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  7/5/91  :رشيخ پذيتار  9/2/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 كه است فرصت يك ايران، در فرهنگي تنوع و مختلف هاي يتقوم وجود

 حال، عين در شود مي جامعه نشاط و فرهنگي استواري و غناي بيشتر باعث

 در رخنه ايجاد براي تنوع و تعدد اين از كه هستند و بوده پي آن در بيگانگان

 و غنا به توجه با فردوسي يشاهنامه. كنند استفاده ملي و وحدت هويت اركان

                                                 
1. timoormalmir@gmail.com 
2. Soltanikhaled1@gmail.com 
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١٢٢ 1391 پاييز/ چهارمسال / 12 شماره - دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 ملي، وحدت ايجاد در مهم ركن يك عنوان به تواند مي كه دارد استحكامي

 در شاهنامه اهميت تبيين براي. دهد نشان را خود گذشته، كارآمدي همچون

به بررسي تأثير شاهنامه در نام گذاري  ملي، گسترش همگرايي و ايجاد

 روستا 137هاي جغرافيايي شهرستان قروه با چهار نقطه ي شهري و  پديده

هاي جغرافيايي متأثّر از شاهنامه، از  اين پژوهش، با ثبت و ضبط نام. ايم پرداخته

 .كند هاي وحدت ملي جلوگيري مي محو و فراموشي سرمايه

  

هاي اجتماعي،  ملي، سرمايه وحدت حماسه ملي، شاهنامه، :ها كليد واژه

  جغرافياي قروه

  

  مقدمه

 شود و به اعتبار حكمـت و        ادبي جهان محسوب مي    به لحاظ ادبي از شاهكارهاي     شاهنامه
شود و از آنكه حاوي آمـوزه هـاي پايـداري و            هاي آن در ميان مردم جهان ستايش مي       انديشه

مقاوت است منشأ ايجاد آثار هنري در ميان ملل ديگر گشته و بـا اسـتقبال عمـومي رو بـه رو         
استگاه اصلي ظهور و گـسترش      در عين حال، در ايران كه خ      ). 105: 1379رياحي،(شده است   

ي نقطـه  ي ملـي، حماسـه  عنـوان  شاهنامه است به سبب شيوه و چگونگي خلق و تداوم آن به      
 مـورد  سرعت به تصنيف، از پس و است بوده گوناگون هاي  قوميت ميان در وحدت عامل و اتكا

 خـود در   كدر ميزان نسبت به افراد، و است گرفته قرار جامعه مختلف طبقات و افراد استقبال
 و شـاعران  كـه  اي  گونـه  انـد؛ بـه     بـوده  مـانوس  آن بـا  متفاوت يها  شيوه با و مختلف يها  دوره

نيـز بـه     مـردم  يتـوده  و انـد   گرفتـه  بهـره  آن مـضامين  از خـود  روش و سبك به نويسندگان
 و مـضامين  از سـرگرمي  و تفـنّن  گـون، گـاهي بـا عمـق جـان و گـاهي بـا              هـاي گونـه     صورت
چهـار  اند؛ از سخن نظامي عروضـي در          اند و با آن دمخور گشته       بهره برده  شاهنامه يها  داستان

بيست و پنج سال در آن كتـاب مـشغول          «: ي فردوسي نوشته است   ي شاهنامه  كه درباره  مقاله
را به آسـمان عليـين بـرد و در     و الحق هيچ باقي نگذاشت، و سخن. شد تا آن كتاب تمام كرد

خـان    تا يادداشـت ميـرزا فتـاح      ) 79-78: 1388مي عروضي، نظا(» عذوبت به ماء معين رسانيد    
خواني مردم ممسني كه آن را شـغل مـردم نوشـته              ي شاهنامه  درباره 1261گرمرودي در سال  
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شغل آنها از اعلي و ادني شهنامه خواندن است، و اطفالـشان هـم بعـد از خـتم قـرآن،                     «: است
خـواني در     و تأثيري كـه شـاهنامه     ) 471: 1372رياحي،(» نمايند  شروع به خواندن شهنامه مي    

جلوه دادن نفوذ شاهنامه و فردوسي در ميان مردم براي هانري ماسه، محقّق فرانسوي داشـته                
دل و    عـوام و خـواص يـك      «: نويـسد   ي آن مـي   است كه نزديك به هشتاد سـال پـيش دربـاره          

ور شگفتي  ي اين سط  به نويسنده . دارند  جان در بزرگداشت شاهنامه ي فردوسي گام بر مي          يك
خوشايندي دست داد، هنگامي كه چند قطعه شـاهنامه از زبـان مـردم يـك دهكـده در يـك                     

ها و در     خانه  هاي حماسي اكنون نيز در قهوه       داستان. ي دور دست ايران به گوشش رسيد      ناحيه
سنّت عاميانه با شاهنامه همدست است تا يـاد پهلوانـان          . بعضي از محافل نيكوكاران داير است     

 .)338: 1375ماسـه، (» ويـژه سيـستان جـاوداني سـازد      يي نقاط ايـران بـه       اي را در پاره     افسانه
 ايران آيينه ي  در اقوام گراييهم تقويت در آن نقش و ملي هويت شناخت در شاهنامه اهميت

 مـضامين  بـا  ي مرتبط عاميانه يها  داستان و باورها گردآوري و است ناپذير انكار ملي وحدت و
چـشمگير   ملـي  فرهنـگ  از متأثّر فكري يها  بنياد وها    ريشه شناخت و بازسازي براي شاهنامه

 .بود خواهد

 وهـا     اسـتان  بـا  همجواري و جغرافيايي جمله موقعيت  از متعدد، داليل به قروه شهرستان
 و رفـت  كانون دامداري، و كشاورزي مساعد غني، موقعيت  معادن قديمي، و سابقه با شهرهاي

 و كُرد، تـرك  (زباني و )شيعه و سني  (مذهبي   تنوع كنار در فرهنگي دالت تبا .است بوده آمدها
 حيـث،  ايـن  از و است كرده ايجاد فردي به منحصر يها  ويژگي،  محدوده اين در ساكن) فارس
و تـأثير آن در وحـدت و يكپـارچگي قابـل           قروه ي مردم عاميانه ادب در ملي يحماسه بازتاب

 نقـل  سـينه  بـه  سـينه  كـه  ييهـا   قـصه  وها    داستان ميان از شهرستان اين مردم توجه است و  
انـد بـر ايـن اسـاس          داده  مـي  اهميتها    داستان ساير از بيشتر شاهنامه يها  داستان به شده  مي

انـد آن را بـا نـام پهلوانـان و           است كه هر جا در كوه و دشت، نشان يا برجستگي خاصي ديـده             
ي اي و ديرينـه  ي خـود را بـا قلمـرو اسـطوره       اند تا قلمـرو جغرافيـاي       شاهان شاهنامه پيوند زده   

شاهنامه پيوند بزنند و هويت تاريخي خود را اسـتوارتر كننـد؛ شـاهنامه بـراي آنـان همچـون                 
هـاي قـروه عمـدتاً        راويان داستان . نگرند  ي خود را در آن مي     يي است كه سيماي گذشته     آينه
كننـد   از اجداد و بزرگاني نقل مـي سواد يا كم سواد هستند باسوادها نيز اصل روايت خود را      بي

هاي شاهنامه همچون   اين راويان، قهرمانان و شخصيت    . اند  كه از خواندن و نوشتن بهره نداشته      
انـد و برخـي حـوادث         ي خـود كـشانده    رستم، رخش، زال، اسفنديار و كيخسرو را بـه منطقـه          
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هاي تمدن را در      و نشانه اند يا اينكه آبادي       شاهنامه را در پهنه ي منطقه ي قروه جاري ساخته         
هايي كه حكايت از سفر       اند مثل روايت    اين منطقه به قهرمانان و شاهان شاهنامه منسوب كرده        

كند كه از يكسو مبتني بر گذر پهلوان از هفتخان اسـت و از سـوي ديگـر،         رستم به منطقه مي   
گـاهي  . ردم اسـت بيانگر عالقه به قهرمان به عنوان برآورنده ي آرزوها و گرهگشاي مشكالت م       

هاي جغرافيايي، حاصل تركيـب دو يـا چنـد روايـت              هاي مردمي درباره ي پديده      برخي روايت 
اوريه كه تركيبي است از خـان اول   » ديو زندان «شاهنامه است مثل روايت فتح اهللا فرهادي از         

از روي  » ديـو رسـتم   «همچنان كـه روايـت      ) 96/2-94 و 92/2: 1374فردوسي،(و سوم رستم    
كه آن را با ماجراي كشتن ديـو سـفيد تركيـب    ) 97/2-95:همان( رستم ساخته شده    هفتخان

ي چاه سخن رفته، مربوط به داستان بيژن و منيژه          اند آن بخش هم كه از سنگ بر دهانه          كرده
است كه وقتي بيژن را به دستور افراسياب در چاه افگندند سنگي كه اكـوان ديـو در بيـشه ي             

گـاهي  ). 32/5:همـان (كش آوردند و بر در چاه ارژنگ نهادند         ن گردون چين افگنده بود با پيال    
ر   لم لـه    ئه«ي  خورد مثل اينكه درباره     ها به چشم مي     نيز تعدد روايت در توجيه برخي نامگذاري      

دو روايت وجود دارد يكي فرو رفتگي سطح  ») ها  جايگاه علَم- ((чelem Ler yataxy)ياتاغي 
در . پندارد و ديگري، جاي مـشت و پنجـه ي رسـتم             مي) ع(ي  سنگ را جاي مشت حضرت عل     

نيـز همـين تعـدد    » ) سنگ سـوراخ شـده  -(» )Kuçik Kunatê(كوچك كوناتي «مورد روايت 
ها مبتني بر عشق و عالقه به حفظ عناصر هويت ملي با تكيـه بـر                  اين تعدد روايت  . وجود دارد 

، رسـتمي مـسلمان بـا       »ببـر بيـان    «آيين و اعتقادات مذهبي است چنانكـه رسـتم در روايـت           
رسـد بـه نمـاز        هايي آرماني است چون وقتي در راه عـراق بـه روسـتاي مـشيرآباد مـي                  ويژگي

در اين گونـه روايـات، گـويي        . زند  ايستد و در نمازگاه، سنگ پراني ديوان به او آسيبي نمي            مي
 كننـد تـا بـر        مـي  بـا هـم آرزو    ) ع(اند كه رستم را با حضرت علي        مردم با مولوي همصدا گشته    

  :ها غلبه كنند سستي
 زين همرهان سست عناصـر دلـم گرفـت        

  

ــتانم آرزوســت    ــدا و رســتم دس ــير خ  ش
  

  )80: 1370مولوي بلخي،(

هـا بازيافـت مثـل        ها را مي توان در شاهنامه بـا برخـي دگرگـوني             گاهي نيز برخي روايت   
گر عمـق گـسترش داسـتان    كه انتساب قلعه و كاني به اسفنديار، بيـان   » كاني اسفنديار «روايت  

انتساب قلعه به اسفنديار از آن است كه اسفنديار در گنبدان دژ            : اسفنديار در اين منطقه است    
همچنين خواهرانش را پس از گذر از هفتخان با تدبيري          ) 132/6: 1374فردوسي،(زنداني بود   
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سـفنديار از آن    و انتساب كاني و چـشمه بـه ا        ) 204/6: همان(بازرگاني از رويين دژ نجات داد       
است كه وقتي در گنبدان دژ به درخواست مؤكّد جاماسب، بندها را گسيخت و جامه ي نبـرد                  

