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مقدمه
حکایت هبوط در برخي از مکاتب ،بيانگر هبوط روح فرازین در قالب جسم فرودین
و در برخي از آیينها و آثار متعلق به آنها گویای هبوط نخستين آفریدة برتر خداوند ،از
جوار آسمان و بهشت مهر خداوندی به قلمروی اندوهناک زمين و محکوميت بشر به
دردمندی و پذیرش مرگ است .این حکایت بيشتر در آثار دیني و فلسفي دیده ميشود
و اگر بتوان ردّپایي از آن را در ادبيات یافت ،اغلب در حوزة ادبيات غنایي و در آثار
عرفاني خواهد بود؛ اما از ميان شاهکارهای ادبي دنيا ،بهشت گمشدة جان ميلتون
انگليسي ،که حماسهای مصنوع یا ادبي است ،در دوازده کتاب نوشته شده است و به
گونه ای گسترده و چند سویه به بيان حکایت هبوط آدم و رانده شدنش از بهشت ،بر
مبنای کتاب آفرینش ،ميپردازد و قهرمانان آن ،به جای پهلوانان رویينتن حماسههای
پيشين ،آدم و حوّا ،نخستين والدین بشر و گاه شيطاناند .ميلتون در این اثر به گونهای
شگفت انگيز و گسترده حکایت هبوط را در داستان هبوط ابليس ،فرشتة مقرّب االهي به
دوزخ ،هبوط آدم به زمين و هبوط روح مسيح در کالبدی خاکي و زميني بيان و توصيف
ميکند؛ شاید در هيچ اثر ادبي دیگر ،مگر حماسة ملي ایران ،شاهنامة فردوسي ،حکایت
هبوط بدین گونه گسترده و همهسویه ،به تصویر کشيده نشده است.
بنابراین فرضية اصلي این پژوهش ،پرداختن شاعران حماسهسرای دنيا به مسألة هبوط
و مظاهر آن در خوانشهای حماسي آنهاست؛ بدینترتيب که با وجود تفاوت در گونههای
حماسة شاهنامه و بهشت گمشده ،که اوّلي یکي از بزرگترین حماسههای ملّي ـ
اساطيری دنيا و دوّمي ،بزرگترین حماسة ادبي یا مصنوع دنياست ،حکایت هبوط در هر
دو اثر ،بخش گسستناپذیری از حکایت کهنِ نبردِ درازدامن ميان دو قطب اهریمني و
ي آن در بهشت
اهورایي است؛ اگرچه موضوع هبوط در شاهنامه ،هميشه به وضوح و پيدای ِ
گمشده نيست اما با در نظر داشتن و تأمّل در ریشههای اساطيری آن و باورهای ایراني ـ
اسالميِ شاعر ،به خوبي با آن قابل تطبيق است .این مقاله بر آن است که با رویکردی
تطبيقي به بررسي حکایت هبوط در این دو اثر حماسي بپردازد.
آنچه بيش از هر چيز به این پژوهش ارزش نوآوری ميبخشد ،رویکرد تطبيقي آن
است .اگرچه موضوع هبوط در بهشتگمشدة ميلتون ،صریحتر و مشخّصتر است ،در
شاهنامة فردوسي ،گونهگونتر و تأویلپذیرتر است؛ از این رو ،عالوه بر داستانها یا
شخصيتهایي از شاهنامه که در این مقاله بدان اشاره شده است ،آنچه به عنوان پيشينة
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این پژوهش قابل ذکر است و بيش از همه ،خوانش حکایت هبوط در بهشتگمشده را به
حکایت هبوط در شاهنامه پيوند ميدهد ،تأویل فلسفي و عرفاني شيخ اشراق ،شهابالدین
سهروردی از داستان زال در عقل سرخ اوست زیرا شيخ در این بخش از عقل سرخ ،زال را
رمزی از نفس هبوطکرده در این جهان یا نوری شرقي ميداند که اسير ظلمت غربي شده
است (سهروردی .)779 :9991 ،همچنين ،محمد مختاری نيز در کتاب اسطوره زال ،به هبوط
زال از البرز کوه به اجتماع آدميان اشاره ميکند و آن را در تقابل با تضاد جامعه و در
راستای تعادلبخشي و ایجاد داد در تداوم هستي مفيد و ضروری ميداند (مختاری:9928 ،
 )911 -917و در غير از موارد نامبرده ،پيشينهای یافت نشد که به بررسي و واکاوی
تطبيقي مسألة هبوط در دو حماسة مدنظر ما پرداخته باشد.
بحث و بررسي
سرآغاز حکایت هبوط در همة باورهای دیني و مکتبهای آیيني ،داستان جدال بزرگ
و کش مکش آغازین در نظام آفرینش و تداوم هستي در سایة آن است .اصل دو بني بودن
آفرینش ،ژرفترین و استوارترین علت رویداد پدیدة هبوط است و هبوط نيز به نوبة خود
عامل دوگانگي و دوگانهانگاری عالم است.
