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 چکيده

، به بيان و توصيف شدهبهشت گمحماسي خود،  جان ميلتون در اثرپردازدو اثر حماسي مي

حکایت هبوط در داستان هبوط ابليس، هبوط آدم و هبوط روح مسيح در کالبدی خاکي 

های متفاوت هبوط، گاهي پرداخته است. در توصيفات و تعاریف ميلتون عالوه بر جنبه

چون عشق، مرگ، برافروختن هبوط بشر همدیدگاه شاعر را در بيان لزوم و پيامدهای 

چنين عظمت هبوط روح آسماني مسيح را در شعلة شهوت و نياز به توبه و تضرّع و هم

 ةشاهنام در توان دید.جسمي زميني و تأثير آن در رستگاری و جاودانگي نهایي بشر، مي
گاه در  نان وگاه متوجه شاهان و پهلوا ؛گاه معنوی و گاه عيني است ،نيز هبوط فردوسي

 ةهای اساطيری و تاریخي است. افزون بر آن، این حماسهای آنان و سرزمينپيوند با قلمرو

داستان آفرینش و نبرد بزرگ . باورهای اساطيری ایرانيان دارد و ملّي، ریشه در اساطير

چون نبرد ميان خدا و )هم اساطيری ميان دو قطب اهورامزدا و اهریمن یا خير و شرّ 

نيز  و دهد،که بنياد این باورهای کهن را تشکيل مي دنيا( ةدر برخي از ادیان زند شيطان

چون هم هاپردازی قهرمانان آنها و شخصيتهای اصلي برخي از داستانمایهدرون

معاني آشکار و نهان ة ای آشکار یا نمادین در بردارندبه گونه تهمورث، جمشيد و کاووس

های گوناگون هبوط در این دو اثر حماسي بررسي جنبههبوط است. این پژوهش به 
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 قدمهم

گر هبوط روح فرازین در قالب جسم  فرودین حکایت هبوط در برخي از مکاتب، بيان

ها گویای هبوط نخستين آفریدة برتر خداوند، از ها و آثار متعلق به آنو در برخي از آیين

ناک زمين و محکوميت بشر به جوار آسمان و بهشت مهر خداوندی به قلمروی اندوه

شود تر در آثار دیني و فلسفي دیده ميست. این حکایت بيشدردمندی و پذیرش مرگ ا

و اگر بتوان ردّپایي از آن را در ادبيات یافت، اغلب در حوزة ادبيات غنایي و در آثار 

جان ميلتون  شدةبهشت گمکارهای ادبي دنيا، عرفاني خواهد بود؛ اما از ميان شاه

زده کتاب نوشته شده است و به ای مصنوع یا ادبي است، در دواانگليسي، که حماسه

ای گسترده و چند سویه به بيان حکایت هبوط آدم و رانده شدنش از بهشت، بر گونه

های تن حماسهپردازد و قهرمانان آن، به جای پهلوانان رویينمبنای کتاب آفرینش، مي

ای گونهاند. ميلتون در این اثر به پيشين، آدم و حوّا، نخستين والدین بشر و گاه شيطان

هي به انگيز و گسترده حکایت هبوط را در داستان هبوط ابليس، فرشتة مقّرب االشگفت

دوزخ، هبوط آدم به زمين و هبوط روح مسيح در کالبدی خاکي و زميني بيان و توصيف 

فردوسي، حکایت شاهنامة کند؛ شاید در هيچ اثر ادبي دیگر، مگر حماسة ملي ایران، مي

 سویه، به تصویر کشيده نشده است.رده و همههبوط بدین گونه گست

لة هبوط سرای دنيا به مسأتن شاعران حماسهبنابراین فرضية اصلي این پژوهش، پرداخ

های ترتيب که با وجود تفاوت در گونههاست؛ بدینهای حماسي آنو مظاهر آن در خوانش

های مّلي ـ ترین حماسه، که اوّلي یکي از بزرگشدهگم بهشت و شاهنامهحماسة 

ترین حماسة ادبي یا مصنوع دنياست، حکایت هبوط در هر اساطيری دنيا و دوّمي، بزرگ

ناپذیری از حکایت کهنِ نبردِ درازدامن ميان دو قطب اهریمني و دو اثر، بخش گسست

بهشت ، هميشه به وضوح و پيدایِي آن در شاهنامهاهورایي است؛ اگرچه موضوع هبوط در 
های اساطيری آن و باورهای ایراني ـ ا با در نظر داشتن و تأمّل در ریشهنيست ام شدهگم

کردی خوبي با آن قابل تطبيق است. این مقاله بر آن است که با رویاسالميِ شاعر، به

 تطبيقي به بررسي حکایت هبوط در این دو اثر حماسي بپردازد. 

کرد تطبيقي آن ، رویبخشدچه بيش از هر چيز به این پژوهش ارزش نوآوری ميآن

تر است، در تر و مشخّصميلتون، صریح گمشدةبهشتاست. اگرچه موضوع هبوط در 

ها یا پذیرتر است؛ از این رو، عالوه بر داستانتر و تأویلگونفردوسي، گونه شاهنامة

چه به عنوان پيشينة که در این مقاله بدان اشاره شده است، آن شاهنامه هایي ازشخصيت
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را به  شدهگمبهشتپژوهش قابل ذکر است و بيش از همه، خوانش حکایت هبوط در  این

الدین دهد، تأویل فلسفي و عرفاني شيخ اشراق، شهابپيوند مي شاهنامهحکایت هبوط در 

، زال را عقل سرخاوست زیرا شيخ در این بخش از  عقل سرخسهروردی از داستان زال در 

داند که اسير ظلمت غربي شده جهان یا نوری شرقي مي کرده در اینرمزی از نفس هبوط

، به هبوط اسطوره زالچنين، محمد مختاری نيز در کتاب هم (.779: 9991)سهروردی،  است

کند و آن را در تقابل با تضاد جامعه و در زال از البرز کوه به اجتماع آدميان اشاره مي

: 9928)مختاری،  داندمفيد و ضروری ميبخشي و ایجاد داد در تداوم هستي راستای تعادل

که به بررسي و واکاوی  ای یافت نشدبرده، پيشينهو در غير از موارد نام (911 -917

 لة هبوط در دو حماسة مدنظر ما پرداخته باشد. تطبيقي مسأ

 و بررسي بحث

ای آیيني، داستان جدال بزرگ هسرآغاز حکایت هبوط در همة باورهای دیني و مکتب

مکش آغازین در نظام آفرینش و تداوم هستي در سایة آن است. اصل دو بني بودن شو ک

داد پدیدة هبوط است و هبوط نيز به نوبة خود ترین و استوارترین علت رویآفرینش، ژرف

 انگاری عالم است.عامل دوگانگي و دوگانه

يقت ابتدا فرشتة مقرب و صدرالمالئک خداست و در حق شدهگمبهشت شيطان در 

یابد، گاه که خود را موجودی توانا و نيرومند ميهای خداوندی است. آنای از جلوهجلوه

کند و در برابر بيند بلکه اّدعای خدایي ميدیگر خود را آینة جمال و جالل خداوندی نمي

خيزد و در حقيقت نه عليه خدا بلکه بر وحدت وجود آن قدرت مطلق، به دشمني برمي

انگاری، بيند. اینجاست که دوگانهخيزد و خود را از او جدا و بيگانه ميپا ميخود با خدا به 

اندازد؛ از خير آورد و او را از کنار نور خدا به ژرفای دوزخ مياسباب هبوط او را فراهم مي

گردد؛ از بر جهل ميدهد و فرمانشود؛ معرفت از دست ميدور و سرچشمة شرّ مي

گردد و ، آگاه مي«مرگ»یعني « گناه»ه وجود فرزندی از خود و ناميرایي فرشتگي دور و ب

شود تا روزی، خود، سبب هبوط آدم و باعث دو بني بدین ترتيب هبوط ابليس آغاز مي

شدن عالم هستي شود و هبوط آدم نيز سبب هبوط روح مسيح در کالبدی مادی و خاکي 

اساطيری ایراني و از سویي دیگر های مایهنيز، که از سویي دارای بن شاهنامهگردد. در 

های اسالمي فردوسي است، حکایت هبوط را در چندین داستان و سرنوشت بازتاب اندیشه

ای مکش آغازین آفرینش که به گونههای موضوع کشمایهبه غير از بن توان یافت.مي

هان های پادشادهد، در برخي از داستانانگيز این دو حماسه را به هم پيوند ميشگفت

توان شاهد هبوط انسان به دليل ارتکاب گناهان مي شاهنامهاساطيری و حماسي 

ماند و مي شدهبهشت گمگون بود که گاه به هبوط ابليس و گاه به هبوط آدم در گونه
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ساني گناه قهرمانان باشد. این شاید این همانندی بيش از هر چيز دیگر به دليل هم