خواهي لهراسب و برادرش بپردازد از خداوند خواست تا به او يـاري دهـد تـا                 پوشيد تا به كين   
  ها را آباد سازد و  ي نو بسازد، رباطصد آتشكده

ــذرد     ــرو نگ ــركس ب ــه ك ــخّي ك ــه ش  ب

ــاه   ــنم چـ ــزار  كـ ــد هـ ــدرو صـ  آب انـ

  

ــسپرد    ــي نـ ــر پـ ــور و نخچيـ ــدو گـ  بـ

ــار   ــيش كـ ــردم خـ ــنم مـ ــوانگر كـ  تـ
  

  )153/6:همان(

و » كـاني سـيد   «و  » كـاني زال  «هاي    را در روايت  » كاني اسفنديار «اما مثل همين روايت     
كـه در شـاهنامه، آبادسـازي يـا احـداث             اند در حالي    به زال و رستم نسبت داده     » كاني رستم «

ي اين روايات چه قدمت آن در شـاهنامه تأييـد           همه.  و رستم منسوب نيست    اي به زال    چشمه
شود چه عين آن روايات در شاهنامه نيامده باشد، گواه قدمت روايات در ميـان مـردم اسـت و               

نسبت دادن چشمه و    . ي فرهنگي در نواحي مختلف ايران است      ي اشتراك ديرينه  نشان دهنده 
هـاي   ني بـر اهميـت آب در ايـران اسـت همـان كـه شـكل       آب به زال و رستم و اسفنديار مبت   

اي آن مربوط به ايزد بهرام است كه در شاهنامه به شكل پهلـوان اژدهـاكش در آمـده                     اسطوره
داد، بزرگتـرين   در ايران باستان ابري را كه باران نمـي  «. است و از كاوه به بعد تكرار شده است        

خواندنـد، كـه بـه معنـي مخفـي كننـده و دزد               مـي  vritraاند، و به نام       دانسته  دشمن خود مي  
كنند و بدن او را سوراخ سوراخ ساخته، باران محتـوي آن را               خدايان به وي حمله مي    . باشد  مي

يكي ايزد بهرام كه نـام او  : اين لقب بزرگ نصيب دو تن از ايزدان شده است. ريزند به زمين مي 
تـرين دشـمن   را كـه خـود ذاتـاً بـزرگ    ي اين صفت است و ديگر ايندره يا اندخود تحول يافته 

ياحقي به اشـتقاق  ) 221: 1378 نيز سركاراتي،150: 1388ياحقي،(» شود وريتره محسوب مي  
ت مبـارزه بـراي آزادي آب و                    و تأثير و دگرگوني    هايي كه ايزد بهرام كرده است با همـين هويـ

ن شكل ديگري از ايـزد      باران پرداخته است اما مردم با توجه به شهرت رستم، رستم را به عنوا             
 محـل سـر خـوردن    - ((dîw surîden)ن ديوسوريده«در داستان . اند بهرام، همدم خود ساخته

نيز رستم به اعتبـار شـهرتش در ميـان مـردم، در نقـش پهلـواني كـه دزد آب را اسـير                        » ديو
هي نيز قدمت ايـن تـصور را گـوا        )  گبر -(وور  نامگذاري استخر به گه   . سازد جلوه كرده است     مي
  . كند مي

هاي حاوي افسانه در شهرستان قروه شامل چهـار نقطـه ي شـهري قـروه، سـريش           مكان
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هـايي    مورد، پديـده 29 مورد است كه از اين ميان 40 روستا كمتر از 137آباد، دلبران، دزج و  
هـا،    در جدول زير، نام اين مكان     . هستند كه هر كدام به نوعي با مضامين شاهنامه پيوند دارند          

  .اي از افسانه ي آنها آمده است اد، محل استقرار و خالصهتعد
  

  خالصه ي افسانه  محل استقرار  تعداد  ) ي جغرافيايي پديده(مكان   رديف

  آباد و باغلوجه ميمنت  2  ميخ رستم  1
سنگي شبيه به ميخ كه رستم اسبش را به آن بسته 

  .است

  پناهگاه اسب رستم  روستاي اوريه  1  چاله رستم  2

  .غاري كه رستم، ديو را در آن انداخته است  قروه و اوريه  2  زندانديو   3

  .يي كه رستم بر روي تپه درست كرده است قلعه  اوريه  1  قلعه رستم  4

5  
  )Qeîa qeyte(» يته ال قه قه«كوه 

  )ي قيتهقلعه(= 
  منزلگاه رستم  وره گه آباد حياته امين  1

6  
  )Yeke birc(»  برج كه يه«كوه 

  )تك برج(= 
  سنگر رستم  وره گه آباد حياته امين  1

7  
 til Tirxêne(» وار تل ترخينه هه«

hewar =) (نشينان تپه ترخينه كوچ(  
  وره گه آباد حياته امين  1

تكه سنگ بزرگي كه معتقدند ريگ داخل كفش 

  .رستم بوده است

  3  آخور رخش  8
مشيرآباد : در روستاهاي

  آباد پلوسركان، نعمت

تعقدند رستم آن را براي فرو رفتگي سنگي كه م

  .اسبش درست كرده است

  پلوسركان  1  آخور بچه رخش  9
آخور سنگي كه معتقدند رستم آن را براي بچة 

  رخش درست كرده است

  تن اي منسوب به اسفنديار رويين چشمه  كنگره  1  )چشمه اسفنديار(= كاني اسفنديار   10

  زال پدر رستماستراحتگاه   چاغربالغ  1  )چشمه زال(= كاني زال   11

  اي كه رستم از آن استفاده كرده چشمه  ميهم عليا  1  )چشمه رستم(=كاني رستم   12

  گذرگاه رستم  احمدآباد  1  )چشمه سيد(كاني سيد   13

14  
اي در روستاي  نام تپه(= تپه قصالن 

  )قصالن
  قصالن  1

خاك چكمة –2 خاك توبره رخش -1: ها روايت

   توسط ديوها درست شده– 3رستم 

  زرينه  1  تپه رستم  15
–2اي كه رستم در آن سنگر گرفته  تپه–1:ها روايت

  اي كه از خاك داخل كفش رستم درست شده تپه

  ؟)آباد يا وينسار ناظم: (نامعلوم  1  قلعه سفيدحصار  16

ي خاك توبره–2 زندان كيخسرو -1: ها روايت

 محل نبرد –4 محل جنگ هفت لشكر –3رخش 

  رستم و سهراب

  محل بزم هوشنگ شاه  شوران جامه  1  نگرجام ل  17

18  
  )Kuçiknandan(كوچك ناندان 

  )جا ناني سنگي(= 
  الن اميرآباد قلعه  1

سنگي شبيه به ناندان كه معتقدند رستم آن را بر 

  .روي صخره قرار داده است
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١٢٧            شهرستان قروه هاي جغرافيايي امگذاري پديدهي ملّي در نتأثير حماسه

19  
 »)Kuçik Kunatê(كوچك كوناتي 

  )سنگ سوراخ شده(= 
  گاللي  1

عتقدند بر اثر تير سوراخ بزرگي بر نوك كوه كه م

  رستم اين سوراخ به وجود آمده

20  
 »)Sewz Pûş(سه وز پووش 

  )جايي كه پوشش سبز دارد(= 
  محل نشستن تير رستم  گاللي  1

  محل نماز خواندن رستم  مشيرآباد  1  نمازگاه رستم  21

22  

 чelem Ler)ر ياتاغي م له له ئه
yataxy)  

  )ها جايگاه علَم(= 

  شهر قروه  1
 محل – 2 محل استراحت رستم – 1: ها روايت

  )ع(استراحت حضرت علي

23  
  (dîw surîden)ن  ديو سوريده

  )محل سر خوردن ديو(= 
  محل كشاندن ديو توسط رستم  شهر قروه  1

24  
  (saî daşe)سال داشي 

  )سنگ انداخته شده(= 
  هايي كه رستم براي تعيين مرز انداخته سنگ  شهر قروه  1

25  
 »(kuÇik Qut)»كوچك قوت«كوه

  )سنگ برجسته (= 
  محل پناه فرامرز براي در امان ماندن از بهمن  جداقايه  1

      29  جمع

هـاي    مكان و يا پديده ي جغرافيايي كه به صورت جدول مشخص شد، مكان      29عالوه بر   
ي در محـدوده : ديگري نيز هست كه به نوعي با موضـوع ايـن تحقيـق پيونـد دارنـد از جملـه             

وجود دارد كـه سـبب انتخـاب نـام آن بـه             » مازندران«اي به نام       منطقه روستاي شوراب خان،  
درستي مشخص نيست، و البته بعيد است از روي نام مازندران كنوني الگوبرداري شـده باشـد                 

خـواني و سـخنِ راويـاني كـه محـل برخـي از وقـايع ماننـد                   ي شـاهنامه  اما با توجه به سـابقه     
داننـد، بـه نظـر     آباد از توابع قروه مـي  دولي و سريش  هاي مركزي، چهار    را در بخش  » هفتخان«

براي اين منطقـه، متـأثّر از شـاهنامه اسـت چـون مازنـدران،               » مازندران«رسد انتخاب نام      مي
  ).37/2: 1386فردوسي،(مقصد نهايي رستم پس از گذر از هفتخان است 

  

  هاي تحقيق پرسش -2

  ن قروه چيست؟هاي جغرافيائي در شهرستا  مبناي نامگذاري پديده-1
   تأثير حماسه ملي در ايجاد وحدت در ميان مردم قروه به چه ميزاني است؟-2
  

   هدف تحقيق-3

  .هاي وحدت ملي و تالش براي حفظ و گسترش آنها شناخت بيشتر سرمايه
  

   روش تحقيق-4
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هاي مناطق مختلف شهر و روستاهاي شهرسـتان قـروه بـا              تأثير شاهنامه را در نامگذاري    
ها به صورت طبيعـي       ايم؛ اين بررسي در مواردي است كه نامگذاري         ني بررسي كرده  روش ميدا 

بنـا بـر   . اي كه زمان نامگذاري به لحاظ علمي قابـل تعيـين نباشـد    صورت گرفته باشد به گونه 
در شهرسـتان   . هاي مشخص و قراردادي خارج از موضـوع ايـن پـژوهش اسـت               اين، نامگذاري 

يعت بر اساس عوامل مختلف، هـر كـدام بـه نـامي مـشهور                اجزاي طب  – به طور طبيعي   –قروه
اند و البته برخي از اجزا به صورت مشترك، در اكثر مناطق و يا روستاها تكرار شده است،                    شده

  . وجود دارد) چشمه سفيد -(» )Kanî çermû(رموو كاني چه«مثال چندين چشمه با نام 
  

   مرتبط با شاهنامهيهافسانهاي حاوي   مكان-5

 –هاي حاوي افسانه ي مرتبط با شاهنامه در شهرستان قروه در بيست و يك نقطـه                 نمكا
اكثـر  .  متمركـز شـده اسـت      –و بيـست نقطـه ي روسـتايي       ) شـهر قـروه   (ي شهري   يك نقطه 

اند كه نفـوذ       در نوار جنوبي و كوهستاني قروه واقع شده        – مورد 20 بيش از    –هاي مذكور   مكان
  .دهد ين مناطق را نشان ميخواني در ا و رواج بيشتر شاهنامه