شيطان در بهشت گمشده ابتدا فرشتة مقرب و صدرالمالئک خداست و در حقيقت
جلوهای از جلوههای خداوندی است .آنگاه که خود را موجودی توانا و نيرومند ميیابد،
دیگر خود را آینة جمال و جالل خداوندی نميبيند بلکه ادّعای خدایي ميکند و در برابر
آن قدرت مطلق ،به دشمني برميخيزد و در حقيقت نه عليه خدا بلکه بر وحدت وجود
خود با خدا به پا ميخيزد و خود را از او جدا و بيگانه ميبيند .اینجاست که دوگانهانگاری،
اسباب هبوط او را فراهم ميآورد و او را از کنار نور خدا به ژرفای دوزخ مياندازد؛ از خير
دور و سرچشمة شرّ ميشود؛ معرفت از دست ميدهد و فرمانبر جهل ميگردد؛ از
ناميرایي فرشتگي دور و به وجود فرزندی از خود و «گناه» یعني «مرگ» ،آگاه ميگردد و
بدین ترتيب هبوط ابليس آغاز ميشود تا روزی ،خود ،سبب هبوط آدم و باعث دو بني
شدن عالم هستي شود و هبوط آدم نيز سبب هبوط روح مسيح در کالبدی مادی و خاکي
گردد .در شاهنامه نيز ،که از سویي دارای بنمایههای اساطيری ایراني و از سویي دیگر
بازتاب اندیشه های اسالمي فردوسي است ،حکایت هبوط را در چندین داستان و سرنوشت
ميتوان یافت .به غير از بنمایههای موضوع کشمکش آغازین آفرینش که به گونهای
شگفتانگيز این دو حماسه را به هم پيوند ميدهد ،در برخي از داستانهای پادشاهان
اساطيری و حماسي شاهنامه ميتوان شاهد هبوط انسان به دليل ارتکاب گناهان
گونهگون بود که گاه به هبوط ابليس و گاه به هبوط آدم در بهشت گمشده ميماند و
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شاید این همانندی بيش از هر چيز دیگر به دليل همساني گناه قهرمانان باشد .این
حکایت و برخي از این همانندیها در زیر بررسي ميشود.

 -9بهشت گمشده
-9-9کشمکش آغازین و نبرد بزرگ در آسمان (هبوط شيطان)
کشمکش آغازین در بهشت گمشده با سرکشي ابليس در برابر قدرت مطلق االهي آغاز
ميشود :خداوند مقتدر در یکي از روزهای آسماني ،فرشتگان و ارواح آسماني را به حضور
خود فراخواند و آنان را از آفرینش «پسر یگانة» خود ،عيسي مسيح ،آگاه کرد و از آنها
خواست که در برابر او که دیهيم سلطنت بر سرش نهاده و او را بر سمت راست خود و در
مرکز سعادت نشانده بود ،زانو نهند و او را ارباب و ولينعمت خود بنامند اما «لوسيفریا
ابليس» که یکي از نزدیکترین فرشتگان بارگاه االهي و در آن بارگاه دارای موقعيتي
برجسته و ممتاز ،و برخوردار از لطف و عنایت ویژة خداوند بود ،در برابر مهر خداوند به
پسر آسماني ،سرشار از کينه و حسد گشت و بهخاطر غرور و کبر بسيار ،خود را شایستهتر
و سزاوارتر از او برای فرمان راندن بر دیگران دید (ميلتون .)221-229 :9992 ،بـدین تـرتيب
این دو گناه مرگبار ،یعني :غرور و حسـد ،سرنـوشتي شـوم بـرای او و همراهانش رقم زد
و البته بذر دیگر گناهان مرگبار را نيز در دل او کاشت که از آن جمله ميتوان به
«آزمندی» او برای از بين بردن قدرت خداوندی و جانشيني بر سریر فرماندهي او
اشارهکرد و یا از داستان « شهوتراني» او با مظهر «گناه» نام برد که ميلتون او را دختر
شيطان معرّفي مي کند؛ حاصل آن همانا ،به وجود آمدن اژدهای پرخشم و دهشتناک
«مرگ» است « .غرور بر اساس اصول دیني و آیيني و سنتي از ميان «هفت گناه
مرگبار» ،نخستين و بزرگترین گناه و سرچشمة گناهان دیگر است .حسادت ،شرارت،
تنپروری ،آزمندی ،شکمبارگي و شهوت ،همه از غرور ناشي ميشوند ( Marlowe, 1949:
.)4485

شاید بارزترین گفتة شيطان که کبر و غرور فراوان او را حتا پس از سقوط تأیيد
ميکند آنجاست که ميگوید« :چه بهتر در دوزخ حکومت کرد تا در بهشت کمر به
خدمت بست!» (ميليون .)487 :9992 ،بنابراین نبرد آغازین بهشت گمشده با گناه غرور
شيطان آغاز شد« .غروری که وی را به همراه خيل ابليسان نافرمان عصيانگرش از فراز
آسمان به زمين افکنده بود» (همان .)497 :بدین ترتيب شجاعت بيتزلزل و وفاداری
بيشائبة فرشتة محبوب و مقرّب خداوند به بيباکي جسارتآميز و خيرهسری عصيانآلود
و عزم بداندیش تبدیل شد و به فرمان االهي ،به همراه تمام یارانش از فراز ملکوت آسمان
به درون گودالي ژرف و تاریک در دوزخ بر روی دریاچهای سوزان و آتشين به مدت نُه
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روز(نوبت) فضایي سقوط کرد .از آنجا که شيطان پيش از سقوط در ملکوت آسمان و در
بهشت مهر خداوند به سر ميبرد ،پس از هبوط ماهيتي شرارتبارتر و خشونتآميزتر پيدا
ميکند و به منظور گرفتن انتقام از قدرت مطلق خداوند و اميد به صعود دوباره و تصاحب
آسمان باید چارهای بين دیشد از این رو برای گرفتن تصميم نهایي اقدام به ایجاد شورایي
از یاران وفادارش ميگيرد :پيش از ایجاد این شورا نيروهای شرّ شيطاني کاخي برافراشته
در دوزخ به نام پاندمنيوم ( )Pandemoniumبنا ميکنند که شکوهي بينظير دارد.
