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1. Introduction 

The mythical history of Iran abounds with stories and narratives that 

become blurred in myth and reality. Anecdotes about the first human being, 

the creation of the Earth, the battles of Ahura and Ahriman, Hooshang and 

Kayoumars, Jam and Zahak and Fereydoun are parts of this mythical history 

which have been addressed in various sources. Among these narratives, the 

myth of Tahmures Zinavand is a prominent one. Tahmures was one of the 

Iranian mythical personalities known in various sources as Divband (one 

overcoming demons). His story has been narrated in the Avesta (Ram Yasht 

/ paragraph 12) and (Zamyad Yasht / paragraphs 28 and 29). This anecdote 

has also been narrated in Mēnōg-ī Khrad (Spirit of Wisdom); Porsesh 26 

(paragraphs 21-23), Dēnkard-e Haftom (The Seventh Dēnkard) (Chapter 1 / 

Paragraph 19), Pazand Aogәmadaêčâ (paragraphs 91-94), M.O. 29 

Manuscript (the story of Tahmures and Jamshid / paragraphs 7-33), 

Bundahishn and Shahnameh. There is also a narrative of Tahmurs in poetry 

in Darab Hormozdyar Narratives (vol. 1, pp. 311-315). All of these sources 

have narrated the story of Tahmures with a few differences. In addition, 
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Muslim historians such as Tabari, Yaqubi, Dinvari and Masoudi have 

narrated this myth in their works. 

The narration of myths continued for centuries. There was a long period 

of political stability and social security in Iran during the Safavid era and the 

reign of Shah Ismail, when important social and political developments were 

considered to be a turning point in the Iranian history. These circumstances 

led to the rebirth and further growth of different aspects of Iranian culture 

and art under the support of Safavid kings. Painting was one of the arts of 

this period that flourished a lot in the three schools of Tabriz II, Mashhad, 

and Qazvin. One of the most important functions of painting at this time was 

the recounting and re-arranging of mythical and epic stories that had gained 

particular importance during the Safavid dynasty. The illustrated Tahmasbi 

Shahnameh and the mythical paintings of this valuable work indicate this 

importance and narrate Iranian myths such as Tahmures Zinavand.  

 

2. Methodology 

This article is a comparative study of the verses of the Shahnameh, several 

Pahlavi texts and the Avesta's data to analyze the narration of Tahmures 

Divband and reconstruct this myth in the painting art of the Safavid era. The 

remarkable point is the development of the myth narrative in this 

reconstruction. 

 

3. Discussion  

Ferdowsi's Shahnameh, which is the largest work of Iranian mythological-

epic poetry, has narrated, in short verses, the story of Tahmures, from which 

the painters of the Safavid era were inspired to draw pictures of that 

narrative. The reflection of this anecdote in Safavid paintings is interesting 

given the various narratives of Tahmures in the sources. However, the 

crucial point concerns the influence of the artist and myth on and by each 

other, how myth affects the painter's mentality, and how the painter of this 

era has influenced the reconstruction of a mythological story. The present 
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study seeks to answer these questions with regard to Tahmures' image in 

Tahmasbi Shahnameh. 

 

4. Conclusion 

Understanding myth over time by any reader or listener leads to a 're-

creation and rearrangement' of the myth. In fact, through his knowledge of a 

myth and when transferring it, anyone creates a narrative in his mind, 

thereby recreating the story. Thus, painting, which is a means of expressing 

myths, is actually a mythological creator, and an artist conveys many 

concepts to the viewers through motifs in his work. It seems that myths 

undergo changes due to changes in human societies with the passage of time, 

and thanks to a painter's genius. The interplay of mythological narratives on 

the painter's mind and the artist's creativity in recounting the myth leads to a 

narrative that differs from the mythical text.  

It was in this way that Tahmures Divband myth in Tahmasbi Shahnameh 

turned out to be different from Ferdowsi's poems. In this image, the King's 

battle with demons is more prominent than poetry, and the artist not only has 

mentioned the Tahmures- demon battle, he has also created other 

manifestations of the battle, such as spiritual creations in the fight against the 

Devil. Therefore, the drawing of Tahmures' battalion with such symbols, 

without an explicit reference in the text, is rooted in the artist's mythical 

consciousness that led to the expression of this myth and, in combination 

with a creative mind, gave a new prospect to the narrative. 

 

Key words: Tahmures, Divband, Tahmasbi Shahnameh, Painting, 

Mythological understanding 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1291 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 ايران اساطيری داستانهای بازسازی در صفوی ع ر نگارگری يرتاث

 « طهماسبی شاهنامه روايت به ديوبند تهمورث »
 9 )نویسنده مسئول(زهره نوری                                                                                                                      

 2مهديه محمودآبادی                                                                                      

 چکيده

 سود ونقاشی نگار  چون گوناگونی هایازشیوه هایشاسطوره بیان برای بشرهمواره     
 هک شماریبی آثار. استیادگارگهاشته به خود از بسیاری هاینگاره و ومتون است جسته
 به نقش و نثر و نظم صورت به بشری، حیات دوران ترینکهن از جهان، جایجای در

 و بیان هایشیوه در تغییر به توجه با گاه که هاستاسطوره بیان برای تالشی است،ماندهجای
 نیز ایران اساطیری تاریخ. استکرده وارد اساطیر بر نیز را تحوالتی زمان، گهر نیز

 شفاهی، روایات گهشته، هایهزاره طول در که استهاییشیوه چنین مبنای بر بازگوشده
 میان از. استداده جای خود در را بسیاری هاینقاشی و هاحکاکی ها،نگاره متون،
 دیوبند پادشاه این یاسطوره. استتهمورث دربارۀ نیز داستانی ایرانی، شماربی هایاسطوره
 ترینشاخد شاید که استشدهدرج گهشته هایاشینق گاه و متون از بسیاری در ایرانی،
 دهدمینشان نگاره این بر تحلیلی. باشد طهماسبی شاهنامه در تهمورث نگارۀ نقو ، این
 اما است،فردوسی اشعار بر مبتنی نقاشی، این در اسطوره پهیریشکل نحوۀ هرچند که

 دیگری منظر از استاند اساطیری شناخت به که دربردارد مفاهیمی نقو  این کلی ساخت
 این در. استزدهرقم روایت برای را ایویژه اساطیری بنیان عهد این نقا  و پرداخته
 شناخت از روشن تحلیلی تا استشده سعی منابع براسا  و ایکتابخانه شیوۀ به پژوهش
 .شودارائه نقش این نگارگر ایاسطوره
 .اساطیری شناخت نگاره، سبی،طهما شاهنامۀ دیوبند،  تهمورثکليدی: های واژه

                                                           

 12/19/1291 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                                             19/12/1296: مقاله دریافت تاریخ 
 z.noori6154@gmail.com                                  :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

