
  
  بخش چھارم

  )صباح(پژوھش  تھیھ و
  اسطوره آریایی  هندی تا اساطیر سهراب از و رستم، اسفندیار

  

. یکی از اسرار تاریخ اساطیری ما ھویت شخصیت داستانی پھلوانی بھ نام رستم است

ھزاران سال است کھ از فراموشی ھویت او در طول تاریخ گذشتھ و محققان زیادی 

ھویت او را شناسایی کنند اما تا این تاریخ ھویت این پھلوان اسطوره درصدد برآمدند تا 

ھیچ اثری از او در کتیبھ ھا یا سنگ نبشتھ ھای بجامانده . ای ھمچنان ناشناختھ مانده است

با این حساب این سئوال پیش می آید کھ یا او وجود تاریخی نداشتھ و . یافت نمیشود

رویا پرداز و خرافھ پرست بوده است و یا بھ  داستانھایش داستانھای ساختگی مردمی

استناد شاھنامھ فردوسی او یل قبایل وحشی سکایی بوده است کھ در اینصورت الجرم 

داستانھای او پس از مھاجرت اقوام سکایی بھ سیستان بھ داستانھای اساطیری افزوده شده 

ا شادروان استاد گروھی ھمسو ب. در مورد رستم نظرات دیگری ھم ارائھ شده است. است

ن شخصیت یكھ کمترین شباھت بیباشند و باوجودیم یونانیر یمھرداد بھار متوجھ اساط

رستم و  یت داستانی پھلوان تروایی بنام ھكتور وجود دارد ماجراھایرستم با شخص

پسر پریام فرمانروای  Hektor ار رویین تن را متاثر از داستان نبرد ھکتوریاسفند

 . ن تن یونانی کشتھ شدییند کھ در نبرد با آشیل یا آخیلوس روسرزمین تروا میدان



م آگاممنون سردار یونانیان را ھمان یمھرداد بھار در کتاب جستاری چند در اساطیر قد

ھر دو دیگران را بخاطر . آگاممنون ھمان گشتاسب است :گشتاسب میداند و می نویسد

ھر دو پھلوان کشور .  . . یکی استآخیلوس با اسفندیار ....منافع خویش نابود میکنند

ھر دو . رستم با ھکتور یکی است.  . . بزرگتر تندخو و خشمگین و ھر دو رویین تن اند

پاریس ھمان زال است ھر دو حیلھ ...پھلوان کشور کوچکتر آدم ھای مالیم و معتدلی اند

ج صحیح نیست اما بھ نظر بنده این استنتا. گرند و با نیروھای فوق طبیعی ارتباط دارند

پاریس پدر ھکتور نیست بلکھ ، )نوشتھ ھومر شاعر یونانی(چون بر اساس حماسھ ایلیاد

برادر اوست و بنابر این پاریس نمیتواند ھمان زال باشد و ثانیا رستم اسفندیار رویین تن 

را بھ ھالکت میرساند ولی در روایت یونانی ھکتور توسط آشیل رویین تن کشتھ میشود و 

و سرانجام این پاریس برادر ھکتور است کھ با تیری کھ . یعکس روایت محل  تاین درس

ثالثا در حماسھ ایلیاد ھیچ . بر پاشنھ پای آشیل یا آخیلوس میزند او را بھ قتل میرساند

  .اشاره ای بھ نبردی معادل با نبرد رستم و سھراب نشده است

ت داستانھای رستم در متوجھ شباھ یتعجب است كھ چرا تاكنون كس یبس یواقعا جا

روایات ملی و حماسی با داستانھا و روایاتی کھ در منابع حماسی ھندوان در مورد 

 َ این تشابھ بھ اندازه ای . ده استیآمده نگرد arjunaپھلوانی شکست ناپذیر بھ نام ارجون