   شهر قروه-5-1

 كيلـومتري  72 كيلـومتري شـرق سـنندج و       93 در   – مركز شهرستان قـروه      –شهر قروه 
اي مرتبط با مضامين شاهنامه در قروه عبارتند          هاي افسانه   مكان. شمال غربي همدان قرار دارد    

  :از

  )اه  جايگاه علَم-((чelem Ler yataxy) ر ياتاغي م له له ئه -1

ي تپه سوم كـه شـامل       محلي است در نزديكي سرانجيك و در دامنه       » ر ياتاغي   م له   له  ئه«
» ر ياتـاغي  م لـه  لـه  ئـه «قسمتي كه با چند تكه سنگ بزرگ به طلـسم   –1: شود  سه قسمت مي  

الي ايـن     مشهور است؛ اهالي معتقدنـد كـه در گذشـته سوسـمار و يـا سوسـمارهايي در البـه                   
كـه از   » ر ياتـاغي    م لـه    له  ئه« پناهگاه   –2. راي آنها عجيب بوده است    ها وجود داشته كه ب      سنگ

 در بـين دو قـسمت      –3. برآمدگي سنگي حاصل شده و براي رهگذران پناهگـاه خـوبي اسـت            
هايي وجود دارد كه شكل آن ماننـد جـاي يـك              مذكور و بر روي يك سنگ بزرگ، فرو رفتگي        

  .ي بزرگ استپنجه
  

  »ر ياتاغي م له له ئه«روايت 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

١٢٩            شهرستان قروه هاي جغرافيايي امگذاري پديدهي ملّي در نتأثير حماسه

به اين منطقه آمده    ) ع(اي معتقدند كه حضرت علي      عده: در اين باره دو روايت وجود دارد      
استراحت كرده و چون سقف پناهگاه در حال ريـزش          » ر ياتاغي   م له   له  ئه«و در قسمت پناهگاه     

مشت خود را به زير آن گرفته، سقف را نگه داشته و اكنون جاي مـشت       ) ع(بوده، حضرت علي  
 همچنين در مورد فرو رفتگي سطح سنگ معتقدند كه حضرت علي بـه آن          وي مشخص است،  

ي رسـتم بـوده     ها، جـاي مـشت و پنجـه         اما برخي معتقدند كه آن فرو رفتگي      . تكيه زده است  
  .است

  )محل سر خوردن ديو=  ((dîw surîden)ن   ديو سوريده–2

ي به نام معدن     و در نزديكي محل    –تر از تپه ي سوم         پايين –در قسمت جنوبي سرانجيك   

= ( »ن  ديـو سـوريده   «، در سراشيبي تپه، يك قسمت هموار وجـود دارد كـه بـه               »ارباب قنبر «

 500حـدود   (» ن  ديـو سـوريده   «در قسمت شـمالي     . مشهور شده است  ) محل سر خوردن ديو   
وور  گـه «آثاري از يك گودي وجود دارد كـه در گذشـته، اسـتخري بـزرگ بـوده و بـه            ) متري
» ن    ديـو سـوريده   «همچنـين در قـسمت جنـوبي        . شهرت داشته است  ) گبراستخر   -(» گويلي

گوينـد و در      مـي » ديـو زنـدان   «و يا   » ديو غار «غاري وجود دارد كه به آن     )  متري 300حدود  (
  .آيد فصل سرما، بخار و يا گازي از آن بيرون مي

  

  » ن  ديو سوريده«روايت 

كرده و به مزارع      ردم را اذيت مي   در گذشته ديوي م   : گفتند  ام كه مي    از گذشتگان شنيده  «
دزديـده و بعـد هـم     آب مـي » وور گـويلي  گه«رسانده و هر شب از استخر       كشاورزي آسيب مي  

كرده، تا اينكه رستم آمده و آن ديو را گرفتـه و كـشان كـشان او را بـه                      مسير آب را عوض مي    
 است و بعـد  جاي سر خوردن ديو مشخص » ن    ديو سوريده «برده كه در محل     » ديو غار «طرف  

  ).شهر قروه. بخش مركزي. با سواد.  ساله72. موسي ملكي(» ديو را در آن غار انداخته است

  ) سنگ انداخته شده-( (saî daşe) سال داشي –3

بـه   تعدادي سنگ وجـود دارد كـه  » داغ قره«و » داغ آق«هاي  و كوه » وا  كوله«در بين كوه    
ي كوه  همچنين در نزديكي آن و در ميانه      . دگوين  مي)  سنگ انداخته شده   -(» سال داشي «آن  

پوشش گياهي، شكلي را به وجود آورده كه شبيه به يـك جـاي پـاي بـسيار بـزرگ                » داغ  آق«
  .است

  

  »سال داشي«روايت 
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» داغ  قـره «و  » داغ  آق«هـاي     با مارهاي كوه  » كوله وا «در گذشته يك زماني مارهاي كوه       «
هايي را براي تعيين مـرز   لوگيري از نزاع آنها، سنگاند، كه رستم براي ج در جنگ و جدل بوده 

و ايـن محـل، مـرز بـين مارهـاي      . ندا گفته» سال داشي«ها  اندازد و از آن پس به آن سنگ  مي
همچنين در مورد شـكلي كـه شـبيه بـه           . بوده است » داغ  قره«و  » داغ  آق«و مارهاي   » وا  كوله«

. موسـي ملكـي   (» يعني جاي پاي رستم است    » ره  خ يه   يه  م ئه   روسته«: گويند  جاي پا است، مي   
  ).بخش مركزي. باسواد.  ساله72

   روستاي اوريه-5-2

 كيلومتري جنـوب غربـي شهرسـتان قـروه     10روستاي اوريه از توابع بخش مركزي و در        
» اورنگ ديـو  «اي معتقدند كه اوريه، جاي        در مورد وجه تسميه ي اوريه، عده      . قرار گرفته است  

  : اي روستاي اوريه عبارتند از  افسانههاي مكان .بوده است

دهانه ي غار، حدود يـك مترمربـع        . ي غارهاي چاهي است   از زمره  :»ديو زندان  « غار -1
  .  متري عمق دارد و شكل آن تقريبا مانند قيف است50اين غار، . است

گويند؛ شامل يك فـرو    هم مي » ي رخش چاله«كه به آن    » چاله رستم  «: چاله رستم  -2
 متر مربع است كه زمين درون آن به زيـر كـشت   3000ي بزرگ در حدود    ا يك چاله  رفتگي ي 

  .رود گندم مي

ي بلندي قـرار دارد كـه بـر روي آن آثـار بـه      تپه» چاله رستم«در كنار :  قلعه رستم -3
در كتـاب   . مشهور شده است  » قلعه رستم «ي قديمي وجود دارد كه به       جاي مانده از يك قلعه    

هاي مرتبط با مضامين شاهنامه از سراسر ايران جمـع آوري              در آن داستان   كه» نامه  فردوسي«
انجوي شيرازي،  (نيز چاپ شده است     » چاله رستم و ديو زندان اوريه     «شده، داستان مربوط به     

نامه نقل شـده در حـال حاضـر در ميـان مـردم رايـج           اما روايتي كه در فردوسي    ) 164: 1369
  :نيست، روايت رايج بدين شرح است

  

  »چاله رستم«، »قلعه رستم«، »ديو زندان«روايت 

در حـال اسـتراحت     » م  ال رووسـه    قه«يك روز، رستم در     . اين منطقه شكارگاه رستم بود    «
بسته بود تا از تيررس در امان باشد و كسي نتواند از دور او              » م  چاله رووسه «بود و اسبش را در    
رسـتم در حـال خـواب بـود و         . آنجا آمد ديو سفيد به قصد كشتن رستم به        . را هدف قرار دهد   

كوبد تا يك چاله بـه وجـود          رخش براي اينكه رستم را بيدار كند، آنقدر سمش را به زمين مي            
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آيـد و ديـو را        شود و به جنگ ديو سفيد مي        از اين سر و صداي رخش، رستم بيدار مي        . آيد  مي
بـرد و او را در        مي» و زندان دي«كشان، ديو را به طرف        گيرد و كشان    دهد و او را مي      شكست مي 
گذارد تـا ديـو سـفيد نتوانـد از آن خـارج              اندازد و سنگي را هم به دهانه ي آن مي           آن چاه مي  

در اين مسيري كه رستم، ديو سفيد را بر روي زمين كشيده، به علت نفس ديو در آنجـا                   . شود
ـ            . شود  هيچ گياهي سبز نمي    و توسـط رسـتم     از نقاط دورتر و از خود روستا مـسير كـشيدن دي

» مـشخص اسـت  ) رنگين كمـان  -(» )xiwre zerîne(رينه  خوره زه«مانند جاده و يا به شكل 
  ).روستاي اوريه. بخش مركزي. كشاورز. سواد بي.  ساله90. محمد رستمي(

  

  :هاي ديگر روايت

يكي از ديوها از فرمان رستم      . كردند  ديوها تابع رستم بودند و فرمان رستم را اطاعت مي         «
.  سـاله  80.ابراهيم فدايي (» زنداني كرد » ديو زندان «پيچي كرد، رستم هم او را گرفت و در          سر

 ).روستاي تكيه عليا. بخش چهاردولي. كشاورز. باسواد

رخـش هـر چـه پـايش را بـه           . آيد  رستم در حال خواب بوده كه اژدهايي به طرفش مي         «
شـود؛ نـصفي از    خوردن رستم مـي شود تا اينكه اژدها مشغول  كوبد رستم بيدار نمي   زميـن مي 

گـذارد و از لـب        آيد و پايش را روي لب پايين اژدها مـي           رستم را قورت داده بود كه رخش مي       
شـود و اژدهـا را روي    آن وقت رستم بيدار مـي . دهد گيرد و اژدها را جر مي    باالي اژدها گاز مي   

.  سـاله 67. اهللا فرهـادي فـتح  (» انـدازد  گذارد و آن را به داخل ديو زندان اوريـه مـي   رخش مي 
  ).آباد روستاي آصف. بخش مركزي. كشاورز. سواد بي

 هـاي اطـراف اوريـه و مـشيرآباد كمـين            رستم براي گرفتن اكوان ديو چند سال در كوه        «

كند و در نزديكي مشيرآباد براي خود نمازگاه و بـراي رخـش، آخـوري بـر روي يـك تكـه            مي
. انـدازد  بينـد و بـرايش كمنـد مـي     كوان ديو را ميكند، تا اينكه روزي ا سنگ بزرگ درست مي 

اندازد و از آن بـه بعـد    افتد؛ رستم هم او را در چاهي در اوريه مي اكوان ديو در كمند رستم مي 
بخـش  . كشاورز. سواد  بي.  ساله 66. سيد اسماعيل احمدي  (» گويند  مي» ديو زندان «به آن چاه    

  ).روستاي گنجي. مركزي

  اوريه روستاي مشيرآباد -5-3

 كيلومتري جنوب غربي شهرسـتان      12روستاي مشيرآباد اوريه از توابع بخش مركزي در         
هـاي جغرافيـايي داراي افـسانه در     يكي از مكـان  . ي كوهستاني قرار دارد   قروه و در يك منطقه    
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از لحـاظ ظـاهري     . است كه در شمال غربي روستا واقع شـده اسـت          » آخور رخش «اين روستا   
 متر و قطري به همين اندازه كـه در        2 بزرگي است با ارتفاع بيش از        تكه سنگ » آخور رخش «

