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 دو داستان از روایتی واحد« شکاوند کوه»و « کک کوهزاد»
 

 1دکتر بهزاد اتونی

 چکیده

 هاییداساتا ها، گااهی باا ها و قصهتر، همة افسانههای پارسی و در نگاهی کلیدر حماسه

 نمایناد ی در بعضی جزئیات نیز یکسا  میشویم که ساختاری یکسا  دارند و حتّروبرو می

است؛ یاا باه ساتق تدلیاد از  الگوهاکهنها، یا برگرفته از ناخودآگاه جمعی و این همانندی

یل باه دو یاا ساه روایات ؛ یا به علت اینکه صفتی، جاای اسامی را گرفتاه، تتادندیکدیگر

که با گذر زما ، تشاّّ  یافتاه و  اندو یا اینکه دو داستا  از روایتی واحد بوده اندگردیده

کهان  هایداساتا کاه از  «رزمناماة شاکاوند کاوه»و  «کک کوهزاد»داستا    اندمستدل شده

اند که با گذر زما ، بعدها باه دو داساتا  مساتدل ایتی واحد بودهاند، در حدیدت، روپارسی

در سااختار، بلکاه در برخای جزئیاات نیاز یکساا   تنهاناهاین دو داساتا   اند تتدیل شده

 دو داساتا  سااختارِتا به ذکر همانندیِ  سعی بر آ  نموده نگارنده در این جستار نمایند می

و اینکاه از روایتای واحاد  را ایان دو داساتا  اصالِ بپردازد و بدین واسطه، یکسا  باود ِ

 د کناثتات  ،اندبرآمده

  کرستم، بهرونه، کُ ،رزمنامة شکاوند کوه ،: کک کوهزادهاکلیدواژه
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 مقدمه

 تار،کلّی نگااهی در و –حماسای  هایداساتا برانگیز در تأمّال حاالدرعینیکی از موضوعات مهم و 

 ایان  است داستانی هایشّصیت و هامایهبن حوادث، ها،روایت تکرار -    و هاافسانه ها،قصّه اساطیر،

در ساط  آثاار ادبای ملال  نیاز گاهی و شودمی دیده ملّت یک ادبی آثار در گاهی تشابهات، و تکرارها

گوناگو   شاید بهترین رویکرد به این موضوع جهت آشکار نمود  این تکرارهاا و تشاابهات، رویکارد 

 پردازد   باشد؛ رویکردی که به بررسی ساختارهای مشابه میساختارگرایا

 ها، بتوا  چهار دیدگاه را مطرح کرد:رسد برای توجیه این تکرارها و همانندیبه نظر می

 جمعیو ناخودآگاه  الگوهاکهنر بنیاد ب ها،حماسه و هاافسانه اساطیر، ساخت –الف 

ای ملال مّتلا ، باه کارّات باه های اساطورهها و حماساهو افساانه ،شناسی تطتیدیبا مطالعة اسطوره

خاوریم کاه موجاق سا الی یکساا  و مشاابهی برمی هایشّصیتها و یا مایهبنها، حوادث، داستا 

گردد: کدام ملّت و فرهنگ، این حوادث و روایات مشابه را از ملّتای دیگار باه عاریاه مددّر در ذهن می

شود کاه دیاده شاود برخای از ایان ملال، در طاول س ال وقتی دشوارتر می گرفته است؟ پاسخ به این

 اند  ارتتاط فرهنگی و سیاسی با یکدیگر نداشته گونههیچتاریخ 

ها را نتاید در ارتتاطات ملل گوناگو  با یکدیگر و تاأثیر و تاأثّر آناا  رسد که این یکسانیبه نظر می

توجه نمود  بر طتق نظریة کاارل گوساتاو  هاآ جمعی مردم  از هم جستجو کرد؛ بلکه باید به ناخودآگاه

ش است:یونگ،  یکی، ضمیر ناخودآگاه فردی که حاوی ماواد فراماو   ضمیر ناخودآگاه، شامل دو ّب

های روانی فردی است، و دیگاری، ضامیر ناخودآگااه جمعای کاه در حدیدات، روا  شده و سرکوفته

ها و محتویاتش، در طول عمر به دسات نیاماده اسات همایشّصی است و درو  -مشترکی از نوع ورا

یااا « الگوهاااکهن»(  ایاان روا  مشااترا )ناخودآگاااه جمعاای(، محتویاااتی بااه نااام 6: 1911)مورنااو، 

رساند، در وار رفتار و کردارناد و هرگااه باه ساط  خودآگااهی میاشکال نمونه»دارد که « هاسرنمو »

 ( 1)هما : « یابندود میها، نمها، تصاویر و انگارهاندیشه هیئت

در ناخودآگااه  مرورزما بهدانست که را حاصل تجربیات تکراری اجداد بشر می الگوهاکهنیونگ، 

ها، و رؤیاهاا ها، افساانهالگوهای رفتاری و کنشی، در اسطوره صورتبهبندد و ندش می هاانسا جمعی 

ها ها، افساانهها، حماساهرها و بارها در اساطورهیی که باالگوهاکهنشود  برای نمونه، یکی از متتلور می
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است که معنای نماادینِ ناوزایی « گذر از آب» الگویکهنامروز تکرار شده است،  و حتی رؤیاهای بشرِ

(  ایان ناوزایی و تولّاد را )کاه نشاا  دهنادة گسسات از 131: 1911و ولادت را به همراه دارد  )هال، 

چاو  باه آب  هاییداساتا ای جدیاد از زنادگی اسات( در لاهمرحلة پیشین زندگی و ورود باه مرح

( 933-963: 6انداختن موسی )ع( در آب نیل، به آب انداخته شد  داراب توسط هماای )فردوسای،  

شااهد  ،(906: 1911)کمپتال، ناوزادی در آب، توساط پادر و ماادر  و رها کرد  شاه سااراگو  در 

شاوند و ای جدیاد از زنادگی میاز آب، وارد مرحلاهها پس از رهایی هستیم که همگیِ این شّصیت

(  بناا بار عدیادة 1932رسند )در خصوص کهن نمونة آب را به اتونی، بعدها به پیامتری یا شاهی می

و  هااآب)نوزایی و تجدید تولّد( ریشه در عتور اجداد بشار از  الگوکهنیونگ، شاید معنای نمادین این 

ها، کاه پار از تمسااح ییهااآبداشته باشد؛  شا یجمعدستهسفرهای های خروشا ، به هنگام رودخانه

رود مارها و موجودات خطرناا است و هر آ ، احتمال طغیا  رودخانه یا غرق شد  انساا  در آ  مای