ميلتون به زیبایي و ظرافت تمام به توصيف ساختن و بنای آن توسط نيروهای اهریمني
ابليسان ميپردازد.
ميلتون در ميان توصيفاتش از شکوه و افراشتگي پاندمنيوم به گونهای نهان و
هنرمندانه و در واقع با زبان تمثيلي و رمزآميز به بيان غفلت بشر ار حقيقت و پرداختن او
به اسباب ظاهری و بيارزش دنيوی ميپردازد و از آن با عبارت «آباد کردن دوزخ!» نام
مي برد .در حقيقت پاندمنيوم نماد دوزخي هرچه آبادتر! ،سوزناکتر و ظلمانيتر و نوید
نوميدی و دوری بيشتر از سرچشمة نور حقيقت است .چرا که او پاندمنيوم را «پایتخت
بزرگ شيطان و همدستان درباریَش» معرفي ميکند (ميلتون .)171 :9992 ،سرانجام پس از
تشکيل شورا در پاندمنيوم به کار گرفتن نيروی نيرنگ به جای نيروی زور ،تصميم آخر
ابليسان ميشود (همان.)411 :
این نيرنگ و فریب باید در اندیشة موجودی نوآفریده به نام انسان کارگر افتد که مقدر
بوده است اندکي پس از آفرینش فرشتگان آفریده شود .برای نيل به این هدف شيطان
باید برای بررسي دنيا و مخلوق تازه خلقشدة خداوند عازم دنيای او یعني زمين شود.
بنابراین به سوی دروازة دوزخ به پرواز درميآید :در آنجا شيطان در هردو سوی
دروازههای دوزخ با دو موجود ترسناک روبهرو ميشود .این دو موجود ترسناک« ،گناه»،
دختر شيطان و «مرگ» ،پسر او هستند .ميلتون در دفتر دوّم گناه را به صورت موجودی
مي نمایاند که تا کمر به زني بس زیبا شباهت دارد ،اما پایين تنهاش به شکل ماری مسلح
به نيشي مهلک است.
ميلتون در دفتر دوّم گناه را اندیشة شيطان معرفي ميکند که با تصميم او به توطئه
عليه فرمانروای آسمانها ،از سمت چپ سرش بيرون جسته و جنگجویان آسماني او را
«گناه» ناميدهاند .آنگاه ميلتون به ظرافت تمام گناه را بازتاب و تجلي شيطان مينامد .او
با جاندارانگاری مضامين ،گویي خواستار بيان جانمندی و نيروی آنهاست .گناه که
دربان دوزخ و کليددار دروازةآن است خطاب به شيطان ميگوید« :آه پدر ...،از آنجا که
اغلب مرا چون تصویر کامل خود نظاره ميکردی ،دل در گرو عشق من سپردی و در خفا
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طعم لذت چنان شدیدی را با من چشيدی که باری در بطنم شکل گرفت و رشد کرد». ...
(ميلتون )181 :9992 ،این «بار» ،که در بطن «گناه» بوده و از او متولد شده است« ،مرگ»،
دیگر دربان دروازة دوزخ ،است که اکنون دشمن مادر خویش ،گناه است .مرگ بالفاصله
پس از تولد به تعقيب مادرش گناه که از سيمای نفرتانگيز او هراسيده و گریزان است،
ميرود و سرانجام به او دست ميیابد و پس از همآغوشي عنيف و نفرتانگيزی با او،
هيوالهایي در بطن او مينهد که گناه ساعتبهساعت ناگزیر از زایش آنهاست .ميلتون با
این توصيفات ،در حقيقت شيطان را سرچشمة گناه و گناه را اندیشة اهریمني و همچنين
بازتاب و آینة شيطان مينامد .او مرگ را هم نتيجة همراهي شيطان و گناه ميداند که
ميوة تلخ شهوت « تمثيل شجره شناختي زنای با محارم است که خود نشاندهندة تأثير
گناه کبر و غرور با عقيده به جاودانگي و ناميرایي کاذب است» (.)Marlowe, 1949: 4485
گناه سرانجام کليد دروازه های دوزخ را برداشت و در دوزخ را بر شيطان گشود تا راهي
سفرش شود؛ «آن وسيلة اندوهباری که سرچشمة همة مصائب و آالم بود( »...ميلتون:9992 ،
.)188

ميلتون در توصيف دشواری گشایش درهای دوزخ برای گذر شيطان و ویژهداشت انجام
این کار دشوار به گناه ،یک بار دیگر به بيان قدرت گناه و اندیشههای اهریمني در گشودن
دروازههای دوزخ و نيرومندی آن در آفرینش ویرانيها ميپردازد .او همچنين در پي ،به
بيان توصيف ظریفي از عالم «کوآس» (عالم هرج و مرج و آشفتگي) ميپردازد که به
گونه ای رمزآميز و نمادین دنيای پرآشوب و پليد اهریمن را فرایاد ميآورد اما سرنوشت
شوم شيطان تنها سقوط او به درون گودال آتشين دوزخ که سقوط بروني اوست ،نبود.