  .مشهور است» خش ئاخور ره«ي آن يك فرورفتگي وجود دارد و در بين مردم به ميانه

  ) آخور رخش-(» )axur RexşЧ( خش  ره ئاخور«روايت 

ه ام كه اين منطقه گـذرگاه رسـتم بـوده و او گـاهي بـه ايـن منطقـ        از گذشتگان شنيده  «
رستم بر روي اين سنگ آخوري درست كـرده و علـف رخـش را در آن ريختـه           . آمده است   مي

همچنين در قسمت پايينِ آخور رخش، تعدادي سنگ وجـود دارد كـه در مـورد آن دو                  . است
اي   فالخـن، وسـيله  -(» )Qeîmasik(لماسـك    قـه «رستم با : گفتند اي مي ام؛ عده روايت شنيده 

ديوها از روي كوه    : گفتند  اي هم مي    ا را براي ديو انداخته است و عده       اينه) براي سنگ انداختن  
اند و او نيز با دست آنهـا را گرفتـه و بـر روي هـم گذاشـته         ها را براي رستم انداخته      اين سنگ 

  ).روستاي مشيرآباد اوريه. بخش مركزي. كشاورز. سواد بي.  ساله61.عباس صادقي(» است
  

  :هاي ديگر روايت

در بين راه وقتي بـه  . افتد به راه مي )  ببر بيان  -(» ور بيان   به«كشتن اژدهاي   رستم براي   «
شـود،    وقتي از خـواب بلنـد مـي       . كند  در آنجا استراحت مي   . رسد  نزديك روستاي مشيرآباد مي   

اي   گيرد و در گوشـه      ها را مي    رستم سنگ . كند  بيند از روي كوه يكي برايش سنگ پرت مي          مي
كشد و از روي كوه ديوي بـه   بعد از آن رستم با صداي بلند فرياد مي. ردگذا آنها را كنار هم مي   

شود آن ديـو را بـه زمـين بزنـد و بعـد       شود و موفق مي  رستم با ديو درگير مي    . آيد  طرفش مي 
خـورم؛    به دردت مي  . من را نَكُش  : گويد  ديو به رستم مي   . آورد تا او را بكشد      خنجرش را در مي   

در آن زمـان  . كسي من را به زمين بزند تا دنيا دنيا ست غالمش شـوم ام كه هر      زيرا عهد كرده  
بعد از . بود» گوش گليم«اسم اين ديو   . كردند  ديوها شرطشان درست بود و به عهد خود وفا مي         

كنـد و     زنـد و بـراي رخـش آخـوري درسـت مـي              آن رستم با مشت به تخته سنگ بزرگي مي        
ور   شود و براي كـشتن بـه        رستم مي ) تكار اسب  خدم -(» )Meyter(ر    يته  مه«هم  » گوش  گليم«

. بخـش مركـزي   . كـشاورز . سـواد   بي. ساله72. خليفه ولي برومند  (» كند  بيان او را همراهي مي    
  ).روستاي جامه شوران

روزي رستم  . در روستاي مشيرآباد، تخته سنگي وجود دارد كه نمازگاه رستم بوده است           «
رستم بـا يـك دسـت    . كند  وه برايش سنگ پرت مي    در حال نماز خواندن بود كه ديو از روي ك         

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

١٣٣            شهرستان قروه هاي جغرافيايي امگذاري پديدهي ملّي در نتأثير حماسه

خليفـه  (» دهـد  گيرد و با دست ديگرش سـالم نمـاز را مـي             اندازد مي   هايي را كه ديو مي      سنگ
  ).آباد روستاي نبي. بخش مركزي. سواد بي.  ساله85. ملك محمد وكيلي

 نمـاز  رسـد و در آنجـا   در راه به روستاي مـشيرآباد مـي  . افتد رستم به قصد عراق راه مي     «
ديوها براي رسـتم كـه در حـال نمـاز خوانـدن      . خواند كه اآلن هم نمازگاهش موجود است     مي

ا چـون در حـال نمـاز         . كننـد   بوده و شمشير و گرزش را كنار گذاشته بود، سنگ پرت مـي             امـ
رستم بعد از خوانـدن نمـاز، شمـشير و گـرزش را بـر               . خورند  ها به او نمي     خواندن بوده، سنگ  

» انـدازد  كُشد و آنها را به داخل چاهي كه در آن نزديكي بود مي       ي ديوها را مي    دارد و همه    مي
  ).آباد روستاي معصوم. بخش مركزي.  ساله73. عبداهللا مفاخري(

   روستاي كنگره-5-4

 كيلومتري جنوب غربي شهرسـتان قـروه و         37روستاي كنگره از توابع بخش مركزي در        
اي تقريبـاً خـشك وجـود دارد كـه بـدان       ين روستا چشمهدر ا. ي كوه پنجه قرار دارد  در دامنه 

م  چـه «اي فـصلي قـرار دارد بـه نـام      گويند در كنار اين چشمه، رودخانـه    مي» كاني اسفنديار «
  ).اي كه در كنارش درخت ون بوده است  رودخانه-(» )çem berwen(ن  روه به

  

  »كاني اسفنديار«روايت 

سفنديار به اين منطقه مي آيـد و ايـن مكـان را             هاي قديم يك پهلوان به اسم ا        در زمان «
اين شخص از پهلوانان زمان رستم و سهراب بـوده و ايـن             . كند  مي)  تصرف -(» )dawir(داور  «

چشمه تا زماني كه اسفنديار در اين منطقه بوده، جزو ملك او بوده است و بعد از او هم، اهالي                   
چشمه، هم به لحاظ ظاهر و هم به لحاظ         شكل قديمي اين    . گويند  مي» كاني اسفنديار «به آن   

توجهي و حفـر   اين چشمه چند سال است كه به سبب بي. ميزان آبدهي كامال فرق كرده است    
در قسمت جنوب غربـي ايـن چـشمه، مكـاني بـه اسـم               . هاي كشاورزي خشك شده است      چاه

ي از در دامنه ي كوه وجـود دارد كـه زمـاني يكـ        )  محل نشستن شاه   -(» )şanişÎn(شانشين  «
محمـد  (» اند  شاهان در آنجا استراحت كرده و از پايين كوه، دست به دست براي او غــذا برده               

  ).روستاي كنگره. بخش مركزي. سواد بي.  ساله65. پرويزي
  

  :هاي ديگر روايت

هاي گذشته، پادشاهي به اين منطقـه       ام كه در زمان     شنيده» نديار  سپه  كاني ئه «در مورد   «
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خـود را طـوري بـسته اسـت كـه از محـل       )  اسـب -(» )Чesp(سپ  ئه«ت آمده و در اين قسم  
بخـش  . سـواد   بـي .  سـاله  55. لطـف اهللا مـرادي    (» استراحت پادشاه، اسب قابل مشاهده باشـد      

  ).روستاي كنگره. مركزي
چند سال پيش كه در تهران بودم از يك شخص مسني كـه اهـل و مقـيم تهـران بـود                      «

وجـود دارد و    » نـديار   سـفه   الي ئـه    قـه «اي به اسم      ه قلعه در روستاي كنگر  : گفت  شنيدم كه مي  
ي قديمي وجـود دارد و در كنـار آن زيارتگـاهي    در روستاي ما يك قلعه. گرفت سراغ آن را مي   

امـا دقيقـاً   )  سواري كه بر روي اسب سفيد باشـد -(» )çermÛ siwar(رموو سوار  چه«به اسم 
شـود و يـا    گفت به اين قلعه مربوط مـي  هراني ميكه آن ت » قه الي ئه سفه نديار    «دانم كه     نمي

 60. ببرعلـي رضـايي  (» اي در كنـارش بـوده      به كاني اسفنديار ارتباط دارد كه شايد قبالً قلعـه         
  ).روستاي كنگره. بخش مركزي. بي سواد. ساله

   روستاي چاغربالغ-5 -5

متري  كيلـو  53از توابـع بخـش مركـزي در         ) به معني چهار چـشمه    ( روستاي چاغربالغ   
اي  در اين روسـتا چـشمه  . جنوب غربي شهرستان قروه و در نزديكي كوه پنجه واقع شده است      

  .گويند مي» زال كاني«وجود دارد كه به آن 
  

  »كاني زال«روايت 

گـذاري شـده      ام كاني زال به اسم زال پدر رسـتم نـام            آن طوري كه از گذشتگان شنيده     «
بـه  ) چـشمه  -(نطقه افتاده و در كنار ايـن كـاني     هاي گذشته گذر زال به اين م        در زمان . است

در قسمت باالي چشمه راهي وجود دارد كه زال آن را درست كـرده              . استراحت پرداخته است  
اين چشمه، در گذشته آب زيادي داشت و بسيار خنك بـود و در گرمـاي تابـستان كـه                    . است

رفتنـد و از      چـشمه مـي   يخچالي هم وجود نداشت مردم براي تهيه و خوردن آب سرد به كنار              
البته در كنار چشمه يك درخت بزرگ هم بـود          . كردند  آب بسيار گوارا و خوب آن استفاده مي       

.  سـاله  83.لطف اهللا عزتـي   (» اند  كه اآلن اثري از آن نمانده است و چند سال پيش آن را بريده             
  ).روستاي چاغربالغ. بخش مركزي. كم سواد

   روستاي احمدآباد پنجه-5-6

 كيلومتري جنوب غربي شهرستان قروه و       46آباد از توابع بخش مركزي در         احمدروستاي  
در قسمت شرقي روستاي احمـدآباد چـشمه ي تقريبـا كـم     . در حاشيه ي كوه پنجه قرار دارد     

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

�١٣            شهرستان قروه هاي جغرافيايي امگذاري پديدهي ملّي در نتأثير حماسه

سـكوها و آثـار قـديمي اطـراف چـشمه،      . مشهور شده است» سيد كاني«آبي وجود دارد كه به    
  .ين منطقه استهاي قديمي در ا نشانگر وجود سكونت

  

  »كاني سيد«روايت 

 درخـت خـشك    -(» داره وشـكه  «رسـتم بـه منطقـه ي        : گفتند  در قديم شنيدم كه مي    «
روسـتاي  » كـاني سـيد   «نزديك روستاي بكرآباد آمده و مدتي در آنجا مانده و بعـد بـه               ) شده

رفتـه اسـت   احمد آباد آمده و مدتي را هم در كنار اين كاني گذرانده و بعد به طرف كوه پنجه         
و از آنجا به طرف روستاي شانوره و روستاي مشيرآباد رفته، در روستاي مشيرآباد با مشت بـه                  
سنگ بزرگي زده و براي رخشش، آخوري درست كرده است و بعد هم مـسيرش را بـه طـرف                  

. سـواد   بـي .  سـاله  73. اي  عبداهللا گرگـه  (» روستاي وينسار و صالح آباد همدان ادامه داده است        
  ).روستاي كبودخاني عليا.  بخش مركزي.كشاورز

  الن  روستاي اميرآباد قلعه-5-7

 كيلــومتري جنــوب شــرقي 38الن از توابــع بخــش مركــزي در  روســتاي اميرآبــاد قلعــه
كـاني  «اي وجود دارد بـه نـام          در قسمت جنوب غربي روستا، منطقه     . شهرستان قروه قرار دارد   

ي سنگي بزرگي وجـود دارد  ن منطقه، صخرهدر اي)  چشمه سفيد-(» )Kanî çermû(رموو  چه
ي ايـن  در لبـه . معـروف اسـت  )  سنگ برجـسته -(» )Kuçke qutege(گه  كوچكه قوته«كه به 

مـشهور شـده    » )Kuçiknandan(كوچك نانـدان    «صخره، تكه سنگ گردي وجود دارد كه به         
. ذارنـد صندوق و يا سبدي كه در آن نـان بگ         » ناندان«به معني سنگ است و      » كوچك«است؛  