.، ايرانالزهرادانشگاه  .تاريخ ايران اسالمیکارشناسی ارشد  .1   

، ايران.دانشگاه شيراز .تاريخ ايران اسالمی.کارشناسی ارشد 2  
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 مقدّمه  .9
 و افسانه از ایهاله در که است بسیاری روایات و هاداستان  از آکنده ایران اساطیری تاریخ
 نبردهای زمین، آفرینش انسان، نخستین باب در که هاییحکایت. اندگرفته قرار واقعیت
  اهریمن و اهورا

 از هاییبخش دارد، وجود اینان نظایر فریدون و ضحاك و جم کیومرررث، و هوشنگ
 میان در. استیادشده هاآن از گوناگون منابع در که گیردمیدربر را اساطیری تاریخ این
 هایشخصیت از تهمورث. دارد ایویژه جایگاه زیناوند تهمورث اسطوره روایات؛ این

 از. است مشهور دیوان بر کننده غلبه و دیوبند به مختلف منابع در که است ایران اساطیری
. است شده یاد (29 و21 بندهای/ یشت زامیاد)و(12بند/یشت رام)اوستا در تهمورث داستان
 ،(19بند/1فصل)هفتم دینکرد درکتاب ،(22-21بندهای) 26 پرسش ،خرد مینوی در همچنین

 دهایبن/ جمشید و تهمورث داستان)29او. م دستنویس متن ،(94-91بندهای)ائوگمدئچا پازند متن
 به که تهمورث، از نیز روایتی. استشده آورده حکایت این نیز شاهنامه و بندهش ،(7-22

 در که دارد وجود( 212-211. ،صد1.ج)هرمزیار داراب روایات کتاب در شده، گفته شعر
 مورخان سویی از. استشدهاشاره چند اختالفی با تهمورث داستان به منابع، این همه

 را اسطوره این خویش آثار در نیز ...و مسعودی دینوری، عقوبی،ی طبری، چون مسلمان
 .اندکردهنقل
 انقالبی حکومت صفوی، عصر شروع با .یافتادامه متمادی قرون طی درمنابع، اساطیر نقل  

 ایران تاریخ در عطفی نقطۀ که اجتماعی سیاسی مهم تحوالت و اسماعیلشاه
 سرزمین این در اجتماعی امنیت و سیاسی اتثب از طوالنی ایدوره شود،میمحسوب
 و دوباره تولدی ایرانی هنر و فرهنگ از متفاوت هایگونه اوضاع این نتیجۀ در .شدبرقرار
 جمله از نگارگری .رسیدندشکوفایی به صفوی پادشاهان حمایت درسایۀ و یافتندرشد

 شکوه با رشدی به قزوین و مشهد دوم، تبریز مکتب سه در که است دوره این هنرهای
 هایداستان بازآرایی و بازگویی زمان این در نگارگری کارکردهای از. یافتدست

 ویژه اهمیتی صفویان ملی حکومت کارآمدنروی با زمانهم که استحماسی و اساطیری
 در اقدامی نفیس، اثر این ایاسطوره هاینگاره و طهماسبی مصور شاهنامه خلق .بودیافته

 .استزیناوند تهمورث جمله از ایرانی اساطیر از نوینی روایت و اهمیت ینا راستای
 مسئله شرح و بيان. 9-9

 ابیات است،ایران حماسی -اساطیری منظوم اثر ترینبزرگ که شاهنامه، در فردوسی 
 اسا  بر صفوی عصر نقاشان که استداده اختصاص تهمورث داستان بیان به را کوتاهی

 در حکایت اینکه انعکاسی. برآمدند تهمورث روایت از اینگاره ترسیم پی در آن،
 منابع در تهمورث از که مختلفی روایات به توجهبا است،یافته صفوی ۀدور هاینقاشی
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 و هنرمند ثیرپهیری ت ۀنحو با ارتباط در اساسیۀ نکت اما، استتوجه جالب دارد، وجود
 نگارگر یا و بنددمی نقش نقا  ذهنیت بر اسطوره چگونه اینکه. یکدیگراست از اسطوره

 به را ذهن ،استتاثیرگهاربوده اساطیری داستان یک بازسازی در چگونه عصر، این
 طهماسبی شاهنامه در تهمورث ۀنگار به توجه با حاضر پژوهش که داردوامی کندوکاو
 .آنهاست به گویی پاسخ درصدد

 پژوهش پيشينه.2-9
 مثال برای توانمی که اندپرداخته روایت بدین بسیاری هم، رحاض هایپژوهش میان در   
 همچنین ؛1کرد اشاره «تهمورث القاب باب در پژوهشی» نام با ابریشمی محمدحسن ۀمقال به
. استداده اختصاص داستان این به را سطوری ،«2هااسطوره در خح» مقاله در آموزگار ژاله
 و انسان نخستین هاینمونه همچون. دارد وجود دمور این در آثاری نیز ت لیفات میان در

 کتاب دو نیز و  2سنکریستن آرتور نگار  به ایرانیان ایافسانه تاریخ در شهریار نخستین
 گلشاه جمشید، و تهمور  گرشاسب، داستان ،29او. م دستنویس بررسی» و «4سخن چند»
 متون اسا  بر تهمورث ورهاسط آثار این در که مزداپور کتایون اثر  «2دیگر هایمتن و

 تهمورث، به چند صفحاتی نیز ایران حماسی -اساطیری فرهنگ در. شودذکرمی پهلوی
 فرهنگ همچنین ؛6استشدهپرداخته اسالمی منابع به توجه با وی، اقدامات و القاب داستان،

 این در آنچه اما  ،7بردارددر مورد این در ثریؤم مطالب نیز پهلوی متون ۀبرپای اساطیرایرانی
 در ،(دیوبند تهمورث) داستان این ۀنگار و شاهنامه روایت گرفته،قرار توجه مورد جا

 .استطهماسبی شاهنامۀ
 پژوهش تاهميّ و . ترورت9-3

 و فرهنگ حفظ در شاهنامه که ایشاخصه و بشری جوامع در اساطیر اهمیت به باتوجه
 به مردمان نگاه و اثر این اطیریاس هایشخصیت به پرداختن دارد، ایران ملی تاریخ
 تاریخ هایحوزه در پژوهش هایضرورت از خویش، کشور ایاسطوره هایمایهبن

 هایباورداشت زمان، گهر در ایاسطوره مفاهیم از بشر پندارهای دریافت .استاجتماعی
 و انمردم از نسبی درکی تواندمی آن شناخت که استکرده ایجاد عصر هر در را ایویژه

 .کند ایجاد دوره آن در را ایشان فرهنگ
 
 بحث و بررسی .2
 طهماسبی شاهنامه .9-2 

 شاهنامه ابیات و روایات صفوی، ۀدور در اساطیری منابع مایۀدست رسدمی نظر به 
 سلسله گیریشکل نخستین هایدهه در آن، از نیز جدیدی پردازی نسخه که بود فردوسی
 ۀشاهنام به ،اول طهماسب شاه ،زمان پادشاه نامبه دوباره ینتدو این. بودگرفته صورت
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 و اسماعیل شاه زمان در که: گفت باید نسخهاین گیریشکل بابدر. گشتبملقّ طهماسبی
 نگارگر ،بهزاد الدین کمال ریاست به تبریز سلطنتی کتابخانۀ هنرمندان  .ه921 سال به