شيطان عالوه بر سقوط عيني ،دچار سقوط معنوی نيز شد .در واقع او پيش و بيش از
دوزخ بروني ،از دوزخ دروني خویش رنج ميبرد .این دوزخ دروني بيش از هرچيز ،رنگ
کبر ،کينه و حسد داشت که ميلتون آن را «دوزخ عاشق خيانتدیده» مينامد (همان:
.)219
 -7-9داستان آفرینش بشر و سرای او
خدای متعال پس از اخراج شيطان و فرشتگان عاصي از آسمان ،اراده فرمود که دنيایي
دیگر ،با موجوداتي دیگر بيافریند تا در آن دنيا ساکن شوند .پس برای این منظور ،پسر
آسماني خود ،عيسي مسيح را در اوج افتخار و عظمت ،به همراه گروهي از فرشتگان اعزام
ميفرماید تا کار آفرینش را در شش روز به انجام برسانند .آفرینش بهپایان ميرسد و
مسيح (ع)در ميان سرودهای زیبا و ستایشآميز فرشتگان دوباره به آسمان عروج ميکند.
ميلتون در دفتر هفتم بهشت گمشده به تفصيل به تعریف چگونگي و دليل آفرینش بشر و
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سرای او در آغاز ميپردازد .این مطلب از زبان «رافایيل» ،یکي از فرشتگان بارگاه االهي،
که همچون پيامآوری رهنما از سوی خدا از آسمان به سرای بشر فرستاده شده ،برای آدم
تعریف ميشود .آنچه در این داستان آفرینش ،در پيوند با گناه و هبوط بشر اهميت دارد،
بيان هدف آفرینش انسان در سخنان خدا با عيسي مسيح است .خداوند هدف از این
آفرینش را نه تنها «ترميم خسارت» اخراج لوسيفر (شيطان) و عدهای از فرشتگان آسمان
ميداند ،بلکه مبارزة دوباره با «غرور» شيطان که بهخاطر کاستن تعداد ساکنان آسمان در
وجودش بيش از پيش رخنه کرده است نيز هدفي به مراتب باالتر از آن ،در نزد خدا به
شمار ميآید .بنابراین خداوند در برابر تخریب و نابودی شيطان دست به خلقت و نوآفریني
ميزند« .شرارت دشمنش را بهکار ميگيرد و خير و نيکي بيشتری از آن پدید ميآورد»
و بدین ترتيب «آنکس که در اندیشة تحقير اوست ،تنها ميتواند قدرت او را بيش از
پيش آشکار سازد» (ميلتون .)994 :9992 ،چراکه او زمين را همچون آسمان خدایان ،زیبا و
مزیّن و انسان را بهعنوان «پایانبخش همة آنچه آفریده شده بود» ،موجودی متفاوت و
برتر از دیگر جانداران و «بهرهمند از قداست شعور و سالمت ذهن با قامتي راست و
جبيني آرام که به شناسایي خود همت گمارد و بر سایرین حکومت کند» ،آفریده است
(همان )991 :و این گونه است که «خير و شرّ» و همة نمادها و جلوههای آن دو همچون
هستي و نيستي ،نور و ظلمت ،آسمان و زمين ،روز و شب ،مهر و کين ،فراز و فرود و...که
همه از نشانگان دو بني شدن و دوگانگي عالم خلقت است ،با گناه و هبوط شيطان آغاز
ميگردد و با گناه و هبوط بشر ادامه ميیابد و این تداوم دوگانگي که سبب ستيز
ناسازهاست ،در حقيقت سبب تداوم هستي خواهد شد.
سرانجام در پایان جهان ،به هنگام رستاخيز آخرالزمان ،با غلبة همة نيکي بر همة
بدی ،این دوگانگي به یگانگي تبدیل خواهد شد« .و خدای متعال ،با بشر وحدت خواهد
یافت» (همان .)9917 :از این رو ميتوان دریافت که تکامل و ارتقای معنوی بشر مهمترین
هدف آفرینش اوست و بدیهي است که این آفرینش و نيل به این هدف بدون گناه و
هبوط بشر امری ابتر و بياساس خواهد بود .بشر پيش از دسترسي به ميوة ممنوعة
درخت دانش یا رسيدن به مرتبة شناخت خير و شر ،صرفاً موجودی معصوم است و مفهوم
این معصوميت در بهشت گم شده ،تهي بودن او از شناخت هر گونه سبب خير و شر است
و سخن از تکامل و رسيدن به عروج ،لياقت ،آزمایش ،اطاعت و وحدت برای موجودی
معصوم و ناآگاه ،سخني بيهوده و بيمفهوم است و این ارزشها تنها در سایة نعمت آزادی
و اختيار بهدست خواهدآمد که خود در پایان منجر به کمال و اتحاد خواهد شد.
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 -9-9هبوط بشر
شيطان و یارانش که بهخاطر سرکشي و غرور در برابر قدرت برتر خداوندی ،به ارادة
آن قدرت مطلق ،به قعر دوزخ سقوط کردند ،لحظهای از اندیشة انتقام آرام نيافتند .در
شورای تشکيل یافتة دوزخي آنان ،هر یک از یاران برتر شيطان پيشنهادی برای نيل به
هدف شان ارائه داد :کارزار و پيکار دوباره ،صلح ،دوری از آسمان و خو گرفتن به احوال
دوزخي و . ...در این ميان یکي از فرشتگان هبوطکرده به نام بعلزبوت ( )Beelzebudراه
حلّ دیگری را برای انتقام از خداوند پيروز ،ارائه داد .او پيشگویي ازلي و باستاني آسمان
را مبني بر وجود مکاني دیگر که اقامتگاه سعادتمندانة موجود تازه آفریده شدهای به نام
بشر است ،فرایاد یارانش مي آورد تا با ورود به این جهان نو ،نه با نيروی زور بلکه با نيروی
مکر و نيرنگ ،مخلوق تازه آفریدة آن را برای آزردن خدای متعال به سوی خود جلب
کنند و او را بفریبند به گونهای که « خدای او به دشمنش مبدل گردد و ناگزیر شود با
دستي پشيمان ،حاصل کار خود را به نابودی کشاند» (ميلتون .)129:9992،تا آنگونه که
خود از آسمان رانده شدند این موجود نوآفریده هم از سعادتگاه خود رانده شود.