در . اين سنگ از صخره جدا است و انگار كـسي آن را بـر روي لبـه ي صـخره گذاشـته اسـت                 
وقتي با دقت از زواياي مختلـف بـه         . قسمت پايين صخره نيز يك پناهگاه غار مانند وجود دارد         

د؛ از طرف روستا كه به اين  توان از آن تصور كر      هاي متنوعي را مي     اين صخره نگاه كنيم، شكل    
تر شكل يك الك پشت غـول پيكـر، و از زاويـه ي                شويد شكل شتر، نزديك     منطقه نزديك مي  

وجه تسميه ي اين تكه سنگ گـرد بـه      . آيد  زير آن مانند يك مجسمه ي باستاني به چشم مي         
 هـايي بـوده كـه در        به اين خاطر است كه شكل اين سنگ، شبيه بـه نانـدان            » كوچك ناندان «

را » كوچـك نانـدان   «اهالي معتقدنـد كـه ايـن        . كردند  قديم با خشت و يا گِل تنور درست مي        
  .رستم بر روي آن صخره گذاشته است
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  »كوچك ناندان«روايت 

تكه سنگ گِردي   » گه  كوچكه قوته «يي به نام      ، روي صخره  »رموو  كاني چه «ي  در منطقه «
همـانطور كـه از     . گـوييم   مـي » ك نانـدان  كوچـ «وجود دارد كه شبيه به ناندان است و بـه آن            

ايم، رستم زماني به اين منطقه آمده و در اينجا چند مدتي اسـتراحت كـرده                  گذشتگان شنيده 
 78. سيد كريم حسيني  (» بزرگ را روي آن صخره گذاشته است      » كوچك ناندان «است و اين    

  ).الن روستاي اميرآباد قلعه. بخش مركزي. سواد بي. ساله

  جامه شوران روستاي -5-8

 كيلومتري جنـوب غربـي شهرسـتان        36روستاي جامه شوران از توابع بخش مركزي در         
 - در نقـاط مختلـف شهرسـتان       -سفيدان و افـراد مـسن       بسياري از ريش  . قروه واقع شده است   

ترين روستا يا شهر، در حوزه ي شهرستان قروه بوده اسـت و               معتقدند كه جامه شوران قديمي    
همچنين . اند  گفته  مي» جام لنگر «شته، جمعيت زيادي داشته و به آن         سال گذ  500در حدود   

معتقدند كه در گذشته، دريا يا درياچه ي بزرگي در اين منطقه وجود داشته كـه بـا كـشتي و             
  .اند كرده قايق از آن عبور مي

  

  »جام لنگر«روايت 

گذشـتگان  مـشهور اسـت از      )  قلعه ي كهـن    -(» ال كوون   قه«در مورد جايي كه اآلن به       «
بوده كه دريا و جنگل داشـته اسـت و ايـن         » جام لنگر «اينجا در اصل    : ام كه مي گفتند     شنيده

. سـواد   بـي .  سـاله  72. خليفـه ولـي برومنـد     (» محل بزم هوشنگ شاه بوده اسـت      » جام لنگر «
  ).روستاي جامه شوران. بخش مركزي. كشاورز

  روستاي امين آباد -5-9

 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان قـروه       11ش مركزي در    آباد از توابع بخ     روستاي امين 
قـرار  )  تـك بـرج  -(» )Yeke birc(كـه بـرج    يه«در قسمت شمالي روستا كوه . واقع شده است

در امتـداد كـوه     . گرفته است؛ اين كوه شبيه به يك ديوار سنگي است كه ارتفـاع بلنـدي دارد               
همچنـين در قـسمت   . قـرار دارد ) تـه ي قي قلعـه -(» )Qeîa qeyte(يتـه   ال قه قه«مذكور، كوه 

مـشهور  » )Tirxêne hewar (1وار ترخينـه هـه  «جنوبي روستا، دشت وسيعي قرار دارد كه بـه  
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 وجـود دارد كـه ايـن تكـه          - با حدود دو متر طـول      -است؛ در اين دشت يك تكه سنگ بزرگ       
  .گويند مي» وار تل ترخينه هه«مشهور است و به آن )  تپه-(»)Til(تل «سنگ گرد به 

  »وار ترخينه هه«روايت 

سـنگر  » يه كه برج«منزلگاه داشته است و بر روي كوه    » يته  ال قه   قه«رستم بر روي كوه     «
رود رسـتم،     بوده، ريگـي داخـل كفـشش مـي        » يه كه برج  «يك روز كه رستم روي كوه       . بسته

ه پـايين   اندازد و اين ريگ، غلتـان غلتـان از كـو            آورد و آن را به طرف پايين مي         ريگ را در مي   
گيرد و از آن به بعد به اين ريگي كـه داخـل                جا مي  »وار  ترخينه هه «آيد تا اينكه در دشت        مي

» وار  تـل ترخينـه هـه     «قـرار گـــرفته،     » وار  ترخينـه هـه   «كفش رستم بوده و اآلن در دشـت         
  ).روستاي امين آباد. بخش مركزي. كشاورز. سواد بي.  ساله85. احمد اخگر (»گوييم مي

   ستاي پلوسركان رو-5-10
ئـاخور ره خـش     «.  كيلومتري جنـوب شـرقي قـروه قـرار دارد          19در  روستاي پلوسركان   

)Чaxur Rexş (گي  چكه و ئاخور به)Чaxur beçkegê( «)-از  ) آخور رخش و آخور بچه رخش
ي كوه گزگـز در شـمال غربـي         ي قشالق و در دامنه    در منطقه : مناطق مهم اين روستا هستند    

 متري هم قرار دارنـد؛ سـنگ بـزرگ بـا     10 سنگ بزرگ و كوچك در فاصله ي     روستا، دو تكه  
و » خـش   ئاخور ره « متر و با رنگ تيره كه يك فرو رفتگي در باالي آن است به                3ارتفاع حدود   

ي آن يـك فـرو رفتگـي     متر و با رنگ روشن كه در ميانـه 1تكه سنگ كوچك با ارتفاع حدود    
  .ستمشهور ا» گي چكه ئاخور به«است به 

  ) آخور رخش و آخور بچه رخش-( »گي چكه خش و ئاخور به ئاخور ره«روايت 

رستم به اين منطقه كه قشالق بوده و آب و هواي خوبي داشته، آمـده اسـت و بـر روي      «
گيـرد و   يك تكه سنگ بزرگ آخوري براي رخش درست كرده كه حدود چهار سـطل آب مـي     

ي رخـش، آخـور ديگـري درسـت كـرده           بچهتري براي   در كنار آن بر روي تكه سنگ كوچك       
» گـي  چكـه  ئـاخور بـه  «و » خـش  ئاخور ره«بعد از آن در بين اهالي اين دو تكه سنگ به      . است

روسـتاي  . بخـش چهـاردولي   . كـشاورز . باسـواد .  سـاله  56. قهرمـان ميهمـي    (»اند  مشهور شده 
  ).پلوسركان

   روستاي ميهم عليا-5-11

 كيلومتري جنوب شـرقي شهرسـتان       21دولي در   روستاي ميهم عليا از توابع بخش چهار      
ايـن  . مشهور است » كاني علي «اي وجود دارد كه به        در مركز اين روستا چشمه    . قروه قرار دارد  
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) ع(اي هم آن را به حضرت علـي      چشمه مربوط به شخصي به اسم شيخ علي بوده است و عده           
ي ديگري وجـود دارد    چشمه آباد به طرف ميهم عليا،      در نزديكي روستاي ولي   . دهند  نسبت مي 

  .مشهور است» كاني رستم«كه به 

   »كاني رستم«روايت 

 به اين منطقـه آمـده و   - رستم زال-اين منطقه گذرگاه رستم بوده كه در گذشته رستم     «
از آب اين چشمه استفاده كرده است و نام رستم سينه به سينه بر اين چـشمه مانـدگار شـده             

  ).روستاي ميهم عليا. بخش چهاردولي. سواد كم. اله س71.حاجي شاحسين زارعي(» است

  آباد  روستاي نعمت-5-12

 كيلومتري جنـوب شـرقي شهرسـتان    25آباد از توابع بخش چهاردولي در        روستاي نعمت 
آبـاد تكـه سـنگي        آباد و ولي    در مرز بين روستاي نعمت    . قروه و در نزديكي مرز سنقر قرار دارد       

 Kuçk(كوچـك ئـاخور  «ع و دو متر عرض وجود دارد كه بـه  تيره رنگ با حدود يك متر ارتفا

Чaxur) (-مشهور است و شكل ظاهري آن مانند شير است» )آخورسنگي.  

  )آخورسنگي -) (Kuçk Чaxur(» كوچك ئاخور«روايت 

رستم به اين منطقه آمده است و بر روي ايـن تكـه سـنگ كـه بـه           : در قديم مي گفتند   «
مشهور است، براي رخش » )ور رخش  -((Чaxur rexş) ر ره خشئاخو«و يا  »كوچك ئاخور«

كـم  .  سـاله 44. علـي امينـي  (» آخوري درست كرده و در آن علف و جو اسبش را ريخته است 
  ).روستاي نعمت آباد. بخش چهاردولي. سواد

  آباد  روستاي ميمنت-5-13

ن  كيلومتري جنوب شرقي شهرسـتا     18آباد از توابع بخش چهاردولي در         روستاي ميمنت 
 زرينه و بر روي گردنـه يـي در ايـن مـسير،              -خاني   گرمه -آباد  در مسير ميمنت  . قروه قرار دارد  

در كتـاب   . مـشهور اسـت   » ميخ رسـتم  «هايي از يك سنگ تخريب شده وجود دارد كه به             تكه
كه تفـاوتي   ) 172: 1369انجوي شيرازي، ( نيز روايتي در مورد آن نقل شده است          نامه  فردوسي
  .ايج امروز نداردهاي ر با روايت
  

  »ميخ رستم«روايت 

ام كه زماني رستم گذرش به اين منطقـه افتـاده و مـدتي در اينجـا                 از گذشتگان شنيده  «
اقامت كرده و رخش را به اين سنگ كه شبيه به ميخ بوده بـسته اسـت و بعـد از آن بـه ايـن                        
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 كله قند سفيد    اين سنگ حدود دو متر ارتفاع داشت و مثل يك         . اند  گفته» ميخ رستم «سنگ،  
و براق بود؛ از دور كه نگاه مي كردي انگار يك نفر با لباس سفيد بر روي گردنه ايستاده اسـت               

اما چند سال پيش، اين سـنگ زيبـا توسـط        . آمد  و اين تصور براي افراد غريبه خيلي پيش مي        
يم كـر (» جويندگان گنج به اين اميد كه شايد در درون يا زير آن چيزي باشـد، تخريـب شـد                  

  ).روستاي ميمنت آباد. بخش چهار دولي. كشاورز. كم سواد.  ساله66.ميمنت آبادي

   روستاي زرينه-5-14

 كيلومتري جنوب شرقي شهرسـتان قـروه   26روستاي زرينه از توابع بخش چهاردولي در       
مـشهور اسـت، و بـا    » تپه رستم «اي وجود دارد كه به        در نزديكي روستاي زرينه تپه    . قرار دارد 

  . ي چنداني ندارد فاصله-آباد ي بين زرينه و ميمنت واقع در گردنه-»  رستمميخ«

  