ستین از این مهلکاه، گاویی حیااتی ناو باه  هایانسا ( و با رهایی 11: 1911)یونگ،  ارزانای  هااآ ّن

در  الگاوکهنکه بعدها ایان  ایگونهبهی، بارها و بارها تکرار شده است؛ الگویکهناین موقعیت  شود می

ها، اساطیر و حتّی رؤیاها، متجلّی شاده و پیکربنادی گردیاده اسات و معنای نماادین ها، افسانهحماسه

 را با خود حمل کرده است  «نوزایی و تولّد»

یعنای سااخت  ماا یاصال، به موضوع گوهاالکهنبا ذکر این مددمه در باب ناخودآگاهی جمعی و 

ناخودآگااهی جمعای و محتویاات  ازآنجاکاهپاردازیم  ها و اسااطیر میمشترا در حماسه هایمایهبن

، هاساتآ الگوها، در بین همة مردم دنیا مشترا است و حاصل تجربیات جمعای درو  آ  یعنی کهن

دة الگوهای رفتاری یکساا  اسات( خاود را روانی )که سازن بدین روی، هنگامی که این الگوهای کهنِ

 باا –کنناد، در هماة اسااطیر ملال ای یا داستانی، پیکرینه میاسطوره هایشّصیتدر قالق حوادث و 

  آفریننادمی را یکساانی هایشّصایت و هامایاهبن – هاشّصایت یا حوادث جزئیات از یپوشچشم

 بیشاتر ایِاساطوره هایداساتا  در    و اژدهاا ساحره، شیطا ، چو  زیانتاری هایشّصیت نمونه برای

و  19: 1911وردهاام، ف باه را آ  فرافکنای و ساایه درباارة) اسات ساایه الگویکهن از نمودی ملل،

ها و اساطیر )که راهنمای راهِ قهرما  داستا  است(، شااه، درماانگر، (؛ و پیرِ قصّه113-13: 1919یونگ: 

 111 – 106: 1961است )دربارة پیر فرزاناه را باه یوناگ،  فرزانه پیر الگویکهنناجی و   ، نمودی از 

چو  چشمة آب حیاات  یااسطورههای مایهنب همچنین، ؛(61: 1911 یونگ، و ،31: 1911 فوردهام، و
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: 1،  1911، و فردوسای، 992-991: 1912، و خلا  نیشاابوری، 119-111: 1911)را به کریستی، 

و  اسافندیار، میناو ، هاکلترناد، ماانیتو، زیگفریاد، سوساکروکو و    تنیِ قهرماناانی چاو روئین (13

( همگی، بدو  اینکه ملّتی آ  را از ملّت دیگر به عاریاه گرفتاه باشاد، 022-023:  1966)خالدی مطلق، 

 است « جاودانگی» الگویکهنها، بازتابی از در اساطیر و داستا 

اناد تاا در که ساعی نموده یشناساناسطورها  و با همة این توضیحات، شاید برخی از حماسه پژوه

های مایاهها و بنمّتلا  از یکادیگر در خصاوص داساتا  هاایملتهاا و باب تأثیر و تاأثّر فرهنگ

اند، زیارا در ایان موضاوع، ایِ مشترا، پژوهش نمایند، راه را به خطا رفتهای و افسانهحماسی، اسطوره

اند( رابطة سیاسی و فرهنگی باا یکادیگر نداشاته گونههیچ، حتی هاملّت)با توجّه به اینکه برخی از این 

 د  نشوموجق آ  می الگوهاکهنتأثیر و تأثّر مطرح نیست، بلکه ناخودآگاه جمعی و 

 تقلید -ب

بینیم کاه باا شااهنامه و های بعد از شاهنامه میی را در حماسههایمایهبنو  هاتیرواها، برخی از داستا 

رساد بناا بار شاهرت داساتا  یاا های فراوانی دارند که به نظار میهای دیگر، شتاهتحماسه یا برخی

های دیگر( از آ  تدلیاد شاده باشاد  مایة اصلی )که بیشترِ آ  از شاهنامه است و برخی نیز از حماسهبن

رای های پارسای باای اسات کاه در حماساهوارهخاا هفتیا  یخانهفت هایداستا نمونة آشکار آ ، 

اناد، کاه پهلوانانی چو  رساتم، اسافندیار، شاهریار، بهمان، جهاانگیر، هماای، فرامارز و    ذکار کرده

اناد  رساتم بوده خاا هفتهاا، تدلیادی از وارهخا هفتیاا  هااخا هفت، برخی از ایان ادیزاحتمالبه

شی از  ژی از شااها  و حماسی کاه درباارة ورود پهلاوا  باه دخماه یاا د هایداستا همچنین مثلاً ّب

ای وجود دارد که بر روی کتیتاه، پیشاگوییِ حضاور آ  پهلاوا  پهلوانا  پیشین است و در آ  دژ، کتیته

، باه ازآ پاسدر دژ یا دخمه )التته در بیشتر موارد(  توسط شاه یا پهلوا  پیشین، نداش بساته اسات و 

ای اسات کاه توساط برخای همازرسد کاه تدلیاد خناک و بیموعظة پهلوا  پرداخته است، به نظر می

تاوا  باه های ایان داساتا ، می، از روی داستانی اصیل صورت پذیرفته باشاد  از نموناهسرایا حماسه

(، حضاور بهمان در 111 -113: 1913حضور پهلوا  گرشاسق در دخماة سایامک )اسادی طوسای،

یر،  باه قصار کنّاا  دیاو و ( و ورود فرامرز 103-193، 1912دخمة خاندا  رستم )ایرانشاه ابن ابی اّل

( اشااره کارد، کاه در داساتا  اول، سایامک؛ در 121: 1916ای از ضاحّاا )فرامرزناماه، خواند  کتیتاه
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داستا  دوم، رستم و سام و نریما  و گرشاسق؛ و در داستا  ساوم، ضاحاا، گاویی از ورود قهرماا  

ای را دلیل، کتیتاه و سانگ نوشاتهاند و به همین داستا  در آینده به آ  مکا  )دخمه / قصر( ختر داشته

 اند خطاب به آنا  که بیشتر، شامل نصیحت و پند به قهرما  داستا  است برجای گذاشته

 نو روایتی خلق و را اسم جای صفت، گرفتن –ج 

گیارد، تتادیل حماسی، گاهی یک روایت واحد، به علت اینکه صفتی جاای اسام را می هایداستا در 

است که در اصل، جاز « گنگ بهشت»و « گنگ دژ»گردد  نمونة بارز آ ، روایت به دو یا سه روایت می

تنها صفت گنگ دژ بوده است ولی سپساتر، ناام گناگ دیگاری « بهشت»اند و یک روایت واحد نتوده