 شود. ا در زیر بررسي ميهحکایت و برخي از این همانندی

 شدهبهشت گم -9

 )هبوط شيطان( مکش آغازین و نبرد بزرگ در آسمانکش-9-9

هي آغاز با سرکشي ابليس در برابر قدرت مطلق اال شدهبهشت گممکش آغازین در کش

خداوند مقتدر در یکي از روزهای آسماني، فرشتگان و ارواح آسماني را به حضور : شودمي

ها و از آن، آگاه کرد ود، عيسي مسيحخ« پسر یگانة»و آنان را از آفرینش خود فراخواند 

که دیهيم سلطنت بر سرش نهاده و او را بر سمت راست خود و در  خواست که در برابر او

لوسيفریا »نعمت خود بنامند اما مرکز سعادت نشانده بود، زانو نهند و او را ارباب و ولي

هي و در آن بارگاه دارای موقعيتي فرشتگان بارگاه اال ترینکه یکي از نزدیک« ابليس

برجسته و ممتاز، و برخوردار از لطف و عنایت ویژة خداوند بود، در برابر مهر خداوند به 

تر خاطر غرور و کبر بسيار، خود را شایستهپسر آسماني، سرشار از کينه و حسد گشت و به

رتيب ـدین تـب (.221-229: 9992)ميلتون، ن دید و سزاوارتر از او برای فرمان راندن بر دیگرا

راهانش رقم زد رای او و همـوم بـوشتي شـد، سرنـبار، یعني: غرور و حساین دو گناه مرگ

توان به بار را نيز در دل او کاشت که از آن جمله ميو البته بذر دیگر گناهان مرگ

بر سریر فرماندهي او او برای از بين بردن قدرت خداوندی و جانشيني « آزمندی»

نام برد که ميلتون او را دختر « گناه»او با مظهر « رانيشهوت» کرد و یا از داستان اشاره

ناک کند؛ حاصل آن همانا، به وجود آمدن اژدهای پرخشم و دهشتشيطان معرّفي مي

هفت گناه »غرور بر اساس اصول دیني و آیيني و سنتي از ميان »است. « مرگ»

ترین گناه و سرچشمة گناهان دیگر است. حسادت، شرارت، نخستين و بزرگ، «بارمرگ

 :Marlowe, 1949)شوند بارگي و شهوت، همه از غرور ناشي ميپروری، آزمندی، شکمتن

4485.) 
پس از سقوط تأیيد  ن که کبر و غرور فراوان او را حتاشاید بارزترین گفتة شيطا

در دوزخ حکومت کرد تا در بهشت کمر به  چه بهتر»گوید: جاست که ميکند آنمي

با گناه غرور  شدهبهشت گمبنابراین نبرد آغازین  .(487: 9992)ميليون، « خدمت بست!

گرش از فراز راه خيل ابليسان نافرمان عصيانغروری که وی را به هم»شيطان آغاز شد. 

زل و وفاداری تزل. بدین ترتيب شجاعت بي(497: همان)« آسمان به زمين افکنده بود

آلود سری عصيانآميز و خيرهباکي جسارتشائبة فرشتة محبوب و مقّرب خداوند به بيبي

راه تمام یارانش از فراز ملکوت آسمان هي، به همو عزم بداندیش تبدیل شد و به فرمان اال

ه ای سوزان و آتشين به مدت نُبه درون گودالي ژرف و تاریک در دوزخ بر روی دریاچه
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جا که شيطان پيش از سقوط در ملکوت آسمان و در )نوبت( فضایي سقوط کرد. از آنروز

آميزتر پيدا بارتر و خشونتبرد، پس از هبوط ماهيتي شرارتبهشت مهر خداوند به سر مي

منظور گرفتن انتقام از قدرت مطلق خداوند و اميد به صعود دوباره و تصاحب کند و بهمي

دیشد از این رو برای گرفتن تصميم نهایي اقدام به ایجاد شورایي ای بينآسمان باید چاره

گيرد: پيش از ایجاد این شورا نيروهای شرّ شيطاني کاخي برافراشته از یاران وفادارش مي

نظير دارد. کنند که شکوهي بيبنا مي (Pandemonium) در دوزخ به نام پاندمنيوم

اختن و بنای آن توسط نيروهای اهریمني ميلتون به زیبایي و ظرافت تمام به توصيف س

 پردازد. ابليسان مي

ای نهان و ميلتون در ميان توصيفاتش از شکوه و افراشتگي پاندمنيوم به گونه

هنرمندانه و در واقع با زبان تمثيلي و رمزآميز به بيان غفلت بشر ار حقيقت و پرداختن او 

نام « کردن دوزخ! آباد»آن با عبارت  پردازد و ازارزش دنيوی ميبه اسباب ظاهری و بي

تر و نوید تر و ظلمانيبرد. در حقيقت پاندمنيوم نماد دوزخي هرچه آبادتر!، سوزناکمي

ت پایتخ»ت است. چرا که او پاندمنيوم را تر از سرچشمة نور حقيقنوميدی و دوری بيش

سرانجام پس از  (.171: 9992)ميلتون،  کندمعرفي مي« شدستان درباریَبزرگ شيطان و هم

تشکيل شورا در پاندمنيوم به کار گرفتن نيروی نيرنگ به جای نيروی زور، تصميم آخر 

 (.411: همان) شودابليسان مي

این نيرنگ و فریب باید در اندیشة موجودی نوآفریده به نام انسان کارگر افتد که مقدر 

نيل به این هدف شيطان بوده است اندکي پس از آفرینش فرشتگان آفریده شود. برای 

شدة خداوند عازم دنيای او یعني زمين شود. باید برای بررسي دنيا و مخلوق تازه خلق

جا شيطان در هردو سوی آید: در آنبنابراین به سوی دروازة دوزخ به پرواز درمي

، «گناه»شود. این دو موجود ترسناک، رو ميهای دوزخ با دو موجود ترسناک روبهدروازه

، پسر او هستند. ميلتون در دفتر دوّم گناه را به صورت موجودی «مرگ»ر شيطان و دخت

اش به شکل ماری مسلح اما پایين تنه ،نمایاند که تا کمر به زني بس زیبا شباهت داردمي

 به نيشي مهلک است. 

کند که با تصميم او به توطئه ميلتون در دفتر دوّم گناه را اندیشة شيطان معرفي مي

جویان آسماني او را ها، از سمت چپ سرش بيرون جسته و جنگروای آسمانه فرمانعلي

نامد. او گاه ميلتون به ظرافت تمام گناه را بازتاب و تجلي شيطان مياند. آنناميده« گناه»

هاست. گناه که مندی و نيروی آندارانگاری مضامين، گویي خواستار بيان جانبا جان

جا که آه پدر،... از آن»گوید: ر دروازةآن است خطاب به شيطان ميدربان دوزخ و کليددا

کردی، دل در گرو عشق من سپردی و در خفا اغلب مرا چون تصویر کامل خود نظاره مي
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.« طعم لذت چنان شدیدی را با من چشيدی که باری در بطنم شکل گرفت و رشد کرد... 

، «مرگ»است، بوده و از او متولد شده « اهگن»، که در بطن «بار»این  (181: 9992)ميلتون، 

دیگر دربان دروازة دوزخ، است که اکنون دشمن مادر خویش، گناه است. مرگ بالفاصله 

انگيز او هراسيده و گریزان است، پس از تولد به تعقيب مادرش گناه که از سيمای نفرت

انگيزی با او، رتآغوشي عنيف و نفیابد و پس از همرود و سرانجام به او دست ميمي

هاست. ميلتون با ساعت ناگزیر از زایش آنبهنهد که گناه ساعتهيوالهایي در بطن او مي

چنين این توصيفات، در حقيقت شيطان را سرچشمة گناه و گناه را اندیشة اهریمني و هم

 داند کهراهي شيطان و گناه مينامد. او مرگ را هم نتيجة همبازتاب و آینة شيطان مي

دهندة تأثير تمثيل شجره شناختي زنای با محارم است که خود نشان»ميوة تلخ شهوت 

 .(Marlowe, 1949: 4485)« ميرایي کاذب استگناه کبر و غرور با عقيده به جاودانگي و نا

های دوزخ را برداشت و در دوزخ را بر شيطان گشود تا راهي گناه سرانجام کليد دروازه

: 9992)ميلتون،  «باری که سرچشمة همة مصائب و آالم بود...اندوه آن وسيلة»سفرش شود؛ 

188.)  
داشت انجام ميلتون در توصيف دشواری گشایش درهای دوزخ برای گذر شيطان و ویژه

های اهریمني در گشودن این کار دشوار به گناه، یک بار دیگر به بيان قدرت گناه و اندیشه

چنين در پي، به پردازد. او همها مير آفرینش ویرانيهای دوزخ و نيرومندی آن ددروازه

پردازد که به )عالم هرج و مرج و آشفتگي( مي« کوآس»بيان توصيف ظریفي از عالم 

آورد اما سرنوشت ای رمزآميز و نمادین دنيای پرآشوب و پليد اهریمن را فرایاد ميگونه

سقوط بروني اوست، نبود.  شوم شيطان تنها سقوط او به درون گودال آتشين دوزخ که

شيطان عالوه بر سقوط عيني، دچار سقوط معنوی نيز شد. در واقع او پيش و بيش از 

برد. این دوزخ دروني بيش از هرچيز، رنگ دوزخ بروني، از دوزخ دروني خویش رنج مي

)همان: نامد مي« دیدهدوزخ عاشق خيانت» کبر، کينه و حسد داشت که ميلتون آن را

219) . 

