن و رهاسازي و آلمانيت آذري روايا اسطوره

  .مطابقت دارد) يعمود (يث درزمانيبه ح
   گوناگونيهاتيد در رواي خورشيي ربودن و رهاةيما بنيتجل: 2جدول 

 دي خورشييرها
 يي رهايتالش برا
 ديخورش

 دياسارت خورش

دختر را / پهلوان پادشاه
دهد و به ينجات م

ن خود در شرق يسرزم
 .گردانديبازم

خان پهلوان عازم هفت
 شود يم

دختر را در قلمرو / و پادشاهيد
  ر كرده استيك خود اسيتار

 يديدختر همچون خورش/ پادشاه(
 )درخشان است

  
 خانت هفتيروا

-يپسر دختر را نجات م
ن يلة زرحج«دهد و به 

 .گردانديبازم» يعروس

 دختر از يي رهايپسر برا
 .گذردي ميمراحل دشوار

 دختر را به يكي تاريروهاين
  انداسارت گرفته

د قوم يدختر در حكم خورش(
 )است

  
 يت آذريروا

ابد و ييشاهزاده دختر را م
 او يهاچشمش از اشك

ابد و دختر را با ييشفا م
 يخود به قصر پادشاه

 .برد يم

 ياهزاده در تالش براش
 دختر، توسط ييرها
نا ي اطراف قلعه نابيخارها

 شوديم

جادوگر دختر را در قلعة خود در 
  ر كرده استياعماق جنگل اس

 درخشان همچون ييدختر موها(
 )د دارديخورش

  
 يت آلمانيروا
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 و آفتاب، ين است كه با مقولة نور و روشينش مانوية آفريكسان، نظرية يمان بني ايگر برايگواه د
ن ييت دارد كه آياز آن رو اهمز يش از هر چين مشابهت بيا. خان دارد از جنس مالزمت هفتيمالزمت

 ي، هلنيي بوداة، فلسفي بابليميد قدين، عقايالنهرنيه و بي سوريت گنوسيحي از مسيبي خود تركيمان
، ييرفخرايم: شتر نكي بي آگاهيبرا( است يرزرتشتي و غي زرتشتيرانيد ايد و عقاي جديونانيا ي

نش در ي آفرة كه از تعمق در اسطوري شگفتيهاهين، مايبنابرا). 61: 1379زاده، ي و تق22-21: 1383
ن ساختار را به يد، ايآيخان فراچنگ مم نور و ظلمت در هفتي آن با نقش مفاهةسي و مقاين مانوييآ

 اقوام ي در بطن فرهنگ سنتييد كه گوكني بدل ميياي جغرافي گسترده و فراتر از مرزهايساختار
  . نهفته استييهندواروپا

 ييـ روا كه در قلمرو ظلمت فرمـان ) يكي تارةشاهزاد(من  ي، اهر ين مانو يينش در آ  ي آفر ةبنا بر اسطور  
 بـاال، راسـت و   يد كه از سـو يآ يكرانه، به مرز دوزخ و بهشت م     ي جنوب ب  يعنين  يي پا يكند، از سو   يم

سـاكن  ) ين روشـن يسـرزم (ن خـود  يند كه در سرزميب ي را م يضا در آنجا روشن   از ق . كران است  يچپ ب 
كنـد   ير مـ ي از نـور را در چنـگ خـود اسـ    ييهـا  تـازد و پـاره     يشود و بر آن مـ      ياست، بدان آرزومند م   

ـ  پايكي و تـار ي روشنيي جدا ةن اتفاق، دور  يپس از ا  ). 23-24: 1383،  ييرفخرايم(  ةابـد و دور ي يان مـ ي
پـدر عظمـت كـه      . شـود  ي پرخطر آغاز م   يدادهاي ترسناك نور و ظلمت و رو      ي نبردها نش با ي آفر يانيم

د و ماه و سـتارگان و       ي، خورش )رديگيز نام م  ي موارد زروان ن   ياو در برخ  ( است   ين روشن يار سرزم يشهر
ـ  بـه حركـت درآوردن ا      يند و برا  يآفر يسه گردونه از آب و باد و آتش را م           گردونـه و نجـات       ن سـه  ي

نـد كـه   يآفر يمـ ) زگـدا يأ: يانيسـر  (ياند و در آن محبوسند، رسـول     نور كه با ظلمت آلوده شده      از   يذرات
ـ مهرا: ي پـارت  يدر متون مـانو   (» زديسف  ينَر« ـ ب بـاغ  ييرضـا (نـام دارد    ) زدي و از  ) 55 و   53: 1378،  يدي

  . شود ي نجات انوار محبوس در ظلمت آغاز ميعني او ي اصلةفيجا وظ نيهم
م ـ،  يگـذر  ينش به ضرورت بحث درمي آفري مانوةات اسطوريم ـ و از جزئ ينيب يه مك ن چنان يبنابرا