: 1911و خاالدی مطلاق،  122: 1916وایت، دو روایت پدید آمده است )خالدی مطلاق، شده و از یک ر

139 ) 

 مختلف از روایتی واحد هایداستان -د

شویم که به واقع، سااختارهایی یکساا  دارناد و روبرو می هاییداستا های پارسی، گاهی با در حماسه

ها باا هام متفاوتناد  در ، زما  و یا شّصیتاند؛ ولی در ظاهر، مکا گویی که از یک اصل واحد برآمده

: 1916اناد )خاالدی مطلاق، هایی گوناگو  از یک روایت واحاد بودهواقع، این هر دو داستا ، واریانس

اند که به ظاهر هایچ ربطای باه هام مستدل درآمده هاییداستا ( که بعدها استدلال یافته و به شکل 121

نگ هاماورا  و روایت جنگ مازندرا  در شاهنامه اسات، کاه ندارند  روشن داشتِ سّنما ، روایت ج

ایم، ناه از دو واریانت از یک روایت واحدند، و ما به این موضوع، بیشتر از راه مآخاذ دیگار پای بارده

 خودِ شاهنامه )هما ( 

گفات، روایتای اصایل در روزگاارا  کهان  توا می هاداستا گونه ساخت این چگونگیِ در توضی ِ

از  - کردنادمیکه سینه به ساینه آ  را ندال  -حماسی  هایداستا ام، راویا  ایّ مروربهه، که وجود داشت

تیه باه آ  شا و داستانی دیگر را، کاه در سااختار روایت آ  روایت اصیل و واحد، خواسته یا ناخواسته،

ولای در  نمایدمیل اند  این داستا  دوم، هر چند که کاملاً مستدآورده و آفریدهروایت اصیل است، به در

 آید تر به شمار میت، روایتی دیگر، از داستانی اصیلحدید

مثلااً شااعر  -که شاعر هاییداستا ، تفاوتی بنیادین با هاداستا گفته شود که اینگونه  نمایدمیبایسته 

مثلااً  -را باه تدلیاد از داساتانی مشاهور ا حماساه هایداساتا هاا و مایاهبن، برخی - یسد فردومدلّ
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 مرورباهوایاات، و ر هاداساتا ، دارد  این تفاوت از آنجاست که اینگوناه سرایدمی-شاهنامه هایداستا 

، بعادها باه هااآ شافاهی و بواساطة ندال  اندشادهاندا اندا، از اصلی واحد منشاعق  ایام، و ظاهراً

گونااگو   هایداساتا ین ا ،اند  پس بواقعو ثتت و ضتط شده حماسی رسیده هایداستا گردآورندگا  

ایان « ب»تدلیدی )کاه در قسامت  هایداستا اند، یدیناً در مدایسه با حماسی که از روایتی واحد برآمده

 باشند و از اهمیت بالاتری برخوردارند آ  اشاره نمودیم( دارای اصالت میجستار به 

 «شاکاوند کاوه»[ و داساتا  ]که دو داستا  کوتاه و بلند از آ  در دست است« کک کوهزاد»داستا  

اناد  اند که بعدها، با گذر زما ، تتدیل به دو داساتا  مساتدل شادهروایتی واحد بوده رسدنیز به نظر می

ی این دو داستا ، با ذکر تشاابهاتی کاه در نگارنده در این جستار سعی بر آ  دارد تا پس از ندل خلاصه

 ند ، این فرضیه را به اثتات برساهاستآ ساختار 

 تحقیق پیشینة

 هایداساتا حماسای از  هایداساتا برخی  ثیرپذیریِهای حماسی و یا تأمایهشابهاتِ بندر خصوص ت

 زیر اشاره کرد: تحدیداتتوا  به دیگر، می

 های ملل گوناگو  در مدالاة ها و اسطورهتنیِ  قهرمانا  در حماسهبررسی تشابهات رویین

  از جلال خالدی مطلق «های آ (ونهرویین تنی و گ) بتر بیا »

 حماساة ملای »اسفندیار از یکادیگر در کتااب  خا هفترستم و  خا هفتثیر پذیری تأ

  از تئودور نولدکه  «ایرا 

 اناد، در داستا  جنگ مازندرا  و جنگ هاماورا  و اینکه هار دو، از اصالی واحاد برآمده

  جلال خالدی مطلق ، تألی  و ترجمة«حماسه»کتاب 

 استا  گنگ دژ و گنگ بهشت در شااهنامه، کاه هار دو در اصال، یاک روایات واحاد د

  از جلال خالدی مطلق «های کهنگل رنج»اند، در کتاب بوده

های دیگر، ولی در خصاوص اصالِ واحادِ دو داساتا ِ های بالا و بسیاری از نمونهبا توجه به نمونه

هیچ پژوهشی صورت نپذیرفتاه و نگارناده، حال ه بتا ، «رزمنامة شکاوند کوه»و  «کک کوهزاد»حماسیِ 

ستین بار برای    پردازد به این موضوع میّن



  119                           دو داستا  از« شکاوند کوه»و « کک کوهزاد»                       و یکم  سال پنجاه

 

 داستان کک کوهزاد ةخلاص

باه هماراه هم آمده بودناد و  سه روز راه تا زابل، راهزنا  بسیاری از افغا ، لاچین و بلوچ گرد ةبه فاصل

هازار و صاد و هجاده ساال  کک،کردند  زندگی میای به نام مرباد در قلعه، «کک»خود به نامِ  ةسردست

هار  نتوانسته بودند او را شکسات دهناد و مردی نیرومند بود که هیچ یک از خاندا  زال، و سن داشت

دادند ]در روایت کوتاه کاک کاوهزاد آماده اسات کاه او زناا  م گاو پر از زر به او با  میسال، ده چر

ر رساتم، ناامی   زال سفار  کرده بود که کسی در براببرد[ود میخ ةربود و به قلعزیتارو را شتانگاه می

ترسید که رستم با شنید  این ختر به جنگ کک برود و کشاته شاود  روزی رساتم از کک نترد زیرا می

ساله است[ بطور ناگهانی، از دو رهگذر، ناام و نشاا   3در سن دوازده سالگی ]در روایت کوتاه، رستم 

کناد  آنگااه آیاد و او را سارزنش مایبه نزد پدر می ،بدین روی شنود؛او را می د  زال بهکک و با  دا

دارد  رساتم باا وجاود مّالفات پادر، باه میکند ولی زال او را از این کار باز قصد جنگ با کک را می

هماراه اوسات[ و بادو  لشاکر باه  -رهام -همراه دو تن از نزدیکانش ]در روایت کوتاه فدط یک نفر

ست برادرزرود و او را به متارزه میکک می ةسوی قلع  ا  بهزاد را به نترد باا رساتمادهخواند  کک، ّن

