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1. Introduction 

Invulnerability It is one of the most famous, oldest and most 

repetitive myths in the world, and has always been considered by 

mythologists and many other types of researches have been done on 

the invulnerable. There are many questions about this. Why are 

invulnerable usually killed at a young age? Why a person is chosen to 

be invulnerable? Why the invulnerable are often killed by arrows? 

Which narrative about the cause of invulnerability is older? But one of 

the most fundamental questions in this regard is how the hero 

becomes invulnerable. In some epic and mythical narratives of the 

world, such as the story of Achilles and Balder, it is explicitly 

mentioned how the hero became invulnerable. But in some stories, the 
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cause of the hero's vulnerability is not stated and has led to research 

on this issue. In Shahnameh and Mahabharat we encounter characters 

who are invulnerable or have signs of invulnerability, but the reason 

for this is questionable. In this article, we try to investigate the cause 

of the invulnerability of these people. 

 

2. Methodology 

In this article, we try to use rite patterns to analyze the data; for 

this reason, we pay attention to Eliade's findings from Shamanic 

beliefs. Eliade believes that myths and rites are related. He considers 

the rites to be the repetition of the oldest myths for the renewal of the 

world (Eliade, 2008: 80). Myths have changed for being oral; but 

because the rites were sacred and performed precisely, they have 

changed less than myths. Therefore, they can contain important 

information about the ancient form of myths and the cause of the 

hero's invulnerability can be examined according to the ancient rites 

related to invulnerability in Shahnameh and Mahabharat. 

 

3. Discussion 

Various theories have been proposed as to why heroes become 

invulnerable. In some myths, the reason for the hero's invulnerability 

is explicitly stated. In the most famous myths, Thetis immersed 

Achilles in water after her birth and Achilles became invulnerable; but 

his talon, which was in his mother's hand, did not come into contact 

with water and remained vulnerable (Dixon-Kennedy, 2011: 39). 

After killing the dragon, Siegfried drowns in her blood and her skin 

becomes invulnerable; but a leaf was stuck between his shoulders and 

this organ did not come into contact with blood and remained 

vulnerable (Eslami Nadoushan, 1972: 49). There are two accounts of 

why Balder was invulnerable in Norse mythology: In one version, 

Balder became invulnerable by eating snake food made by Gods 
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(Warner, 2007: 395). In the famous narrative, his mother, Frigg adjure 

all plants and metals not to harm Balder; but she omits the bud of an 

oak tree and Balder dies from an arrow made from this bud 

(Davidson, 2006: 78-9). In Greek mythology, the water god, Poseidon 

makes Caeneus invulnerable (Dixon-Kennedy, 2011: 302)  . Ayas 

becomes invulnerable by the skin of a lion that Heracles wrapped 

around him as a child (Khaleghi, 1987: 200). In Indian mythology, 

Duryodhana is invulnerable to his mother's gaze (Mahabharat, 1979: 

2/501); but in cases like Esfandiyar, Rustam, and Arjuna, the reason 

for invulnerability is not clear. 

3. 1. Investigation of invulnerability in shamanic rites 

One of the frequent themes in shamanic rites is swallowing a 

novice by a large monster. The symbol of rebirth is seen in shamanic 

beliefs around the world and one of the main symbols of rebirth is 

being swallowed by a monster at puberty (Eliade, 2008: 142). This 

pattern symbolizes death and rebirth (Eliade, 2003: 213). Swallowed 

by a monster is a symbol of entering the dark world of the dead, 

learning secrets from the spirits of the ancestors, and then emerging 

alive. (Eliade, 2003: 215). Landing in the world of the dead with a 

living body is one of the features of the heroic and epic initiation rites 

and is done with the goal of achieving immortality (Eliade, 2013: 

136). 

3. 2. Esfandiyar and Rustam 

Narratives about the cause of Esfandiyar's invulnerability can be 

seen in Iranian books. In a narrative, Zarathustra pours holy water on 

Esfandiyar and makes him invulnerable (Anjavi, 1980: 2/7). In 

another narration, Zarathustra gives the pomegranate she brought 

from heaven to Esfandiyar and Esfandyiar becomes invulnerable by 

eating it (Amoozegar & Taffazoli, 2010: 161). Minovi considers these 

narrations to be fabrications and guesses that Esfandiyar in the story 

of Haft Khan becomes invulnerable because she goes into the dragon's 
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mouth and is immersed in the dragon's blood (Minovy, 1975: 80). 

Haft Khan is Esfandiyar's initiation and for this reason, it is related to 

shamanic rites. Esfandiyar fights with the dragon in Haft Khan with a 

box she made herself. The dragon swallows her, the warrior tears the 

dragon from within and kills her. The pattern of being swallowed by a 

dragon can be seen in this narrative, and it symbolizes the hero's 

journey to the dark world of the dead, where she learns from her 

ancestors and returns victorious. This story is both the rite of the 

hero's initiation and makes him invulnerable 

Another invulnerable example in Shahnameh, is Rustam's special 

armor, "Babr e Bayan". After the epics become logical, armor 

becomes invulnerable instead of the hero (Khaleghi, 1987: 211). If we 

accept that Rustam is invulnerable, he probably acquired this feature 

in her rite of initiation, like Esfandiyar. Babr e Bayan armor is the 

skin of a dragon of the same name that Rustam kills in his first 

heroism. Rustam kills this dragon in the style of Esfandiyar. The 

warrior goes into the dragon's mouth with the help of a box she made 

herself and tears him from the inside (Haft Manzumah-yi Hamasi, 

2015: 266). So this story is also a symbol of the hero going to the dark 

world of the dead and the hero returns from there after learning the 

secrets from his ancestors while he is invulnerable.  

3. 3. Arjuna 

In Mahabharat, the story of Arjuna's invulnerable armor is very 

similar to this pattern. After the Pandus and Kauravs families disagree 

over the government, the Pandus gets ready for war. Arjuna goes to 

his father, Indra with the help of a shaman to learn war and get 

weapons. One of the weapons that Arjuna takes from his father is 

invulnerable armor (Mahabharat, 1979: 1/287-8). Her separation from 

her family marks the beginning of the rite of initiation. He also learns 

the techniques of war from his father and eventually returns with 

invulnerable armor. This narrative, like killing a dragon, symbolizes 
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the hero going to his ancestors, learning from them, and returning to 

the world of the living while becamimg invulnerable. 

  

4. Conclusion 

Esfandiyar's invulnerability is probably due to the events of Haft 

Khan's story, in which he tears a dragon from inside. This story is a 

sign of his going to the underworld to his ancestors and returning from 

there, which in the shamanic rites can cause immortality and 

invulnerability. The story of Rustam's invulnerable armor and the way 

he obtained it follows the same pattern. But in Mahabharat, the 

principle of myth remains and we are not confronted with symbols: 

With the help of a shaman, Arjuna goes to another world to his father 

and returns from there with invulnerable armor after learning the 

secrets from him. 
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 ینییآ یالگوها اساس بر مهابهارت و شاهنامه در یتننییرو علت یبررس
 1علی فرزانه قصرالدشتی ،5فرخ حاجیانی،3(مسئول سندهینو) ارژنهدشت ییرضا مودمح

 چکیده

هنامه و مهابهارت نیز های جهان است که در شاتنی یکی از مباحث تکرار شونده در حماسهرویین
شود؛ میهای متعددی در سرتاسر جهان دیدهتنی روایتۀ علت رویینراما دربا ،استنمود یافته

که همگی قدمت  …تنی به کمک خدایان وتنی با خون اژدها، رویینتنی با آب، رویینرویین
تر در آنها سخت های روایت کهناند و یافتن نشانهخوردهبا اساطیر کهن پیوند  ،یار دارندبس

واقع تکرار های بسیار کهنی هستند که درآیینهای شمنی، نماید. در سوی دیگر نیز آیینمی
توانند در یافتن اشکال کهن اسطوره راهنمای بسیار بنابراین می اند؛بسیار کهن بودههای رهاسطو