 از فاخرتر که شدند ایشاهنامه اختنس مور م ،(122: 1272سیوری،)ایرانی سبک صاحب
 با. بود طهماسب فرزند  برای وقت پادشاه دستور به کتاب ۀتهی. باشد 1بایسنقری شاهنامۀ
 نفیس، نسخۀ این تهیه کار ،(2/227: 1227روملو، ك.ن)  .ه 921 سال در اسماعیل مرگ

 . رسیدمامات به سالبیست ازبیش طول در و یافتادامه طهماسبشاه هایحمایت با
 چرمی دوجلد میان در بزرگ، سلطانی قطع در کاغه ور  721  دارای شدهکامل نسخۀ
 برای و دربرداشت ،شاهنامه تاریخی و اساطیری وقایع از اینقاشی مجلس 221 بودکهنفیس
 دیگر و صحافان سازان،رنگ بان،مههّ نقاشان، خطاطان، بهترین از مرکب گروهی آن تهیۀ

 م1261/ .ه976 سال در چندی ازپس نسخه این. بودندآمدهگرد صفوی عصر صنعتگران
 این به دوم سلیم سلطان جلو  مناسبت به دیگر گرانبهای هدایای همراهبه طهماسبشاه

( استانبول) عثمانی پایتخت معمور ۀخزان در سیصدسال حدود تا و اهدا کرد پادشاه
 .ماندباقی
 بود،افتاده تجزیه سراشیبی در عثمانی مپراطوریا که میالدی نوزدهم قرن اواخر در
 و یافتانتقال پاریس به و افتاد «اوتشیلد ادموند بارن» دست به نامعلوم شرایطی در کتاب
 معرض به پاریس هنر نمایشگاه در اثر این از برگ چند م1912 سال در بارنخستین برای

 نام به آمریکایی بزرگ دارانسرمایه از یکی م1929 در بعد سالها. شدگهاشته نمایش
 فرهنگ اثر گرانبهاترین ترتیببدین. برد آمریکا به و کردخریداری را کتاب  9آرتورهاتن

 .شدمنتقل نو ۀقار به است، بسیاری نقاشی مجالس و هنری آثار به نمزیّ که اسالمی هنر و
 تهمورث نگاره.2-2

 تهمورث داستان به نیز ایارهنگ ،طهماسبی شاهنامه نظیربی نقاشی مجالس میان در
 حکایت نقا  استشده تصویر فردوسی ابیات اسا  بر که نگاره این در. استپرداخته
 شعری بربنیان تنهانه نقش این رسدنظرمیبه.  استکرده ترسیم را تهمورث دیوبندی
 یندرا شدهممجسّ فضای .استواراست نیز اثر صاحب تخالقیّ و تذهنیّ بر بلکه شاهنامه
 از نمودی درواقع و بست نقش آن خالق ذهن در که است ایاسطوره ۀبازگوکنند تصویر،
 روایات تهمورث داستان بابدر هرچند ؛بود صفوی ۀدور در اساطیر حضور قدرت
 برپایۀ دراینجا دیوبند تهمورث ۀاسطور اما دارد،وجود اسالمی و پهلوی منابع در یمتعددّ
 دیگر هایروایت شناخت مستلزم آن درك که استنقا  یک ذهنی تخالقیّ از روایتی
 .استشده ضبح پهلوی منابع و دراوستا که آنچه ویژهبه ؛استتهمورث داستان
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  پهلوی متون و اوستا در تهمورث ة. اسطور3 -2
 سخن پهلوی منابع از چند درتعدادی تهمورث اسطورۀ از آمد باال درسطور چنانچه

 در که اوستاست است،کرده یاد ازتهمورث که منبعی نخستین گفت، نبتوا شاید. استرفته
 از نیایشی درقالب یشت، رام در :استکرده اشاره تهمورث داستان به جای دو در یشتها،
 و جادوان مردمان،، دیوان ۀهم بر اورا زبردست، اندروای که خواهدمی تهمورث، زبان
 را زمین او پشت بر سالسی ،کرده خود ۀربا را اهریمن بتواند تا بخشد پیروزی پریان
 هفت پادشاه را تهمورث: زامیادیشت متن در و( 449:1291دوستخواه،:ك.ن)نوردددر

 معرفی هاکرپ و ستمکار هایکوی پریان،، جادوان مردمان، دیوان، بر کنندهغلبه و کشور
 هصحّ تهمورث برای اهریمن، سالۀسی شدنگرفتهبارگیبه اوستا، نیز جا دراین. استکرده

 .  11(419:1291 دوستخواه،:ك.ن)استگهاشته
 «گنای» که شودمییاد بردیوان کنندهغلبه عنوان به تهمورث از نیز خرد مینوی درکتاب

 که را دبیری خح گونههفت و کرد خود بارۀ سالسی برای را( اهریمن) ملعون بدکار
 دینکرد، هفتم درکتاب(. 42:1224،تفضلی:ك.ن) بود،آشکارساخت کردهپنهان اهریمن
: 1219 محصل، راشد:ك.ن.)استشدهمعرفی یکتاپرستی مبلّغ و پرستیبت دشمن تهمورث

 و «ویونگهان»پسر را او که تهمورث نسب آوردن ضمن دربندهش، چنانچه( 211و211
 استکردهمعرفی نیز دیوان کشندۀ و کنندهغلبه است،دانسته جمشید برادر

 و ویونگهان پسر تهمورث نیز ائوگمدئچا پازند درمتن(. 149 و 129: 1291بهار،:ك.ن)
 هفت و سوارشد او پشت بر گردید،پیروز( گنامینو) دیوان دیوترین بر که استجمشید برادر
 تهمورث هم هرمزیار داراب اشعار در(. 179:1291مزداپور،:ك.ن) بیاورد او از دبیری خح

 11 29 او.م دستنویس متن در اما ،(167:1271زداپور،م:ك.ن) استجمشید برادر دیوبند،
 دیگرمنابع برآنچه افزون متن دراین. استشده بیان بیشتری تفضیل با تهمورث، اسطوره
 :  که آمده اند،ذکرکرده پهلوی
 چنان گرزگران با و بردمی چینودپل به اورا هرروز و پادشاه بود تهمورث بارۀ سالسی اهریمن  

. برآمد فریبی و چاره درپی دروند اهریمن جهت بدین .آمدمی درد به که زدمی او به سخت ضربتی
 که پرسم سخنی تو از: و گفت شد نزدیک وی به زبانیچرب با و رفت تهمورث زن نزد به روزی
 زن. نیست کسهیچ نزد جهان دو درهر که دهم تو به گرانقدر دوچیز گویی،راست من به اگر