است كھ می توان کلیھ تصورات پیشین دانشمندان را بی اساس خواند و با اطمینان کامل 

الم نمود کھ رستم ھمان ارجونای ھندوان است کھ داستانھای او عینا در منظومھ اع

حماسی مھابھاراتای ھندوان آمده و بھ ھمانگونھ جوانمردی و پھلوانی او در نبرد با 

  .دشمنان ھمواره مورد تکریم ھندوان نیز بوده است

ار قدیمی است بر اساس مھابھارتای ھندوان کھ یک منظومھ حماسی بسی: ھویت ارجونَ 

َ سومین فرزند پاندو و زن پاندو فرزند ویاسھ از نوادگان .است یبھ نام كونت یارجون

بھ . ھستین و فرزند کورو از نسل بھارت بود کھ نسب انھا بھ پورو فرزند ییاتی میرسید

د یل بھ سفیل زرد متمایدر ھنگام تولد بھ دل، پاندو پدر ارجونَ ، موجب دفتر اول مھابھارتا

  . ده شده بودینام، زال رنگ یا بیپاندو ، رنگ بودن پوست بدن یبودن و ب

ویاسھ پدر  اوپانیشادھا بر اساس فھرست اعالم لغات سنسکریت سر اکبر در جلد دوم کتاب

نیز نامیده میشد کھ البتھ این شخص جدا از کریشنا  پاندو بدلیل سیھ چردگی کریشنا

ل سانسکریت واژه سام در زبان اوستایی و ھر کریشنا معاد. ھشتمین مظھر ویشنو است

َ یھست. دو بھ معنای سیاه می باشند جد ) دستان یا صاحب دست یت بھ معنایدر سانسكر(ن

بنابر . پاندو بود و نام او یاداور نام دستان است کھ در منابع ما نام دیگر زال گردیده است



َ ن ارجون نیز . دیرسیتان مز چون رستم فرزند شخصی زال و نسبش بھ دسیاین ارجون

ن ییگزارش مھابھارتا از داستان نبرد وی با رو. ر بودیناپذ ك پھلوان شكستیچون رستم 

ار در یبھ نام اسفند ین تنییبھ نام كرنا تقریبا نسخھ ھندی داستان نبرد رستم با رو یتن

با  و نکتھ مھمتر اینکھ ارجون نیز چون رستم. را بھ نمایش میگذارد یشاھنامھ فردوس

شناختھ بھ نبرد تن بھ تن و  یار غربت داشتھ و او را نمیفرزند چھارده سالھ خود كھ در د

  . گردد یتا منجر بھ درخواست نوشدارو میكند كھ نھا یمرگ آور مبادرت م یمبارزه ا

چنانكھ در دفتر چھاردھم ، میكنیھندوان مالحظھ م ین داستان را در مھابھارتایمشابھ ا

َ بھ وال مھابھارتا مذكور َ رفتھ كھ وس یتی بیگانھ بنام منیاست كھ ارجون ع بود و یپور

َ دختر راجھ آن وال. آبادان داشت یشھرھا ت را خواستگاری نمود و حاصل این یارجون

َ بود و مدتی بعد ارجون از آن والیازدواج فرزند پسری بنام ببھ ن ت رفتھ و ھمسر یروواھَ

 یرفت جایا میراجھ ای از دن ین بود كھ وقتیت ایرسم آن وال. و فرزندش را تنھا گذاشت

َ پس از وفات پدر بزرگش بھ یلذا ببھ، او بھ دختر زاده او داده شود َ پسر ارجون ن روواھَ

دند و یشنا بدان مكان رسیان ارجون ھمراه با كریسپاھ یروز. دیسلطنت آنجا رس

رف ملك او را نكھ دشمنان قصد تصیروواھن كھ احساس خطر كرده بود بھ گمان ایببھ

بھیان پدرش درگیدارند با سپاھ َ بھ اشتباه با پدر خودیر شده و خود بَ ن  یعن، یروواھَ