های شاهنامه و مهابهارت، وایتتنی در راست علل رویینیدی باشند. در این تحقیق سعی شدهمف
آید. بر اساس دستتنی بهترین روایت در باب روییناصیل، های شمنی تحلیل شدهاساس آیینبر

ّهای ایرانی نمود ر اسطوره روایتشدن توسط اژدها که دتنی به واسطه بلعیدهیق روییناین تحق
که با تنی ارجونه است ترین روایت احتماالً روایت رویینتر دارد؛ اما قدیمیافته، اصالتی بسیار کهن
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 مهمقدّ .0
 امیلیو بار اول اما اند؛داشته گریکدی با یتنگاتنگ ارتباط ربازید از هانییآ و ّهااسطوره

 با را اسطوره ارتباط مدون ۀینظر که بود (William Robertson Smith) تیاسم رابرتسن
 بود معتقد و دانستیم مناسک به وابسته را اسطوره او. کردمطرح هانییآ و مناسک
: 3160)سگال،ندوشیم محدود زین ّهانییآ نیهم به و دهستن هانییآ نییتب صرفاً ّهااسطوره

. گرفت قرار نقد مورد حوزه نیا گرید دانشمندان توسط بعدها تیاسم اتینظر نیا. (333
. است (Edward Burnett Tylor) لوریتا برنت ادوارد ه،ینظر نیا رگذاریتأث دانشمند گرید
 دارپنداشتنجان نیهم و است (animism) یدارانگارجان ۀینظر گذارانیبن لوریتا

 نقش بر البته و داندیم اسطوره یریگشکل منشأ را عتیطب کل بودنزنده و جهان یهادهیپد
 و جان به باور را نید منشأ نیهمچن او .(99: 3161 پرتو،ر.ک: ) ورزدیم دیتأک اریبس زبان
 بعد و دوم مرحله در را ّهانییآ و مناسک تیاسم خالف بر اما ؛(99: همان) انستدیم روح

 عتیطب عالم نییتب بلکه مناسک، نییتب نه اسطوره داشت باور و دانستیم ّهااسطوره از
 سگال،) آن موضوع نه هستند، آن یاجرا و اندشده بنا هااسطوره ۀیپا بر مناسک و است

3160 :331).  
 Sir James) زریفر جورج مزیج حوزه نیا شناساناسطوره نیترپرآوازه زا یکی     

George Frazer)  جادو با مرتبط کهن مناسک و هانییآ باب در مفصل یپژوهش که است 
 یهایجادو زریفر. دارد(The Golden Bough) نیزر شاخۀ عنوان لیذ آنها لیتحل و

 .(99: 3199 زر،یفر) تیسرا اصل و هتشبا اصل: کندیممیتقس اصل دو به را مناسک
 از یعمل تیسرا و علت به معلول کردن هیشب دوشکلِ به و جادو هدف به مناسک درواقع

 هانییآ با که دانستیم یعمل یعلم را اسطوره او. افتدیم اتفاق معلول به علت
 گرید. ستدانمی نییآ بر مقدّم را اسطوره نیبنابرا ؛(333: 3161 پرتو،) بودندختهیآم

 است (Bronislaw Malinowski) ینوفسکیمال سالویبرون حوزه نیا رگذاریتأث تیشخص
 سگال،) داندیم هااسطوره تابع را یبدو جامعه یفرهنگ افعال بلکه ها،نییآ تنها نه که

 (Mircea Eliade) ادهیال رچایم یهاشهیاند بر یریتأث دانشمند نیا رو، نیا از ؛(359: 3160

. است یشمن یباورها در او ییالگوکهن یهاافتهی اساس بر شتریب مقاله نیا که گذاشته
 در شدنرفتهیپذ با» و ندارند را اسطوره خلق تیقابل یخیتار حوادث است معتقد ادهیال

 را یمقدس خیتار اسطوره اما ؛(211: 3199 اده،یال) «رندیپذیمانیپا یریاساط مقوالت
 نیا و( 95:  ،3199ادهیال) است داده رخ انیخدا دست به و انزم آغاز در که کنندیمانیب

 ادهیال .(91: همان) مینامیم نییآ که است شده ییرفتارها سرمشق انیخدا اعمال و حرکات
 جوامع یفرهنگ یرفتارها تمام بلکه ها،نییآ تنها نه است معتقد ینوفسکیمال چونهم زین

 شودیم معتبر یزانیم به یبشر عمل هر آن، از فراتر و است هااسطوره تکرار یشکل به کهن
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 را هانییآ ادهیال درواقع .(19:  3161اده،یال) بپردازد نیآغاز ریاساط تکرار و دیتقل به که
 شمرده مقدس هانییآ کهییازآنجا. داندیم جهان ینوساز یبرا هااسطوره نیترکهن تکرار

 توانندیم نیبنابرا اند؛افتهیرییتغ ریاساط از کمتر شد،یم آنها قیدق انجام در یسع و شده
 یهانییآ یبررس با توانیم و دهنددستبه هااسطوره کهن شکل باب در یمهم اطالعات

 نیا اصالت یبررس به ،یتننییرو مقولۀ با ارتباط در مهابهارت و شاهنامه یهاتیروا کهن
  پرداخت اتیروا

 ریاساط نیمکررتر و نیترمیقد ن،یتروفمعر از یکی یتننییرو اسطورۀ گرید یسو از
 ،(Achiles) لیآش. استبوده شناساناسطوره توجه مورد شهیهم اسطوره نیا و است ایدن
 و هستند جهان تناننییرو نیترشده شناخته (Baldr) بالدر و (Siegfried) دیگفریز

 یاریبس سؤاالت نهمچنا اما است؛شدهانجام تناننییرو دربارۀ یگرید اریبس یهاپژوهش
 لیدل به₋ سؤاالت نیا درباب متعدد یهاهینظر وجود با و دارد وجود تناننییرو دربارۀ
 چرا: میندار آنها یبرا یپاسخ ₋متفاوت یهادگاهید از موضوعات نیا یبررس امکان

 دهیبرگز باعث شخص کی در ییزهایچ چه شوند؟یمکشته یجوان در عموماً تناننییرو
 تیروا کدام شوند؟یمکشته ریت با اغلب تناننییرو چرا شود؟ تننییرو تا ودشیم او شدن

 نهیزم نیا در سؤاالت نیتریادیبن از یکی اما ؛…و است؟ ترکهن یتننییرو علت دربارۀ
 جهان، یااسطوره و یحماس یهاتیروا از یبعض در. است پهلوان شدنتننییرو یچگونگ

 اما است؛شدهاشاره پهلوان شدن تننییرو یچگونگ به احتاًصر بالدر، و لیآش داستان چون
 باره نیا در را ییهایزنگمانه باب موضوع نیا و نشده انیب فرد یتننییرو علت یموارد در

 ای هستند تننییرو که میمواجه ییهاتیشخص با مهابهارت و شاهنامه در. استبازکرده
 شده یسع مقاله نیا در. است زیبرانگسؤال امر نیا علت اما دارند؛ یتننییرو از یینمودها

 یهانییآ یالگوهاکهن اساس بر منظومه، دو نیا در یتننییرو علت مشترک یالگو تا
 مهابهارت و شاهنامه در یتننییرو علت یالگو از دستکی یطرح و یبررس یشمن کهن
 ود.شارائه

 . پیشینۀ پژوهش0-2
 و دادهانجام یپژوهش ترشیپ( 5132) یمهد ابهارتمه و شاهنامه در یتننییرو دربارۀ

 خاص یافراد یآگاه شان،یا یجوان چون ودنهیدر و اریاسفند مرگ داستان یهایسانهم به
 یتننییرو علت به یتوجه و پرداخته جنگ با پهلوان مادر مخالفت و هاآن یریپذبیآس از
 یحت و یریپذبیآس ،یتننییرو علت دربارۀ یمتفاوت یهاپژوهش اما است؛نداشته شانیا