  داستان آفرینش بشر و سرای او -9-7

خدای متعال پس از اخراج شيطان و فرشتگان عاصي از آسمان، اراده فرمود که دنيایي 

ور، پسر پس برای این منظ در آن دنيا ساکن شوند. دیگر، با موجوداتي دیگر بيافریند تا

فرشتگان اعزام راه گروهي از به هم در اوج افتخار و عظمت، را آسماني خود، عيسي مسيح

رسد و پایان ميروز به انجام برسانند. آفرینش بهتا کار آفرینش را در شش  فرمایدمي

کند. آميز فرشتگان دوباره به آسمان عروج ميمسيح )ع(در ميان سرودهای زیبا و ستایش

دليل آفرینش بشر و  به تفصيل به تعریف چگونگي و شدهبهشت گمدر دفتر هفتم  ميلتون
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هي، ، یکي از فرشتگان بارگاه اال«يلیرافا»این مطلب از زبان  پردازد.و در آغاز ميسرای ا

نما از سوی خدا از آسمان به سرای بشر فرستاده شده، برای آدم آوری رهپيام نچوکه هم

در پيوند با گناه و هبوط بشر اهميت دارد، ، چه در این داستان آفرینششود. آنتعریف مي

انسان در سخنان خدا با عيسي مسيح است. خداوند هدف از این  بيان هدف آفرینش

ای از فرشتگان آسمان اخراج لوسيفر )شيطان( و عده« ترميم خسارت»آفرینش را نه تنها 

خاطر کاستن تعداد ساکنان آسمان در شيطان که به« غرور» دوباره با ةبلکه مبارز داند،مي

در نزد خدا به  ي به مراتب باالتر از آن،هدف وجودش بيش از پيش رخنه کرده است نيز

در برابر تخریب و نابودی شيطان دست به خلقت و نوآفریني  د. بنابراین خداوندیآشمار مي

« آوردتری از آن پدید ميگيرد و خير و نيکي بيشکار ميدشمنش را به شرارت» .زندمي

بيش از  را اند قدرت اوتوتحقير اوست، تنها مية کس که در اندیشآن»و بدین ترتيب 

زیبا و  چون آسمان خدایان،چراکه او زمين را هم .(994: 9992، )ميلتون «پيش آشکار سازد

 ، موجودی متفاوت و«شده بوده چه آفریدآن ةبخش همپایان»عنوان مزیّن و انسان را به

است و از قداست شعور و سالمت ذهن با قامتي ر مندبهره» داران وبرتر از دیگر جان

، آفریده است «همت گمارد و بر سایرین حکومت کند جبيني آرام که به شناسایي خود

چون همدو  آن هایجلوهنمادها و  ة هم و «شرّ خير و»و این گونه است که  (991)همان: 

نيستي، نور و ظلمت، آسمان و زمين، روز و شب، مهر و کين، فراز و فرود و...که  هستي و

شدن و دوگانگي عالم خلقت است، با گناه و هبوط شيطان آغاز و بنيهمه از نشانگان د

این تداوم دوگانگي که سبب ستيز و یابد با گناه و هبوط بشر ادامه مي گردد ومي

 . شد ناسازهاست، در حقيقت سبب تداوم هستي خواهد

ة هم نيکي برة هم ةسرانجام در پایان جهان، به هنگام رستاخيز آخرالزمان، با غلب

خدای متعال، با بشر وحدت خواهد  و» .شد این دوگانگي به یگانگي تبدیل خواهد ،بدی

ترین تقای معنوی بشر مهمیافت که تکامل و ارتوان دراز این رو مي .(9917 )همان: «یافت

هدف آفرینش اوست و بدیهي است که این آفرینش و نيل به این هدف بدون گناه و 

ة ممنوعة رسي به ميوبود. بشر پيش از دست اساس خواهديهبوط بشر امری ابتر و ب

مفهوم  شناخت خير و شر، صرفاً موجودی معصوم است وة درخت دانش یا رسيدن به مرتب

شر است  شده، تهي بودن او از شناخت هر گونه سبب خير واین معصوميت در بهشت گم

وحدت برای موجودی  رسيدن به عروج، لياقت، آزمایش، اطاعت و سخن از تکامل و و

نعمت آزادی  ة ها تنها در سایاین ارزش مفهوم است وبي ناآگاه، سخني بيهوده و معصوم و

 . آمد که خود در پایان منجر به کمال و اتحاد خواهد شددست خواهدو اختيار به
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 هبوط بشر -9-9

ه ارادة خاطر سرکشي و غرور در برابر قدرت برتر خداوندی، بشيطان و یارانش که به

ای از اندیشة انتقام آرام نيافتند. در آن قدرت مطلق، به قعر دوزخ سقوط کردند، لحظه

نهادی برای نيل به شورای تشکيل یافتة دوزخي آنان، هر یک از یاران برتر شيطان پيش

شان ارائه داد: کارزار و پيکار دوباره، صلح، دوری از آسمان و خو گرفتن به احوال هدف

راه  (Beelzebud) کرده به نام بعلزبوت. . در این ميان یکي از فرشتگان هبوطدوزخي و..

گویي ازلي و باستاني آسمان داد. او پيش حلّ دیگری را برای انتقام از خداوند پيروز، ارائه

ای به نام مندانة موجود تازه آفریده شدهگاه سعادترا مبني بر وجود مکاني دیگر که اقامت

آورد تا با ورود به این جهان نو، نه با نيروی زور بلکه با نيروی یاد یارانش ميبشر است، فرا

مکر و نيرنگ، مخلوق تازه آفریدة آن را برای آزردن خدای متعال به سوی خود جلب 

خدای او به دشمنش مبدل گردد و ناگزیر شود با »ای که کنند و او را بفریبند به گونه

گونه که . تا آن(129:9992)ميلتون، «دا به نابودی کشاندستي پشيمان، حاصل کار خود ر

 گاه خود رانده شود.خود از آسمان رانده شدند این موجود نوآفریده هم از سعادت

گویي خود از خواستة شيطان و نيروی چون اورمزد با علم و قدرت پيشخداوند هم

گوید؛ خداوند سخن مي« یگانه پسرش»اهریمني او آگاه است و از سرانجام این خواسته با 

فاسد ساختنش با »از سویي از نيّت و تالش شيطان برای به نابودی کشاندن بشر از راه 

و پيروزی او در این راه و تجاوز بشر از تنها فرمان خدا و هبوط او سخن « فریب و حيله

 نهد و او راگوید و از سوی دیگر گناه هبوط آدم را در حقيقت بر دوش خود او ميمي

شده و از دیگر سو آزاد در کار آفریدهداند که از سویي عادل و درستموجودی دوگانه مي

 . (192:9992)ميلتون،ارتکاب گناه 

راه با در بسياری جاها به ستایش آزادی هم شدهبهشت گمدر حقيقت ميلتون در 

د، در حقيقت سرایچه ميلتون دربارة  هبوط اختياری و آزادانة آدم ميپردازد. آنمنطق مي

ستایش آزادی بشر است. او جانِ معنای بزرگ آزادی را در کالبد واژگاني ظریف و دقيق 

کند. خداوند اگرچه آدم گر بزرگ آزادی معّرفي ميدمد و در حقيقت خداوند را ستایشمي

ترین سبب رستگاری رستگاران و نامد، اما از سویي دیگر بزرگرا در هبوط خویش آزاد مي

عشق را  ، ایمان پایدار و استوار و حتادرک صادقانة بشر از اطاعت واقعي و راستينتنها م

داند و خشنودی و رضای خود را از این اطاعت، باز بستة نيز همين آزادی و اختيار مي

داند مي« فایدهماهيتي بيهوده و بي»بيند و اطاعت اجباری را دارای وجود این اختيار مي

اند و نه خداوند. عالوه بر این، وصف، معنای اختيار به وسيلة بسته که کمر به خدمت نياز
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گونه آزاد مندی و بزرگي انسان است؛ آنای است که گویي سندی بر توانميلتون به گونه

نتوانند خالق خود یا طبيعت و یا سرنوشتشان »مند که در ارتکاب گناهانشان هرگز و توان

« هاقدرت حقيقي انسان» (. لذا ميلتون آزادی را192: 9992)ميلتون، « را متّهم سازند...

 .(211: 9992)ميلتون، داند مي

دیگرند. این هدایت شاید همان گر یکآگاهي و اختيار در کنار هدایت، که گویي تمام 

ارادة »منطقي باشد که اسکات الج، استاد بزرگ ادبيات انگليسي دربارة آن گفته است: 

به منظور هدایت بشر،  (.999: 9992)الج،  «منطق باشد، آزاد است که مطيعبشر تا زماني

خواند و پيام ترین فرشتگان بارگاهش را نزد خود فرامي، یکي از مقّرب«رافائيل»خداوند، 

مند به بری فرّهچون پيامنهد و او را برای هدایت آدم، همهای او ميهدایت آدم را بر بال

وگوی ميان خدا و رافائيل، نخست، خداوند سازد. در گفتگاه آدم روانه ميسوی سعادت

و  (218: 9992)ميلتون،  «در اختيار آزاد اوست»نامد که ميسعادت آدم را سعادتي آزادانه 

دهد که، آدم را از خطری که در کمين اوست، آگاه کند و گاه به رافائيل فرمان ميآن

تا مبادا پس از انحراف از راه راست، »وضعيّت و ماهيّت دشمن را برای او روشن سازد. 