َ كھ وی را نم جھت  یو. مرگبار بر وی وارد ساخت یشناخت درگیر شده و زخم یارجون

ن جنگ یر ماران قعر زمیمارھا و سا ین رفتھ و با فرمانروایزنده كردن پدر بھ قعر زم

نیاه سنجیا جوھر گیصاره كرده بود و ع َ  یاه كھ در كوھھایگ ینوع( Sanjivaniیو

م زخم پدر خود را داشت یآورده بود و قصد ترم، را از ماران گرفتھ) یدیرویا میمالیھ

َ بار دیكر یسرانجام بھ دعا خود را باز  گر زنده شد و پسریشنا با آن جوھر ارجون

  . شناخت

ن داستان یرستم و سھراب در اینست کھ در ایک تفاوت اساسی این داستان با نبرد 

ده یز دین داستان نیان آوردن نوشدارو در ایجر یشود ولیت معادل سھراب كشتھ نمیشخص

. بود kavi ushanنوشداروی مزبور نیز در دست کوی اوشان شود کھ راز تھیھ نمودنیم

نابع آمده کھ با کوی اوشان در م kavi usan نام کیکاوس در اوستا کوی اوسان

در مھابھارتای ھندوان ھمچنین ماجرای . سانسکریت از نظر زبان شناسی معادلست

آسمان رفتن و سرنگون شدن کوی اوشان مذکور است کھ عینا در کتاب   مشابھی از بھ

بھ موجب مھابھارتا جوھر سنجیونی عصاره ای . پھلوی دینکرد برای کیکاوس آمده است



ساختن افرادی کھ در اثر زخم و جراحت مرده بودند بود کھ کوی اوشان آنرا برای زنده 

  . بکار میبرد و آنھا را زنده میکرد

بھیدر زبان سانسكر متمایل بھ سرخ و ھم بھ  یا قھوه یھم بھ معنا Babhiruرو یت واژه بَ

َ بھ معنا یسگ آب یمعنا ن ارابھ است و روی ھم دارنده ارابھ سرخ  یاست و واژه واھَ

رو را بھ معنای یچنانکھ ببھ. رنگ یا دارای ارابھ ای کھ سگ آبی آنرا میکشد معنا میدھد

ات ما سھراب یمتمایل بھ سرخ در نظر گیریم تنھا بھر نخست این نام در روا یا قھوه

بھ معنای vahanaل شده است و احتماال بھر دوم واژه یعنی واھن یتبد) سرخ= سوخرا (

سرخ رنگ است و  یبھ معنا Sukhraسوخر  ییدر زبان اوستا. ارابھ حذف شده است

 یات و داستانھایاز روا یاریبس. ل بھ سرخ شده استیتبد یمزبور بھ مرور در پارس واژه

در شاھنامھ ارائھ كرده  یمربوط بھ رستم از جملھ نبرد با فرزندش سھراب را فقط فردوس

ن داستان یبھ ا یچ اشاره ایھ یموجود و نھ در ھیچیک از كتب پھلو یستااست و نھ در او

  .نشده است

  نبرد رستم و سهراب

  
ِ خانواده ی رستم و پدرانش ِ پادشاھی ، در اوخر عصر نقره و با بوجود آمدن قدرتِ مطلق

ِ عمده ای از آن را عھده دار می شود ً پھلوانان بخش ً از این بھ. تقسیم شده و عمال بعد  مثال

ِ مشکالتِ بر ضد دشمنان تنھا رستم بھ عنوان پھلوان شاھنامھ مشکل گشا  برای حل کردن

  .است و پادشاه در این باب نقش دوم را بازی می کند

پس از او . کیقباد نخستین پادشاه کیانی است کھ بھ کمک رستم بر تخت پادشاھی می نشیند

ِ او شاھی است ھوسران و . کیکاوس شاھنشاهِ می شود ن ِ مادرا ِ خصوصیاتِ عصر بیشتر

او یک بار در مازندران و دیگربار در ھاماوران و دوباره بھ دستِ . نقره را با خود دارد



داستان رستم و سھراب در  .دیواھا بھ تلھ می افتد و ھر سھ بار رستم او را نجات می دھد

ِ کیکاوس رخ می دھد ِ پادشاھی ر مدت نیم روز این داستان را می توان بسادگی د. ھنگام

در بسیاری از داستان ھا و : فشرده ای از آن را در اینجا می آورم. خواند و مطالعھ کرد

ِ حیوانی بھ  افسانھ ھا پادشاه و یا پھلوانی را می بینیم کھ در ھنگام شکار و دنبال کردن