 . است شده انجام اریاسفند یتننییرو انکار
 مقالۀ به توانیم ،انداشاراتی داشته اریاسفند یتننییرو های گوناگونی که بهاز پژوهش

 انیب به که کرداشاره  «یتننییرو راز و اریاسفند» عنوان با( 3123)ندوشن یاسالم
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 چوب چون یریاساط ییکارکردها و جهان یحماس لوانانپه یتننییرو علل یهاتیروا
 مقالۀ در( 3193) دساالریام. استپرداخته اریاسفند و رستم داستان در رز آب و اهیگ، گز

 و میقد متون در اریاسفند یتننییرو یهاتیروا یبررس از پس که «اریاسفند یتننییرو راز»
 ینویم اشارۀ گفت توانیم. انددانسته او شدن تننییرو علت را اریاسفند خانهفت متأخر

 قیتحق نیا به را گرپژوهش( 91: 3120 ،ینویم) سوم خان در اریاسفند یتننییرو به
 شامل را ینییآ مباحث و است هاداستان ساختار یمبنا بر شانیا لیتحل اما است؛کشانده

  «یااسطوره ادهمز دو ل،یآش و اریاسفند» مقالۀ در( 3199) یقاسمریام. شودینم
 گرید نمونۀ. استدادهارائه را لیآش و اریاسفند ونان،ی و رانیا تننییرو دو یهایگونهم

 و اریاسفند» عنوان با( 3199) دساالریام پژوهش ار،یاسفند و لیآش اسطورۀ یقیتطب پژوهش
 یبررس از پس  «شاهنامه در او یتننییرو و اریاسفند» مقالۀ در( 3196) دنلویآ. است «لیآش
 علت نامه،داراب تیروا و گرید یهانمونه اساس بر و اریاسفند یتننییرو علت اتیروا
 خیتار» کتاب در( 3191) آموزگار. داندیم یو ریناپذزخم زره را اریاسفند یتننییرو

 خان یاژدها زهر از برآمده دود اریاسفند یتننییرو علت دهدیماحتمال  «رانیا یریاساط
 در گرید یتأمل» مقالۀ در( 3190) یوجدان نیهمچن. ردیگیم را او یسراپا که شدبا سوم

 کنندیمهیتوج گونهنیا را او یپوشزره و اریاسفند یتننییرو تناقضات «اریاسفند یتننییرو
. شود دهیسنج یعقل استدالالت با دینبا و است منفرد دادیرو هر یریاساط یهاداستان در که

 و یتننییرو سۀیمقا» عنوان با( 3163) گرانید و یفاتح مقالۀ باب، نیا رد گرید یپژوهش
 یبررس به که است «شاهنامه و انهیم یفارس یهامتن در اریاسفند ریپذبیآس چشم

 چیه بدون را اریاسفند و پرداخته انهیم یفارس متون در اریاسفند یتننییرو یهاتیروا
 و خراسان یهاتیروا ریتأث را او چشم یریپذبیآس اتیروا و داندیم یریپذبیآس
  «شاهنامه در اریاسفند یتننییرو به گرید ینگاه» مقالۀ در( 3169) یدشت. است گفته ستانیس

 دادور و یصالح نیهمچن. داندیم او یریناپذشکست یمعنا به را اریاسفند یتننییرو
 یبررس با ،«تننییرو اسطورۀ سه در ییالگو کهن کردیرو یقیتطب مطالعۀ» مقالۀ در( 3169)

 هومر تیروا از یفردوس اقتباس به ،(گفردیز و لیآش ار،یاسفند)یحماس تننییرو سه
 یبررس به  «اریاسفند یتننییرو راز» کتاب در زین( 3166) دنلویآ. دارند باور لیآش دربارۀ

 نیا ۀینظر با کیچیه که استپرداخته او یتننییرو علل و اریاسفند یتننییرو یهاتیروا
 در یتننییرو یهااسطوره یقیتطب₋یلیتحل یبررس با میداریسع ادامه در.  ستین منطبق مقاله

 حماسه دو نیا در را یتننییرو علت یهاتیروا اصالت مهابهارت، و شاهنامه
 کند،یم اریبس کمک هاتیروا لیتحل بردشیپ به قیتحق نیا در آنچه. میکنمشخص

 آنها یبازساز و نیآغاز یهااسطوره تکرار که کهن اریبس یهانییآ. است یشمن یهانییآ
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 دسترس در امروز که هااسطوره کهن یهاشکل افتنی در توانندیم و آمدندیشمارمبه
 . باشند یخوب یگشاراه ستند،ین

است. در بودهتنی قهرمانان مطرحاز دیرباز اشکال بسیار متفاوتی دربارۀ علت رویین
یل، او را در رودخانۀ استوکس ( بعد از تولد آشThetisها تتیس )رترین روایتمشهو

ای که در دست مادر بود با آب تماس تن شد اما پاشنهکرد و به این شکل او رویینفرو
زیگفرید نیز بعد از کشتن اژدها  .(16: 3161کندی، پذیر ماند )دیکسوننداشت و آسیب

شود و تنها ناپذیر میچنین پوست او زخماین، کرده ورپوست خود را در خون او غوطه
پذیر ماند میان دو کتف او برگی چسبیده بود و با خون تماس نیافت و آسیب

تنی بالدر نیز دو روایت در اساطیر اسکاندیناوی دربارۀ رویین .(06: 3123ندوشن، )اسالمی
تن شد بودند رویینکردهاست که بر اساس یکی او با خوردن غذای مار که ایزدان درست

( مادر او و همسر اودین Frigg( و در روایت مشهورتر، فریگ )162: 3199)وارنر، 
(Oðinهمۀ نباتات و فلزها را سوگند می ،) دهد که به بالدر آسیب نرسانند؛ اما

ای نورسته از درختی بلوط را سوگند دهد و بالدر به واسطۀ همین تیر کرد شاخهفراموش
تنی در اساطیر های بسیاری دیگر در علت روییننمونه .(99ـ6: 3199)دیویدسون، میرد می

( در اساطیر یونان به دست پوسیدون، خدای آب Caeneusجهان است. کاینئوس )
( نیز به واسطۀ پوست شیری Aias(؛ آیاس )115:  3161کندی،شود )دیکسونتن میرویین

: 3199مطلق، د. )خالقیشتن پیچید رویین ( در کودکی دور اوHeraclesکه هراکلس )
 ،5: ج3129شود )مهابهارت، تن می( به نگاه مادر رویینDuryodhana( دریودنه )511
تنی اسفندیار نیز متعدد و مشهور است. در هرکدام از این های رویین(؛ اما روایت213

ی کهن نیز هستند. در هایشک روایتشود و بیمیهای کهن اساطیری دیدهها نشانهروایت
شود؛ اما دقیقاً مشخص نیست که کدام روایت اصیل میهای ایرانی چند روایت دیدهحماسه

شود و میتنی به واسطۀ مادر دیدههای هندی نیز موضوع رویینتر است. در روایتو یا کهن
 ها بهتر است نخستهای دیگر نیز داریم. برای مشخص کردن اصالت این روایتنمونه
 کنیم. تنی را واکاویهای مرتبط با رویینآیین

 تنیهای شمنی رویین. بررسی آیین0 ₋2
آموز توسط شدن رازهای شمنی، بلعیدهشونده در آیینهای تکرارمایهیکی از بن

شود و میهیوالیی بزرگ است. در باورهای شمنی سرتاسر دنیا نمادگرایی تولد دوباره دیده
است )الیاده، شدن توسط هیوال در سن بلوغ تولد دوباره، بلعیده یکی از نمودهای اصلی

 .(531: 3195باشد )الیاده، میاین طرح نشانی از مرگ و رستاخیز نمادین  .(305: 3199
ّها به شکل آمیز به زهدان مادر است و در اسطورهطرح کلی این الگو، بازگشت مخاطره

راهی برای خروج پیروزمندانه از شکم او شدن قهرمان توسط هیوال و بازکردن بلعیده
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یکی از  .(339: 3165شود )الیاده، را میها اجاست و به صورت نمادین در آییننمودیافته
های مهم این الگو، این است که قهرمان با ابزارهایی که خود ساخته راه خود را باز نشانه