از  گير گشته است و مدّعي شود که آگاه نبوده و کسي پيشاپيش، او رابهانه آورد که غافل

و بدین ترتيب خداوند پيامبری بر  (211: 9992)ميلتون،  «این اوضاع بر حذر نداشته است

ي به او عطا فرماید که يمندش، آگاهفرستد تا در برابر آزادی ارجنخستين والدین بشر مي

چه بسا وسيلة هدایت و سعادتش گردد. اصوالً آزادی و هدایت در کنار هم به نوبة خود، 

اند و معنای تکامل و یگانگي نهایي را در خود دارند. ميلتون سببي از اسباب تداوم هستي

کند: آن آور در گسترة آسمان، او را به ققنوس تشبيه ميدر توصيف پرواز رافائيلِ پيام

ميرد و در حقيقت نمادی کند و هرگز نميخود تجدید مثل ميبهای که خودپرندة افسانه

مند آزادی، هدایت از جاودانگي است، ميلتون با این تشبيه گویي در کنار نعمت ارج

 داند. بران راه نور و نيکي را جاودانه و ناميرا ميخداوند بر بشر و حضور ره

« عبدیل»یک بار دیگر مفهوم راستين آزادی را از زبان  شده،گمبهشت در دفتر ششم 

شنویم. او یکي از فرشتگان و ارواح آسماني است که پس از دریافتن نقشة شوم شيطان مي

گرداند و به صف فرشتگان برای حمله به بارگاه و سریر سلطنت االهي، از او روی مي

گيرد، نخست شيطان شيطان صورت ميوگویي که ميان او و پيوندد. در گفتمقدّس مي

کشد و آن را آزادة ارواح مطهّر آسماني و فرشتگان حامل عرش االهي را به پرسش مي

مطربان »آميز و اجباری و آنان رابری آنان را حقارتپندارد و فرماننابود و از ميان رفته مي

در برابر شيطان  خواند. اما پاسخ عبدیلمي« بردگاني مبارز عليه آزادی» و« آسماني

معني « بردة خویش شدن»گزاری و بندگي را درخردمندانه و محکم است. عبدیل خدمت
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بندگي و »خواند: کند و او و یارانش را بردگاني نابخرد و بندگان جهل ميمي

تر تر و شایستهگزاری، خدمت به موجودی نابخرد یا کسي است که عليه ذاتي الیقخدمت

گونه که سرسپردگانت هم اینک به خدمت چون تویي که اشد: آناز خود شورش کرده ب

 .(999-991)همان: « ای، مشغولندو بردة خویشتن گشته بری،دیگر در آزادی به سر نمي

 چگونگي فریب خوردن و هبوط بشر -9-4

گاه او در باغ عدن به شود و به سوی جایشيطان با هدف فریب بشر از دوزخ خارج مي

شود و در جسم ماری خفته حلول چون مهي غليظ وارد بهشت ميید. او همآپرواز در مي

هایي پيوسته و چرب زباني و ستودن یابد و با نگاهکند و حوّا را در باغ به تنهایي ميمي

نهد، به چه حوّا را به شگفتي ميکند. در واقع آنزده ميمثال حوّا، او را شگفتزیبایي بي

مندی و توان تميز مار است. بنابراین، دليل آن را از ، هوشوریسخن آمدن، قدرت سخن

خواند و بدین را دليل آن مي« درخت دانش»پرسد و او در پاسخ، خوردن از ميوة مار مي

ها حوّا را متقاعد به خوردن ميوة درخت دانش کاریها و فریبترتيب با یک رشته ترفند

کند که چه برد و به تفصيل تعریف مييکند. حوّا ميوةدرخت ممنوعه را نزد آدم ممي

گين و ناول کند. آدم نخست به شدت اندوهچيزی وی را بر این داشت که از آن ميوه ت

امّا با مشاهدة  این که حوا برای ابد از دست رفته است، از شدت عشقي  ،شودناراحت مي

راین او نيز از آن ميوه راه او نابود گردد. بنابشود که به همآن ميسرش دارد، بر که به هم

)همان: هاست خورد و نتيجة این گناه نيز همان برگشتن بخت و دگرگوني حال آنمي

چه در وصف این گناه و هبوط نهفته است این است که شيطان نه آدم و نه . آن(899-892

نفریفت. عشق حوّا به « بارگيشکم» حوّا را با برانگيختن غریزة ميل به خوردن و گناه 

سيدن به مقام خدایان و آزمندی او در نيل به مقام الوهيّت و آگاهي از خير و شرّ، او را ر

به خوردن آن ميوة ممنوعه واداشت. او در بارة خاصيّت ميوة درخت دانش با آدم سخن 

خواند های الوهيّت ميگوید و خود را پس از خوردن آن، عروج یافته و کاشف قلّهمي

نيز به دليل عشق و وفاداری به حوّا و بيم از دست دادن و جدایي از  آدم (.821-821)همان: 

سرش را بر فرمان خدا ترجيح بری همگردد و بدین ترتيب فرماناو به این گناه آلوده مي

سپرده است که سپرده و سردهد. توصيف اندوه آدم بر گناه حوّا، توصيف عاشقي دلمي

 و پنجه نرم کردن با مرگ و نابودی است.  معشوقش در بستر بيماری و در حال دست

 هبوط عيسي مسيح -9-1

)تراژیک(  انگيزای حزنشده، اگرچه واقعهحکایت هبوط ابليس و آدم در بهشت گم

است، اما با هبوط روح پاک مسيح در کالبد خاکي و زميني، رنگ عرفان و آرامش به خود 
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و مرگ او بهای خسارت اعمال گيرد. هبوط مسيح در واقع کفارة گناه بشر بود مي

واری بسيار بر عهده خاطر و بزرگ ناشایست او. این هبوط را عيسي مسيح خود با طيب

سان جان و روح بشر را از مرگ ابدی نجات دهد و او را به ابدیّت و وحدت گرفت تا بدین

اش، مانيند. در دفتر دهم آمده است که خداوند، پسر آسها و زمين برسابا خداوند آسمان

بها و منجي خون»، «کنندة اوواسطه و شفاعت»، «دوست بشر»های مسيح را با عنوان

 (9199: 9992)ميلتون،  کندبر مهرباني و شفقت برای بشر معرّفي ميو پيام« آورندهرستگاری

  (.9199)همان:  که البته دوباره احيا خواهد شد و به آسمان االهي عروج خواهد کرد

گر عنوان تمامدفتر دوازدهم از واقعة هبوط روح مطهّر عيسي مسيح بهميلتون در 

بشری را که »تواند کند که ميقوانين و شرایع ناقص خداوند برای بندگانش یاد مي

ها در تنهایي و انزوای این دنيا آواره بوده است، به ساحل نجات، به بهشت جاوید مدّت

از قول کتاب  هادربارة مفهوم انجيلدر کتاب کری ولف نيز  (.9948)همان:  «بازگرداند

دارد خدا بدان سبب آدميان را به کيفر رسانده که عادل است و روا نمي»گوید: مقدّس مي

کيفر بماند. از طرفي هم خدا رحيم است و برای کمک به بندگانش در نجات از که گناه بي

است خدای پدر مقرّر اده عواقب گناه نخستين، پسر خود، عيسي مسيح را به دنيا فرست

اش در این دنيا رنج و مرارت بکشد و با مرگي سخت بميرد است که پسر آسماني فرموده

 (.99تا: )ولف، بيتا گناه نخستين را بازخرید کند و بدین ترتيب بشریّت را از کيفر برهاند 

 لزوم و پيامدهای هبوط -9-1

ها، حتي پيش از رانده اه و طغيان آننخستين بار سقوط آدم و حوًا پس از ارتکاب گن

رفت شمار ميهها باهي، سقوط معنوی آنگشدنشان از بهشت عدن رخ داد که بنا به دید

ها به اندوه و شادی آن ،ها و...ناه و نافرماني عالوه بر تغيير افالک و آسمانگچراکه پس از 

تا پيش  هي،چون االچندوها به نزاع تبدیل شد، خود به خود از رحمت و مهر بيسازش آن

ي و گانگانگي و نورانيًت به دوگشتند و همه چيز از یگدور  ،از توبه و تضرًع به درگاه او

ها در نظر ای برای آناین سقوط معنوی، عروج معنوی برابر اما خدا دري کشيده شد. گتير

و حوًا به باغ  آدم ب بارگاهش را نزدبود. خداوند، ميکایيل، یکي از فرشتگان مقرّ گرفته

ميکایيل ة جا بيرون براند. اما این تنها وظيفآن کار را ازفرستد تا این زوج گنهعدن مي

دادهای زمان آینده را نيز با  چنين از جانب خداوند مأمور شده بود تا روینبود. او هم

ای فهبود، در مکاش که خداوند، خود به او ارزاني داشته «روشني ذهني و آگاهي نوراني»