داستان رستم و سھراب ھم جدا از آنھا . قصدِ شکار با ماجرای عجیبی روبرو می شود

ت چرا کھ رستم ھم پس از شکار در نخجیرگاه بخواب می رود و رخش کھ اسبِ نیس

ِ اوست دزدیده می شود رستم ردپای رخش را تا سمنگان دنبال می کند و از . منھصر

ِ رستم و سھراب آغاز می گردد ِ دردناکِ رزم   .اینجاست کھ داستان

شاه . ود دعوت می کندپادشاه سمنگان از دیدن رستم خوشحال می شود و او را بھ کاخ خ

  :سمنگان بھ او قول می دھد کھ اسبش را ھم پیدا کند و بھ او می گوید

  وز اندیشھ آزاد داریم دل --- یک امشب بھ می شاد داریم دل 

  چنان باره ی نامدار جھان --- نماند پی رخش فرخ نھان 

ِ  در ھنگام شب یکی از. رستم خوشحال شده و با آنھا بھ می خوردن می نشینند دختران

  :بھ بستر او می آید و بھ او می گوید، تھمینھ، شاه

  ز پشت ھژبر و پلنگان منم --- یکی دخت شاه سمنگان منم 

  چو من زیر چرخ کبود اندکیست --- بگیتی ز خوبان مرا جفت نیست 

پس از آنکھ تھمینھ از بزرگی رستم و از آنکھ درباره ی خوبی ھای او شنیده تعریف می 

ِ شیردلی کھ کند از رستم  ِ زن خواھش می کند کھ برای او بچھ ای بجای گذارد و بدلیل

  :بوده بھ او قول می دھد رخش را ھم برای او پیدا کند

  خرد را ز بھر ھوا کشتھ ام --- یکی آنکھ بر تو چنین گشتھ ام 

  نشاند یکی پورم اندر کنار --- و دیگر کھ از تو مگر کردگار 

  سپھرش دھد بھر کیوان و ھور --- زور مگر چون تو باشد بھ مردی و 

  سمنگان ھمھ زیر پای آورم --- سھ دیگر کھ اسپت بجای آورم 

پس . رستم ھم از تھمینھ خوشش می آید و از پدر او اجازه ی ھمخوابی با او را می گیرد

ِ کار بھ تھمینھ مھره ای می دھد کھ اگر فرزندشان دختر شد بھ گیسان او و اگر  از انجام

  .بھ بازوی وی ببنددپسر شد 

ِ خود را از مادرش می پرسد. پس از نھ ماه سھراب بدنیا می آید ِ پدر او . سھراب داستان

در عشق بھ پدر خود چنان احساساتِ خود را نشان می دھد کھ می خواھد با کمکِ 

ِ ترک کیکاوس را از تخت پادشاھی بر کنار کرده و پدر خود رستم را بر تخت ، سپاھیان



سالھ ی زورمند  ١٢- ١٠خبر می رسد کھ سھرابِ ، ر این ھنگام بھ افراسیابد. بنشاند

افراسیاب از این موضوع خوشحال شده و بھ حیلھ با . حملھ ببرد یقصد دارد بھ شاھنشاھ

ِ نامھ ای نمی گذارد کھ سھراب با پدرش آشنایی پیدا کند   .نوشتن

ِ را تسخیر می کند، سھراب ِ دیگری کیکاوس بھ رستم نامھ . سفید دژ می نویسد کھ پھلوان

ِ سپید می رود و در  .پیدا شده کھ قصدِ حملھ را دارد رستم ھمراه با سپاھیان بھ طرف دژ

در ھنگانم شب رستم با لباس ترکی بھ خیمھ ی دشمن و پسرش . دشتِ آنجا خیمھ می زند

  .می رود و از اینکھ سھراب را با آن عظمتِ جسمی می بیند شگفت زده می شود

سھراب در تمام این ھنگام سعی دارد . ینجا رستم و سھراب یکدیگر را نمی شناسنددر ا

ِ خود سر درآورد و او را پیدا کند اما اشخاصی کھ بھ آنھا رجوع می کنند  ِ پدر از داستان