که جادو، قهرمان را بلعید، های آیینی فنالد آمده است هنگامی کند. در یکی افسانهمی
راه خروج را من خود »اما قهرمان پاسخ داد  ،راهی برای خارج شدن قهرمان به او نشان داد

و با ابزار آهنگری که به شکل جادویی ساخته بود، شکم جادو را شکافت « خواهم ساخت
زهدان و  شدن توسط هیوال صرفاً یک بازگشت بهبلعیده .(539: 3195و بیرون شد )الیاده، 

شدن توسط شود. بلعیدهمیرد و از نو زاده مینیست. نوآموز بلعیده شده، می تولد دوباره
است هیوال نمودی از از رفتن به جهان تاریک مردگان و بازگشتن از آنجا به صورت زنده 

های تواند نشانی از رفتن به عصر آغازین جهان و شبمیهمچنین  ؛(532: 3195)الیاده، 
  .(539ی کیهانی باشد )همان: نظمبی

تواند میشخص با رفتن به جهان مردگان، عالوه بر آموزش نزد نیاکان  ،در مورد اول
های های آیینآمدن به جهان مردگان با بدن زنده از ویژگیبه جاودانگی برسد. فرود

، د )الیادهشومرگی انجام مییابی به بیف قهرمانی و حماسی است که به هدف دستتشرّ
دست آمدن به دوزخ به نیایی رسیدن به جاودانگی با فرودهای رومادر افسانه .(319: 3165

است گر واقع رسیدن به ارواح یاریبه جهان زیرین دررسیدن  .(312: 3169آید )الیاده، می
تنی را به همراه توانند برای انسان جاودانگی و رویین( که می139: 3199)الیاده، 

 باشند. داشته
را ( موجودی است که مردان Ngakolaنگاکوال ) (Mandjaدر باورهای قبیلۀ ماندجا )

رفتن همچنین  ؛(395: 3165کند )الیاده، میقی ،اندکه نیرویی تازه گرفتهحالیبلعد و درمی
تواند نشانی از رسیدن به مادر اعظم زمین باشد که عمدتاً خود را به شکل به قعر زمین می
در  .(319دارد )همان: ای ترسناک و پرخاشگر نماید و چهرهگان میایزدبانوی مرد

رود و به درون شکم ماده غولی می( Vainamoinen) های فنالندی وینامویننحماسه
بلعد که هر را می (Ilmarinen، ایلمارینن )(Old Hag of Hiisi) عجوزۀ سالخوردۀ هیسی

  .(316ـ01مرگی است )همان: به بییابی دو نمادهای دست
از  به پیش ،شخص با رسیدن به عصر پیش از آفرینش از زمان فراتر رفته، در مورد دوم

رسد میمرگی رسد و به بینتیجه زمان برای او به پایان میرسد؛ درتمام اشکال هستی  می
ماندن در جنگ و جو، در مرتبۀ اول، زندهمرگی برای یک جنگبی( و 539: 3195)الیاده، 
ها و نمادهای یکسانی هستند و به یک نتیجه ناپذیری است. همۀ این موارد نشانهآسیب

بانو یا هیوالیی دریایی که نماد مانانه به شکم یک غول ماده، ایزدانجامند. ورود قهرمی
کسی که موفق به انجام چنین »رسیدن به شب کیهانی و یا رفتن به قلمرو مردگان است و 
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ای شده است، دیگر ترسی از مرگ ندارد؛ او توانسته مانانهکار قهرعمل برجسته و شاه
 (301: 3165)الیاده، « مرگی جسمانی برسد.پیروزمندانه به نوعی جاودانگی یا بی

شد نیاز است تا تنی روشنهای رسیدن به جاودانگی و روییناکنون که آیین
ترین تا به نزدیک کنیمتنی را  در شاهنامه و مهابهارت بررسیهای علت رویینروایت

 های کهن برسیم. روایت به اسطوره
 تنی در شاهنامه. رویین2 ₋2
به کار « ناپذیر در برابر زخمآسیب»و « پهلوان»تنی به دو معنی در شاهنامه رویین   

است. نشدهناپذیری اسفندیار یا کس دیگری برابر زخم صراحتاً اشارهاست؛ اما به آسیبرفته
، در بسیاری کار رفتهکس برای اسفندیار بهتن در این منظومه بیش از هرینویاگرچه کلمۀ ر

است. کیخسرو در آغاز سلطنت فسیله سوی لشکر آمده« پهلوان»موارد صرفاً در معنی 
 آورده و خطاب به پهلوانان: 

 افگن اسـت بفرمود کـان کـو کمنـد   
ــیله کمنـــد افگنیـــد   بـــه ســـوی فسـ

 

 تن اسـت به رزم اندرون گرد رویین 
 ســـر بادپایـــان بـــه بنـــد افگنیـــد    

 (35، 1ج :3199)فردوسی،           

 خواند:تن میبیژن نیز در جنگ با بالشان، هنگام معرفی، خود را رویین
ــژنم  ــن بیـ ــت مـ ــدو گفـ  دالور بـ

 
 تـنم به جنگ اندرون گرد رویـین  

 (93، 1)همان: ج                        

 خواند:تن میود را رویینشیده نیز در آغار جنگ بزرگ نزد پدر خ
ــنم  ــارز نخســتین ز لشــکر م  مب

 
 تنمکه اسپ افگنم، پیل رویین 

 (369، 0)همان: ج                 

است تن هشت بار برای اسفندیار تکرار شدهبر اساس فرهنگ فریتس ولف لفظ رویین
کار بهاین لفظ در شاهنامه بیشتر به عنوان صفت برای اسفندیار  .(020: 3199)ولف، 

تنی اسفندیار را از توان علت روییناست و البته جز سه بیت در خان چهارم که هم میرفته
تواند نشانی از تعویذ زرتشت باشد، روایتی در باب چگونگی کرد و هم میآن برداشت

 است:تنی اسفندیار نیامدهرویین
 یکــی نغــز پــوالد زنجیــر داشــت     
 بــه بــازوش بــر بســته بــد زردهشــت 

 ن از جـــان اســـفندیار بـــدان آهـــ 
 

 نهــان کــرده از جــادو آژیــر داشــت 
 بــه گشتاســب آورده بــود از بهشــت
 نبـــردی گمـــانی بـــه بـــد روزگـــار

 (519، 2)همان: ج                     
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( همین 16: 3162( و باقری )95ـ1: 3196خطیبی ) الزم به ذکر است که بعضی چون
 .اندتنی اسفندیار ذکر کردهروایت را علت رویین

توان پهلوانان را تن نمیتوان نتیجه گرفت به صرف بیان لفظ روییناز آنچه گذشت می
تنی در شاهنامه به اسفندیار یا کسانی که تن دانست. در سوی دیگر نیز نمود رویینرویین

شود. زال و رستم نمودهای دیگری هستند که به هستند ختم نمی« تنرویین»دارای صفت 
تر شوند. اکنون به بررسی دقیقمیتن خواندهناپذیر گاهی رویینه زخمسبب نامیرایی و زر

 پردازیم:تنان شاهنامه میرویین
 . اسفندیار0 ₋2 ₋2

شود نمیتنی اسفندیار دیدهدر ادبیات اوستایی و منابع فارسی میانه نیز نشانی از رویین      
های موجود در متون بعد از اسالم، یت(؛ اما با توجه به روا522ـ9: 3193)ر. ک: امیدساالر، 

تنی اسفندیار از منابعی که امروزه در دسترس نیست به داد که روایت رویینتوان احتمالمی
اند. با توجه به نداشتن منابع دست اول، اطالعات دقیقی دربارۀ چگونگی یافتهاین متون راه

ین باره، روایت وجرکرد دینی تن شدن اسفندیار نیز نداریم. یکی از روایات در ارویین
است که بر اساس آن زرتشت چون به دربار گشتاسب آمد، برای اثبات پیامبری چند 
معجزه داشت و یکی بخشیدن اناری بهشتی به اسفندیار بود که به واسطۀ آن اسفندیار 