رود و پاس از نتاردی طولاانی، شکسات   بهزاد، خود به نترد با رستم میفرستد؛ ولی با گرفتار آمدمی

تانش جادا شود ]در روایت کوتاه، رستم پس از بر زمین زد  کک، سر از خورد و به بند کشیده میمی

آیاد و در تال او میکک، با لشکری به دن ةکند[  از طرفی، زال به محض شنید  عزیمت رستم به قلعمی

پیوندد ]التته در روایت کوتاه، زال تا پایا  داستا ، از رفتن رستم آگاهی نادارد[ و باا به او میپایا  نترد، 

ت مناوچهر شااه بارده و در آنجاا باه دار پردازد  بهزاد و کک نیاز باه پایتّاسپاه خود به غارتگری می

ته می را  هااآ بیناد کاه کاک شوند ]در روایت کوتاه، رستم در دژ کک، زیتارویا  بسیاری را مایآوّی

گرداناد و یکای از زیتارویاا  کاه از درگذشته ربوده است  او آ  دخترا  را به سوی پدرانشا  بااز مای

 آراید[ آورد و شتستا  خود را با او میابل میتجاوز کک در اما  مانده است را با خود به ز

 خلاصه داستان شکاوند کوه

هکاارا  را باه وار بنا کارده و جاادوگرا  و تتشاهی به نام بهرونه، در هندسر، در شکاوند کوه، دژی است

رود ولای سااکنا  آ  دژ مایبه قصد شکست گرد خود جمع آورده است  در روزگار فریدو ، نریما  

سپارد  به کین نریما ، سام و زال، باه آنجاا لشاکر شود، جا  میسنگی که به سویش پرتاب می ةبوسیل
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رساد، او مای ها به گو  رساتمه گزار  این شکستبرند  هنگامی کولی راهی از پیش نمی کشندیم

 ای برای نابودی آ  دژ بجویاد؛ بادین روی بااگیرد تا چارهحالی که کودکی خرد است، تصمیم میدر 

نوا  مازدور باه خواهد تا او را به عشود و از او میبازرگانی که به دژ شکاوند رفت و آمد دارد آشنا می

گذارد ولی زال در ابتادا می میا طرفی، رستم، موضوع را با زال در  پذیرد  ازبازرگا  نیز می آ  دژ بترد؛

گاه با بیست تان از پهلواناا  و بادو  گوید و آنخود را به زال می ةکند ولی رستم ندشبا او مّالفت می

 دژ منتظار شکساتن درِ رود  زال نیز با لشکر خود در نزدیکِسپاه، در لتا  مزدورا  به شکاوند کوه می

بازرگانا  به درو  دژ رفته اسات، سار  شود تا بدانجا یور  آورد  رستم که در زیِّدژ توسط رستم می

شود  بهروناه کاه شکند و منتظر آمد  سپاه زال میدژ را می ةوازکند و با گرز، دراز تن راهتانا  جدا می

د و رساتم، خاورآید ولی شکست میا لشکر خود به جنگ با رستم میشود بمتوجه آشوب در شهر می

شاود  پاس و به فرما  زال، پوست از سرشا  کشیده می ،کندبهرونه و دو برادر و نه پسر  را اسیر می

-مند ماینشیند و از پیوند آنا  بهرهبه باده نوشی می هاآ شود و با   بهرونه میاز آ ، رستم وارد شتستا

ریق میگردد  زال نیز به غارت گنج بهرونه می کند و بجایش شهر کابال را پردازد و سپس آ  دژ را ّت

  سازدبنا می

 دو داستان از روایتی واحد« کک کوهزاد»و « شکاوند کوه»

کوتاه و بلناد از آ  ]که دو روایت « کک کوهزاد»رسد که داستا  یم، به نظر مییشتر نوشتگونه که پهما 

-اند  تعیین اینکاه کاداممّتل ، از روایتی واحد بوده داستا دو « شکاوند کوه»و داستا   موجود است[

ایان  و یاا اینکاه هار دویِ ، اصیل بوده و روایت دیگر، از آ  منشاعق گردیاده،یک از این دو روایت

زیارا شاواهد کاافی  -نمایادتر برآمده باشند، بسیار دشوار، و شاید ناممکن میها از روایتی اصیلروایت

 توا  پیوستگی و همریشگی داساتانیِ؛ ولی با این وجود، حداقل می-در این خصوص در دست نداریم

اثتات کرد  دلیال  -انداز یک روایت بوده داستا ، دو هاآ در راستای این فرضیه که  - این دو روایت را

ای این دو روایت است  نکتاه ادعایما  در این خصوص، ساختار مشابه، و حتی برخی جزئیات یکسا ِ

را که در این خصوص باید در نظر داشت این است کاه ایان دو داساتا ، باه هایچ عناوا ، سااخته و 

را  هااآ های حماسای، مایهبنها یا توا  به مانند برخی داستا ذهن سرایندگانشا  نیست و نمی ةپرداخت

ای اناد، دانسات ]نکتاهگرفتهحماسه یا داستانی دیگر به عاریه  از شا تدلیدی، که سرایندگان هاییداستا 
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ساروده شاده  6یاا  3این جستار یادآور شدیم[؛ زیرا داستا  کک کوهزاد )کاه در قار  « ب»که در بند 

« راویا  سیستا  و خراسا  باوده، اخاذ شاده اسات ظاهراً از دفتری که مستند بروایات شفاهیِ»است( 

( و ملک شاه حسین سیستانی در کتاب احیاء الملوا، که در تااریخ سیساتا  اسات، 913: 1990)صفا، 

کاک نادارد،  ةچو  ناظم مناظم تاریخ عجم، فردوسی طوسی علیه الرحمه، اعتدادی به قصا»نویسد: می

ای به زباا  فار  و قصه در سیستا  مشهور است و نسّهاحوال او در شاهنامه نوشته نشده، لیکن این 

همچنین داستا  شاکاوند کاوه  ( 06: 1911ک شاه حسین سیستانی، )مل« پهلوی در آ  باب مطالعه شده

ی دیگار چاو  مجمال نظم درآمده است(، در کتاق معتتار تاار ة)که در قر  پنجم یا ششم، به رشت ّی

 تاوا می( پس با این توضایحات 10: 1913)مجمل التواریخ، ذکر شده است  التواریخ، به اختصار بسیار

نگارناده در زیار، باه سااختار  ساختگی بود  این دو داستا  را توسط ناظمانشا ، برطرف نماود  ةشائت

پردازد، تاا بادین طریاق گاامی را می هاآ های بسیار زیاد ت و همانندییکسا  این دو داستا  و تشابها