حتی در . سھراب شک دارد و حرف آنھا را باور نمی کند. مانع بر این کار می شوند

سھراب پر از ، ر را در ھنگام جنگ مالقات می کنندزمانی کھ رستم و سھراب ھمدیگ

رستم نام ، شک و تردید است کھ آیا او رستم است یا خیر و از رستم نامش را می پرسد

  :خود را فاش نمی کند

  ھمھ راستی باید افکند بن --- بدو گفت کھ از تو بپرسم سخن 

  گر از تخمھ ی نامور نیرمنی --- من ایدون گمانم کھ تو رستمی 

  ھم از تخمھ ی سام نیرم نیم --- نین داد پاسخ کھ رستم نیم چ

  نھ با تخت و گاھم نھ با افسرم --- کھ او پھلوانست و من کھترم 

  برو تیره شد روی روز سپید --- از امید سھراب شد ناامید 

سھراب در ھنگامھ ی نبرد دو بار بھ تردید می افتد کھ آیا این حریف ھمان پدرش رستم 

اما رستم بدلیل اینکھ سھراب . از رستم می خواھد تا با او دستِ یاری دھد و حتی، نیست

بسیاری از سپاھیان ایرانی را کشتھ است و اینکھ ھنوز نمی داند کھ شخص مقابل پسر 

پدر و پسر برای دفعھ ی نخست با ھم کشتی می . حرف سھراب را نمی پذیرد، اوست

، خنجر بر می کشد برای ریختن خون رستم رستم را بر زمین می افکند و، سھراب. گیرند

ِ آن می شود تا با شمشیر بھ نبرد بپردازد   :اما رستم او را فریب داده و خواستار

 کمند افکن و گرد و شمشیر گیر --- بھ سھراب گفت ای یل شیرگیر 

ِ ما --- دگرگونھ تر باشد آیین ما  ِ دین  جز این باشد آرایش

 مھتری زیر گرد آورد سر --- کسی کو بھ کشتی نبرد آورد 

د سرش گرچھ باشد بکین --- نخستین کھ پشتش نھد بر زمین   نبرّ

 ز افگندنش نام شیر آورد --- گرش بار دیگر بزیر آورد 



  ھمی خواست کآید ز کشتن رھا  --- بدان چاره از چنگ آن اژدھا 

ِ خود می درد و در آخر، در نبرد با شمشیر ین رستم است کھ پھلوی سھراب را با خنجر

ِ مھره ی خود بر بازوی  ِ خود را فاش می کند و رستم با دیدن لحظات مرگ سھراب راز

  .او پسرش را می شناسد و بھ زاری می نشیند

  چونکھ: سھراب در ھنگام مرگ از رستم خواھش می کند کھ بھ توران زمین حملھ نکند

  ھمھ کار ترکان دگرگونھ گشت --- کھ اکنون کھ روز من اندر گذشت 

  :حرف پسر را می پذیرد و اشک در چشمانش جمع می شود و می گویدرستم 

  سزاوارم اکنون بھ گفتار سرد --- کدامین پدر ھرگز این کار کرد 

  چھ گونھ فرستم کسی را برش --- چھ گویم چو آگھ شود مادرش 

جنازه ی ، سام، پس از آن جنازه ی پسر را بھ سیستان می برد و ھمراه با پدربزرگ خود

ِ یالن می سپارندآن پھلو داستان رستم و سھراب در واقع . ان را بھ خاکِ سرزمین

اما بگونھ ای دیگر کھ در سایر داستان ھای عصر برنز ، کشمکشی است بین پدر و پسر

ِ جایگاه پدر است بلکھ این ھر دو با ھم  دیده نمی شود چرا کھ این پسر نیست کھ خواستار

  . غریبھ ای بیش نیستند

 ِ ِ برنز کیانیان و پھلوانان کھ تمامی ماجراھا بر محور نبرد و ایستادگی قرار  در عصر

دارند زنان بیشتر در پشتِ پرده ی ماجراھا ھستند و پھلوانان فرصتِ نزدیک بودن با 

زنانی کھ در این عصر ھستند یا مانند سودابھ و گردآفرید دارای نقش . زنان را ندارند

ِ داستان ھا قرار ندارند خشنی ھستند و یا ھمچنان کھ گفتھ شد ھمچنان کھ مادر . در محور