 با برده، و چینودپل کشور هفت در و کردهخود مرکب مرا هرروز تهمورث: سیدپر اهریمن. پهیرفت
ترسد؟ نمی هیچ سراشیب درجای او خود آیا که بدانم خواهممی زند،می ضربه سرم بر سخت گرز
 ترسمنمی اهریمن از جای درهیچ که بودگفته تهمورث. بازگشت تهمورث پاسخ با و رفت زن پس
 رود آهسته تا زنم می گرز برسر  آید،می زمین به البرز سررراشیبی از که گامیهن پل؛ چینود در مگر

 کرم ودیگری 12 بد دشتان یکی داد: دوچیز را زن و شد و شاد خرّم اهریمن. نرسد برمن وگزندی
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رسید،  جایگاه آن به چون سوار شد، بر اهریمن دوباره تهمورث که هنگامی ترتیب بدین. 12ابریشم
 14ببلعید خود تنه در را او دم و همان انداخت بر زمین را تهمورثشاه سته،گج گنامینوی

 (.116 - 112:  1271:مزداپور)
 اسطوره این از را بسیاری هایجنبه تواندمی تهمورث داستان از کاملی توصیف چنین     
 ستاندا اما. گنجدنمی مقاله این درحیطۀ و دارداختصاصی پژوهشی به نیاز که سازدروشن

 بازگو را اسطوره این بیت، پنجاه درقالب فردوسی .داردمتفاوت بیانی شاهنامه در تهمورث
 زدتکیه شاهی تخت بر وی از پس که است هوشنگ فرزند مبنا،تهمورث براین.استکرده
 : دادشرح چنین را خویش هدف آغاز، در و

 رای بره  بشرویم  هرا بردی  از جهان

 دیرو  دست کنم کوتره ز هرجرای

                                         سودمند چریز کانرردرجهان رآنه

 پرای  گررد  کنم ز گرریتی آنگه پس 

 خدیرو را جهان خرواهم بود من که

 ز بنرد  گشایررم آشررکارا کرررررررنم
 

 ( 22/  1: 1216 فردوسی،)                                                                                           
 و هاگستردنی آوردنفراهم و حیوانات کردناهلی عامل را تهمورث فردوسی، ازسویی
 روزه و نماز چون نیایش هایآیین وضع و یکتاپرستی رواج . استکردهمعرفی هاپوشیدنی

 .است او به منسوب نیز
                    کنیرد  نُمایش را کین گفت چنین

                   دسررتگاه دده بر مرررانداد او که

 کررنید سررتایش را آفریرنجرهان 
 راه بنررمود  کرره  را مرررو  سررتایرش

 

 (1/26: 1216فردوسی،) 
 در فردوسی رودمی گمان. وجوددارد تهمورث دیوبندی به روشنی ۀاشار نیز درادامه

 :است ییدهسرا را تهمورث و اهریمن رابطۀ زیبایی،به ادبی، آرایۀ یک
                      ببررست  افسرون  به را اهرمن برفت

                      برسرراختی  زیرنش زمان تا زمرران
 

 12برنشسررت چررو بررر تیزروبررارگی   

 برترراختی  گررریتیش  گرررد  همرررری
 

 

 (26/  1: 1216 ، فردوسی:ك.ن) 
 به را هاآنو شکستدرهم را دیوان سپاه خود گران گرز با تهمورث زمان، دراین
 :گفتند ،خواسته زینهار دیوان. گرفتاسیری

                        هنرر  نرو  یکی تا مرررا را مکش که

                        زینهررررار نامررررور دادشرررران کررری

  او شد سرر از بنررد چررو آزادشان

 برر  بره  آیرد  مررا کرت   از بیررامروزی 

 آشرررکار کنررد نرهرررانی تررا بررررردان

 او نراچرررار پریونررررد برره بجستنررررد
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 بیاموختنرررد خسررررو برره نروشترررن 

 سرری  نزدیرک  که نه یکی نوشتن

                                  پهلوی چینی  چه چه سغدی چه

 برافروخرتنرررد  دانرش  را بره  دلررش

 پارسرری  وچره  ترازی  چه رومی چه

 برشنرررروی کجررررا آن نرگاریرررردن
 

 ( 27/ 1: 1216 فردوسی،) 
 نوع سی آن عدد و شدهداده نسبت دیوان به آموزیخح نیز، شاهنامه در ترتیببدین     
 تهمورث مرگ به کوتاهی اشارۀ درانتها فردوسی وقایع،این ذکر ازپس. است گردیدهبیان
 طرح هنگام نیز درادامه. استنیاورده میان به سخنی آن چگونگی از کهدرحالی ؛دارد

 میان در پادشاه دو برادری از صحبتی و استخوانده تهمورث فرزند را او جمشید داستان
-میپایان موارد بدین شاهنامه برمبنای تهمورث ۀاسطور از ما آگاهی اوصاف این با. نیست

 از که مطالبی تمامی در اما ،استبوده نیز صفوی ۀدور شناخت بنیان آگاهی، این که یابد
 .استبررسی نیازمند که دارد وجود تشابه و تتفاو از وجهی ،ذکرشد گوناگون متون
 اساطيری درمتون تهمورث ةاسطور تطبيقی بررسی .4-2

 توانمی تهمورث، اسطورۀ درباب شاهنامه و پهلوی منابع اوستا، روایات شناخت با  
 شاهنامه با زرتشتی دینی روایات هرچند. بازشناخت نیز را داستان این تضادهای و تشابهات
 «دیوبند» عنوان با منابع این درتمامی تهمورث که گفت باید اما دارند ییهاتفاوت
 از پس نامش همواره اما نیست، روشنی کالم اوستا، در او، نسب دربارۀ. استیادشده
 . استآمده وی ازپس جمشید و شده ذکر هوشنگ
 در. اردند وجود او نسب به اینیزاشاره 29 او. م دستنویس و دینکرد خرد، مینوی در
 در و یکدیگرند برادر و پدر یک از جم و جمشید هرمزیار، داراب روایت کتاب

 اما  ،16استشده معرفی جم برادر و ویونگهان فرزند تهمورث بندهش، و ائوگمدئچا
 .استخوانده پدرجمشید و هوشنگ پسر را او صریح طورهب شاهنامه
 گزیدندخاموشی دینکرد و بندهش اگرچه نیز، تهمورث برای اهریمن کردنبارگی از  
 وشاهنامه 29 او.م دستنویس خرد، مینوی ائوگمدئچا، پازند متن اوستا، چون متون دیگر اما

 از ساختنمرکب و تهمورث دیوبندی به متون دراین کههنگامی .17اندکردهنقل را روایاتی
 و رشتن)استشده رائها دوره ازاین که دیگری هایداده درکنار باید شودمی اشاره دیوان،
 نوینی رهیافت به( هاپوشیدنی و هاگستردنی کردنفراهم و حیوانات کردناهلی پشم، بافتن
 را مرزها و حد شدنمشخد و شهرنشینی ۀمرحل به انسان ورود اسا ، براین و رسید