خداوند همچون اورمزد با علم و قدرت پيشگویي خود از خواستة شيطان و نيروی
اهریمني او آگاه است و از سرانجام این خواسته با «یگانه پسرش» سخن ميگوید؛ خداوند
از سویي از نيّت و تالش شيطان برای به نابودی کشاندن بشر از راه «فاسد ساختنش با
فریب و حيله» و پيروزی او در این راه و تجاوز بشر از تنها فرمان خدا و هبوط او سخن
مي گوید و از سوی دیگر گناه هبوط آدم را در حقيقت بر دوش خود او مينهد و او را
موجودی دوگانه ميداند که از سویي عادل و درستکار آفریدهشده و از دیگر سو آزاد در
ارتکاب گناه (ميلتون.)192:9992،
در حقيقت ميلتون در بهشت گمشده در بسياری جاها به ستایش آزادی همراه با
منطق ميپردازد .آنچه ميلتون دربارة هبوط اختياری و آزادانة آدم ميسراید ،در حقيقت
ستایش آزادی بشر است .او جانِ معنای بزرگ آزادی را در کالبد واژگاني ظریف و دقيق
ميدمد و در حقيقت خداوند را ستایشگر بزرگ آزادی معرّفي ميکند .خداوند اگرچه آدم
را در هبوط خویش آزاد مينامد ،اما از سویي دیگر بزرگترین سبب رستگاری رستگاران و
تنها مدرک صادقانة بشر از اطاعت واقعي و راستين ،ایمان پایدار و استوار و حتا عشق را
نيز همين آزادی و اختيار مي داند و خشنودی و رضای خود را از این اطاعت ،باز بستة
وجود این اختيار ميبيند و اطاعت اجباری را دارای «ماهيتي بيهوده و بيفایده» ميداند
که کمر به خدمت نياز بسته اند و نه خداوند .عالوه بر این ،وصف ،معنای اختيار به وسيلة
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ميلتون به گونهای است که گویي سندی بر توانمندی و بزرگي انسان است؛ آنگونه آزاد
و توانمند که در ارتکاب گناهانشان هرگز «نتوانند خالق خود یا طبيعت و یا سرنوشتشان
را متّهم سازند( »...ميلتون .)192 :9992 ،لذا ميلتون آزادی را« قدرت حقيقي انسانها»
ميداند (ميلتون.)211 :9992 ،
آگاهي و اختيار در کنار هدایت ،که گویي تمامگر یکدیگرند .این هدایت شاید همان
منطقي باشد که اسکات الج ،استاد بزرگ ادبيات انگليسي دربارة آن گفته است« :ارادة
بشر تا زمانيکه مطيع منطق باشد ،آزاد است» (الج .)999 :9992 ،به منظور هدایت بشر،
خداوند« ،رافائيل» ،یکي از مقرّبترین فرشتگان بارگاهش را نزد خود فراميخواند و پيام
هدایت آدم را بر بالهای او مينهد و او را برای هدایت آدم ،همچون پيامبری فرّهمند به
سوی سعادتگاه آدم روانه ميسازد .در گفتوگوی ميان خدا و رافائيل ،نخست ،خداوند
سعادت آدم را سعادتي آزادانه مينامد که «در اختيار آزاد اوست» (ميلتون )218 :9992 ،و
آنگاه به رافائيل فرمان مي دهد که ،آدم را از خطری که در کمين اوست ،آگاه کند و
وضعيّت و ماهيّت دشمن را برای او روشن سازد« .تا مبادا پس از انحراف از راه راست،
بهانه آورد که غافل گير گشته است و مدّعي شود که آگاه نبوده و کسي پيشاپيش ،او را از
این اوضاع بر حذر نداشته است» (ميلتون )211 :9992 ،و بدین ترتيب خداوند پيامبری بر
نخستين والدین بشر ميفرستد تا در برابر آزادی ارجمندش ،آگاهيي به او عطا فرماید که
چه بسا وسيلة هدایت و سعادتش گردد .اصوالً آزادی و هدایت در کنار هم به نوبة خود،
سببي از اسباب تداوم هستي اند و معنای تکامل و یگانگي نهایي را در خود دارند .ميلتون
در توصيف پرواز رافائيلِ پيام آور در گسترة آسمان ،او را به ققنوس تشبيه ميکند :آن
پرندة افسانهای که خودبهخود تجدید مثل ميکند و هرگز نميميرد و در حقيقت نمادی
از جاودانگي است ،ميلتون با این تشبيه گویي در کنار نعمت ارجمند آزادی ،هدایت
خداوند بر بشر و حضور رهبران راه نور و نيکي را جاودانه و ناميرا ميداند.