باه داساتا  کاک  د برداشته باشد شایا  ذکر است که مجماوعِ روایاات مرباوطخو ةدر راهِ اثتات فرضی

 نظر نگارنده بوده است؛ نه صرفاً یکی از دو روایت بلند و کوتاه این منظومه  کوهزاد مدّ

 ناتوانی پدران رستم در مقابله با کک/ بهرونه -1

هد نااتوانی پادرا  رساتم، از در داستا  کک کوهزاد )چه روایت کوتاه آ  و چه روایات بلناد آ ( شاا

 گرشاسق گرفته تا زال زر، در برابر کک و لشکریانش هستیم:

 ردزال و به سام و نریما  گُ [ بهزاد]کک کوه
 

 نماااوده باااه گرشاساااق هااام دساااتترد 
 

 ک یلاااا مشاااا  رفااات باااا کُااابسااای رز
 

 نگشاااااتند فیاااااروز، خُااااارد و کلاااااا  
 

 ام یااال کااارده باااودبسااای رزم باااا سااا
 

 بسااااپرده بااااوددلااااش را بااااه اناااادوه  
 

 نتابیااااد بااااا او بااااه پیکااااار، سااااام
 

 درآماااد باااه دام ناااه کاااک را از او سااار 
 

 نریمااااا  نتابیااااد بااااا او بااااه جنااااگ
 

 کااه در جنااگ، رفتاای همیشااه بااه گنااگ 
 

 (36: 1911 -بلند -)کک کوهزاد

 گوید:زال به رستم می

 کااااک کااااوهزاد اژدهااااای نرساااات
 

 تاار اسااتز صااد شاایر آشاافته جنگاای 
 

 فرخناده ساامکه باشد باه جانگش چاو 
 

 گااه کااین چااو گرشسااق فرخنااده کااام 
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 (136: 1931 نامه، )کک کوهزاد

 دهاااد بااااژ زالهمیشاااه بااادو مااای
 

 بااه هاار ماااه، باااژی دهااد ناای بااه سااال 
 

 (133)هما : 

ه ساوی دژ شاکاوند و گاروهش، با« هنبهرو»آنگاه که به نترد با  ر داستا  شکاوند کوه نیز، نریما د

 انتدام نریماا ، ساام و پاس از اوسپارد  به شود، جا  میسنگی که به سویش پرتاب می ةرود، بوسیلمی

 د: نتوانند آ  دژ را بگشایکشند ولی نمیبه آنجا لشکر می ،زال

 باااه گااااه فریااادو ، نریماااا  گااارد

 ساااارانجام ساااانگ گاااارا  از زباااار

 از آ  ساانگ، جااا  از تاانش دور شااد

 باااه کیااانش گرانمایاااه ساااام ساااوار

 تا  فاراوا  باه جناگپس از ساام، دسا

 ز تناادی و باارزی کااه بااد آ  حصااار
 

 بااه پیکااار آ  دژ هماای پاای فشاارد 

 زدناااد آ  گاااروه بااار سااار ناااامور

 باار آ  هناادوا  ماااتمش سااور شااد

 بساای باارد لشااکر بااه سااوی حصااار

 میااا  را بااه کااین نیااا بساات تنااگ

 ناه ایاان گشات باار وی، ناه آ  کامکااار
 

 

 

 

 

 

 (919-911: 1931)رزم نامه شکاوند کوه، 

 بهرونه/ کک، ساکن در دژ مستحکم -2

در دژی مساتحکم کاه هایچ  در هر دو داستا  حماسی، ضد قهرمانا  داساتا ، یعنای کاک و بهروناه،

 به آنا  دسترسی یابد، ساکن هستند:تواند دشمنی نمی

 کجاااا باااود آ  کُاااه بغایااات بلناااد

 یکااای قلعاااه بالاااای آ  کاااوه باااود

 دمااار آ  حصااان را ناااام مربااااد باااو

 بااه دژ در، یکاای باادکنش جااای داشاات

 ورا نااااام بااااودی کااااک کااااوهزاد
 

 تاار از چااو  و چنااد    بلناادیش افاازو  

 کااه آ  حِصاان از مااردم انتااوه بااود

ردا  شاااااد بااااود  ازو جااااا  ناااااّب

 کااه در رزم بااا اژدهااا پااای داشاات    

 بااه گیتاای بساای رزم بااود  بااه یاااد
 

 

 

 

 

 (33-36: 1911 -بلند -)کک کوهزاد
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 شاااهی باااود در هندسااار باااا شاااکوه

 کشاااایده حصااااار بلنااااد از باااار 
 

 نشسااات وی انااادر شاااکاوند کاااوه     

 کااه ماای بوسااه دادی سااپهر باار ساار 
 

 

 (919: 1931 ،شکاوند کوهرزم نامه )

 گوید: دژ شکاوند به رستم می ةزال دربار

 ولاایکن شااکاوند جااایی اساات باارز

 ساار  راز گویااد هماای بااا سااپهر
 

 اساات گاارز کااه هرگااز فااراز  ندیااده 

 زنااد تیاا  او بوسااه باار ماااه و مهاار
 

 

 (911)هما : 

 مکان جغرافیایی دژِ بهرونه/ کک، در نزدیکی مرز هند -3

 است: « هند سر»در کوه شکاوند، واقع در « بهرونه» در داستا  شکاوند کوه، دژِ

 شاااهی باااود در هندسااار، باشاااکوه
 

 نشساات وی اناادر شااکاوند کااوه 
 

 (919)هما : 

غزنای؛ و  ةبامیا ، و دیگری از ناحیا ةیکی از ناحی برد:تاب خود از دو شکاوند نام میکمددسی، در 

شاکاوند، دژ  ةنامااما اینکه در رزم؛ های مجاور یکدیگرنددانیم بامیا  و غزنی و کابل ناحیتچنانکه می

بادین ساتق  هند( جاای داده شاده، ةهند، یا ناحی ةشکاوند در هندسر )یعنی در مرز هند، یا آغاز ناحی

نویساا ، کابال را ایم قریق به کابل و غزنه بود و ثانیاً معمولاً جغرافیاست که اولاً آ  شهر چنانکه دیده

؛ باه ندال 11: 1919دانستند )صافا، کردند     و غزنه را هم، بین خراسا  و هندمیهند تصور می ةدرواز

 ( 960: 1931از غفوری، 

آ ( نیز کوهی که دژ کاک )مربااد( در آنجاا بناا شاده اسات، کک کوهزاد )روایت بلند  ةدر حماس