 و شد آغاز برآنان سلطه و نوعانهم به تهاجم عصر دراین رسدمی نظربه. بازشناخت
 (.22و22: 1212، رستگارفسایی:ك.ن)شدند لمبدّ دیوان به ناندشم
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 وشاهنامه خرد مینوی ائوگمدئچا، در تنها نیز، تهمورث به دیوان آموزیخح بادرارتباط 
 سخنی هیچ است،ایران اساطیری منبع ترینقدیمی که اوستا در. 11دارد وجود اشاراتی
 او.م دستنویس ومتن بندهش دینکرد، چون دیگری درمتون همچنین. نداردوجود بارهدراین
 اینکه به نظر و اساطیری هایداده اینبه توجه با. استنشده صحبتی آموزیخح از نیز 29

 که شودمیمطرح سئوال این است،متفاوت باهم جدید و میانه قدیم، ۀدور در دیو مفهوم
 کرداشاره فرضیه این به بتوان شاید جواب در اند؟داده نسبت دیوان به را آموزیخح چرا
 و بودند برخوردار او از باالتر وتمدنی فرهنگ از تهمورث، دشمنان همان یا دیوان که

 ایشان گریستیزه عدم سویی از. بیاموزند وی به را نوشتن و خح انواع توانستند جهتبدین
 براو( ندشمنا) دیوان تدریجبه اما ،کند غلبه هاآن بر سادگی به او تا شدموجب نیز

 دیگر با انسان اولیه مبارزات چنیناین و(  22- 22 ،1212 رستگارفسایی،:ك.ن.)شوریدند
 سن،کریستن ازسویی. ماندباقی نیز حاضر زمان تا و گرفتجای اسطوره از درقالبی مردمان،
 مردم باورهای از که داندمی سکایی قهرمان یک اولیۀ نمونه از شدهبازسازی را تهمورث
 . بود رپه نام به سکایی ایقبیله نژاد نام دراصل و شدگرفته عاریت به خزر دریای جنوب
 گستر  م.  نخست هزاره اول نیمۀ در را خود هایمهاجرت سکاییان اینکهبه نظر
 طی در و یافتند سکونت مقدم آسیای گوناگون هایبخش در نیز رپه نژاد بودند،داده

 نویسندگی فن از که شدند روروبه ترپیشرفته یتمدن با مردمی با خود مهاجرتهای
 این. کردندمنتسب خویش نژادنام قهرمان ،رپه به را اختراع این آنها احتماالی و داشتندبهره
 ایرانیان درنظر بعدها و باشدگهاشته برجای اوستایی تسنّ در را هایینشانه بایستی افسانه
 مرتبح اهرمن با وی ستیز تانداس با تهمورث بوسیله نویسندگی فن آوردن
در  متون، ایندر که نیز دیگری پراکندۀ اطالعات (. 226: 1219 کریستنسن،:ك.ن)شد
 دینکرد، هفتم درکتاب چنانکه ؛استتوجه جالب خوردمی چشم به تهمورث مورد

 . استشدهمعرفی یکتاپرستی دهندۀرواج و پرستیبت با مبارزه سردمدار تهمورث
 خالف آیینی به تهمورث دشمنان همان یا دیوان گفت، توانمی باال سطور به باتوجه

 و کرد آغاز را پرستیبت علیه ستیز ایشان با نبرد در وتهمورث بودند متمایل وی آیین
 جادراین نیز اساطیری کهن هایداده اما ،برآمد( یکتاپرستی) خویش آیین ترویج درصدد

 گفت باید میتانی متون از استنباط با و ودایی مطالب تریننکه بنابه. باشد گشاراه تواندمی
 شر نیروهای. بودند وهئد و اسوره نام با خدایان گروه دو دارای نخستین، ایرانیان و هند که
 پلید نیروهای و اژدها انواع بلکه نداشتند وجود اساطیر دراین مندنظام و مشخد صورتبه

 دو یکدیگر، از وآریایی هند گروه دو جدایی با اما ،داشتندحضور پراکنده طوربه دیگر
 دو هر چه اگر. شدند تبدیل خدایان وضد خدایان گروه دو به خدایان، طبقه دو یا گروه
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 تبدیل هااسوره سند، درۀ در اما اند،آمدهجودبه قدیم پدری-ازخدا واحد، خدایی از گروه
 . شدند دیوان به تبدیل هاوهدئ ایران در و دیوان به

 آریایی دینی هایبندیگروه با مغایر حتی و ناهماهنگ که تازه بندیوگروه لتحوّ این
 تحت دور هایازگهشته ایران نجد و سند ۀدر. بود گیریوام یک درنتیجه است،نخستین

 وجود ودیوان خدایان گروه دو فرهنگ دراین. قرارداشت غربی آسیایی فرهنگ ثیر ت
 و سند درۀ در ترتیببدین. بودند آمده پدید واحد مادری و درپ از گروه هردو که داشتند

 پهیرفت انجام نخستین آریایی دین و بومی ادیان میان تلفیق کوتاه، زمانی طی ایران نجد در
 یکدیگر از یمستقل تحوّل و رشد هریک، ایران و هند هایآریایی ادیان و

 ایران، نجد در آریایی اییشهر داشتن با نیز تهمورث(. 22-22: 1291بهار،:ك.ن)یافت
 و دیوان واژه و گشت ممزوج نجد بومی ادیان ساختار با که بود نوینی دین حامل

( پرستیبت) دیوپرستی با مبارزه جهت بدین. کرد دریافت دینی ضد قالبی در را دیوپرستی
 .استآمده شماربه او مهم اقدامات از
 به دارد، اختصاص تهمورث به ائوگمدئچا پازند متن و اوستا در که نیز  19زیناوند صفت    

 نظربه( 171: 1212 مکنزی،:ك.ن) است «زیرك و زرنگ» و «افزاررزم دارندۀ» معنای
 استبوده خود ۀویژ رزمی ابزارهای دارای دیوان، بر کنندهغلبه مقام در تهمورث رسدمی
 اختالف و هایکسانی این یدرتمام. آمدشمارمیبه هاآن تریناساسی «گرزگران» شاید که

 اسطوره دگرگونی و چرخش آن و یافتدست توانمی اساسی اصل یک به روایات
 وجود کند بسیار گاه و شتابان گاه تغییر و حرکت بشری جوامع در. استزمان درطول
 بیگانه و خودی عوامل اثر بر نیز انسان شناخت میزان و زندگی معنوی و مادی شرایح دارد،
 شناخت و زندگی با دائم درارتباط که نیز اساطیر گونهبدین و تغییریابد است ممکن
 سازگاری تازه هایشناخت و شرایح با و گرددمی تحوالتی دستخو  خود، استانسان
 ( .272 و 272:  1217بهار، :ك.ن) یابدمی
 در آموزیخح به اشاره اگر. شد تغییرات دچار شرایطی چنین در نیز تهمورث اسطورۀ    