سرش از بهشت، برای اثبات گونه برای آدم فاش کند. او پس از اعالن اخراج او و همالهام

هي، پيش از عزیمتش به زمين او را برای دیدن تمام آدم از مهر و لطف اال ةتداوم بهر

که برای او و نسل او تا زمان توفان بزرگ نوح در زمين روی  ـ دادهای نيک و بدآیندهروی
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بهشت که ميلتون در دفتر دوازدهم آن را ة ترین نقطاز مرتفع «باال رفتن»به ـ  دخواهد دا

بدین » و مي شود نمای اوخواند و خود در این صعود رهنامد، فرا ميمي «کوه اندیشه»

 ة. عالوه بر این اشار(9187:9992)ميلتون، «هي عروج کردندای االترتيب هر دو در مکاشفه

با آوردن عبارات  تر یازدهم در تعریف سرگذشت و سرنوشت بشر،مستقيم، ميلتون در دف

آور که کبوتری پيام»، «فروریختن آب چاه زندگاني در چشمان آدم»چون یا جمالتي هم

، «صلح و دوستي بودة ره آورد که نشاندرخت زیتوني را در ميان نوک خود هم ةشاخ

 که منادی آشتي خدا بود وکمان سه رنگ درخشاني رنگين»، «های گرم آفتابنگاه»

و بهجت  تبدیل اندوه آدم به شادماني و سرور»و نيز در  «داشت اعالم مي ميثاقي تازه را

 دهدای غيرمستقيم اما روشن نشان ميآدم را به گونه ةصعود دوبار ، این عروج و«

 .(9181، 9999)همان:

هبوط اه و نافرماني که نگ، خواه پس از گاه بشرحال و جایگونه که اشاره شد، همان

 ست،اشدنش از بهشت که هبوط عيني و بروني و خواه پس از رانده معنوی و دروني اوست

نماید. مندانه رخ ميسعادت به عنوان سقوط و هبوطيشده مگبهشت هرچه باشد، در 

ای است که در مراسم عشای ربّاني به صورت دعایي بدین شکل همان اندیشه« این دقيقا»

ای گناه متبرّکي که از سوی منجي این چنين خوب و بزرگي، پاداش »شود: ميبيان 

خویش، با  ةشدمگبهشت ویي در بسياری از جاهای گميلتون  (.994:9992)الج،« گرفتي!

ناه آدم و گای ساده یا رمزآميز، از داستان ونهگبه  بيان آشکار یا نهان، ةتوصيفات و شيو

انگيز دادی فرودین و حزنبه رخ تراژدی هبوط ابليس، ةازحکایت هبوط او نه تنها به اند

ترین ترین و بنيادیگرسيدن نسل بشر به چندی از بزر ةکند بلکه آن را وسيلیاد نمي

داند که ما از های اخالقي و در یک کالم، کمال و اتحاد ميمعاني و مکاشفات و ارزش

 کنيم:این معاني اشاره مي ترینها به مهمميان آن

 شقع

کاب تاین معنای بلندپایه با ار یکي از معاني واال در زندگي معنوی انسان است.« عشق»

 پس از آگاه شدن از گناه حوّا و احتمال از دست دادن ابدی او بود، اً گناه آدم که صرف

خود را از او  آدم پس از پي بردن به عصيان و نافرماني حوّا، نماید.تر رخ ميآشکار

 پندارد واز دست دادن خویشتن خویش مي ةو از دست دادن او را به منزلناپذیر جدایي

بنابراین  .داندعين حيات و هستي مي پيوند او با حوّا باشد،ة که وسيلمرگ را به شرط آن

 عالي و ةهرگز بدین شيو بدون بروز این واقعه،»عشق واالی انسان  ميلتون، ةبه گفت

ميلتون در پایان دفتر دوازدهم نيز یک بار  .(828:9992)ميلتون،  «شدباشکوه شناخته نمي
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چيزهای  ةروح ناب هم شفقّت و انفاق نام خواهد گرفت، که در آینده،»دیگر عشق را 

 (.9919 )همان:توان یافت مي«وجود خویش»نامد که با داشتن آن بهشت را در مي« دیگر

 مرگ

عنوان به شدهبهشت گمدر  ترین مفاهيم حيات بشر است کهنيز یکي از مهم «مرگ»

مرگي ناگهاني  امّا باید توجّه داشت که این مرگ، شود.گناه او معرّفي ميةآخرین ميو

به »بلکه  گيرد، خود تمام حيات و هستي بشر رنگ نابودی به نيست که با از راه رسيدنش،

بدین  و (9111 )همان: «کند و آهسته از راه خواهد رسيد هایشرارتي با گام با و شکل درد

چون اندوه و غم عشق درهم ترتيب گویي شاعر مرگ را با مفاهيم واالی دیگری هم

از این معنا که بگذریم، در دفتر یازدهم،  امّا بخشد.مند بدو ميماهيّتي ارزش آميزد ومي

گاه و عالج نهایي انسان در شاعر از زبان پدر آسماني، خداوند متعال، مرگ را تنها پناه

هبوط او  داند. در اصل، راندن بشر از بهشت عدن واني ميماندوه پشيماني از گناه نافربرابر 

 و مقام جاودانگي است.« درخت زندگي»  منظور دور کردن او ازبه اً از سوی خدا صرف

را به بشر اعطا کرده بود، « جاودانگي»و « سعادت»زیبای ة خداوند که در آغاز دو هدی

 ةاز بيم قلب خودپسند و اندیش درخت دانش، ةممنوع ةاز ميو اکنون، پس از خوردن بشر

درخت زندگي در باغ  ةبه سوی ميو شدرازیَ به دست خودسر او، که مبادا دوباره منجر

ناک و پررنج بشر از راند تا بدین ترتيب زندگي اندوهجا بيرون ميرا از آن عدن شود، او

 گاهآن به نيروی ایمان پاالیش شود،» ني خوداو در چند روز زندگا و زنجير جاودانگي برهد

گشودن در دنيایي ثانوی در هنگام احيای عدالت، مرگ خواهد توانست بشر را به  با چشم

بنابراین،  .(9181-9198: )همان «به سوی خدا عروج بخشد ره آسمان و زمين احياشده،هم

ه سوی خدا و رسيدن به عروج انسان بة گوید، تنها وسيلآن سخن مي مرگي که ميلتون از

 وحدت وجود است.ة مرتب

 پيدایش نسل بشر 

 )همان: ثيرات گناه نخستين بشر استأنيز از دیگر ت« نياز شهوانية برافروختن شعل»

آید، به شمار مي بارچه در آیين مسيحيّت، یکي از گناهان مرگ. توجّه به شهوت اگر(899

برآوردن  ةو ميو کندفي ميمعرّ« برکت و خير» را از سوی آدم سبب امّا ميلتون، خود، آن

داند افزودگي جمعيّت بشر مي تداوم نسل وة مایرا اش با حوّا زناشویي ةاین نياز در رابط

در سخن از بخشي از مجازات  اواسته و آرزوی شيطان است. آدم حتکه البته برخالف خ

سرعت با این درد[ به»] گوید:است، به او مي «زایمان و رنج بارداری و درد» معلوم حوا که

در پاسخ به  ااو حتّ .(9119 )همان: «رسدداخل بطنت به پایان مية پاداش شادی دیدن ميو
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 ة روزن معنای جدایي مطلق از هرپذیرش آن را به فرزند ماندنشان،برای بي نهاد حواپيش

خود نيز پس از  حوا، )همان(. داندتوزی و غرور در برابر خدا مياميد و سرکشي و کينه

، زبان به سخن م و قاضي مهربانشان، عيسي مسيحشفقت منجي عالو رحم  رةچندی دربا

است،  نسل بشر گشته ةمادر هم ،گشاید و از این که پس از ارتکاب گناه نافرماني هممي

انتها ام بيرحم قاضي شفقت و» گوید:و مي (9194، 9917 )همان: و اميدوار است گزارسپاس

حال  ام،به ارمغان آورده همه برای مرگ را ، زیرا مني که چون نخستين نفر،است بوده

منجي » و (9194: )همان « ام...!مورد رحمت قرار گرفته حيات و هستي،ةچون سرچشم

  (.9917 )همان: «کردخواهد موعود از طریق نسل من، همه چيز را دوباره جبران

  توبه و تضرّع

فروتني و پرهيز از کبر و  مستقيم تواضع و ةدرگاه خدا که نتيجبه  «عتضرّ توبه و»   

مناجات و  ةميلتون صحن مند هبوط بشر است.نيز یکي دیگر از نتایج ارزش غرور است،

-9114)همان: خوبي به تصویر کشيده استتضرع آدم و حوا را در آخر دفتر دهم به

های آه و ناله ای مهربان،کنندهچون شفاعتکه هم ميلتون از زبان پسر آسماني، (.9111

محضر انور و عالي خدا »ها به ندامت آن آدم و حوا را پس ازارتکاب گناه و آميزتضرع

نامد که شان ميسف و پشيمانيأهای بذر تها را ميوهدعای آن ، توبه و«کندکش ميپيش

چنين لتون هممي ها دارد.های معصوميت نخستين آنتر از ميوهطعمي به مراتب خوشایند

نامد که از لطف و رحمتي مي «های نوبریميوه»های بشر به درگاه خدا را دعاها و مناجات

البته  .(9792: 9129 )ميلتون، انددر زمين به بار آمده که خدا در وجود بشر جای داده است،