در دفتر ششم بهشت گمشده ،یک بار دیگر مفهوم راستين آزادی را از زبان «عبدیل»
ميشنویم .او یکي از فرشتگان و ارواح آسماني است که پس از دریافتن نقشة شوم شيطان
برای حمله به بارگاه و سریر سلطنت االهي ،از او روی ميگرداند و به صف فرشتگان
مقدّس ميپيوندد .در گفتوگویي که ميان او و شيطان صورت ميگيرد ،نخست شيطان
آزادة ارواح مطهّر آسماني و فرشتگان حامل عرش االهي را به پرسش ميکشد و آن را
نابود و از ميان رفته ميپندارد و فرمانبری آنان را حقارتآميز و اجباری و آنان را«مطربان
آسماني» و« بردگاني مبارز عليه آزادی» ميخواند .اما پاسخ عبدیل در برابر شيطان
خردمندانه و محکم است .عبدیل خدمتگزاری و بندگي را در«بردة خویش شدن» معني
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ميکند و او و یارانش را بردگاني نابخرد و بندگان جهل ميخواند« :بندگي و
خدمتگزاری ،خدمت به موجودی نابخرد یا کسي است که عليه ذاتي الیقتر و شایستهتر
از خود شورش کرده باشد :آن گونه که سرسپردگانت هم اینک به خدمت چون تویي که
دیگر در آزادی به سر نميبری ،و بردة خویشتن گشتهای ،مشغولند» (همان.)999-991 :
 -4-9چگونگي فریب خوردن و هبوط بشر
شيطان با هدف فریب بشر از دوزخ خارج ميشود و به سوی جایگاه او در باغ عدن به
پرواز در ميآید .او همچون مهي غليظ وارد بهشت ميشود و در جسم ماری خفته حلول
ميکند و حوّا را در باغ به تنهایي ميیابد و با نگاههایي پيوسته و چرب زباني و ستودن
زیبایي بيمثال حوّا ،او را شگفتزده ميکند .در واقع آنچه حوّا را به شگفتي مينهد ،به
سخن آمدن ،قدرت سخنوری ،هوشمندی و توان تميز مار است .بنابراین ،دليل آن را از
مار ميپرسد و او در پاسخ ،خوردن از ميوة «درخت دانش» را دليل آن ميخواند و بدین
ترتيب با یک رشته ترفندها و فریبکاریها حوّا را متقاعد به خوردن ميوة درخت دانش
ميکند .حوّا ميوةدرخت ممنوعه را نزد آدم ميبرد و به تفصيل تعریف ميکند که چه
چيزی وی را بر این داشت که از آن ميوه تناول کند .آدم نخست به شدت اندوهگين و
ناراحت ميشود ،امّا با مشاهدة این که حوا برای ابد از دست رفته است ،از شدت عشقي
که به همسرش دارد ،بر آن ميشود که به همراه او نابود گردد .بنابراین او نيز از آن ميوه
مي خورد و نتيجة این گناه نيز همان برگشتن بخت و دگرگوني حال آنهاست (همان:
 .)892-899آن چه در وصف این گناه و هبوط نهفته است این است که شيطان نه آدم و نه
حوّا را با برانگيختن غریزة ميل به خوردن و گناه « شکمبارگي» نفریفت .عشق حوّا به
ر سيدن به مقام خدایان و آزمندی او در نيل به مقام الوهيّت و آگاهي از خير و شرّ ،او را
به خوردن آن ميوة ممنوعه واداشت .او در بارة خاصيّت ميوة درخت دانش با آدم سخن
ميگوید و خود را پس از خوردن آن ،عروج یافته و کاشف قلّههای الوهيّت ميخواند
(همان .)821-821 :آدم نيز به دليل عشق و وفاداری به حوّا و بيم از دست دادن و جدایي از
او به این گناه آلوده ميگردد و بدین ترتيب فرمانبری همسرش را بر فرمان خدا ترجيح
ميدهد .توصيف اندوه آدم بر گناه حوّا ،توصيف عاشقي دلسپرده و سرسپرده است که
معشوقش در بستر بيماری و در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ و نابودی است.
 -1-9هبوط عيسي مسيح
حکایت هبوط ابليس و آدم در بهشت گمشده ،اگرچه واقعهای حزنانگيز (تراژیک)
است ،اما با هبوط روح پاک مسيح در کالبد خاکي و زميني ،رنگ عرفان و آرامش به خود
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ميگيرد .هبوط مسيح در واقع کفارة گناه بشر بود و مرگ او بهای خسارت اعمال
ناشایست او .این هبوط را عيسي مسيح خود با طيب خاطر و بزرگواری بسيار بر عهده
گرفت تا بدین سان جان و روح بشر را از مرگ ابدی نجات دهد و او را به ابدیّت و وحدت
با خداوند آسمانها و زمين برساند .در دفتر دهم آمده است که خداوند ،پسر آسمانياش،
مسيح را با عنوانهای «دوست بشر»« ،واسطه و شفاعتکنندة او»« ،خونبها و منجي
رستگاریآورنده» و پيامبر مهرباني و شفقت برای بشر معرّفي ميکند (ميلتون)9199 :9992 ،
که البته دوباره احيا خواهد شد و به آسمان االهي عروج خواهد کرد (همان.)9199 :
ميلتون در دفتر دوازدهم از واقعة هبوط روح مطهّر عيسي مسيح بهعنوان تمامگر
قوانين و شرایع ناقص خداوند برای بندگانش یاد ميکند که ميتواند «بشری را که
مدّت ها در تنهایي و انزوای این دنيا آواره بوده است ،به ساحل نجات ،به بهشت جاوید
بازگرداند» (همان .)9948 :کری ولف نيز در کتاب دربارة مفهوم انجيلها از قول کتاب
مقدّس ميگوید « :خدا بدان سبب آدميان را به کيفر رسانده که عادل است و روا نميدارد
که گناه بي کيفر بماند .از طرفي هم خدا رحيم است و برای کمک به بندگانش در نجات از
عواقب گناه نخستين ،پسر خود ،عيسي مسيح را به دنيا فرستاده است خدای پدر مقرّر
فرموده است که پسر آسماني اش در این دنيا رنج و مرارت بکشد و با مرگي سخت بميرد
تا گناه نخستين را بازخرید کند و بدین ترتيب بشریّت را از کيفر برهاند (ولف ،بيتا.)99 :