یز نامۀ بهرام پژدو نهمین روایت به زراتشت .(393: 3196لی، تفضّ و تن شد )آموزگاررویین
  .(91ـ9: 3119پژدو، وارد شده است )بهرام

( و 99، 3: ج3196ناپذیر است )طرسوسی، آسیبنامه زره اسفندیار به روایت داراب       
عالوه بر این مورد، زره سمندون نیز که از پوست ماهی و پرورده در خون آدمی بوده، 

آبی  ،اسفندیار را به حمام بردهبه روایتی نیز زرتشت،  .(91همین ویژگی را دارد )همان: 
کند و چون اسفندیار چشمان خود را تن میریزد و او را روییندعا خوانده بر وی می

در دو روایت  .(9، 5: ج3196شیرازی، ماند )انجویپذیر میبندد، چشمان او آسیبمی
روایت شود که در یکی از این دو تن میشفاهی، اسفندیار با رفتن در حوضچۀ آب رویین

کند و در روایتی دیگر کتایون، مادر اسفندیار )انجوی وزیر گشتاسب او را در آب می
تنی اسفندیار را شمیسا نیز بدون ذکر منبع علت رویین .(512ـ9، 3: ج3196شیرازی، 

 .(61: 3199داند )شمیسا، به دستور زرتشت می (Daitya)تی تنی او در رود داهیآب
تنی اسفندیار شده است. مینوی این هایی نیز درباب رویینحلیلها، تجز این روایت 

دهند که در خان سوم و به سبب رفتن به کام اژدها میاحتمال ،ها را ساختگی دانستهروایت
تواند مؤید که داستان زیگفرید میاست؛ ضمن اینتن شدهشدن به خون او رویینو شسته

دهد، چه مینوی تحلیلی در این باره به دست نمیاگر .(91: 3120این دلیل باشد )مینوی، 
کند. همچنین امیدساالر نیز علت های شمنی مطابقت میاشارۀ بسیار ظریفی دارد که با آیین
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داند های طبیعی و ماورائی میخان او و گذر از نشانهتنی اسفندیار را هفتاصلی رویین
 .(599: 3193)امیدساالر، 

های مربوط به اسفندیار گیاه که هر دو شکل آن در روایتتنی با آب و اگرچه رویین
تنی اسفندیار به دلیل عدم کند، دلیل رویینمیشود از الگوها و عناصر کهنی پیرویمیدیده

صراحت منابع پیشااسالمی، نیاز به تحلیل بیشتری دارد و نیاز است تا یک مجموعه از 
ن اسفندیار واکاوی شود. اسفندیار پیش از تنی در داستاهای مرتبط با رویینعناصر آیین

؛ اما دز چند جنگ دیگر داشته استخان برای آوردن خواهران از رویینرفتن به هفت
هایی که با گذراندن آن، آیین ؛آیدشمارمیف اسفندیار بهواقع مقام تشرّخان درهفت

شود. میۀ پهلوان است پذیرفتهجا طبقشخص به عنوان عضوی از گروهی خاص که این
شود تا با است. اسفندیار آماده میشمنی کامالً مرتبطهای خان با آیینلۀ هفتئواقع مسدر

آموزی برای رفتن به جهان زیرین و آوردن که با راز خود را بیاوردخواهران  رفتن به دز
است )ر. ک: الیاده،  برابر روح خواهران یا زن محبوب از جهان مردگان در باورهای شمنی

 .(099ـ9: 3199
که های شمنی نیز ارتباط وجود دارد. چنانتنی، خان سوم اسفندیار و آیینبین رویین 

شدن به خون تنی اسفندیار را رفتن او به شکم و شستهشد، مینوی علت رویینقبالً اشاره
و مرگی های شمنی بیداند؛ اما دو نکتۀ بسیار مهم در این روایت است که با آییناژدها می

نشانی های تیغبلعد؛ دوم صندوقکه اژدها اسفندیار را می: نخست ایناستتنی مرتبطرویین
شدن توسط هیوال و که اشاره شد بلعیدهکه اسفندیار برای کشتن اژدها ساخته بود. چنان

مرگی و یابی به بیکشتن او، رفتن به جهان مردگان و بازگشت پیروزمندانه از آنجا و دست
هایی جادویی برای است؛ همچنین یکی عناصر مهم این الگو ساختن سالح تنیرویین

کشتن این موجود است. اسفندیار نیز در خان سوم برای رویارویی با اژها، صندوقی 
 بلعدمی اژدها پهلوان را ؛ درنتیجهشودنزدیک اژدها می رود ومیدرون آن  ،نشان ساختهتیغ

 کشد:اژدها را می آید ومیو پهلوان از صندوق بیرون 
 جست اسـپ از گزنـدش رهـا   همی

ــرد اســبان و گــردون بهــم  ــرو ب  …ف
ــر ــر بـ ــرد دلیـ ــندوق مـ ــد ز صـ  آمـ

 به شمشیر مغزش همی کرد چـاک 
 

ــا   ــید اســـب را اژدهـ  بـــه دم درکشـ
 …به صندوق در گشت جنگـی دژم 

ــز شمشــیر در چنــگ شــیر   یکــی تی
 همـی دود زهـرش برآمـد ز خـاک    

 (511، 2: ج 3199)فردوسی،      

 . ببر بیان2 ₋2 ₋2
، پوشش خاص «ببر بیان»تنی در شاهنامه، ناپذیری و رویینیکی دیگر از نمودهای آسیب    

« بیان»ابی لفظ رستم است. دربارۀ چیستی این لباس نظریات متفاوتی وجود دارد. ماهیار نوّ
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 .(591: 3129داند )نوابی، و این لباس را منتسب به خدایان می« بغان»یافتۀ لغت را تحول
کند امیدساالر ببر بیان را سگ آبی دانسته و پوشش رستم را لباس این حیوان تعریف می

ارژنه نیز این تعریف را پذیرفته و بر این باور است رضایی دشت .(05: 3193)امیدساالر، 
به معنای کسی است که مثل سگ  که صفت سگزی را عالوه بر انتساب رستم به سیستان،

: 3161ارژنه، و علت آن پوشش پوست سگ رستم است )رضایی دشت کندمیزندگی
های تر پوششهای عامیانه، بیشخوارزمی نیز بر این باور است که بر پایۀ داستان .(91

حال لباس همهبه .(306: 3166ناپذر است )خوارزمی، مربوط به حیوانات دریایی آسیب
ها به واقعیت، جهت گرایش حماسه تنی است. درناپذیر یکی از نمودهای رویینزخم

  .(533: 3199مطلق، است )خالقیناپذیری زره شدهتنی تبدیل به زخمرویین
های دیگر در حماسه ،شدمیناپذیر موجوداتی که با آنها زره ساختهآسیب نمونۀ پوست    

تنها از شود اژدهایی که در افسانۀ ژرمنی به دست فروتو کشته می»خورد. نیز به چشم می
ناپذیر کشد زخمهمچنین گرازی که دیارمد، پهلوان کلتی می ؛پذیر استسوی شکم زخم

: همان « )ناپذیر است.است و نیز شیری که هراکل پوست او را بر دوش خود دارد زخم
نامۀ در لغت« ببر بیان»های متعدد است. ذیل عنوان ببر بیان نیز یکی از این نمونه (530

ام خفتان چرمین که رستم هنگام جنگ پوشیدی و در او تیغ کارگر ن»ت: دهخدا آمده اس
اعتقاد بعضی آن است که آن را …؛ بعضی گویند که آن از پوست اکوان دیو بوده…. نبودی

توان استنباط کرد که ببر بیان از همین موارد می.« جهت رستم از بهشت آورده بودنده ب
ای، ببر بیان جانوری ولی نیست. به روایتی افسانهپوششی ساده نبوده است و چرم ببری معم