  . سھراب و یا بانوی رستم تنھا یک شب با رستم ھمخوابی دارد و بس

ِ پھلوانی و نبرد است و نزدیکی کردن با زنان حتی مشکل ساز است، دوران . دوران

ِ رستم و سھراب مشاھده کردیم داستان بھ ھمین دلیل در آغاز . ھمانگونھ کھ در داستان

  :سھراب فردوسی سروده است

  .ازان کین کھ او با پدر چون بجست --- کنون رزم سھراب رانم نخست 

  رزم رستم و اسفندیار



  

زرتشت او فرزند  یحام یگشتاسپ فرمانروا ییدر دوره فرمانروا یشاھنامھ فردوس

روانھ ن او یع كردن رستم و خاندانش بھ سرزمیار را بھ جھت مطین تن خود اسفندییرو

ن تن منجر ییار رویتا بھ كشتھ شدن اسفندیگردد كھ نھاین میخون یكند كھ منجر بھ نبردیم

بھ نام كرنا در داستانھای ھندی کامال منطبق با نبرد  ین تنیینبرد ارجون با رو. گرددیم

  .ار استیرستم با اسفند

چ یكرده بود و ھتن  ن ییبود كھ او را رو یپوست یكرنا دارا، دفتر چھاردھم مھابھارتا

مادر او کونتی او را در ھنگام دختری باردار شد و از . بر پوست او كارگر نبود یسالح

کرنا از دوران جوانی . روی شرم او را بالفاصلھ پس از تولد بھ آب رودخانھ می اندازد

کینھ ارجون را بھ دل گرفتھ بود و علیرغم اینکھ ارجون کاری بھ کار او نداشت کرنا 

این بود کھ در زمانی کھ دو طایفھ کوروان . درصدد ضربھ زدن بھ وی بود ھمواره

Kauravas  و پاندوانpandavas  کھ با یکدیگر پسرعموزاده بودند درگیر جنگ شدند

دفتر ھشتم . کرنا خود را از پیروان کوروان نامید و در این جنگ خانمانسوز شرکت نمود

ن دو پھلوان ین ایب) یواقع در شمال دھل( راھ كوروكشتیكھ در ناح یمھابھارتا در نبرد

َ كشتھ یابتدا پسران كرنا توسط خو، ردیگ یم ر در یناپذ شكست شان و برادران ارجون

شان یار بدست خویشدن پسران اسفند بھ داستان كشتھ ین گزارش شباھت كاملیا( شوند یم

  ).مذكور است یفردوس ن نبرد دارد كھ در شاھنامھ یدر ھنگامھ ا رستم

َ معادل با نقش رستم در روا یدر داستان ھند است و از  ییایآر یت ملینقش ارجون

ز از نبرد یپرھ یار برایون مادر اسفندیت پند دادن كتایروا، ن دو داستانیگر ایتشابھات د

كھ خود را ( یھم آمده و منطبق است با پند دادن كونت یت ھندیبا رستم است كھ در روا

  . ز از نبرد با ارجونَ یپرھ یھ كرنا براب) دانست یمادر كرنا م

بھ موجب دفتر پنجم مھابھارتا پس از گفتگوی کریشنا با کونتی و مشخص شدن اینکھ 

از  کونتی مادر حقیقی کرنا است قضیھ نصیحت کریشنا بھ کرنا و ترغیب او بھ انصراف 



لت ماس کونتی جنگ با پاندوان را داریم و سپس داستان سئوال و جواب کونتی و کرنا و ا

  . از کرنا برای اجتناب از جنگ با ارجون مطرح میگردد

َ و پاندوان بوده بھ كرنا یكونت مادر  ید كھ ویگو ین تن مییرو یكھ در اصل مادر ارجون

او را باردار شده و او را از روی شرم بھ  یباشد و در زمان دختر یز میاو ن یقیحق

كرنا کھ کینھ ارجون را بھ ، ح مادریوجود نصااما با . ناچار بھ آب رودخانھ انداختھ است

ش كرنا یفراوان برداشتھ از پ یزخمھا، ارجونَ ، رود و در نبرد اول یدل داشت بھ نبرد م