  »تپه رستم«روايت 

بـسته و   » مـيخ رسـتم   «هاي گذشته، رستم به اين منطقه آمده و اسبش را بـه               در زمان «
اي درست كـرده و در آن سـنگر    گوييم قلعه مي» تپه رستم«خودش بر روي اين تپه كه به آن   

. بي سواد .  ساله 80. درويش علي زرين  (» باني رستم بوده است     ين تپه محل ديده   ا. گرفته است 
  ).روستاي زرينه. بخش چهاردولي

  

  :روايت ديگر

از خاك داخل كفش رستم بـه وجـود         » تپه رستم «: گفتند  ام كه مي   از گذشتگان شنيده  «
  ).نهروستاي زري. بخش چهاردولي. كشاورز.  ساله45. ذبيح اهللا كريمي(» آمده است

   روستاي گاللي-5-15

 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان قـروه       34روستاي گاللي از توابع بخش چهاردولي در        
 متـر وجـود دارد      2000در نزديكي روستاي گاللي كوه بلندي به ارتفاعي بيـشتر از            . قرار دارد 

مـشهور اسـت؛ منظـور از    )  سـنگ سـوراخ شـده   -(» )Kuçik Kunatê( كوناتي كوچك«كه به 
 كـوه قـرار   ه يسوراخ بزرگ و تقريبا لوزي شكلي است كه در نوك سنگي قل  » كوناتي  چككو«

شود   متري آن، يك منطقه ي كوچك كه شامل چند درخت مي          1500در پشت و حدود     . دارد
  . مشهور است)  جايي كه پوشش سبز دارد-(» )Sewz Pûş(وز پووش  سـه«وجود دارد كه به 
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  :)Sewz Pûş(» سه وز پووش« و )Kuçik Kunatê(»كوناتي  كوچك«روايت 

با كمـانش  » كوناتي كوچك«هاي روبروي  رستم از كوه: گفت از پدربزرگم شنيدم كه مي     «
تـر در منطقـة       تيري انداخته كه به نوك اين كوه خورده و آن را سوراخ كرده است و آن طرف                

بـه زمـين نشـسته و در        اين تير   )  جايي كه آفتاب به آن بتابد      -(» )Xiweretaw(خوه ره تاو    «
» تـاو   ره هخـو «اطراف آن چند درخت سبز شده است و از آن به بعد به اين منطقـه عـالوه بـر                     

 سال پيش مردم از نقـاط مختلـف روزهـاي           15تا حدود   . گويند  نيز مي » وز پووش   سه«منطقة  
 هـايي را كـه سـياه        آمدند و بچـه     مي» وز پووش   سه«ي  جمعه براي طواف و زيــارت به منطقه      

كردنـد و اگـر خـود بچـه           گرفتند از داخل سـوراخ كـوه رد مـي           هاي ديگر مي    سرفه و يا مرض   
شد كه سرفه و يا مـرض   كردند و اين كار موجب مي توانست، لباسش را از درون آن رد مي    نمي

. بخـش چهـاردولي  . كـارگزار مخـابرات  . باسـواد .  ساله 35. محمود نامور (» كودك برطرف شود  
  ).روستاي گاللي

  

  :ايت ديگررو

تيري انداخته و تير از كـوه رد        ) ع(ام كه حضرت علي       شنيده» كوچك كوناتي «در مورد   «
بـي  .  سـاله 82. خيراهللا فعلـه گـري  (» به زمين افتاده است» وز پووش سه«شد و در منطقه ي   

  ).روستاي گاللي. بخش چهاردولي. سواد
 روايـت وجــــود دارد؛      دو» كوچك كونـاتي  «ي تير انداختن به سوي كوه       در مورد قضيه  

 در محـل  –اي با توجه به مقدس دانستن جايي كه معتقدند در آنجا تير به زمين نشـسته     عده
اي هـم آن را بـه رسـتم           دهنـد و عـده      نسبت مي ) ع( اين روايت را به حضرت علي      -سبز پوش 
 تيـر   ه ي  اين داسـتان نقـل شـده و در آنجـا نيـز قـص               نامه  فردوسيدر كتاب   . دهند  نسبت مي 

  .)173:همان(نداختن مربوط به رستم است ا

  آباد و روستاي وينسار  روستاي ناظم–5-16
 كيلـومتري   16آبـاد مـشهور اسـت در          آباد كه در بين عامه ي مردم به تازه          روستاي ناظم 

در قـسمت جنـوبي   .  همدان قرار گرفته است -شرق شهرستان قروه و در كنار جاده ي سنندج        
گويند و در گذشته بـه آن          مي 2»كند  آق«د دارد كه امروزه به آن       ي قديمي وجو  روستا يك تپه  

  .گفتند مي» قلعه ي سفيد حصار«
 كيلومتري شـرق شهرسـتان قـروه و در          30روستاي وينسار از توابع بخش چهاردولي در        
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در قسمت جنوبي اين روستا تپه اي وجود دارد كه به . ي سنندج ـ همدان قرار دارد كنار جاده
هايي كه در مورد ايـن        ي سفيد حصار و داستان    در مورد قلعه  . مي گويند »  وينسار تپه ي « آن  

ي گويند، يك نكته ي مبهم در بين راويـان وجـود دارد و آن هـم محـل دقيـق قلعـه             قلعه مي 
در جنـوب  » كنـد  تپه ي آق«اي از راويان، محل قلعه ي سفيد حصار را    عده. سفيد حصار است  

» تپـه ي وينـسار    «اي ديگر معتقدند منظور از قلعه ي سـفيد حـصار،             دانند و عده    آباد مي   ناظم
 .است كه رو به روي وينسار قرار دارد

  

  :» سفيد حصارقلعه ي«روايت 

شـيده،  . رسد رود و در راه، به شيده پسر افراسياب مي     يك روز كيخسرو شاه به شكار مي      «
ي سـفيد حـصار كـه رو     قلعهگيرد و او در شيده، كيخسرو را مي. دايي كيخسرو شاه بوده است    

سفيد حصار بسيار محكـم و يـك طـرفش دريـا و طـرف           . كند    به روي وينسار است زنداني مي     
در اين قلعه، عده ي ديگري هم زنداني بودند و در ميان آنها زني بود بـه                 . ديگرش خندق بوده  

تو : گويد  او مي رود و به      ناز به نزد كيخسرو شاه مي       سمن.  خان بود   ناز كه همسر تكش     نام سمن 
مطمـئن  : گويـد   دهي به كسي نگويي؟ سـمن نـاز مـي           قول مي : گويد  كي هستي؟ كيخسرو مي   

. گويـد شـيده، مـن را بـه اينجـا آورده         كند و مـي     كيخسرو شاه هم خودش را معرفي مي      . باش
ترسـد مبـادا آسـيبي بـه كيخـسرو            ناز كه مي    سمن. اي  تو شير من را خورده    : گويد  ناز مي   سمن

كنـد جـز همـسرش     ريزد و همه را مسموم مـي        غذاي كساني كه آنجا بودند، سم مي      برسد، در   
بينند كه از كيخـسرو شـاه خبـري نيـست بـراي پيـدا كـردن                   در ايران، وقتي مي   . تكش خان 

ي سفيد حصار انداخته    شوند كه شيده او را به قلعه        گردند و متوجه مي     كيخسرو همه جا را مي    
فرسـتند و از طـرف تـوران هـم لـشكر       جـا مـي   ادي را به آناست، به همين خاطر لشكريان زي 

در ايـن جنـگ   . شـود  ي كشيده ميكم جنگ به اطراف اين قلعه افتند و كم افراسياب به راه مي  
حدود سه ماه دو لشكر در   . رخش با رستم نبود، چون رستم يكدست رخش را با خود برده بود            

خورند و بـه   كه لشكر افراسياب شكست ميكنند تا اين اطراف قلعة سفيد حصار با هم جنگ مي     
 84. ولـي كريمـي   (» شـود   گردند و كيخسرو شاه از قلعه ي سفيد حصار آزاد مـي             توران باز مي  

  ).روستاي خشمكرود عليا. آباد بخش سريش. سواد بي. ساله
  

  :هاي ديگر روايت
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ف  طـر  قـدر بـه ايـن طـرف و آن       شوند، آن   وقتي رستم و سهراب با هم دست به يقه مي         «
شـود، تـا    اي كه روبروي وينسار است درست مي        روند كه از خاك پايشان اين تپه        آيند و مي    مي

رفتنـد از   توانستند به اين طرف تپه بيايند و وقتـي هـم بـه آن طـرف مـي         جايي كه ديگر نمي   
بـوده  » ي وينسار تپه«و  » ميخ رستم «جنگ آنها در بين     . توانستند رد شوند    نمي»  رستم  ميخ«

  ).روستاي مجين. بخش مركزي. سواد بي.  ساله83. تم احمديرس(» است
 - ( »(türeke)كـه   رسـتم خـاك داخـل تـوره       : گفتند  ي وينسار مي  در قديم در مورد تپه    «

مولـود  (» رخش را تكانده و از گرد و خاك داخل آن، ايـن تپـه درسـت شـده اسـت                 ) توبره ي 
  ).آباد روستاي آصف. بخش مركزي. سواد بي.  ساله80. ظاهري
گفتنـد و معتقـد بودنـد كـه ايـن       ي سفيد حصار ميكند قلعه نسل گذشته به تپه ي آق   «

قلعه زماني پايتخت بوده و رستم با افراسياب در اطراف قلعه ي سفيد حصار چندين بار با هـم              
  ).آباد روستاي ناظم. بخش چهاردولي. سواد بي.  ساله74حاجي يداهللا فرهادي (» اند جنگ كرده

  اي جداقايه روست-5-17

 كيلـومتري شـمال شـرقي شهرسـتان       27روستاي جداقايه از توابع بخش چهـاردولي در         
 kuÇik)كوچـك قـوت   «هاي داراي افسانه در اين روستا، كـوه   از جمله مكان.. قروه قرار دارد

Qut) « )-    شبيه به يك ديوار سنگي است كـه        » كوچك قوت «كوه  . باشد  مي)  سنگ برجسته
  . رسد  متر مي2000از ارتفاع آن به بيش 

  ) سنگ برجسته -(kuÇik Qut)(روايت كوچك قوت 

سپاه بهمن پسر اسفنديار، دور و بر فرامـرز پـسر رسـتم را گرفتنـد و او را در محاصـره                      «
فرامرز در بـاالي كـوه    . رفت و در آنجا پناه گرفت     » كوچك قوت «فرامرز بر روي كوه     . انداختند

ضا كرد، بهمن به او آذوقه نداد تـا اينكـه فرامـرز بـر اثـر                 خورد و خوراكي نداشت و هر چه تقا       
ترسيدند كـه     سپاه بهمن مي  . تشنگي و گرسنگي بر روي كوه تلف شد و جانش را از دست داد             

كردنـد فرامـرز زنـده        خورد و اينها فكر مـي       به باالي كوه بروند چون باد به موي سر فرامرز مي          
هـا بـه روي    بعـد از مـدتي كـه كـالغ    . را نداشتنداست به اين خاطر جرأت رفتن به باالي كوه      

بعـد از آن بـه      . جسد فرامرز آمد و شد كردند، سپاهيان بهمن فهميدند كه فرامرز مرده اسـت             
محمـود  (» رفتنـد و جـسد او را در بـاالي كـوه بـه دار آويختنـد                »  قـوت   كوچـك «باالي كوه   