: 3192بود که در زمان انوشیروان پیدا شد و تیغ و آب و آتش بر تن او اثر نداشت )باقری، 
طبق روایت منظومۀ ببر بیان، اژدهایی به همین نام در هند پیدا شده و رستم او را کشته  .(33

حماسی، منظومۀمان جامۀ ببر بیان است )هفتسازد که هو از پوست او برای خود لباسی می
دانند بعضی این لباس را از پوست سمور یا سگ آبی و شبیه لباس آناهیتا می .(595: 3160
که این لباس، : نخست اینشاپور شهبازی دو اشاره در این باره دارد .(99: 3165زاده، )قلی
هلوانان از پوست موجوداتی که که پای شاهانه است و خاصیت زرهی ندارد؛ دوم اینجامه

اگرچه چیستی ببر بیان  .(22: 3199ساختند )شاپورشهبازی، کشتند برای خود زره میمی
که ببر ید. نخست ایننماجا ضروری میذکر چند نکته در این موضوع این تحقیق نیست،

دوم  ؛(590: 3160حماسی، منظومۀچون ببر اوستایی، موجودی آبی است )هفتبیان نیز هم
تواند به شکلی شگفت تغییر یابد و این شدن موجودات، حیوانی میکه در سیر حماسیاین

ای و موجودی با پوست احتمال وجود دارد که ببر یا سمور یا سگ آبی به شکلی اسطوره
که رستم برای کشتن او مجبور است از درون او را بشکرد. است؛ چنانآمدهناپذیر درزخم

های مرگ و تجدید حیات و نامیرایی که باورهای شمنی، سمور با آییندر که دیگر این
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گری، پوست تنی است پیوند دارد. عالوه بر نقش درمانهای مرتبط با رویینهمان آیین
آموز را به مرگ و حیات دوباره برساند )الیاده، تواند رازجادویی سمور و پوشیدن آن می

 ؛ه جهان زیرین و بازگشت پیروزمندانه از آن است( که همان نماد رفتن ب091ـ9: 3199
ناپذیر ای و زخمواقع پوست سگ آبی یا سموری اسطورهتوان گفت ببر بیان درنابراین میب

چنان که پیشتر آمد، این  سازد.بوده است که رستم پس از کشتن او، زرهی از پوستش می
کشد و از پوست او زرهی می شود، پهلوانی او راناپذیر پیدا میالگو که موجودی زخم

توان اصالت آن را هایی دارد و میهای دیگر ملل نمونهسازد، در حماسهناپذیر میزخم
شود که مؤید اصالت که در این روایت چند نشانۀ شمنی نیز دیده میتأییدکرد. ضمن این

 داستان است.  
، نزد گودرز در حال رستم در این داستان، در اوان کودکی است و به دور از خانواده

واقع سن بلوغ، سنی است که نوآموز . در(519:  3160حماسی، منظومۀتربیت است )هفت
رود تا آمادۀ می خصوص مادر دور شده و نزد یکی از بزرگان قبیله به تعلیم، باز خانواده

چون توان گفت رستم هم؛ بنابراین می(59: 3165ای خاص شود )الیاده، حضور در جامعه
هایی را ف به مقام پهلوانی است و برای ورود به این انجمن باید آیینسفندیار در حال تشرّا

چون : نخست اینکه رستم همدهد. دو نکتۀ مهم دیگر داستان شکل کشتن اژدها استانجام
نشاند سازد و خنجر بسیار در آن میاسفندیار برای کشتن اژدها صندوقی آهنی می

ر ساخت سالح جادویی است؛ دوم اینکه ( که همان عنص591: 3160حماسی، منظومۀ)هفت
 شکرد:شود و او را از درون میچون اسفندیار توسط اژدها بلعیده میهم

ــد   ــارگی دیوبنـ ــد از بـ ــرود آمـ  فـ
ــر آتــش  ــه شــد بب  فشــانســوی خان

 …خانه در دم گرفـت دم آورد و آن
 تهمـــتن کمـــان را برآرنـــده کـــرد

 

ــین  ــد در آن آهن ــود را فکن ــه خ  خان
 شید از نفس خانه را خـود کشـان  ک

 …فرو تا شدش حلق محکم گرفـت 
 صد و شصت تیرش گذارنـده کـرد  

 (599)همان:                                

ارتباط دارد که  شدن توسط هیوالهای ایرانی با الگوی بلعیدهتنی در روایتبنابراین رویین
های تنی است. از نمونهگی و رویینمریابی به بینمادی از رفتن به جهان زیرین و دست

کند، تنی را تأیید میهای اساطیری جهان که ارتباط سفر به جهان زیرین و رویینداستان
افتد خان هراکلس اغلب در فضای جهان زیرین اتفاق میهای هراکلس است. دوازدهداستان

را در غاری که ( Nemaean( و در خان اول، او شیر نمئی )322: 3199سنت، )ر. ک: پین
ناپذیر بود، به عنوان زره و پوست او را که زخم کشدمینمود جهان زیرین است، 

همچنین در داستان خان دوازدهم هراکلس،  ؛(199: 3161کندی، گزیند )دیکسونبرمی
سنت، پهلوان در جهان زیرین به دنبال آب حیات و مرگ و رستاخیز قهرمانانه است )پین
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تنی او در کند که جاودانگی پهلوان و به عبارتی رویینها تأیید میوایتاین ر .(322: 3199
که هراکلس نیز گرو رفتن به جهان زیرین و همچنین مرگ و رستاخیر دوباره است؛ چنان

ناپذیر به جهان زیرین رفته و به زخم تنی و زرهمانند رستم و اسفندیار برای رسیدن به رویین
ای که الگوی بلعیده شدن توسط هیوال، تکرار اره است؛ اسطورهدنبال مرگ و رستاخیز دوب

 باشد. آن می
 . مهابهارت3 ₋2

تنی به صراحت ذکر و علت های رویینخالف شاهنامه، روایتدر مهابهارت، بر    
تنی پهلوانان بیان شده است. با توجه به کهن بودن متن این منظومه و صراحت بیان رویین

تنی را در دسترس های رویینتوانیم اسطورههای خاص داریم و میحلیلآن، کمتر نیاز به ت
 تنی در حماسۀ هندی از این قرارند:داشته باشیم. نمودهای رویین

 . دریودنه0 ₋3 ₋2

دریودنه، برادر بزرگ کوروان و عموزادۀ پاندوان که حکومت را به قمار از ایشان 
(، مادر او بارز Gandhariقش گاندهاری )تنی او نتن بود. در علت رویینگرفت، رویین

شد؛ پس تن میافتاد، روییناست. به روایت مهابهارت چون نگاه گاندهاری به دریودنه می
فرزند را خواست تا برهنه نزد او شود. دریودنه از شرم حمایلی گل بر عورت خود بست و 

 ؛(213، 5ج :3129هارت، پذیر ماند )مهابنظر گاندهاری بر ران و عورت او نیفتاد و آسیب
دهد. در این می ( بر ران جانBhimaSenaسین )سرانجام دریودنه بر اثر اصابت گرز بهیم

تنانی که به تن کردن او بارز است. عموماً رویینروایت نقش مادر پهلوان برای رویین
یل که شوند، فرزند خدایان هستند؛ مانند تتیس، مادر آشتن میکمک پدر یا مادر رویین

 .(363ـ5: 3161کندی، )دیکسون تن کردبود و فرزند خود را رویینفرزند زئوس 
گاندهاری نیز اگرچه خدا نیست، ارتباط تنگاتنگی با خدایان دارد. او پیش از ازدواج با 

(، یکی از خدایان بزرگ هند و Mahadevaها مهادیو )( سالDhrtaRastraراشتر )دهرته
گیرد )مهابهارت، کند و وعدۀ داشتن صد پسر از او میعبادت می( را šivaهمسر شیوا )

که آید، تاجاییترین علمای دینی به شمار میهمچنین او یکی از بزرگ ؛(339، 3: ج3129
االت دینی خود را از ای هند سؤترین برهمنان افسانهیکی از بزرگ ،(Vyasaحتی ویاس )