 سه روز راه تا زابل است:  ةنزدیک کشور هند و به فاصل

 کااه نزدیااک زاباال بااه سااه روزه راه

 بااه یااک سااوی او دشاات خرگاااه بااود
 

 یکاای کااوه بُااد سرکشاایده بااه ماااه 

 دگااار دشااات زی هنااادوا  راه باااود
 

 

 (33: 1911 -بلند -)کک کوهزاد

  



 اولشمارة                            یات و علوم انسانی سابق(   جستارهای نوین ادبی )ادب                                 111

 

 «کک کوهزاد»و « شکاوند ةنامرزم»کودکی و خردی رستم، در دو داستان  -4

چو  کشن پیل ساپید، نتارد  هاییداستا شود، که مربوط به سنین خردی رستم می هاییداستا از جمله 

 شکاوند و رزم با کک کوهزاد است   ةنامرستم در کوه سپند، رزم

 ال ذکر شده است: در روایت کوتاه از کک کوهزاد، سن رستم، پنج س

 ولاایکن تاارا زناادگی ماااه و سااال
 

 رساایده بااه پاانجم، باارو ساافت و یااال 
 

 (131: 1931 نامه، )کک کوهزاد

 و در روایت بلند آ ، سال عمرِ رستم، دوازده است: 

 چاااو نااازد ده و دو رساااانید ساااال
 

 برافراخااات یاااال یلااای پاااور زال     
 

 (31: 1911 -بلند -)کک کوهزاد

ست و در پایا  منظومة  ةنامرزم ةدر دستنویس نسّ اشااره باه « بتار بیاا »شکاوند، پیش از بیت ّن

 شود:کودکی رستم در نترد شکاوند می

 ال و باارزچااو بفرشاات در کااودکی یاا
 

 شااکاوند چااو  پساات کاارد آ  بااه گاارز 
 

 پی نویس(-919: 1931)رزمنامه شکاوند، 

 کند:ای به کم سالی رستم میکند، اشارهمیکه رستم را از این نترد منع همچنین زال زر، آنگاه 

 تااو گاار چااه هناار باایش داری ز سااام
 

 هناااوز ایااان زماااا ، خاااردی و ناتماااام 
 

 (911)هما : 

 عزم رستم به نبرد با کک / بهرهونه، و مانع شدن زال -5

گیارد، زال در داستا  کک کوهزاد، آنگاه که رستم در سن خردسالی / کودکی تصمیم به نترد با کک می

 گوید:شود و به او میکند و مانع وی میسرزنش می

     نریماااااا  کورناااااگ آ  پهلاااااوا 

 یکااای دزد خیاااره سااار باااد گهااار

 ز زابااال همااای زر ساااتاند خااارا 

 کااااک کااااوهزاد اژدهااااای نرساااات

 ناااادارد نهنااااگ دمااااا  پااااای او

 ایااان دزد تیاااره روا      نکشاااته اسااات 

 هماای جاااا گرفتاااه بااه کاااوه و کمااار

 چااه بایااد تاارا کاااد و اورنااد و تااا     

 ترساااتز گرشاساااق و از ساااام، جنگی

 نگیااارد باااه ماااردی کسااای جاااای او
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 دو سااالی دگاار صااتر کاان ای پساار

 تر شاااویبماااا  تاااا از ایااان پهلاااوا 

 از آ  پس چو تازی سوی کک رواسات
 

 پاااس آنگاااه بااارو ساااوی آ  بااادگهر 

 ز هاار سااروی در جهااا  ساار شااوی

 هواسااتکنااو  رفااتن تااو بااه کااین بی
 

 

 

 (69-61: 1911 -بلند -)کک کوهزاد

گوید چناد دارد و به او میدر روایت کوتاه کک کوهزاد نیز زال، رستم را از نترد با کک بر حذر می

 تر شوی، آنگاه به پیکار با کک برو:سالی صتر کن تا بزرگ

 چگونااه گرایاای سااوی جنااگ کااک

 بااااه رزم اژدهااااای دژم زو زبااااو 

 بماااا  تاااا برآیاااد تااارا ساااال چناااد

 پااس چااه شاایرو چااه ناار اژدهااا از آ 
 

 چگوناااه کنااای رای و آهناااگ کاااک 

 بااااه مردانگاااای از دلیاااارا  فاااازو 

 شااوی چااو  نیاکااا  بااه مااردی نژنااد

 بهااااچاااه آ  دزد کاااوهی کاااک بی
 

 

 

 

 (131: 1931 نامه، زاد)کک کوه

را باه در رزمنامة شکاوند نیز به مانند داستا  کک کوهزاد، زال سعی بر آ  دارد تا رساتم خردساال 

 گوید:ای از نترد با بهروند باز دارد، بدین روی به او میهر بهانه

 ولاایکن شااکاوند جااایی اساات باارز

 بسااای جاااادوی آ  جاااای دارد کناااام

 تااو گاار چااه هناار باایش داری ز سااام

 دگااار آ  کاااه اساااتی کاااه برتابااادت

 هنااوزت نااداده اساات گیهااا  خاادیو

 اگااار هااایچ گوناااه شاااکیق آوری

تات باه دسات  که اساپی کاه آیاد ز ّب

 پاادر را باار آ  کاارده باشاای تااو شاااد

 هااااا برگشااااایاز آ  پااااس در گنج

 بااه جنااگ شااکاوند شااو بااا سااپاه
 

 کااه هرگااز فااراز  ندیااده اساات گاارز 

 که کسی را به گیتی نکارده اسات رام )؟(    

 هنااوز ایاان زمااا  خُردگاای و ناتمااام    

 بااااه رزم اناااادرو  کااااار در بایاااادت

 چگونااه کنااای جنااگ باااا نااره دیاااو    

 تاااه ایااان داوریباااه خاااود برکنااای کو

 کاااه نااازد تاااو باشاااد سااازای نشسااات

 دلااااش را باااار آ  داده باشاااای تااااو داد

 باااه هااار روز گااارز و نگاااین برگااارای

 جهاااا  بااار بدانااادیش کااان تاااو سااایاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (911-911: 1931)رزم نامه شکاوند کوه، 
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 لشگر و عزیمت رستم به نبرد با بهروند / کک، بدون سپاه-6

 رود:در روایت بلند کک کوهزاد، بدو  سپاه و به همراه کشواد و میلاد به نترد با کک می رستم

 ابااا هاار دو سااالار چااو  شاایر مساات
 

 پااای کیناااة کاااک میاااا  را بتسااات 
 

 (61: 1911)کک کوهزاد ا بلند، 

 رود:ه این نترد میبو در روایت کوتاه کک کوهزاد نیز رستم فدط به همراه رهام 

 کاک بادگهر سار نهااد]رستم[ باه جناگ 

 بااارو  رفااات رهاااام باااا او باااه راه
 

 رفااات تاااا بامااادادهماااه شاااق همی 

 خردمناااااد و شایساااااته و نیکّاااااواه
 

 