 دگرگونی دلیل شد،پرداخته آن به جدیدتر منابع در و ندارد جایی اساطیری، منابع نخستین
 هایزمینه در اساطیر، با درارتباط همواره تحوالت این. استزمان طول در اسطوره
 ترژرف نیز تغییرات شویم، ترنزدیک حال زمان به هرچه. خوردمیچشمبه گوناگون
 .شوندمی تروبنیادی

 منابع. دارند اختالف هم با منابع خطوط این تعداد و تهمورث آموزیخح مورد در     
 رسانده نیز سی به را آن عدد شاهنامه اما اندکرده ذکرررر هفت را خطوط این تعداد تر،کهن
 حتی گاه و گهاشته اثر تغییرات دراین نیز متفاوت روشی به اسطوره بیان سویی از. است
 نوشتار به متون در بود، روایت ابتدا که اساطیر بیان ماده. استبخشیده آن به نوینی ایسیم
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 درکنار شد، استفاده نگارگری و نقش از اسطوره یک بیان برای که هنگامی اما ،شدتبدیل
 اسطوره یک دگرگونی برای عاملی نیز نقاشی در پنهان ذهنیات و التتحوّ متون، تغییرات
 .دیدتوانمی روشنیبه طهماسبی شاهنامۀ تهمورث نگارۀ در را والتیتح چنین. گردید

 طهماسبی ةشاهنام درنقاشی تهمورث ةاسطور دگرگونی .5-2
 طهماسبی شاهنامۀ در را اسطوره این نگارۀ تهمورث، داستان عمتنوّ روایات به باتوجه     
 هاییدگرگونی دستخو  بازگویی و بیان هر در همواره که اسطوره .کرد بررسی توانمی
 را بسیاری زوایای نقاشی، این به اجمالی نگاهی. دارد نوساناتی نیز اینجا در شود،می

 از آنچه نگاره، این هنری فردمنحصربه هایویژگی و کیفیت از نظر صرف. کندمیروشن
 اسطوره دگرگونی مهمترین شاید. استتوجه درخور خورد،می چشمبه تصویری مضامین

 تیزرو بر چو» مصرع از نادرست درکی. باشد نقا  توسح اسطوره خوانیغلح نگاره، یندرا
 نشان مرکبی چنین بر سوار را تهمورث و شده منجر اسب نقش ترسیم به «برنشست بارگی
 اهریمن «شدنگرفته بارگی به» مصرع، ازاین فردوسی مقصود کهدرحالی ؛استداده
 جاودانگی نقاشی، دراین اساطیری کهن نمودهای و هیممفا کارگیریبه ازسویی. استبوده

 .سازدمی یادآور را -خود ویژه تغییرات با هرچند -اساطیری روایات
 آن تصویرکشیدن به ۀدور تا تهمورث ۀاسطور گیریشگل آغاز از که گفت بتوان شاید 

 گونهآن. دارد اسطوره با تام ارتباطی زدهنقش هنرمند که آنچه اما استبسیاری زمانی فاصله
 با شاهنامه تنها و است شده ذکر تفصیلی هیچ بدون تهمورث دیوبندی شددیده منابع در که

 رزم میدان و نبردگاه بر یکهیچ کهدرحالی ،استکرده صحبت زمینه این در تفاوتی اندك
 در ریشه که هنری تیخالقیّ بر تکیه با عصر این نقا  اما ،اندنکرده روشنی اشاره شاه

 . استکرده ترسیم را دیوان و تهمورث رزمگاه دارد، اساطیری نمودهای
 اشاره آیا. دهدمیرخ آن درون در نبرد که دید توانمی را کوهستانی ،نگاه نخستین در
 باشد؟ کوه در دیوان جایگاه برمبنی شاهنامه ابیات از برگرفته تواندنمی اینجا در کوه به

 درواقع. کرد استناد بتوان فرضیه براین بساکهچه کوه، در واندی با تهمورث نبرد به باتوجه
 ترتیب بدین و داشته اساطیری نگاهی کوه به هم هنوز خویش ذهنیت در اثر این خالق شاید
 بسیاری نباتات و گیاهان نقش این در سویی از. استکرده ترسیم فضایی چنین در را آن
 ایران، اساطیر در. است «سرو»اساطیر معنایی ارب نظر از هاآن مهمترین که خوردمیچشمبه

 زمین، از پس که استاهورامزد مادی آفرینش چهارمین آن و دارد ایویژه اهمیت گیاه
 اصالتی ایرانیان باور در نباتات و گیاهان مبنابراین(. 62:1291دادگی، فرنبغ:ك.ن)شدخلق
 گیاه کهییتاجا استشدهوجهت نباتات آفرینش به نیز اوستا در. دارد آسمانی و مینوی

 بیستم فرگرد در و( 279:1291دوستخواه،:ك.ن)کندمی ستایش را آفریده مزدا  «گَوکِرِنَ»
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 نیایش را هاآن و نهاده حرمت دارند دارویی خاصیت که گیاهان ۀهم به وندیدا،
 (.177:1291دوستخواه،:ك.ن)استکرده
 نیز سویی از. استعظیم اکسیر و دارویی اهانگی سرور «گَوکِرِنَ»،زرتشتی بنابراعتقادات 

 کارافتادگی از و باروبریبی پوسیدگی، چون اهریمنی اعمال با مقابله برای را گیاه آفرینش
 حیات و جاودانگی و جهان پایداری نیک، زندگانی مظهر «گَوکِرِنَ» بنابراین و انددانسته
 و سعادت خود با که اندشناخته ونهمای و فرخنده را درخت این همچنین ؛استبوده ابدی
 گیاه به توجهی چنین. استآفریده مزدا نباتات کلیه ۀفزایند و نیرودهنده و آوردمی نیکی
 نمود بارزترین شاید اما ،استپدیده این ومعنوی مادی ارز  گواه اساطیری، متون در

 باستان دوران در رایج هاینگاره از سرو درخت. باشد سرو نگاره دراین اساطیری گیاهان
. گرددبازمی جیرفت از پیش هایتمدن به ایران در آن نقش ترینقدیمی گویا که بود

 توانمی ،درخت این از بسیاری شمار نیز جمشید تخت هایبرجسته نقش و هادرحجاری
 ایرانیان باور در عمیقی ۀریش خود همیشگی سرسبزی دلیل به سرو رسدمینظربه. کردنظاره
 درخت ساسانی و هخامنشی دوران در سرو. بود آیینی مفهومی بر مشتمل و داشت تانباس

(. 111:1212دادور،:ك.ن) داشتای ویژه جایگاه آیینی لحا به و آمدشمارمیبه زندگی
 مقد  هایمکان روازاین ؛دانستندمی مههبی زندگی و روح شادی مظهر را سرو ازسویی

 و عیالم هایتمدن در(. 174:1222غروی،:ك.ن)اندشده احاطه سرو درخت با ایران در
 درخت یگانه و مردانگی و خرمی و خوشی نماد سرو درخت هخامنشی، و آشور
 یگانه سرو جمشید تخت هاینگاره در که استمههبی قداست همین حکمبه. استمقد 
 سرو (217:1271پرهام،:ك.ن.)استشده حجاری ظرافت و دقت نهایت با که استدرختی