توان گفت گاندهاری پیش از ازدواج یکی از یبنابراین م ؛(050، 0)همان: ج پرسیداو می
 تن کردن فرزند دارد.    بزرگان معبد مهادیو بوده است و کارکردی خداگونه در رویین

 . پرسورام2 ₋3 ₋2
( فرزند جمداگنی Parasuramaتنان حماسۀ مهابهارت، پرسورام )یکی دیگر از رویین

(Jamadagniبرهمن است که به دعای پدر خود رویی )تن شد. جمداگنی پنج فرزند ن
ها بود. روزی جمدگن که تغییری در چهرۀ زن خود دیده داشت و پرسورام خردترین آن
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یک نپذیرفتند جز اما هیچ Tیک فرزندان خواست تا مادر خود را بکشندبود، از یک
 .(111، 3)همان: ج تن و مادر او را زنده کردرویین پس جمداگنی به دعا او را ؛پرسورام

 خدایی دارند. پرسورامجمداگنی یکی از هفت ریشی بزرگ است که در هند کارکرد نیمه
( که بیست و یک مرتبه دور عالم گشت 99: 3193نیز ششمین تجلی ویشنو است )ایونس، 

جو( پاک کرد و به برهنمان داد جنگرواـ( )فرمانKšatriyaو زمین را از طبقه کشتریه )
(؛ بنابراین هر دو کارکردی خدایی دارند؛ اما یکی از نمادهای 93، 3: ج3129)مهابهارت، 

 اساسی این روایت کشتن مادر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.   
 . کرنه3 ₋3 ₋2

تنان (، برادر ارشد پاندوان که پدر او آفتاب بود یکی دیگر از رویینKaranaکرنه )    
(، پدر پاندوان، با Pânduاز ازدواج با پاندو ) پیش (Kuntiحماسۀ مهابهارت است. کنتی )

از او باردار شد. پس از تولد کرنه، کنتی او را  ،دانست آفتاب را حاضر کردهافسونی که می
تنی کرنه آمده در روایت رویین .(339ـ6)همان:  ب بگرفتبه آب سپرد و زنی او را از آ

ای داشت که تا زمانی که در گوش ناپذیر داشت. او هچنین گوشوارهاست که پوستی زخم
( و این خود نمودی دیگر از 033، 3شد )همان : جکس بر او پیروز نمیهیچ ،او بود
طلبد و کرنه این دو را ( پوست و گوشوارۀ کرنه را از او میIndraتنی است. ایندره )رویین

( در Arjuna( و سرانجام به دست برادر خود، ارجونه )035، 3دهد )همان: جبه او می
(، Asvatthamanشود. الزم به ذکر است که اشوتهامان )جنگ بزرگ مهابهارت کشته می

پیروز چون گوشوارۀ کرنه، صاحب آن همواره دۀ پاندوان نیز گوهری دارد که هماستادزا
قورقود تنی در حماسۀ ددهای از این شکل رویین( نمونه.060، 5)همان: ج جنگ خواهد بود

تن کند رویینوسیلۀ انگشتری یا حلقه که مادرش به او عطا میگوز بهتپه شود ودیده می
)برزگر  پذیر بودنیز از ناحیۀ چشم آسیب اما او ،(191: 3196شود )مدرسی و بامدادی، می

  .(19: 3161خالقی و دیگران، 
است. اول بار پدرش، دربارۀ منشأ پوست کرنه در مهابهارت به صراحت سخن نرفته 

(  و شاید آفتاب، پدر 033، 3: ج3129کند )مهابهارت، او را از این ویژگی آگاه می ،بآفتا
 است. او این موهبت را به او اعطا کرده

 ناپذیر؛ ارجونه و باورهای شمنی. زره آسیب0 ₋3 ₋2
( Mandhataاست. ماندهاتا )در مهابهارت دو مورد از زره آسیب ناپذیر سخن رفته

 دنیا آمده و عالم را فتح( که از پهلوی چپ پدر بهYuvanasva) فرزند راجه یوواناش
دربارۀ چگونگی رسیدن زره به او  .(116، 3)همان: ج ناپذیر داشتبود، زرهی زخمکرده

است )همان( و گرفتن سالح سخنی در مهابهارت نرفته؛ اما او سالح خود را از برهما گرفته
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داد که زره خود را هم توان احتمالبنابراین می ؛ستو زره از خدایان در مهابهارت مرسوم ا
 باشد؛ اما روایتی کامل از چگونگی آن نداریم. از برهما گرفته

پاندوان چون  .دهدناپذیر، زره ایندرا است که آن را به ارجونه میمورد دیگر زره زخم
به تبعید سال در جنگل سلطنت را در قمار به دریودنه، پسر عموی خود باختند، سیزده

، ارجونه برای آموزش جنگ و گرفتن سالح، از خانواده جدا گذراندند. در این مدت زمان
داند که واقع پدر ارجونه است. کنتی مادر او، افسونی میرود. ایندرا بهنزد ایندرا می ،شده

به راجه پاندو، پدر ارجونه  .(339، 3)همان: ج تواند از خدایان باردار شودن میبه واسطۀ آ
پس کنتی با همان افسون جهار بار  ؛خوابۀ کنتی شودتوانست همسبب نفرین برهمنی نمی

، 3باردار شد که در چهارمین مورد ایندرا را خواست و حاصل آن ارجونه بود )همان: ج
هایی که ویاس به او آموخت توانست هنگام تبعید پاندوان، ارجونه به کمک افسون .(310

( و عالوه بر آموزش نزد 599ـ9، 3ایندرا و دیگر خدایان رود )همان، جبه جهانی دیگر، نزد 
  ناپذیر ایندرا است.ها زره زخمگیرد و یکی از سالحهایی از ایشان میآنها، سالح

ناپذیر تنی و زره آسیبتنی مهابهارات که با الگوهای آیینی رویینتنها روایت رویین
نمودهای رفتن به جهان مردگان را در آن  توانمطابقت دارد همین روایت است که می

شدن فرد از جامعه کند. جداصر الگوی شمنی پیروی مییافت. این روایت از چندین عن
شود. ویاس در شروع رازآموزی است و به کمک یک شمن رازآموزی انجام می

بیه مهابهارت بین زمین و آسمان و جهان زیرین در رفت و آمد است و شخصیتی کامالً ش
ها دارد که تحلیل کامل آن از حوصلۀ بحث خارج است؛ اما باید او را به مثابۀ شمن به شمن

نکتۀ  .(00: 3199)الیاده،  تهادی روح دانست که با جهان مرگان و آسمان در ارتباط اس
های کهن اهمیت دارد آموزش نزد نیاکان است. یکی از آیین مورددیگری که در این 
( که 313باشد )همان: میهان مردگان و آموزش نزد ارواح نیاکان شمنیسم رفتن به ج

تواند گفت در بنابراین می ؛(319: 3165)الیاده، مرگی استیابی به بیحاصل آن دست
تر، روایت مهابهارت چنین بوده که ارجونه برای آموزش نزد نیاکان از جامعۀ شکل کهن

انی دیگر نزد ارواح نیاکان یا پدر خود جدا شده و به کمک ویاس که شمن است به جه
مرگی رسیده که این خود که از خدایان است رفته و پس از آموزش نزد آنها به موهبت بی

 است. ناپذیر درآمدههای جدیدتر به شکل زره آسیبموهبت در الیه
تنی در حماسۀ مهابهارت بیشتر با خدایان و کارکردهای خداگونۀ برهمنان رویین

تنی دریودنه است تنی در این منظومه، روایت رویینمشهورترین روایت رویین است.مرتبط
؛ اما روایت چگونگی شودتن میخدایی دارد رویینبا نگاه مادر خود که حالتی نیمهکه 

های تنی در اساطیر دیگر ملل مطابقت ندارد و نشانههای رویینتن شدن او با نمونهرویین
آموز از شدن نودادن کرنه شاید نمودی از جداآب. روایت بهشودنمیآیینی در آن دیده
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تواند نمودی از جامعه و غوطه دادن او به آب باشد؛ در روایت پرسورام، کشتن مادر می
های اما در هیچ یک از این روایات نشانه ،شدن توسط مادر اعظم و دریدن تن او باشدبلعیده

ها زنیوهای کهن یا آیینی تطبیق دهیم و این گمانهکاملی نداریم که بتوانیم آن را با الگ
 قابل اعتماد نیستند. 