 (131: 1931، زاد نامهکوه)کک 

در رزمنامه شکاوند، به مانند داستا  کک کوهزاد، رستم بدو  سپاه، و فدط با بیست مرد جنگای کاه 

 شوند:وارد میاند، به دژ در زیّ بازرگا  در آمده

 چناااین پاساااخ آورد رساااتم باااه شااااه

 کاااه ایااان کاااار را چااااره بایاااد همااای
 

 کااه نااه اسااق خااواهم کنااو  نااه سااپاه 

 کااه بیچاااره خااود راساات نایااد هماای
 

 

 (913: 1931)رزمنامه شکاوند کوه، 

 پسران بهرونه / کک -7

 در هر دو داستا  از پسرا  بهرونه و کک ذکری به میا  آمده است 

 هشت تن ذکر شده است: پسرا  کک،

 پسر هسات او ]کاک[ را دگار هشات مارد
 

 ساااااوارا  جنگااااای، یلاااااا  نتااااارد 
 

 (69: 1911)کک کوهزاد ا بلند، 

 و پسرا  بهرونه، نه تن ذکر شده است:

 گرفتاااااار شاااااد ناگهاااااا  بهروناااااه

 همیاااااادو  باااااارادر  دو نااااااامور
 

 ز گیتااایش جاااز درد و غااام بهاااره ناااه 

 گرفتااااار گشااااند بااااا نااااه پساااار
 

 

 (916: 1931شکاوند کوه،  )رزمنامه
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 کشته / اسیر شدن بهرونه / کک -8

شاود و پاس از آ ، ساپاه در رزمنامه شکاوند کوه، پس از این که رستم، در زیِّ بازرگاناا ، وارد دژ می

و به فرما  زال، پوست از سرشاا   آیند، بهرونه و نه پسر و دو برادر  گرفتار مییابندزال به دژ راه می

 ( 916-911: 1931شود )رزمنامه شکاوند کوه، کشیده می

کشد )کک کوهزاد ا بلناد، در روایت بلند کک کوهزاد نیز، آنگاه که رستم بهزاد و کک را به بند می

آویازد برد و به فرما  شاه ایرا ، به دار می( آ  دو را با خود به پایتّت منوچهر شاه می32و  13: 1911

 ( 39-31)هما : 

 شود:شود کشته میه کک کوهزاد، بر خلاف روایت بلند آ ، کک به بند کشیده نمیدر روایت کوتا

 ]رسااتم[ نشساات از باار سااینة او دلیاار

 یکااای دشااانه رهاااام داد  باااه دسااات
 

 باادا  سااا  کااه باار سااینة گااور، شاایر 

 سااار  را بااادا  دشااانه برّیاااد پسااات
 

 

 (020: 1931، زاد نامهکوه)کک 

 رستم، پس از عزیمت رستم به سوی دژ، و غارت و کشتار در آنجایاری رساندن زال و سپاهیانش به  -9

هر چند که در روایت کوتاه کک کوهزاد، زال تا پایاا  داساتا ، از رفاتن رساتم آگااهی نادارد، اماا در 

شود و پاس از ایان کاه روایت بلند، زال با شنید  رفتن رستم، با سپاه خود به سوی قلعة کک روانه می

شود، او و سپاهیانش به کشتار ساپاه اوغاا  )افغاا ( در آ  قلعاه بند کشیده می کک، به دست رستم به

 پردازد:می

 کشااااایدند شمشااااایر زهااااار آبااااادار

 بکشاااتند چنااادا  در آ  خااااره سااانگ

 به هر ساوی ساری باود در خااا و خاو 
 

 فتادنااااااد در داماااااان کوهسااااااار 

 کااه از خااو  زمااین گشاات پشاات پلنااگ

 تاان بااد سااگالا  همااه ساار نگااو     
 

 

 

 (31: 1911)کک کوهزاد ا بلند، 

گوید پس از اینکه به سوی دژ رفتم، تاو و ساپاهیانت، در پایِ در رزمنامه شکاوند، رستم به زال می

مناماة  من به راه افتید، تا پس از این که درِ دژ را شکستم، به آنجا وارد شده و هماة آناا  را بکشاید )رز

مانناد  پاس در یک منزلی دژ منتظر شکساتن در دژ می ال و سپاهیانش نیز( ز913: 1931شکاوند کوه، 
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شاوند و باه رساند و وارد دژ میشاود، ساپاهیا  زال از راه میاینکه رستم موفق باه گشاود  دژ میاز 

 زنند:ریزی دست میغارت و خو 

 وزا  پاااس گااارا  مایاااه دساااتا  ساااام

اااااتن  دلیااااارا  گرفتناااااد خاااااو  رّی
 

 در افکناااد خاااود را باااه از شاااادکام     

اااتنباااه پ  رخاااا  باااا دشااامن آوّی
 

 

 (916: 1931)رزمنامه شکاوند کوه، 

 همسری رستم با زن / زنان ساکن درژ -11

نهاد، باه زناا  حرمسارا شود، رستم پای در شتساتا  او میپس از اینکه بهرونه به دست زال کشته می

 نشیند:میکند و سه روز و سه شق با آنا  به باده نوشی دهد و آرامشا  میها میوعده

 چااو رسااتم شتسااتا  باادا  گونااه یافاات

 میااااا  بتااااا  همچااااو ساااارو چماااان

 از ایشاااا  همااای باااود جویاااای کاااام

 داشااات آ  گااااه چنااادبرایشاااا  همی
 

 بااااه پیونااااد آ  دلنااااوازا  شااااتافت 

 در افکنااد خااود را بااه سااا  ساامن    

 باااه شمشااایر بااارّا  بااادل کااارد جاااام

 مناااادز پیونااااد ایشااااا  بااااه دل بهره
 

 

 

 

 (911-913: 1931شکاوند کوه،  )رزمنامه

در روایت بلند کک کوهزاد، هر چند سّنی از زنا  شتستا  کک به میاا  نیاماده، ولای در روایات 

ه کوهساتا  خاود ربود و بدید، شتانگاه او را میکوتاه، آمده است که: کک، هر کجا زنی زیتاروی را می

تم کاک را کشات و باه دژ او رواناه شاد، ( پس از ایان کاه رسا139: 1931، زاد نامهبرد )کک کوهمی

را در گذشته ربوده بود  رستم با دید  دخترا  ناژاد هار یاک را  هاآ زیتارویا  بسیاری را دید که کک 

جویا شد و سپس آنا  را به سوی پدرانشا  بااز گردانیاد  در میاا  آ  زیتارویاا  دختاری باود کاه از 