پس از  یول) اریش اسفندیمانند زخم برداشتن رستم در نبرد اول و فرار از پ(زد یگر یم

ھشتمین (شناییعنی كر  ھمیشگیح یاور یز نصایو ن )برادر ارشد ارجون(یودھیشتر  نكوھش

ز یرود و در نبرد دوم ن یتن م نییرو یارجون دوباره بھ نبرد با كرنا  )مظھر ویشنو

َ قطع رود و  یاما ناگھان چرخ ارابھ كرنا در گل فرو م، دیرس یبھ نظر م یشكست ارجون

َ امان میب یاو برا َ بر خالف رسم یول، خواھد یرون آوردن آن از گل از ارجون  ارجون

و بھ ) كانھیدو پ(كان آن بصورت دو دست بھم آمده یكھ پ افسون شده یریبا ت یجنگاور

آورد و سر کرنا را از  یدر م یتن را از پا نییآن پھلوان رو، جھت ضخامت شش پر بود

ده ین تن گردییار رویگردد كھ اسفند یدچار م یبدن جدا میکند و كرنا بھ ھمان سرنوشت

ر افسون یز در نبرد دوم در حال شكست بود اما تیرستم ن ییایطبق داستان آر، بود

چشم  یار او گذاشتھ بود را بھ سویمرغ در اختیساختھ شده از چوب درخت گز كھ س  شده

ر افسون شده بھ موجب شاھنامھ فردوسی دو ین تیكند و ایت مین تن ھداییاسفندیار رو

شنھاد میکند کھ ارجون این تیر طبق داستان ھندی کریشنا پی  .است كانھ اما سھ پر بودهیپ

بزرگ شده بود و این نیز از ) گرودا(را بکار گیرد و کریشنا نیز از کودکی با سیمرغ 

  .شباھتھای دیگر این دو داستان است

ن نبرد نموده است كتاب درخت یكھ اشاره بھ ا یتنھا كتاب یر از شاھنامھ فردوسیغ

كتاب اشاره بھ نبرد  ٧١كھ در بند  یاشكان یاست بھ زبان پھلو یك است كھ متنیآسور

ن كتاب از یدر ا. ار با ھم نبرد نمودندیالن و كارافزار بسیار شده كھ با پیرستم و اسفند

اد ی) آفریده مقدس(ار با نام سپنتودات یو از اسفند rudastakhm  رستم با نام رودستخم

آفتاب و بدون ھمسر بواسطھ ایزد  بھ موجب داستانھای ھندی کونتی مادر کرنا. شده است

بندھش  یدر كتاب پھلو ).درست ھمانند مسیح( او را در دوران دختری باردار شده بود

در دفتر . ده استیاد گردی Rutastakhmakز از رستم فرزند دستان با نام روتستخمك ین

فام معنا كرده اند اگرچھ  یاول مھابھارتا در اشاره بھ فرزندان پاندو نام ارجون را نقره ا



سخت و  یچوب یاست كھ دارا ینام درخت Arjunaارجون   نیھمچن  تیدر زبان سانسكر

  .ر استیشكست ناپذ

مشھور بود  ینیو بلندب یشناس زدانیار در یز چون اسفندیكرنا نی، ر ھندیبھ موجب اساط

 ید كھ ھمھ ناشیگویم یسخنان، كرنا بھ ارابھ ران خود، و بھ موجب دفتر ھشتم مھابھارتا

  .توسط اوست ینین دیقوان یو اجرا یپرستكتا یاز 

گزارش روایات اساطیری مبنی بر اینکھ شروع عصر سیاه یا کالی یوگا زمانی  بھ  ھندوان

خواھد بود کھ در ماه بھادون آفتاب در برج سنبلھ می افتد و این زمان را پایان عصر 

بھ علم نجوم این  ادسوم از اعصار چھارگانھ و مصادف با مرگ کریشنا میدانند لذا با استن

کصدودو سال پیش از میالد مسیح میدانند و چون طبق یسھ ھزارو واقعھ را متعلق بھ

سال قبل از مرگ کریشنا رخ داده لذا نبرد ارجون  ٣۵روایات اساطیری نبرد مھابھارت 

  .قبل از میالد اتفاق افتاده است ٣١٣٧و کرنا در تاریخ 

  . بھشت گمشده آریاییان: منبع 
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