 حـدود قلمـرو نـور و ظلمـت در ابتـدا و اسـارت                يي بـر جـدا    ينش مـانو  ي آفر ةي نظر ةاساس و شالود  
 بـه   يي و بازگـشت روشـنا     يي و سرانجام رها   يانيت م ي در چنگال ظلمت در وضع     يي از روشنا  ييها پاره

  :استوار استش ي خوين اصليسرزم
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  :ن قرار استيز از هميخان ن  هفتياني و پاياني، مييت ابتدايوضع

  
نـور و   ا قلمرو   ي ي بد ةي و سو  يكي ن ةيان سو يخان تجسم به هم خوردن تعادل م      دگاه، هفت ين د يبا ا 

ـ  تقابـل خ   يشگيـ  رفع هم  ي برا ي دشوار، تالش  ةن مهلك ي به ا  يرانيمت پهلوانان ا  يظلمت است و عز    ر و  ي
و شـر   ) ييروشـنا (ر  يـ  خ يروهاين دست، ن  ي از ا  يهاتي روا ي تمام يدر ابتدا . شر و نور و ظلمت است     

ـ  كـه ن   يكه بر اساس دامـ     ن  يند تا ا  يز يش م يم خو يك جداگانه در اقل   يهر  ) يكيتار(  شـر تـدارك     يروي
بـه  ) يكيتـار / يروشن(ه  يشود و تقابل آشكار اول     ير م يدر چنگال ظلمت اس   ) دختر/ پادشاه(ند، نور   يب يم

  :شود يت با كوشش قهرمان، به رفع كامل تقابل منجر مي تقابل و در نهاي دو سويختگيآم

  
  جهنتي

 دارنـد  ييهـا  خان ز هفت ين) اريسام، فرامرز، شهر  (گر پهلوانان خاندان سام     يرستم، د خان    ر از هفت  يغ
 آغـاز و   ةخـان رسـتم را نقطـ        اگـر هفـت   . كننـد   ي م يرويخان رستم پ   هفت يكه از همان قانون ساختار    

ـ  از آن خواهد بود؛ تنها بـا ا        يگشتيخان سام جا    م، هفت ي پژوهش بشمار  يدي كل ةاسطور ن تفـاوت كـه     ي
ـ ا. انـد   ت شـده  يـ ن روا ي نمـاد  يها با پوشش     صحنه يا  ها، پاره   تي و شخص  يرت در اسام  يمغاعالوه بر    ن ي

ـ ار نيد و فرامرز و شهر يآ  يز به چشم م   ي ن نامه  اريشهر و   فرامرزنامه واحد در    يالگو ك جداگانـه  يـ ز هـر  ي
 يو دومـ  ) تيـ ست ب يـ حـدود ب  (ار مختـصر    ي بس يگذارند كه اگرچه اول     ي را پشت سر م    ييها  خان  هفت
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ن هـستند كـه بـه       ي آغاز ة همان اسطور  ةافتي، هر دو صورت گشتار    )شهينه ب (شتر از هفت مرحله است      يب
افـت و  يهـا را    آني ساختار اصـل يتوان رد پا ياند، دشوار م رفتهي كه به خود پذيا  يي روا يل زنگارها يدل

  . است ي داستانيها هين اليف نماديق در ظراي دقيها ازمند كاوشين هدف ني به ايابيدست
 يكنـد و بـرا  ين آغاز م ي فرود يوار را از سمت مشرق در سطح      ي منحن يريخان مس پهلوان در هفت  

شـتابد و   ي بلند در سمت مغرب كه اقامتگاه اوست م        يگاهيو، تا جا  يدختر از اسارت د   / پادشاه يآزادساز
ه غـرب اسـت     د از شرق ب   ي خورش ةر روزان ي مس ياير گو ين مس يا. ابديي م ي خود را در قعر چاه     ةگمشد

 اسـت كـه   يكيو تـار يد از چنگال دي نجات خورشةت رمزگونيخان روا هفتيدهد كه الگو يو نشان م  
-ن نـشانه  يگر از مهمتر  ي د يكيتوان  ينش را م  ي آفر ة از اسطور  ين مان يت نماد يروا. در غرب مسكن دارد   

ل ظلمـت و سـرانجام       در چنگـا   يي از روشنا  ييهان الگو برشمرد كه در آن به اسارت پاره        ي ا يي روا يها
  . شودي خود اشاره مين اصلي و بازگشت آن به سرزمييرها

  نوشت يپ

ر كـرده   ي مـس  ي متفاوت ط  يا هيداند كه در سو    ي زبان م  ياستروس از آنجا كه اسطوره را نوع       ي لو -1
را » تميـ م«لفظ ،هستند... و» مورفم«، »فونم« زبان كه   ةدهند لي تشك ين واحدها ياست، با الهام از كوچكتر    

» يا  اسـطوره  ةسـاز «ن واژه دو معادل     ي ا يبرا. كند يشنهاد م يپن واحد اسطوره  ي نشان دادن كوچكتر   يبرا
 . اند شنهاد كردهيز پيرا ن) 1385استروس،  يلو(و اسطورك ) 1373استروس،  يلو(
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