 «آناهیتاو  میترا اهورامزدا،» گانهسه ایرانی اقوام باور در. دانندمی نیز اهورامزدا به مربوط را
 (.117:1219 باقری،:ك.ن) اندبوده مربوط نیلوفر و نخل سرو، با ترتیببه
 داستانی است، مانده جای بر طوسی دقیقی از که ابیاتی میان در فردوسی نیز شاهنامه در 
 پهیرفت،  دین ،کیانی گشتاسب که هنگامی به. استکرده نقل را مقد  وسر یک از

 کاشمر «مهربرزین آتشکده» دربرابر بودآورده بهشت از زرتشت اشو که را سروی درخت
 .پهیرفت را بهی دین گشتاسب، که نوشت بلند سرو آن بر و کاشت

                      نهررررراد آذر مهربررررزین نخسرررت

                   بود از برهشرررت  سرو آزاده یکی

                     زادسرررررو سررهی  برررآن نبشترررری

                     را آزاد مررر سرررو کررررررد گرررروا  
 

 نهرراد  آیرین  چره  ترا  کشمر نررگر به 

 برکشرررت انرررردر در آذر پررریش برره

 بهرری دیررن گشتاسررپ پررهرفت کررره

 را خرررررداداد گرسترانرررررد چرررررنین
 

 (226/ 4:  1216، یفردوس) 
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 با را هرنر ثیر تر و پیوند ،تهمورث نرگاره در اساطیری نباتات و سرو حضور گونهاین     
 ترسیم به که بود نمادها این از نقا  ایاسطوره آگاهی درحقیقت. دهدمینشرران اسرطوره
 مادهاین این ردپای اینکه ویژهبه ؛منجرشد تهمورث دیوبندی داستان در اساطیری حواشی
 این اینکهبه نظر. دارد وجود نیز -است نقا  منبع تریناساسی که-شاهنامه در اساطیری
 در قرارگرفتن برخوردارند، قداست و مینوی وجهی از همه (نبات و گیاه،کوهستان) نمادها
 با نبرد تهمورث، ۀدراسطور مبنا مهمترین چراکه ؛کنندمی پهیرتوجیه را فضایی چنین
 شاخصه با مکانی در نبرد میدان ترسیم سبب بدین. است اهریمن و شر مظاهر نییع دیوان،

 چنین جهت در تقد  از ایهاله با که(سرو چون) دیگری نمادهای همراهبه دیوستیزی،
 و ستیز این دادننشان برای نقاشی، عناصر درمیان هماهنگی گویای اند،شده آفریده نبردی
 اسطوره کردنزنده و فضاسازی خود، اثر تکمیل برای نقا  یزن سویی از. است اسطوره بیان
 نقاشی نمادهای ترینتیسنّ و تریننزدیک از نماد، کارگیریهب در او. دارد نیاز نمادها این به

 اگرچه مثال عنوان به ؛ندارد نماد پنهان باطن از درستی شناخت کهدرحالی کندمی استفاده
 یا است بوده البرز کوه، این آیا که داندمی بدرستی اما است پرداخته کوه ترسیم به نقا 
 نه؟
 
 گيرینتيجه.3

 باز و آفرینی باز» یک به ایشنونده یا خواننده هر توسح زمان طول در اسطوره درك 
 هنگام به و اسطوره یک از آگاهی با فرد هر حقیقت در. شود¬می منجر اسطوره از «آرایی
 ترتیببدین. سازد¬می بر ذهن در را روایتی و دهدمی آن به نوینی آفرینش آن، انتقال
 هنرمند و است اساطیری گریآفرینش واقع در استاسطوره بیان هایشیوه از که نیز نقاشی
  رسدنظرمیبه. کند¬می منتقل ببیندگان به نیز را بسیاری مفاهیم زندمی که نقشی با همراه

 متحمررل بشری جوامررع در زمان گهر  طهواس به که ترحوالتی کنار در اسرراطیر
 برخود نقا  یک نبوغ با تما  اثر در نقو ، این در نیز را تغییراتی شوند،¬می
 در هنرمند ذهنی نیزخالقیت و نقا  ذهن بر اساطیری روایات متقابل تاثیر. گیرند¬می

 چنیناین و ستامتفاوت ایاسطوره متن با که زندمی نقش را روایتی اسطوره، کردن بازگو
 هاییدگرگونی تصویری، بیان یک با طهماسبی شاهنامۀ نگارۀ در دیوبند تهمورث اسطورۀ
 دیوان، با شاه نبرد ، نگاره دراین. یافت دیگر گویشی و کرد پیدا فردوسی اشعار به نسبت
 اشاره اهریمن و دیوان با تهمورث نبرد به تنها نه هنرمند و استشده خلق شعر از رساتر

 با مبارزه در مینوی هایآفرینش وجود چون نبرد، از دیگری مظاهر بلکه است،ردهک
 چنین با تهمورث رزمگاه ترسیم اسا  براین. استزده نقش مجلس این در نیز را اهریمن
 هنرمند اساطیری آگاهی در باشد، آن برای صریحی اشاره متن در آنکهبی نمادهایی
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 تازه ایجلوه  خال  ذهنیتی با ترکیب در و شدواقع موثر رهاسطو این بیان بر که داردریشه
 . بخشید روایت به
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 برادر  یاد به«دردی مهربای»بانو را کتاب اصل و نهاده برآن«دیگر هایمتن و شید،گلشاهجم و تهمورث

 روز تاریخ ،(چاپی ، نسخه112ص)دستنویس 119 برصفحه .استکرده پیشکش کتابخانه این به اونوای م.ج
 .شودمیدیده(    ه. 1221 و م 1142)=یزدجردی1211 ماه اردیبهشت و سرو 

 .است «حیپ» برای زرتشتی فارسی و قدیمی واژه «دشتان». 12 
 .است ابریشم تولید و رازگرفتن . منظور12 
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 فروردین ماه روایت در چند اختالفی با است، آمده دستنویس این در تهمورث از که توصیفی .مشابه14  
 .169 ، ص(1217)خسرو زاده، قلی:  ك.ن اینباره در. دارد وجود خرداد روز
 در که دانسته قرینه به حهفی را مفهوم این حاوی مصرع ،1227.م بخارایی جاییر احمدعلی . دکتر12  

 در شاهنامه، از دیگری پارۀ در ایآرایه چنین مشابه .است شده بیان «برنشست تیزروبارگی بر چو» آن امتداد
 مهراب تدخ از من: »نوشت پدر برای رودابه عشق از زال که ایهنگامه دارد، وجود رودابه و زال داستان
 مصرع در مشبه حهف با شاعر نیز اینجا در( 1/61: 1217 فردوسی،) «شدم بریان تیز آتش بر شدم/چو گریان