ا به سیستا  آورد و شتساتا  خاویش را باا آ  زیتااروی تجاوز کک در اما  مانده بود، بدین روی او ر

 آرایش داد:

 دلااااااور شتساااااتا  بااااادا  دلساااااتا 

 گاااه از باااا  رویاااش گلااای تاااازه چیاااد

 بااااه مهاااار اناااادرو  پاااار دل ناماااادار
 

 بیاراساااااات مانناااااادة گلسااااااتا  

 کشاااید    گاااه از چشااامة ناااو  او می

 همااای باااود باااا سااارو خااارّم بهاااار
 

 

 

 (021: 1931، زاد نامه)کک کوه
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 گیرینتیجه

کهان باه شامار  هایداساتا ، از جملاه «کاک کاوهزاد»و  «رزمنامة شکاوند کوه»دو داستا ِ   ازآنجاکه

مایاة داستانیشاا  را و شاعرا  آ  دو، بن -انداز منظوم شدنشا ، روا  داشتهیعنی خیلی پیشتر -آیند می

کسا  دو داساتا  و همساانی در برخای رسد با توجه به ساختار یاند، به نظر میاز یکدیگر تدلید نکرده

سکونت ضاد قهرماا  در دژی  -0پدرا ِ رستم در مدابله با ضد قهرما ،  ناتوانیِ -1جزئیات، از جمله: 

خُردی و کودکی رساتم در هار دو  -1سکونت ضد قهرما  در مرز هند،  -9یافتنی و مستحکم، ندست

عزیمت رستم به نترد با ضاد قهرماا ، بادو   -6ممانعت زال از نترد رستم با ضد قهرما ،  -3داستا ، 
هار دو  کشته شاد  ضاد قهرماا  در -1، رستم ضد قهرما  در نترد با پسرا  حضورِ -1سپاه و لشکر، 

رساتم باا ز / زناا   و همساریِ -12سط لشکر زال، غارت و کشتار لشکر ضد قهرما  تو -3داستا ، 
یکای باوده ، یعنی اصل و ریشة دو داستا  ده باشند؛از روایتی واحد اخذ ش ،هر دو داستا  ضد قهرما ؛

 اند است و با گذر زما ، به دو داستا  مجزّا تتدیل شده

 کتابنامه

فصالنامه علمای   «کهن نموناه آب و کاارکرد آ  در اساطوره و حماساه» ( 1932  )ا یفیشربهزاد؛ مهدی اتونی، 

  زمستا   3شماره   سال سوم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنند   پژوهشی زبا  و ادب فارسی

  چاپ دوم  دنیای کتاب تهرا :  تصحی  حتیق یغمایی  گرشاسق نامه ( 1913  )اسدی طوسی

یرابیایرانشاه بن   چاپ اول  انتشارات علمی و فرهنگی تهرا :  نامهبهمن ( 1912  )اّل

صافحة   زمساتا   00 شاماره  ایارا  ناماه «1های آ (رویین تنی و گوناه) ا یببتر »( 1966  )جلالخالدی مطلق، 

  021تا  022

  چاپ اول  مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تهرا :  حماسه ( 1916  )جلالخالدی مطلق، 

  چاپ اول  نشر ثالث تهرا :  به کوشش علی دهتاشی  های کهنگل رنج ( 1911  )جلالخالدی مطلق، 

بنگااه  تهارا :  تصاحی  حتیاق یغماایی  الانتیاءقصا  ( 1912  )ابواسحق ابراهیم بن منصاور خل  نیشابوری،

  ترجمه و نشر کتاب

موسساه نشار میاراث  تهارا :  به کوشاش رضاا غفاوری  هفت منظومه حماسی ( 1931  )کوهرزمنامه شکاوند 

  چاپ اول  مکتوب

  چاپ پیروز تهرا :  حماسه سرایی در ایرا  ( 1990  ) اللهصفا، ذبی  
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  چاپ اول  انتشارات دنیای کتاب تهرا :  تصحی  میترا مهرآبادی  شاعر ناشنا  ( 1916  )فرامرز نامه

  نشار قطاره تهارا :  به کوشش ساعید حمیادیا   بر اسا  چاپ مسکو ،شاهنامه ( 1911  )الداسمفردوسی،  ابو

  چاپ هفتم

 چاپ اول  نشر جامی تهرا :  ترجمه مسعود میربها  ونگای بر روانشناسی یمددمه ( 1911  )فوردهام، فریدا

  موسسه نشر میاراث مکتاوب تهرا :  به کوشش رضا غفوری  هفت منظومه حماسی ( 1931  )نامهکک کوهزاد 

  چاپ اول

  چاپ اول  نغمه زندگی تهرا :  به کوشش احمد ابومحتوب ( 1911  )کوهزادکک 

  چاپ پنجم  نشر مرکز تهرا :  ترجمه عتا  مّتر  قدرت اسطوره ( 1911  )کمپتل، جوزف

 چاپ دوم  انتشارات اساطیر :تهرا   محمدحسین باجلا  فرخی ترجمه  اساطیر چین ( 1911  )کریستی، آنتونی

  چاپ اول  انتشارات اساطیر تهرا :  تصحی  و تحشیه ملک الشعرای بهار ( 1913  )مجمل التواریخ

بنگااه ترجماه و نشار  تهارا :  به اهتمام دکتر منوچهر ساتوده  احیاء الملوا ( 1911  )یستانیسملک شاه حسین 

  کتاب

  چاپ پنجم  نشر مرکز تهرا :  ترجمة داریو  آشوری  یونگ، خدایا  و انسا  مدر  ( 1911  )ویآنتونمورنّو، 

    نشر نگاه تهرا :  ترجمة بزرگ علوی  حماسة ملّی ایرا  ( 1933  )نولدکه، تئودور

  انتشاارات فرهناگ معاصار  رقیاه بهازادی  ای نمادها در هنر شرق و غاربفرهنگ نگاره ( 1919  )جیمز هال،

  چاپ دوم

  انتشاارات آساتا  قاد  رضاوی  ترجمة پروین فرامارزی  چهار صورت مثالی ( 1961  )یونگ، کارل گوستاو

  چاپ اول

انتشاارات )باه نشار  :دهمشا  ترجمة پروین فرامرزی و فریادو  فرامارزی  آیو  ( 1919  )گوستاویونگ، کارل 

  چاپ اول ( آستا  قد  رضوی

ترجماه   ویرایش و تلّی  جیمازل جرارِت  زرتشت نیچه ةسمینار یونگ دربار ( 1911  )گوستاویونگ، کارل 

  چاپ سوم  انتشارات کاروا  تهرا :  سپیده حتیق