 -1-9لزوم و پيامدهای هبوط
نخستين بار سقوط آدم و حوًا پس از ارتکاب گناه و طغيان آنها ،حتي پيش از رانده
شدنشان از بهشت عدن رخ داد که بنا به دیدگاهي ،سقوط معنوی آنها بهشمار ميرفت
چراکه پس از گناه و نافرماني عالوه بر تغيير افالک و آسمانها و ،...شادی آنها به اندوه و
سازش آنها به نزاع تبدیل شد ،خود به خود از رحمت و مهر بيچندوچون االهي ،تا پيش
از توبه و تضرًع به درگاه او ،دور گشتند و همه چيز از یگانگي و نورانيًت به دوگانگي و
تيرگي کشيده شد .اما خدا در برابر این سقوط معنوی ،عروج معنویای برای آنها در نظر
گرفته بود .خداوند ،ميکایيل ،یکي از فرشتگان مقرّب بارگاهش را نزد آدم و حوًا به باغ
عدن ميفرستد تا این زوج گنهکار را از آنجا بيرون براند .اما این تنها وظيفة ميکایيل
نبود .او همچنين از جانب خداوند مأمور شده بود تا رویدادهای زمان آینده را نيز با
«روشني ذهني و آگاهي نوراني» که خداوند ،خود به او ارزاني داشته بود ،در مکاشفهای
الهام گونه برای آدم فاش کند .او پس از اعالن اخراج او و همسرش از بهشت ،برای اثبات
تداوم بهرة آدم از مهر و لطف اال هي ،پيش از عزیمتش به زمين او را برای دیدن تمام
رویدادهای نيک و بدآینده ـ که برای او و نسل او تا زمان توفان بزرگ نوح در زمين روی
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خواهد داد ـ به «باال رفتن» از مرتفعترین نقطة بهشت که ميلتون در دفتر دوازدهم آن را
«کوه اندیشه» مينامد ،فرا ميخواند و خود در این صعود رهنمای او مي شود و «بدین
ترتيب هر دو در مکاشفهای االهي عروج کردند» (ميلتون .)9187:9992،عالوه بر این اشارة
مستقيم ،ميلتون در دفتر یازدهم در تعریف سرگذشت و سرنوشت بشر ،با آوردن عبارات
یا جمالتي همچون «فروریختن آب چاه زندگاني در چشمان آدم»« ،کبوتری پيامآور که
شاخة درخت زیتوني را در ميان نوک خود همره آورد که نشانة صلح و دوستي بود»،
«نگاههای گرم آفتاب»« ،رنگينکمان سه رنگ درخشاني که منادی آشتي خدا بود و
ميثاقي تازه را اعالم ميداشت » و نيز در «تبدیل اندوه آدم به شادماني و سرور و بهجت
» ،این عروج و صعود دوبارة آدم را به گونهای غيرمستقيم اما روشن نشان ميدهد
(همان.)9181 ،9999:
همانگونه که اشاره شد ،حال و جایگاه بشر ،خواه پس از گناه و نافرماني که هبوط
معنوی و دروني اوست و خواه پس از راندهشدنش از بهشت که هبوط عيني و بروني است،
هرچه باشد ،در بهشت گمشده به عنوان سقوط و هبوطي سعادتمندانه رخ مينماید.
«این دقيقا» همان اندیشهای است که در مراسم عشای ربّاني به صورت دعایي بدین شکل
بيان ميشود « :ای گناه متبرّکي که از سوی منجي این چنين خوب و بزرگي ،پاداش
گرفتي!» (الج .)994:9992،ميلتون گویي در بسياری از جاهای بهشت گمشدة خویش ،با
توصيفات و شيوة بيان آشکار یا نهان ،به گونهای ساده یا رمزآميز ،از داستان گناه آدم و
حکایت هبوط او نه تنها به اندازة تراژدی هبوط ابليس ،به رخدادی فرودین و حزنانگيز
یاد نميکند بلکه آن را وسيلة رسيدن نسل بشر به چندی از بزرگترین و بنيادیترین
معاني و مکاشفات و ارزشهای اخالقي و در یک کالم ،کمال و اتحاد ميداند که ما از
ميان آنها به مهمترین این معاني اشاره ميکنيم:
عشق
«عشق» یکي از معاني واال در زندگي معنوی انسان است .این معنای بلندپایه با ارتکاب
گناه آدم که صرف ًا پس از آگاه شدن از گناه حوّا و احتمال از دست دادن ابدی او بود،
آشکارتر رخ مينماید .آدم پس از پي بردن به عصيان و نافرماني حوّا ،خود را از او
جدایيناپذیر و از دست دادن او را به منزلة از دست دادن خویشتن خویش ميپندارد و
مرگ را به شرط آنکه وسيلة پيوند او با حوّا باشد ،عين حيات و هستي ميداند .بنابراین
به گفتة ميلتون ،عشق واالی انسان «بدون بروز این واقعه ،هرگز بدین شيوة عالي و
باشکوه شناخته نميشد» (ميلتون .)828:9992 ،ميلتون در پایان دفتر دوازدهم نيز یک بار
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دیگر عشق را «که در آینده ،شفقّت و انفاق نام خواهد گرفت ،روح ناب همة چيزهای
دیگر» مينامد که با داشتن آن بهشت را در «وجود خویش»ميتوان یافت (همان.)9919 :
مرگ
«مرگ» نيز یکي از مهمترین مفاهيم حيات بشر است که در بهشت گمشده بهعنوان
آخرین ميوةگناه او معرّفي ميشود .امّا باید توجّه داشت که این مرگ ،مرگي ناگهاني
نيست که با از راه رسيدنش ،تمام حيات و هستي بشر رنگ نابودی به خود گيرد ،بلکه «به
شکل درد و با شرارتي با گامهای کند و آهسته از راه خواهد رسيد» (همان )9111 :و بدین
ترتيب گویي شاعر مرگ را با مفاهيم واالی دیگری همچون اندوه و غم عشق درهم
ميآميزد و ماهيّتي ارزشمند بدو ميبخشد .امّا از این معنا که بگذریم ،در دفتر یازدهم،
شاعر از زبان پدر آسماني ،خداوند متعال ،مرگ را تنها پناهگاه و عالج نهایي انسان در
برابر اندوه پشيماني از گناه نافرماني ميداند .در اصل ،راندن بشر از بهشت عدن و هبوط او
از سوی خدا صرف ًا بهمنظور دور کردن او از « درخت زندگي» و مقام جاودانگي است.