  ).آباد ينروستاي زر. آباد بخش سريش. كشاورز. سواد كم.  ساله67. محمدي

   روستاي باغلوجه-5-18
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 كيلومتري شمال شـرقي شهرسـتان قـروه    26روستاي باغلوجه از توابع بخش مركزي در   
هاي فراوانـي نيـز در ايـن روسـتا            هاي بلندي دربر گرفته و باغ       اطراف باغلوجه را تپه   . قرار دارد 

 دارد كـه بـه   تكّـه سـنگي وجـود   )  ديـگ  -(» (QazanÇî)چي    قازان«ي  در منطقه . وجود دارد 
اي است؛ ايـن سـنگ        سنگ تراشيده شده  » رستم ميخي «سنگ  . مشهور است » رستم ميخي «

 متر ارتفاع داشته كه چهار پنج سال پـيش آن را از وسـط   2شبيه به ميخ طويله بوده و حدود       
  .اند و اآلن به صورت دو تكه سنگ در كنار هم قرار دارند شكسته

  

  روايت رستم ميخي

ين منطقه چمنزار خوبي بوده و آب و هواي خوبي هم داشته رسـتم بـه                در زمان قديم ا   «
اين منطقه آمده و در اينجا اسبش را به اين سنگ بسته است و به اين خاطر در بين اهالي بـه     

بخـش  . عـضو شـورا   . باسـواد .  سـاله  50. فريدون خادمي . (»مشهور شده است  » رستم ميخي «
  ) روستاي باغلوجه. مركزي

  صالن روستاي ق-5-19

 كيلومتري شمال شهرستان قـروه قـرار        7آباد و در      روستاي قصالن از توابع بخش سريش     
اين تپه ي زيبا، آثار و بقاياي به جا         . است» ي قصالن تپه«يكي از آثار تاريخي در قصالن       . دارد

هـاي قرمـز رنـگ و         هاي سطح تپه از قبيل سفال       آثار سفال . مانده از يك قلعه ي قديمي است      
هـاي چهـارم تـا اوايـل قبـل از مـيالد        هاي خاكستري، قدمت آن را بـه هـزاره          سفالهمچنين  

تپه قصالن  . خورند  هاي دوران اسالمي نيز در سطح تپه به چشم مي           رساند، همچنين سفال    مي
هـاي گونـاگوني نقـل     ي آن روايـت شـود و دربـاره    هاي داراي افسانه محسوب مي      يكي از مكان  

  .شود مي

   قصالنيهتپروايت 

ــه« ــصالن تپ ــد اي وجــود دارد كــه مــي در روســتاي ق ــاني كــه رســتم خــاك  : گوين زم
» رخش را تكانده، از خاك داخل آن اين تپه درست شده است           ) ي توبره -(» )(türekeكه  توره«
  )روستاي شوراب حاجي. آباد بخش سريش. سواد بي.  ساله73. عباس زماني(

  :هاي ديگر روايت

اش را تكانـده و از خـاك داخـل آن،             ده و خاك چكمـه    رستم گذرش به اين منطقه افتا     «
. آبـاد   بخـش سـريش   . سـواد   بـي .  سـاله  72. محمد مظفـري  (» ي قصالن درست شده است     تپه
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  ).روستاي مظفرآباد
تپه ي قصالن توسط ديوها و در زمان حضرت سليمان درست شـده     : گفتند  در قديم مي  «

  ).روستاي زيويه. آباد يشبخش سر. سواد بي.  ساله79. خانم سلطنت مظفري(» است
بوده، در  » اصقالن ديو «قصالن جاي   : گفتند  ام كه مي    در گذشته در مورد قصالن شنيده     «

» خيلـي زبـر دسـت بـوده و در ايـن قـصالن، قلعـه داشـته اسـت                   » اصقالن ديو «زمان رستم   
  ).آباد روستاي شوراب حاجي بخش سريش. كشاورز. با سواد.  ساله61. ميكاييل سلطاني(

  

  ها بررسي و تحليل روايت -6

  ها ها و روايت جايي شخصيت  ادغام يا جابه-6-1

ها و روايـات اسـت        هاي مردمي ناشي از جابه جايي يا ادغام برخي شخصيت           برخي روايت 
ي ذهن براي توجيه نام و مانند آن رخ داده است مثل توجيه نام              هاي آگاهانه   كه بر اثر فعاليت   

، اورنگ بـه معنـي      » جاي اورنگ ديو  «ي روستاي اوريه به     سميهدر مورد وجه ت   . روستاي اوريه 
در ميان قهرمانان يا ضد قهرمانان شاهنامه شخصي بدين نام موسوم نيست، البتـه              . تخت است 

: 1374فردوسـي، (از ارژنگ ديو ياد شده كه ساالر مازندران بـود و رسـتم او را نـابود سـاخت                     
اند بين اورنگ     خواسته   با ارژنگ و تناسبي كه مي      احياناً به سبب نزديكي اورنگ    ). 104-103/2

سـال  «يـا در روايـت   . انـد  با اوريه ايجاد كنند اين وجه تسميه را با نوعي جابه جايي برسـاخته       
از تعيين مرز ميان مارها از سوي رستم ياد شده؛ اما در » )  سنگ انداخته- ((saî daşe)داشي

) 335-334: 1363بيرونـي، (داستان آرش   . شاهنامه سخني از تعيين مرز توسط رستم نيست       
انـد و بـه رسـتم نـسبت           را با هم آميخته   ) 84/7-87: 1374فردوسي،  (و سد ياجوج و ماجوج      

هاي نقاط جغرافيـايي، گـواه عالقـه ي           ي نامگذاري ها در حوزه    جايي  برخي از اين جابه   . اند  داده
ل اينكـه تقـدس و احتـرام بـه       هاي بنيادي هويت ملي اسـت مثـ         وافر ساكنان منطقه به مؤلفه    

-215: 1372اليـاده، (هاي سـوراخ دار در فرهنـگ جهـاني            ها خصوصا سنگ    ها و صخره    سنگ
اي براي ابراز عالقه به قهرمانان شاهنامه تبديل شـده اسـت      در نظر مردم قروه به وسيله     ) 223

تيـر  هاي قابل توجه و سوراخ دار ميخ رستم، آخور رخش، آخور بچـه رخـش، جـاي                  كه سنگ 
ها را سنگر يـا       دانند كه رستم بر روي صخره نهاده است يا برخي كوه            اسب رستم يا نانداني مي    

پندارند كه داخل كفش رسـتم بـوده          اند يا تكه سنگ بزرگي را ريگي مي         منزلگاه رستم خوانده  
  .است
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   تداوم سنّت روايي-6-2

وي محقّقـان نيـز بـه       رسد و از سـ      برخي موارد در شاهنامه هست كه متناقض به نظر مي         
 و  231-230: 1369صـفا، . (داري فردوسـي تلقـي شـده اسـت          عنوان حسن شاهنامه و امانـت     

برخي موارد نيز از سوي محققان، به سبب اينكه متناقض است، الحـاقي             ) 14 : 1372مرتضوي،
هاي چاپي نيامده يا به زيرنويس يا بخش ملحقات فرابرده شـده              تصور شده و در متن شاهنامه     

. اند كه الزم است از متن حذف شـود چـون در زمـره ي قطعـات الحـاقي اسـت                       اصرار كرده  يا
هـاي جـام    اي شهرستان قـروه، روايـت   هاي افسانه   در روايت ) 127- 165: 1372خالقي مطلق، (

  :شود ها محسوب مي ي اين نوع تناقضگوش در زمره هوشنگ و گليم

طوره پژوهي آن است كه چگونـه،       يكي از مباحث عمده در شاهنامه و اس       : جام هوشنگ 
جام جهان نما به جمشيد منسوب است اما در شاهنامه و بسياري از متون كهـن، كيخـسرو از                   

). 348: 1364معـين، (آن استفاده كرده و خاصيت جهـان نمـايي آن را متجلّـي كـرده اسـت                  
قـد اسـت   اند بر اساس منابع مكتوب اين معـضل را بگـشايند؛ آيـدنلو معت              محقّقان تالش كرده  

ي اشكانيان از روايات توراتي يهـودي در        مضمون جام جهان نما در دوره     «ها    بوسيله ي گوسان  
اما در روايت مردم قـروه، جـام را         ). 173: 1388آيدنلو،(» داستان بيژن و منيژه راه يافته است      

اند چنين روايتي در ظـاهر نـوعي          به شكلي ديگر به عنوان جا و محل، به هوشنگ نسبت داده           
اشتباه در نامگذاري است در حالي كه مبتني بر اصالت روايت است و از آنجا كه هوشنگ نيـز                   

هـاي نخـستين انـسان محـسوب          ي نمونه مثل كيومرث، منوچهر، گرشاسب و فريدون از زمره       
هاي متعدد و مناطق مختلـف ايـران     ها بيانگر آن است كه در دوره        شود و هر يك از اين نام        مي

روايـت  ) 49-50: 1375بهار،(اند    ين انسان هر يك به نامي خاص مشهور شده        هاي نخست   نمونه
ي نخستين انسان با نام هوشنگ معروف بوده      دهد كه در اين منطقه، نمونه       جام لنگر نشان مي   

دهد كه چرا در فرهنگ ايراني، جام به جمشيد منسوب است امـا        است، در عين حال نشان مي     
ي هــاي دوره هــايي كــه در داســتان ناهمــاهنگي. ه اســتفقــط كيخــسرو از آن اســتفاده كــرد

اي شاهنامه نظير تنازعي كه بر سر جام بين كيخسرو و جمشيد روي داده است بـدين           اسطوره
ها و مناطق مختلف     ي تلفيق روايات متعدد از دوره     سبب است كه حماسه ي ملي ايران، نتيجه       

هاي بعد همچنـان   ر هم مردم در دوره  اگ) 38-33: 1369 و بارتولد،    2-3: 1374هانزن،  (است  
هـاي بعـدي    انـد و بـه صـورت سـينه بـه سـينه بـه نـسل          ي خود را حفظ كرده    روايات منطقه 
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هـا نهايتـاً در    هـاي آنـان نيـست و اخـتالف     اند تفاوت يا تضادي در ساختار كلي انديشه    رسانده
 ديگـر بـه   اي ها است؛ جام در يك منطقـه بـه هوشـنگ منـسوب بـوده و در منطقـه             سطح نام 

هاي فريدون، كاووس و كـسري نيـز يـاد     هاي معدودي از جام   در نمونه «كيخسرو يا جمشيد و     
شـهرت بيـشتري يافتـه بـه سـبب خـوش            » جام جم «اگر تعبير   ). 183: 1388آيدنلو،(» شده

  .نشيني واژگان و تكرار حروف آن است
  

  :گوش گليم

اند كه منـشأ آن   يرباز تامل كردهمحقّقان بر سر جامه ي جنگي رستم يعني ببر بيان، از د           
چيست يا لفظ ببر بيان به چه معني است، مردم نيز به سبب عالقه به رسـتم و البتـه فـارغ از            

بينيم؛ ببر بيان     مي» ور بيان   به«اند چنانكه در      ي رستم انديشيده  دعواي محقّقان به منشأ جامه    
ـ         ا در روسـتاي مـشيرآباد بـا ديـوي     نام اژدهايي است كه رستم براي كشتن آن به راه افتـاده ت

شهرت دارد رستم اين ديو     » گوش  گليم«شود كه به سبب گوش پهنش به          تنومند رو به رو مي    
كنـد و او را   كند؛ تيمار اسـبش مـي   كند ديو براي حفظ جانش به رستم خدمت مي        را اسير مي  