که بدانيم دعاهای  شودتوبه و تضرع زماني به درستي حّس مية شيریني دوچندان ميو

و با ماهيتي سرشار از روحانيت به محضر  مستقيمًا به سوی آسمان عروج کرد دم و حوا،آ

گویي وآدم در گفت ها شد.و رحمت خداوند به آن سبب تمایل مهر هي رسيد وو عرش اال

چه به التماس از او بال بگشایيم، گوش شنوایش بيش از پيش آه! چنان» گوید:با حوا مي

 «شفقت تمایل خواهد یافت پيش به رحم و و قلبش بيش از برایمان شنوا خواهد شد
 (.9119: 9992 )ميلتون،

 شاهنامه -7

چه توان یافت، اما آنتر به صورت آشکار ميرا اگرچه کم شاهنامهحکایت هبوط در 

دهد، بنيان اساطيری آن  ملي ایران پيوندة ای این حکایت را به حماستواند به گونهمي

های بيني مذهبي ایرانيان باستان در گزارشانگار جهانبرداشت دوگانه است زیرا مطابق با

اهریمن سخن  اورمزد و :بن خير و شر یعني هميشگي دو آویزیهماساطيری از تضاد و 
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در » ها در مقابل هم قرار گرفته است.کردار و آفرینش آن که سرشت و منش و است رفته

قي و تضاد بنيادی به صورت دوگانگي نژادی اخال ملي ایران نيز این دوآليسمة حماس

 بردکه به پيش (999: 9991 )سرکاراتي، «تجسم یافته است )توراني( ایراني و انيراني

کند. در چه در بخش پهلواني کمک مي اساطيری و ةها، چه در دورها و داستانسرگذشت

 ةت و شکست، که گاه بهرانيران، مغلوبيّ بدی یا ایران و نيکي و :نبرد ميان این دوسو یعني

معنای هبوط است و گاهي به  ةنيکي، گاهي آشکارا در بردارند ةگاه بهر بدی است و

ای که های آن به هرگونهگيرد. اما این معنا و تقابلصورت نمادین این مفهوم را در برمي

، در چند داستان شدهبهشت گممنظور تطبيق آن بر داستان هبوط در بيان شود، به

و  چون سرگذشت تهمورث، جمشيدها، همهای اساطيری آن، با شناخت بنيانامهشاهن

نماید. پيش از بررسي حکایت هبوط در این های آن رخ ميکاووس بيش از سایر داستان

کشمکش آغازین آفرینش اساطيری و هبوط  ها، الزم است به شرح جدال بزرگ وداستان

 نخستين زوج بشر بپردازیم.

 آفرینش اساطيری غازینکشمکش آ-7-9

انتها به سر طور جاودان در قلمرو روشنایي بيچون خدای ميلتون بهاهورا مزدا هم

آن شد که جهان اهورایي را تباه  که خلقت خود را آفرید، اهریمن برپس از آن برد ومي

و  اهورامزدا سازنده ،گر برعکسویران اهریمن موجودیست خصلتاً تجاوزکار و» سازد چراکه

و به اهرمزد یا آفرینش اهرمزدی هجوم  این رو اهریمن ستيزه را آغاز کرد جوست ازصلح

در برابر اهرمزد ناتوان دید،  جا که اهریمن خود رااما از آن .(979: 9994 م،مقدّ)جاللي «برد

شماری دیو و ارواح پليد را برای کمک به خود آفرید گروه بي به جهان ظلمت برگشت و

 را نهاد صلح به دیدار اهریمن رفت و از او خواست که آفریدگان اوامزدا برای پيشاما اهور

 برداری، جاودان وو فرمان یاری دهد و درود بگوید تا او نيز به پاداش این اطاعت

پذیرد و را نمي امزداروچون شيطان ميلتون، فرمان اههم ،ناپذیر شود. اما اهریمنزوال

مهرورزی باخود است،  او و مهری بايختن آفریدگان اهرمزد به بيخود را، که برانگ ةخواست

و به اعماق  . اهرمزد دعایي خواند که اهریمن با شنيدن آن به هراس افتادزندميفریاد 

بدین ترتيب با سقوط اهریمن، نخستين هبوط به  (.74-79: 9999)کارنوی،  ظلمت فرو رفت

که اهرمزد به یاری امشاسپندان و ایزدان وقوع پيوست اما پس از گذشت سه هزار سال، 

اهریمن به اتفاق دیوان هم پيمان خود به » .بود پاکي آفریده از نور و نيکي و جهان را پر

آسمان  تازگي خلق شده بود، پيش رفت و چون دیدگانش برهسوی اجسام نوراني که ب

ود بر کلّ هستي را م خو یورش دوّ (71: )همان «ی به درون آن جست«مار» چونافتاد، هم

آن را تبدیل به دنيای تاریکي و بدی و پليدی کرد. هدف اهریمن نابودی تمام  آغاز و



 914  9989ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 که نماد آدمي است از». انسان یعني کيومرث استة نمونآفرینش اهرمزد، به ویژه پيش

: 9992، واحددوست) «شودکه همان زمين است، زاده مي ،به شکل نطفه از سپندارمذ ل وگ

رود، اما پس از بيداری و ساله فرو ميرمزد به خوابي سيوا ةاگرچه کيومرث با اراد .(947

نيز شرح  شاهنامه ميرد. درافتد و ميدن جهاني تاریک و پليد بر پهلو ميیسرانجام با د

کيومرث و اهریمن  نبرد بين اهریمن و نخستين مرد به داستان نبرد بين سيامک، پسر

اندوهي بس بزرگ  رسد وو در این نبرد سيامک به قتل ميبدسگال دیگرگون شده است 

ای از هبوط نيکي براثر آورد. این مرگ و شکست و اندوه گونهبرای کيومرث به بار مي

صورت شکست در اثر یک اندوه پيروزی ظلمت در این ماجرا به» پيروزی بدی است و

هبوط نيکي گذراست چراکه  واما این پيروزی بدی  .(19: 9999 )کارنوی، «آیدمعنوی درمي

آید و از فلزات به وجود مي او از بدن کيومرث اساطيری پس از مرگ و بر زمين افتادن

ای ریواس سال شاخه ریزد، پس از چهلاو که در موقع درگذشتن به زمين مية نطف

ای ، آدم و حوّ«مشيّانگ»و« مشّيگ»روید که از آن نخستين زوج بشر یعنيدوساقه مي

 ةنيز با بسيج کردن هم شاهنامهکيومرث  .(981:9992)صفا، «اندنا پدیدار گشتهمزدیس

کشد و انتقام خون را مي کند، اوحيوانات به فرماندهي هوشنگ، به اهریمن حمله مي

  شود.اهریمن مي ةبهر ،هبوط گيرد و بار دیگرسيامک را از او مي

 نخستين زوج بشر  -7-7

به « روان» آیند وروید که به صورت انسان در مياقه مياز وجود کيومرث، گياهي دوس 

های اورمزدی به آنان تلقين شود. از سویي اورمزد اندیشهمينوی در آنان داخل مية گون

نيک  ام؛اندیشي بخشيدهترین کاملمن شما را به سردودمان جهانيد؛ و شما نيا» کند:مي

و از سوی  (48:9999)آموزگار، «را مستایيد بيندیشيد، نيک بگویيد و کار نيک کنيد و دیوان

 هاها از راه راست در کمين آندستانش برای منحرف ساختن آندیگر اهریمن و هم

زبان  را بر« دروغ» تازد و آنان نخستينآنان مي ةهستند. سرانجام اهریمن بر اندیش

ن بنياد جهان به داد سان نسبتبدین .دهندآورند و آفریدگاری را به اهریمن نسبت ميمي

شود و نيز بر آنان چيره مي« آز» ه در پي آن نيرویکشر، نخستين گناه آدمي است 

نوشد و پس از آن یابد. مشيانه شير بزی را ميگرسنگي و تشنگي بر آنان غلبه مي

که آن شير را بنوشم خوشبخت بودم، ولي اکنون که طعم آن را این از قبل» گوید:مي

این کالم پليد نيز مشي و مشيانه را به عقوبت «. یابمتر ميبختخوشرا  ام خودچشيده

درگمي آنان  سر. (19:9999)کارنوی،  آن محروم گشتن از طعم غذا بود دیگری دچار کرد و

مانند اما ها از داشتن فرزند محروم مياین گناهان مدت ةشود و به کفارگونه آغاز ميبدین

با به دنيا آوردن هفت  توانند با هم وصلت کنند وپس مي از آن کنند وسرانجام توبه مي
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در واقع  (11-48: 9999)آموزگار، یابدماند و ادامه ميجفت فرزند، نسل آدمي بر جای مي

  .(42:9999)کارنوی، «اوج تکوین جهان در ایران آفرینش نژاد بشر بود»

 ةگون توان دومي گونه در روایت اساطيری ماجرای کيومرث و نخستين زوج بشربدین

هبوط را مشاهده کرد: نخست، هنگامي که اهورامزدا پس از سه هزار سال، به روح 

گاه م آندوّ و (42:)همانرا در زندان تن اسير کرد  روح او کالبد بخشيد و کيومرث پيکر و

و سرگشته شدند، در حقيقت با دور  هکه نخستين زوج بشر با فریب اهریمن، به گناه آلود

و سقوط کردند و  نور اهورایي به قلمروی جهل و تاریکي ره سپردند ةاز سرچشمشدن 

  مجازات شدند.