 .است بخشیده صورتی چنین شعر به به،مشبه آوردن و
 این در. اندکرده معرفی هوشنگ اعقاب از یکی و ویونگهان پسر را تهمورث نیز اسالمی منابع . عمدۀ16

 (.1/114: 1222 ؛ طبری،4: 1221 ؛ ثعالبی،21: 1246 اصفهانی، ؛ حمزه146: 1222 بیرونی، :ك. )ن زمینه:
؛ 14:1249اثیر، ؛ ابن121/  2: 1274مقدسی، ك:. )ن دارند: اشاراتی اسالمی منابع برخی باره این . در17

 .(2:1221ثعالبی،
 و التواریخ مجمل)دید انتومی نیز التواریخمجمل در تهمورث، به دیوان ره آموزیخح . روایت11

 (29:1211القصد،
 ؛ حمزه126:1241، بلعمی) به: توانمی اسالمی متون در تهمورث زیناوند لقب مورد . در19

 .کرد اشاره(21:1262بلخی، ؛ ابن21ص:1249اصفهانی،
 هوم»  که اساطیری است درختی نام است، «گاو شاخ»  معنی به احتماالی «گُوکِرِنَ» پهلوی در: . گوکرن21 

 برابر در «کر» ماهی و روییده« کرت فراخ»دریای میان در بندهش نوشته به و شودمی خوانده نیز «سفید
 .است آن اهریمن، نگاهبان آفریدگان و اهریمن گزندرسانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 214 ...یبازساز در یصفو عصر ینگارگر ریتاث/ 

 
 «نگارۀ نبرد تهمورث با دیوان و اسارت آنها در شاهنامه طهماسبی

The Shahnama of shah tahmasp ,THE PERSIAN BOOK OF KINGS . 

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART 

Introduction by sheila R.canby 

Accessiaon number : 1972.pp.96 – 99. Ill . pp . 97 -99,Folio 23V 
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 216 ...یبازساز در یصفو عصر ینگارگر ریتاث/ 
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 211 ...یبازساز در یصفو عصر ینگارگر ریتاث/ 

 کتابنامه
 محمدتقی :فارسی نگار  و متن، آوانویسی تصحیح .دينکرد هفتم .(1219)د. وآذربا آذرفرنبع-

 .فرهنگی و مطالعات انسانی علوم پژوهشگاه :ل. تهرانراشد محصّ
 .ایران فرهنگ بنیاد :نیکلسون. تهران وآلن لیسترانج گای اهتمام به فارسنامه. .(1262)بلخی.  ابن-
 فرهنگ بنیاد :شعار. تهران جعفر ۀ. ترجمشاهان و نپيامبرا تاريخ. ( 1246)اصفهانی، حمزه.  -

 .ایران
 :اثیر. تهران ابن الکامل از وترجمه استخراج اخبارايران. .(1249) پاریزی، محمدابراهیم. باستانی -

 .تهران دانشگاه
 .امیرکبیر :. تهرانهخامنشی هایدر نگاره دينیهای انديشه بازتاب .(1219)باقری، مهناز.  -
 کوشش به. (الشعراملک)بهار محمدتقی . تصحیحبلعمی تاريخ .(1241)ی، محمد. بلعم -

 .فرهنگ وزارت نگار  کل اداره :گنابادی. تهران محمدپروین
 .آگاه :. تهراناساطير ايران درپژوهشی . (1219)بهار، مهرداد.  -
 .نشرچشمه :. تهرانآسيايی اديان .(1291)مهرداد. ، بهار -
 ابن :داناسرشت. تهران اکبر ۀ. ترجمالخاليه القرونعن آثارالباقيه .(1222)ان. بیرونی، ابوریح -

 .سینا
 .امیرکبیر: . تهرانفار  و روستايی عشايری هایدستبافت .(1271) سیرو .، پرهام -

 . تهران: طهوری2. ج. هايشت (.1247پورداود،ابراهیم. ) -
 ایران. ترجمه سالطین تاریخ احوال . درشرحیثعالب شاهنامه .(1221)محمد.  بن ثعالبی، حسین -

 .مجلس چاپخانه :محمدهدایت. تهران
 .تو  انتشارات :مهرداد بهار. تهران . گزارندهبندهش. (1291) دادگی، فرنبغ. -
 .الزهرا دانشگاه انتشارات :. تهرانو هند ايران هایاسطوره. (1212) دادور، ابوالقاسم. -
 انتشارات :. تهرانايرانی هایو سروده هامتن تريناوستا،کهن. (1291) دوستخواه، جلیل. -

 .مروارید

 انسانی علوم پژوهشگاه :. تهراندر اساطيرپيکرگردانی . (1212)رستگارفسایی، منصور.  -
 فرهنگی. ومطالعات

. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهرررران: نشر 2ج،التواريخاحسن (.1227روملو، حسن بیگ. ) -
 بابک 

 کامبیز عزیزی. تهران: مرکز. ۀ. ترجمايران ع ر صفوی(. 1272سیوری، راجر. ) -

فرهنگ اساطيری حماسی ايران به روايت منابع بعد از (. 1216دخت. )صدیقیان، مهین -
 .ج اول پیشدادیان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاسالم

 .ایران فرهنگ بنیاد: تهران .پاینده ابولقاسم ۀ. ترجمطبری تاريخ. (1222)جریر. طبری، محمدبن -
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های نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ نمونه(. 1219سن، آرتور امانوئل. )کریستن -
 تهران: نشر چشمه. .لیژاله آموزگار و احمد تفضّ ۀ. ترجمای ايرانافسانه

 نیاد :حبیبی. تهران عبدالحی هتماما . بهاالخبارزين .(1247) اك.ضحّ بن گردیزی، عبدالحی -
 .ایران فرهنگ

-174.صد 1و4..  تاريخی های بررسی نشريه ،« مههبی نقو »  .(1222) مهدی.، غروی -
171. 

المعارف مرکز دائره :به کوشش جالل خالقی مطلق. تهران .شاهنامه. (1216) فردوسی، ابولقاسم. -
 .بزرگ اسالمی

 . تهران: کتاب پارسه.متون پهلوی ةنگ اساطير ايرانی بر پايفره(. 1217زاده، خسرو. )قلی -
وجمشيد،  گرشاسب، تهمورث داستان .21او.م دستنويس بررسی. (1271)کتایون. مزداپور،  -

 .آگاه: . تهرانديگر های ومتن گِلشاه
 انتشاراتی فرهنگی موسسه :ویدا نداف. تهران کوشش . بهسخن چند. (1291)کتایون. ، مزداپور -
  .روهرف

فخرایی. تهران: ۀ مهشید میر. ترجمفرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 1212دیوید نیل. ) مکنزی، -
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کدکنی. تهران:  محمدرضا شفیعی ۀ. ترجموتاريخ آفرينش. (1249)طاهر. مقدسی، مطهر بن  -
 .ایران بنیادفرهنگ

 .ایران فرهنگ بنیاد انتشارات :لی. تهراندتفضّاحم ۀترجم. (1224). خرد مينوی -
 
 

 
 