ما اينكـه ديـوان بـه    در شاهنامه نيامده ا» گوش گليم«نام . نمايد براي كشتن ببر بيان ياري مي     
اند در شاهنامه هست و گاهي كساني كـه تنومنـد بودنـد               لحاظ شكل و شمايل درشت تر بوده      

در شـاهنامه فقـط از نيـزه دار رسـتم بـه نـام الـواي يـاد شـده اسـت                       . شـدند   ديو خوانده مي  
ولي اسب وي خدمتكاري ندارد، اسبش فقط يـك همـدم دارد و آن     ) 283/6: 1374فردوسي،(

كردنـد در داسـتان       است فقط يكبار در شاهنامه از اينكه ديگران، رخش را آماده مي           هم رستم   
امـا در  ) 222/2-221: همـان (رستم و سهراب ياد شده كه از نظر خود رستم نيـز استثناسـت    

اي يـاد شـده كـه افـراد آن      سنّت شفاهي پس از شـاهنامه، از جملـه در فرامرزنامـه از جزيـره         
خـسرو  (ارنـد و بـه چهـره و ديـدار همچـون ديـو هـستند                 هاي بزرگ همچـون فيـل د        گوش

را بـه نقـل از يـك دسـتنويس          » ببـر بيـان   «خالقي مطلـق، داسـتان      ) 293: 1386كيكاووس،
روايـت  ). 298-292: 1372خـالقي مطلـق،   (شاهنامه در كتابخانه ي بريتانيا نقل كرده اسـت          

هـايي   يز ديـوي كـه گـوش   مردم قروه نيز مثل همان روايت دستنويس بريتانيا است؛ در آنجا ن        
گوش است رستم را براي كشتن ببر بيـان يـاري و راهنمـايي            چون گليم دارد و نام او گليمينه      

  )298-294:همان(كند  مي
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

١�٧            شهرستان قروه هاي جغرافيايي امگذاري پديدهي ملّي در نتأثير حماسه

  

  نتيجه

هاي جغرافيايي مبتني بر اسطوره و افسانه و باورهاي مردمـي در    مورد پديده40از حدود  
دهـد وجـود اقـوام        است اين بسامد نشان مي     ي ملي  مورد متأثّر از حماسه    29شهرستان قروه،   

مختلف و تنوع فرهنگي، يك فرصت است كه باعث غناي بيشتر و استواري فرهنگـي و نـشاط                  
هاي كهن را ضـروري       ها و باورها و پديده      همين عامل، ثبت و ضبط اين افسانه      . شود  جامعه مي 

هـاي وحـدت ملـي        ايهدر عين حال، غفلت از اين كار، موجب از دسـت رفـتن سـرم              . سازد  مي
هـا هـر قـدر     در روزگار ما همه چيز به سرعت در حال دگرگوني است و اين دگرگوني   . شود  مي

ي خـود بيگانـه     هم خوب و راهگشا باشد اگر تدبير نكنيم ممكن است فرزندان ما را از پيشينه              
است به  در اين زمان، وسايل ارتباط جمعي خصوصاً تلويزيون بر همه چيز سيطره يافته              . سازد
اي كه به صورت ميانگين، يك سوم وقت ما در شبانه روز، صرف تماشاي فيلم و تلويزيون                 گونه
تـوانيم   البته تلويزيون يـك قالـب اسـت مـا مـي     . تواند از آن حذر كند كس نميشود و هيچ   مي

هـايي    تواند عناصر و سرمايه     محتواي آن را تعيين كنيم؛ يكي از محتواهاي مفيد اين قالب، مي           
هنگام . دهد  متعدد جريان مي  » هاي  شبكه«هاي اجتماعي را در       باشد كه همچون رگها، سرمايه    

ها، شمشير به دست و كمان به دوش، نقـش         اكثر بچه » افسانه ي جومونگ  «ي  پخش مجموعه 
كردند و تصوير و پوسترهاي آن را بر در و ديوار اتاقشان نـصب               بازيگران اين افسانه را مرور مي     

اما تعداد كمي از بزرگترها با برجسته كردن اشتراكات اسـاطيري، ايـن افـسانه را بـا     كردند   مي
هاي اجتماعي ماست اگر بستر مناسب        ها سرمايه   كردند همين   هاي شاهنامه مقايسه مي     داستان

ها و باورهاي كهن ايجاد نـشود هـر روز بـا              براي تفهيم و تفاهم و بازسازي كاركردهاي داستان       
شويم و بـه عـوض        يابيم و از خود بيگانه مي        ي تلويزيوني، كالبد جديد مي     ديدن يك مجموعه  

ورنـه او قطـره و      / قطره درياست اگر با درياست    «صداييم كه     گرديم، اما همه هم     دريا، قطره مي  
  . »دريا درياست

هاي جغرافيايي در ميان مردم قروه رواج دارد، يادگـار صـدها    هايي كه درباره ي نام      روايت
هاي انتقادي شاهنامه     ل شفاهي و سينه به سينه است اگر چه برخي موارد آن در چاپ             سال نق 

ت و قـدمت       نيست اما سازگاري اين روايات با برخي دستنوشته        هاي شاهنامه داللـت بـر اهميـ
هـاي بعـدي اسـت     هاي شاهنامه نيز زادة دوران دهد نسخه بدل    كند و نشان مي     اين روايات مي  

هايي كه در ميان مـردم پراكنـده بـود در             ه برداران، متناسب با روايت    كه توسط كاتبان و نسخ    
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. تـر سـازند     تر و افزون    هاي شاهنامه نيز راه يافته است تا پيوند مردم و شاهنامه را عميق              نسخه
هاي قبل و بعد از اسالم و ادغام اين دو گونه روايت نيز با هم، راهـي بـراي ايجـاد                       تعدد روايت 

  . ر در عين حفظ دستاوردهاي تمدني استوحدت و همدلي بيشت
                                                 

  هانوشتپي

نوعي از طعام ماحضري باشد كـه مـردم فقيـر نـامراد بـه جهـت زمـستان              «: ترخينه .1
بسازند و آن چنان بود كه گندم را بلغور نمايند و با ادوية حاره در آب بيندازند تا نيـك فرغـار               

در آفتاب خشك نمايند و در هنگام حاجت، قـدري  ها سازند و   شود و ترش گردد و آنگاه گلوله      
قرارگـاه چـادر نـشيني و    : وار هـه ). ذيـل ترخينـه  : 1350دهخـدا، (» از آن بپزند و به كار برنـد   

  ).780: 1373پور، ابراهيم(مجموعه چادرهاي افراشته 
در تركي، آق به معني سفيد و كنـد بـه معنـي ده و روسـتا در مقابـل شـهر اسـت                          .2

 ).هاي آق و كند  واژهذيل: 1350دهخدا،(

  

  منابع

چـاپ دوم،   ) هفت گفتار در شاهنامه پژوهي    (، از اسطوره تا حماسه      )1388(آيدنلو، سجاد،    -1
 .سخن: تهران

 .ققنوس:  فارسي، چاپ اول، تهران-نامه كردي ، واژه)1373(پور، محمد تقي،  ابراهيم -2

: ، چـاپ اول، تهـران  رساله در تاريخ اديـان، ترجمـه جـالل سـتاري     ) 1372(الياده، ميرچا،    -3
 .سروش

 .علمي: نامه، چاپ دوم، تهران ، فردوسي)1363(انجوي شيرازي، ابوالقاسم،  -4

 .آگاه: ، تهران)پاره نخست و دويم(اساطير ايران ، پژوهشي در )1375(بهار، مهرداد،  -5

: ، آثارالباقيه، ترجمه اكبـر دانـا سرشـت، چـاپ چهـارم، تهـران              )1377(بيروني، ابوريحان،    -6
 .راميركبي

كيكـاوس جهانـداري، هفتـاد        ، ترجمـه    »درباره تاريخ حماسه ملي ايران    «،  )1369(بارتولد،   -7
،جلد اول، به كوشش يحيـي مهـدوي   ) فرهنگي به دكتر غالمحسين صديقي    ارمغان(مقاله  

 .60-33اساطير، صص: و ايرج افشار،تهران
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، بـه  ) شـاهنامه  برگزيـده مقـاالت دربـارة    (هاي كهن   گل رنج   ،  )1372(خالقي مطلق، جالل،     -8

 .مركز: كوشش علي دهباشي،چاپ اول،تهران

، فرامرز نامه، به اهتمام رستم پسر بهرام تفتي، تـصحيح ميتـرا             ) 1386(خسرو كيكاووس،    -9
 .دنياي كتاب: مهرآبادي، چاپ اول، تهران

 .دانشگاه تهران: نامه، تهران ، لغت) 1350(دهخدا، علي اكبر،  - 10

هـاي   مجموعـه نوشـته  (هاي فردوسـي شناسـي    شمه، سرچ) 1372(رياحي، محمد امين،     - 11
سه مطالعـات و     : ، چـاپ اول، تهـران     )كهن درباره ي فردوسي و شاهنامه و نقد آنهـا          موسـ

 .تحقيقات فرهنگي

 .مرواريد: ، پايداري حماسي، چاپ اول، تهران)1379(ــــــ  - 12

ول، ، چـاپ ا   )گزيـده مقـاالت فارسـي     (هاي شكار شـده       ، سايه ) 1378(سركاراتي، بهمن،    - 13
 .قطره: تهران

تـرين عهـد تـاريخي تـا قـرن      از قـديم  (، حماسه سرايي در ايران      ) 1369(صفا، ذبيح اهللا،     - 14
 .اميركبير: ، چاپ پنجم، تهران)چهاردهم هجري

: ، شاهنامه، تصحيح جالل خالقي مطلـق، چـاپ اول، تهـران          ) 1386(فردوسي، ابوالقاسم،    - 15
  .مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمي

، به كوشش سعيد حميديان، چاپ دوم       )بر اساس چاپ مسكو   (، شاهنامه   ) 1374(ــــــ   - 16
 . قطره و داد: ، تهران

ي مهـدي روشـن ضـمير، چـاپ         ، فردوسي و حماسه ملي، ترجمه     ) 1375(ماسه، هانري،    - 17
 . دانشگاه تبريز: دوم، تبريز

مؤسـسه مطالعـات و     : ، فردوسي و شاهنامه، چاپ دوم، تهـران       )1372(مرتضوي، منوچهر،  - 18
 .تحقيقات فرهنگي

، مجموعه مقاالت، به كوشش مهدخت معين، جلد اول، چاپ اول،           ) 1364(معين، محمد    - 19
 .ي انتشارات معينموسسه: تهران 

، گزيده غزليات شمس، به كوشش محمد رضـا  )1370(ي، جالل الدين محمد بلخي،     مولو - 20
 .شركت سهامي جيبي: شفيعي كدكني، چاپ هشتم، تهران
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، چهـار مقالـه، بـه سـعي و اهتمـام و             )1388(دي، احمد بن علي،     مرقننظامي عروضي س   - 21

تصحيح محمد قزويني، با اهتمام محمد معين، بـه كوشـش مهـدخت معـين، چـاپ اول،                
  . صداي معاصر: تهران

ــاينريش،  - 22 ــانزن، كــورت ه ــب(، شــاهنامه فردوســي)1374(ه ي ، ترجمــه)ســاختار و قال
 .فرزان روز: كيكاووس جهانداري، چاپ اول، تهران

ي جستارهايي در زندگي و انديـشه     (، از پاژ تا دروازه رزان       ) 1388(ياحقي، محمد جعفر،     - 23
 .سخن: ، چاپ اول، تهران)فردوسي
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