رو هستیم و هیوالیی قهرمان را های ایرانی نیز با کارکرد آیینی اسطوره روبهدر روایت
بلعد و قهرمان با خروج پیروزمندانه از شکم هیوال به های تشرف به پهلوانی میدر حین آیین

رسد. الزم به ذکر است تنی میمرگی و رویینرمانی، یعنی بیهای قههدف اصلی انجمن
ایتِ تواند نمودی جدیدتر از همین الگو باشد. در این روتنی به دست مادر نیز میکه رویین

ردن قهرمان در ور ککه با غوطه کندمیقش همان ایزدبانو را بازیواقع مادر، نتنی دررویین
نظمی آغازین برده و به به جهان زیرین یا اقیانوس بیواقع فرزند را آب یا شستن او، در

شود، تن میکه رود استوکس که آشیل در آن روییناست؛ چنانمرگی رساندهموهبت بی
ترین روایت (؛ اما کهن16: 3161کندی، یکی از پنج رود جهان زیرین است )دیکسون

های جدیدتر داشته، ه در الیهتنی، روایت ارجونه است که با وجود تغییراتی کدربارۀ رویین
 است. شکل کهن خود اسطوره و متقدم بر شکل آیینی را حفظ کرده

 
 گیری. نتیجه3

های کهن تنی در شاهنامه و مهابهارت با آیینهای رویینبا تحلیل و تطبیق روایت
 یافتیم:شمنی به چند نتیجۀ مهم دست

ر رویدادهای خان سوم است که تنی اسفندیاداد که علت رویینتوان احتمال( می3
بلعد و در این نماد پهلوان به دنیای مردگان و نزد نیاکان رفته و پیروزمندانه و اژدها او را می

 یابد. میتنی دستگردد و به رویینزنده از آنجا بازمی
کند و زره رستم در واقع نمودی از ( روایت ببر بیان نیز از همین الگو پیروی می5

تواند با الگوی بلعیده شدن تنی در ایران میهای روییناوست؛ همچنین نشانه رویین تنی
 مرگی منطبق باشد. یابی به بیتوسط هیوال و دست

تر الگوی ( در حماسۀ مهابهارت رفتن ارجونه نزد خدایان یا نیاکان شکل پیراسته1
 شدن توسط هیوال و با آن منطبق است. بلعیده
است. در ی در ایران شکل کهن آیینی خود را حفظ کردهتن( روایت علت رویین0

است و تنها در اسطورۀ ارجونه اصل روایات هندی نیز این اسطوره دچار تغییراتی شده
 است. مانده اسطوره با تغییراتی اندک باقی
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 . 00₋52، صص 2، شمارۀ ادبیات تطبیقی«. قورقود و ایلیاد و اودیسهحماسی دده
 . به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: طهوری.نامهزراتشت(. 3119ـ بهرام پژدو، زرتشت. )

 . تهران: کتابدار.اسطوره و آیین(. 3161ـ پرتو، بابک. )
 . ترجمۀ باجالن فرخی. تهران: اساطیر. اساطیر یونان. (3199سنت، جان. )ـ پین

، 55، شمارۀ نامهایران«. های آن(تنی و گونهببر بیان)رویین(. »3199مطلق، جالل. )ـ خالقی
 .559-511صص
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، دفتر اول، مجموعه مقاالت علوم انسانی«. اسفندیار در برزخ(. »3196ـ خطیبی، ابوالفضل. )
 .310-99صص 
نامۀ ادب پژوهش«. ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرودتحلیلی اسطوره(. »3166حمیدرضا. ) ـ خوارزمی،

 . 301₋329، صص 56سال شانزدهم، شمارۀ حماسی. 
، متن پژوهی ادبی«. تنی اسفندیار در شاهنامهنگاهی دیگر به رویین(. »3169ـ دشتی، مهدی. )

 .59- 9، صص93شمارۀ 
 .تهران دانشگاه: تهران .یدیشه جعفر و نیمع محمد نظر ریز .غتنامهل (.3191اکبر.)علی ـ دهخدا،

. ترجمۀ رقیه بهزادی. تهران: دانشنامۀ اساطیر یونان و روم(. 3161کندی، مایک. )ـ دیکسون
 طهوری.

 ترجمۀ باجالن فرخی. تهران: اساطیر. .اساطیر اسکاندیناوی(. 3199ـ دیویدسون، ه. و. آلیس. )
«. درآمدی بر پیوند ببر بیان و کینۀ سگزی در شاهنامه(. »3161نه، محمود. )ارژـ رضایی دشت

 . 09₋95، صص 5. سال اول، شمارۀ ّهای ادب حماسیپژوهش
 . ترجمۀ فریده فرنودفر. تهران: بصیرت.اسطوره(. 3160آلن. )ـ سگال، رابرت

 .29-20، صص 1تا  3مارۀ . سال سیزدهم، شآینده«. ببر بیان(. »3199ـ شاپورشهبازی، علیرضا. )
 . تهران: میترا.انواع ادبی(. 3199ـ شمیسا، سیروس. )

الگویی سه اسطورۀ مطالعۀ تطبیقی رویکرد کهن(. »3169ـ صالحی، علی و دادور، ابوالقاسم.)
 .369-392، صص 09، شمارۀ شناختیفصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره«. تنرویین

 اهلل صفا. تهران: علمی و فرهنگی. . به کوشش ذبیحنامهداراب(. 3196طرسوسی، ابوطاهر. ) ₋
تنی و چشم مقایسۀ رویین(. »3163ـ فاتحی، اقدس؛ خوشحال، طاهره و محسن ابوالقاسمی. )

، سال چهل و جستارهای ادبی«. های فارسی میانه و شاهنامهپذیر اسفندیار در متنآسیب
 .26-52پنجم، شمارۀ دوم، صص 

المعارف مطلق، تهران: مرکز دایرهتصحیح جالل خالقی .شاهنامه(. 3199بوالقاسم. )ـ فردوسی، ا
 اسالمی. 

 . ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: آگاه. شاخۀ زرین(. 3199ـ فریزر، جیمرجورج. )
 . تهران: کتاب پارسه.دانشنامۀ اساطیر جانوران(. 3165زاده، خسرو. )ـ قلی

نگاهی بینامتنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و (. »3196مد. )ـ مدرسی، فاطمه و بامدادی، مح
 . 192ـ122، صص 1، شمارۀ ادبیات تطبیقی«. تطبیق آن با اسطورۀ ضحاک در شاهنامه

رضا جاللی نائینی. تهران: الدین علی قزوینی. تصحیح محمد(، ترجمۀ میر غیاث3129. )مهابهارتـ 
 طهوری.

، 3. سال اول، شمارۀ نقد و تحقیق«. تنی در شاهنامه و مهابهارترویین(. »5132مهدی، عزیز. ) ₋
 . 91₋99صص 
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 . تهران: دهخدا.فردوسی و شعر او(. 3120ـ مینوی، مجتبی. )
 پور. تهران: اسطوره.. ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلدانشنامۀ اساطیر جهان(. 3199ـ وارنر، رکس. )

، آموزش زبان و ادب فارسی«. تنی اسفندیارویینتأملی دیگر در ر(. »3190ـ وجدانی، فریده. )
 .6-0، صص 91شمارۀ 

 . تهران: اساطیر.فرهنگ شاهنامۀ فردوسی(. 3199ـ ولف، فریتس. )
 (. تصحیح و تحقیق رضا غفوری. تهران: میراث مکتوب.3160. )حماسیمنظومۀهفتـ 
 



 

 

 