 تهمورث -7-9

ابق روایات اوستایي جانشين طیکي از شاهان نخستين ایران، م دادتهمورث پيش   

 فردوسي، پسر اوست که بر هفت کشور جهان تسلط یافت و ةشاهنامهوشنگ و بر اساس 

اهریمن سوار  و بر کيشان، پادشاه بودان و دیوان و کاویان و کرپانان و بهسي سال بر آدمي

و به همين دليل  (494:9992)صفا،  .بردشده و او را از یک سوی جهان به سوی دیگر مي

  داده است:« دیوبند» را لقب فردوسي او
     دــمني هوشــرا یک او رـم ر بدــپس

 

 دــوبنــورث دیـــه تهمــمایرانـگ
 (99/ 9: 9998)فردوسي،                     

ها و تر نمایان است که عزم خود را برای جدا کردن خوبيجا بيشگاه واالی او آنجای 

 کند: جزم مي ها از هم،بدی
 ه رایـم بـا بشویـهدیــان از بـجه

 

 ایـپ ردـي گـم درگهـه کنـگس آنـپ
  (99/ 9همان: )                                 

یعني همان خصایص  ،يئي و هم بر دیوان نامررئواقع تهمورث هم بر دیوان م در»

 و (999:9981)محرمي،« یابدسيطره مي اند،ریشه دوانيده وجود آدميي که در مذموم

 کنددچار مي ای هبوطرا به گونه در حقيقت او ،سان با مرکوب ساختن اهریمنبدین

گرد  اهریمن[ نهادن تهمورث و بر او سوار شدن و]موضوع زین و لگام بر ابليس» چراکه

شود، از طریق تأویل، مفهومي انتزاعي ي ميها امری واقعي تلقّ آفاق گردیدن که در اسطوره

اما پس از چندی چيرگي، اسباب هبوط او  (.919:9999)پورنامداریان،« کنددیني پيدا مي و

که راهي برد تا اینتهمورث رنج مي هایرفتها و پيششود. اهریمن از پيروزیفراهم مي

دهد و از انگبين و ابریشم فریب مية سر تهمورث را با وعدیابد. او همبرای نجات خود مي

آیا هنگام سواری بر  :گردد از او بپرسدخواهد هنگامي که تهمورث به خانه برمياو مي

از بازگشت تهمورث اهریمن و تاختن بر فراز البرز، زماني هست که دچار ترس شود. پس 
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تنها هنگامي  :گویدکند و تهمورث در پاسخ مياز سفر، زن پرسش اهریمن را مطرح مي

ترسد. فردای آن شب، تهمورث بر آید، ميکه سوار بر اهریمن از البرز کوه به زیر مي

او  کند وشود. اهریمن در سراشيبي کوه از دستور تهمورث سرپيچي مياهریمن سوار مي

رساند و دهان درنگ خود را به تهمورث مياندازد. اهریمن بيت خود به زمين ميرا از پش

جا رساند و در آندوزخ ميه بلعد. پس از آن با شتاب خود را بگشاید و او را ميرا مي خود

« آزمندی»تهمورث و « ترس»بدین ترتيب  و (99-9/2: 9929)مزداپور،  افتدمي سرنگون فرو

سازد. در واقع برد و اسباب هبوط او را فراهم ميام اهریمن فرو ميرا به کاو سرش، هم

   دهد.هبوط تهمورث، هبوطي عيني است که در اثر هبوطي معنوی روی مي

 جمشيد -7-4

بق بر هزار سال سلطنت طملي ایران من ةاهورایي که در حماس ةعصر خجست

با پایان گرفتن شهریاری  گردد، سرانجامدادی است و با پادشاهي کيومرث آغاز ميپيش

یادگار عهد آریایي است، به پایان خود  دادی وترین شاهان پيشکه باستاني جمشيد

دوران زرّین شهریاری جمشيد، روزگار خرّمي و فرخندگي  .(919:9991)سرکاراتي،رسد مي

های اوستایي، جمشيد بر دیوان و مردمان و پریان و ... چيره شد و بق گواهيطااست. م

مردمان،  خسروی را از آنان گرفت؛ در طول دوران سلطنت او جانوران و مام خشنودی وت

)یشت نوزدهم، بندهای  مرگي بودمرگ بودند و جهان سراسر، سرای شادی و بيهمه بي

 آمده است:نيز  شاهنامههای روزگار جمشيد در (. وصف خرمي91-99
 ردر آن روزگاــان  گرـد مــندیدن  ت کارـــچنين سال سيصد همي رف

 يــان رهـوان بسـه دیــميان بست  هيــــد آگـــان نبـــبدش رنج و ز ز
  (99/ 9: 9998)فردوسي،                 

رخشندگي و زیبایي،  نچومند جمشيد همانگيز و ارجهای شگفتوصف ویژگي

ردمان، دنش به ميمرگي بخشتا روز رستاخيز، انوشگي و بي« ورجمکرد»اش در شهریاری

اش به دوزخ و...، همه، احتمالي سفر جادویي و «کردفراخ»ش با پری در بن دریای سریَهم

تواند تجّسم ایزد در وجود اوست. با این توصيفات، جمشيد مي« سرشتي ایزدینه»بر بودن 

ها و ام مقایسه باید گفت وصف خرّميقدر م (.917:9991)سرکاراتي، برین در روی زمين باشد

است، بيش از هر چيز به  های روزگار جمشيد که در روایات متعدّد ایراني آمدهیخرسند

ماند و مي شدهبهشت گمهای بهشت آدم و حوا، در ها و خوبيها، زیبایيوصف فرخندگي

به « نخستين انسان»عنوان گونگي جمشيد نيز که بنا به برخي از روایات اساطيری بهایزد

دیگر  ةآورد که از سویي بر همرا فرایاد مي« آدم»شخصيت  (،919همان:) آیدشمار مي

که  گاهصورت خود آفرید. آن را بر سو، خدا او از دیگر آفریدگان خدا، سيطره داشت و
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پردازد، گویي به گویي نيایش فرشتگان، پس از آفرینش زمين و انسان ميميلتون به باز

سه بار »ورایي، زبان گشوده است: گاه آنان در زميني اهوصف جمشيد، مردمان و جای

گونه مورد رحمت خویش قرار مردان و پسران مرداني که خدای متعال بدین حال اخوش

 جا ساکن شوند و او را پرستش کنند وو به تصویر خود خلق فرموده است تا در آن داده

در  هي در روی زمين، در دریا وچون پاداش خود بر تمامي آثار و مصنوعات آفرینش اال

 «صالح و عادل را کثرت بخشند کنندگان مقدّس وهوا فرمان برانند، و نژادی از پرستش
  .(991:9992)ميلتون، 

دادیان به پيش ةدور ا، حتشاهنامههای بخش ة البته بنا به دیدگاه کساني که در هم

 های خلقت آدم و حوا، بهشت، طوفان نوح و امثالهای تاریخي هستند، قصهدنبال ریشه

اما جمشيد نيز به موجب  (.914:9992)واحددوست،  جمشيد موجودند ةها، همه در افساناین

گردد ولي در شود و مرتکب گناهي ميروایات کهن، زماني از طریق عدل و داد خارج مي

ترین طبق مشهورترین و رایج»ای مبهم است اما مورد لغزش جمشيد، روایات تا اندازه

 ةو به گفت (12:9999)کارنوی،  «شکني مأوا گزیددروغ و پيمان روایات، در ضمير جمشيد

  فردوسي، گناه جمشيد در واقع، غرور بود:
     اسـشناه یزدانــمني کرد آن ش

 

 پاســد ناســزدان بپيچيد و شــی ز     
 (94/ 9: 9998فردوسي، )                         

شود و او در سه نوبت فرّه را ایزدی او مي مني کردن جمشيد سبب از دست رفتن فرّه    

دهد و از قلمروی روشنایي و اهورایي به قلمروی تاریکي و اهریمني فرو از دست مي

 غلتد:مي
 د فرّ یزدان از اویـچو این گفته ش

 

 وگویبگشت و جهان شد پر از گفت
 (94/ 9همان: )                                  

آدم و  ةرفتچون معصوميّت از دستهم ،جمشيدة شده از دستگونه است که فرّاین

ابليس، سبب هبوط او و پيوستن او به اهریمن و دوزخ تاریکي شدة تباهخداگونگي 

گردد. در این داستان، هبوط جمشيد، نخست هبوطي معنوی است که از اهریمني مي

بروني نيست.  ني است،در این داستان، دشمن شاه، درو» شود. در حقيقتدروني ناشي مي

است که پرچم عصيان )جمشيد(  اند. هم اوسپاه و لشکر دیو یا مردم عامي هجوم نياورده

سرانجام با  (.77:9994)رضا، «الملک زده استبرداشته و به جنگ خداوند رفته و کوس لمن

 برا او زچيرگي اهریمن درون، مظهر این جهاني اهریمن یا اهریمن برون یعني ضّحاک ني

: کند اّما باید گفتشود و پس از صد سال آوارگي او را با ارّه به دو نيم ميچيره مي

ستایش باقي ة کند، در سنّت ایراني همواره شخصيتي شایستجمشيد با این که گناه مي»
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رسيدن دوران طالیي شهریاری اوست و این اندیشه که جم خود ماند و سقوط او به سرمي

دالیل  و شاید یکي از (11:9999)آموزگار، «متأخری است نسبتاً ةدیشکند انرا خدا فرض مي

مرگان است که مرگ را جم نخستين کس از بي»این باشد که ستایش پایدار جمشيد 

را  او و این ویژگي جمشيد (19)همان: «گزیند تا راه جاودانان را به مردمان نشان دهدبرمي

ا مرگ خود بهای گزاف رستگاری بشریّت و مسيح نيز ب»کند چرا که به مسيح نزدیک مي

  .(991:9992)الج، «ش را خریداری فرمودوحدت او با خدا و جاودانگي نهایيَ

 سوکاوکي-7-1

های دوران سلطنت در ماجرا شاهنامهحکایت هبوط را شاید بيش از هرجای دیگر    

تضرّع  به توبه و های مکرّر او که سرانجامها و هبوطکاوس بتوان دید. داستان شکستکي

روایان کاوس یکي از فرمانکي از اهميّت بسياری برخوردار است. شاهنامهانجاميد در 

دار کياني است که بنابر متون پهلوی بر هفت بوم و دیوان و مردمان سلطنت و چيرگي نام

 که مرگ رادیوان برای این امامرگ آفریده شده بود چون فریدون و جم بيیابد. او هممي

وایي هفت رفریبند و بر فرمانگيرند؛ او را ميبر او مستولي کنند، دیو خشم را به یاری مي

سازند. بدین ترتيب کنند و آرزوی رفتن به آسمان را در دل او زنده ميکشور مغرورش مي

جا فرّه از او جدا رود و در آنراه دیوان و مردمان بدکار تا مرز تاریکي پيش مياو به هم

گونه ميرا افتد و بدینکرد ميافتد و سرانجام در دریای فراخد و خود از سپاه دور ميشومي

از رفتن کاوس به آسمان به تفصيل سخن رفته  کرددیندر  (.12:9999)آموزگار، شودمي

 بندهش بسيار نزدیک است. بندهشس به روایت واست امّا روایت فردوسي از داستان کاو

او به کارزار آسمان و سرنگون به زمين افتادن و سقوطش و نيز از عزم کاوس، رفتن 

ست ا گاهگوید. نخستين هبوط معنوی کاوس آنچنين از جدا شدن فرّه از او سخن ميهم

به کشتن آمد و  «اوشنر»گر شدند و دیوان ستيزه ،در همان هزاره در شاهي کاوس،»که 

شدن اوشنر، وزیر کشته  .(941-998: 9991 دادگي، )فرنبغ« راه کردند)کاوس( را گمة اندیش

بر اوست که نخستين هبوط معنوی « جهل» س، نمادی از چيرگي دیووکاو« همه خرد»

بر او « نخوت و تکبّر»راه دیو به هم« آز»دهد. پس از دیو جهل، این بار دیو او را شکل مي

رود تا اوس ميشوند. به روایت فردوسي یکي از دیوان در پيکر غالمي به نزد کچيره مي

راه کند و فرّه ایزدی را از او بگيرد. دیو با ستایش از فرّ کاوس، اندیشة او را از یزدان گم

 کند: برتربيني را در وجود او بيدار و او را برای رفتن به آسمان تشویق مي
 داد   کاووس  به  گل  دستة   یکي  بــوس داد  زمين    او   بر  بيامد »

 «تو جای  سزد    گردان چرخ  همي  تو   زیبای  فرّ  ين ک   گفت چنين 
 ( 911:9998)فردوسي،                   
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افتد و فرّه از او ميرود و سرنگون فروخورد و به کارزار آسمان ميکيکاوس فریب مي      

دانست که از ولي چون خداوند مي»شوند تر سپاهيان کاوس نابود ميشود. بيشگرفته مي

 «خسرو پدید خواهد آمد ویرا هالک نساختپشت او سياوش و از پشت سياوش کي
  .(489:9992)صفا،

 نهـان   اندر داشت   بودنـي  همي جهـــان  شگفتي  از  تباه نکردش 

 چرید و  چميد   لختي  ببـایست  پدیـد آمد  خواست  او  از  سـياوش 
 (911:9998)فردوسي،                    

ا این سقوط بزرگ تنها نماد هبوط کاوس نيست؛ او در یورش به مازندران و امّ

افتد که هر بار به دست رستم هاماوران نيز به بند دیو سپيد و حبس پادشاه هاماوران مي

کند و برای باز پس گرفتن فرّه ایزدی چهل روز یابد. اما سرانجام کاوس توبه مينجات مي

گيرد و بار که مورد بخشش قرار ميکند تا اینتد و گریه ميایسدر پيش یزدان بر پای مي

شود. اّما در مقام مقایسه، عزم کاوس و رفتن او به آسمان به سبب مند ميدیگر فرّه

چيرگي دیو کبر و غرور بر او و سقوط او به زمين با نبرد شيطان در آسمان عليه خدا و 

توبه و تضرّع او در پيش یزدان به دعا و توبة  سقوط او به قعر دوزخ شباهت فراوان دارد. امّا

 افتد رود و مقبول ميماند که عاقبت به آسمان ميآدم)ع( مي

آید تا با هاست، به دنيا ميها و پاکيزادة نيکيسرانجام، سياوش، پسر کاوس که شه

بر خسروی جاوید، شاه آرماني و پيامشهادتش و به بار نشستن خون پاکش در وجود کي

چون مسيح شهيد ـ که خود را قرباني نسل بشر کرد تا در رستاخيز، ارواح آب ایراني، همم

 ها به یگانگي برسد ـ به همگان درس جاودانگي بياموزد. ها با خدای آسمانهمة انسان

 

 گيرینتيجه

مایة نهادین برخي از ادیان و مکاتب فلسفي است، در حکایت هبوط، اگرچه اغلب درون

ای دارد و شاید جای شگفتي است که این موضوع، موضوع گاه ویژهفاني نيز جایادبيات عر

جان ميلتون  شدةبهشت گمهای ادبي دنيا، یعني ترین حماسهاصلي یکي از بزرگ

انگليسي است. این شاعر بزرگ در این اثر حماسي به موضوع هبوط ابليس از آسمان به 

بوط و حلول روح مطهّر عيسي مسيح در دوزخ، هبوط آدم از بهشت عدن به زمين و ه

پردازد و در البالی توصيفات و تعاریف خود از این حکایت به اصل لزوم کالبدی خاکي مي

چون عشق، مرگ، برافروختن شعلة شهوت و نياز به هبوط و چندی از پيامدهای آن هم

گاه باورهای فردوسي نيز تجّليشاهنامة یابد. حماسة ملي ایران، دعا و مناجات، دست مي

انگار و تئوری دوبُني بودن اساطيری ایرانيان است. اساطيری که مبتني بر باورهای دوگانه



 921  9989ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

آفرینش است و این باور در این اثر حماسي به پيکار پيوستة دو نژاد ایراني و انيراني، 

گردش یافته است که نماد نبرد هميشگي اهریمن و اورمزد است. در این نبردها گاهي 

یاد « هبوط»ها با نام توان از این شکستها از آن خير و گاه از آن شرّ است که ميشکست

کرد. این هبوط گاه عيني و گاه معنوی است، امّا معموالً هبوط معنوی، اسباب هبوط 

چون تهمورث، جمشيد و هم شاهنامهکند که آن را در چند داستان عيني را هم فراهم مي

عالوه داستان آفرینش اساطيری و جدال توان دید. بهها ميتانکاوس آشکارتر از دیگر داس

ای بشر نيز خالي از چنين حکایت نخستين زوج اسطورهبزرگ اهریمن و اهورامزدا و هم

معني حضور عدم در کنار وجود و معنای این ستيز نيست زیرا تعيّن و تداوم هستي به

 انگيز هبوط خواهد بود. ت شگفتستيز ناسازها و به تبع، دربردارندة معنای حکایا

هایي که در آینده در جهت روند تکاملي بحث، به نظر نگارندگان این مقاله، نگرش

بایست معطوف به تحليل و واکاوی دیگر مفاهيم متوجه موضوع خواهد بود، مي

ترتيب ثابت شود که حضور این مفاهيم شناختي در آثار حماسي دنيا باشد تا بدین معرفت

های شود و حماسهها تنها به آثار صرف عرفاني، فلسفي یا دیني محدود نميمایهونو در

 شناختي است.بزرگ دنيا نيز سرشار از مفاهيم معرفت
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