خداوند که در آغاز دو هدیة زیبای «سعادت» و «جاودانگي» را به بشر اعطا کرده بود،
اکنون ،پس از خوردن بشر از ميوة ممنوعة درخت دانش ،از بيم قلب خودپسند و اندیشة
خودسر او ،که مبادا دوباره منجر به دستدراز َیش به سوی ميوة درخت زندگي در باغ
عدن شود ،او را از آنجا بيرون ميراند تا بدین ترتيب زندگي اندوهناک و پررنج بشر از
زنجير جاودانگي برهد و او در چند روز زندگاني خود «به نيروی ایمان پاالیش شود ،آنگاه
با چشم گشودن در دنيایي ثانوی در هنگام احيای عدالت ،مرگ خواهد توانست بشر را به
همره آسمان و زمين احياشده ،به سوی خدا عروج بخشد» (همان .)9181-9198 :بنابراین،
مرگي که ميلتون از آن سخن ميگوید ،تنها وسيلة عروج انسان به سوی خدا و رسيدن به
مرتبة وحدت وجود است.
پيدایش نسل بشر
«برافروختن شعلة نياز شهواني» نيز از دیگر تأثيرات گناه نخستين بشر است (همان:
 .)899توجّه به شهوت اگرچه در آیين مسيحيّت ،یکي از گناهان مرگبار به شمار ميآید،
امّا ميلتون ،خود ،آن را از سوی آدم سبب «خير و برکت» معرّفي ميکند و ميوة برآوردن
این نياز در رابطة زناشویياش با حوّا را مایة تداوم نسل و افزودگي جمعيّت بشر ميداند
که البته برخالف خواسته و آرزوی شيطان است .آدم حتا در سخن از بخشي از مجازات
معلوم حوا که «درد و رنج بارداری و زایمان» است ،به او ميگوید[« :این درد] بهسرعت با
پاداش شادی دیدن ميوة داخل بطنت به پایان ميرسد» (همان .)9119 :او حتّا در پاسخ به
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پيشنهاد حوا برای بيفرزند ماندنشان ،پذیرش آن را بهمعنای جدایي مطلق از هر روزنة
اميد و سرکشي و کينهتوزی و غرور در برابر خدا ميداند (همان) .حوا ،خود نيز پس از
چندی دربارة رحم و شفقت منجي عالم و قاضي مهربانشان ،عيسي مسيح ،زبان به سخن
ميگشاید و از این که پس از ارتکاب گناه نافرماني هم ،مادر همة نسل بشر گشته است،
سپاسگزار و اميدوار است (همان )9194 ،9917 :و ميگوید« :شفقت و رحم قاضيام بيانتها
بوده است ،زیرا مني که چون نخستين نفر ،مرگ را برای همه به ارمغان آوردهام ،حال
چون سرچشمةحيات و هستي ،مورد رحمت قرار گرفتهام( » !...همان )9194 :و «منجي
موعود از طریق نسل من ،همه چيز را دوباره جبران خواهدکرد» (همان.)9917 :
توبه و تضرّع
«توبه و تضرّع» به درگاه خدا که نتيجة مستقيم تواضع و فروتني و پرهيز از کبر و
غرور است ،نيز یکي دیگر از نتایج ارزشمند هبوط بشر است .ميلتون صحنة مناجات و
تضرع آدم و حوا را در آخر دفتر دهم بهخوبي به تصویر کشيده است (همان-9114:
 .)9111ميلتون از زبان پسر آسماني ،که همچون شفاعتکنندهای مهربان ،آه و نالههای
تضرعآميز آدم و حوا را پس ازارتکاب گناه و ندامت آنها به «محضر انور و عالي خدا
پيشکش ميکند» ،توبه و دعای آنها را ميوههای بذر تأسف و پشيمانيشان مينامد که
طعمي به مراتب خوشایندتر از ميوههای معصوميت نخستين آنها دارد .ميلتون همچنين
دعاها و مناجاتهای بشر به درگاه خدا را «ميوههای نوبری» مينامد که از لطف و رحمتي
که خدا در وجود بشر جای داده است ،در زمين به بار آمدهاند (ميلتون .)9792 :9129 ،البته
س ميشود که بدانيم دعاهای
شيریني دوچندان ميوة توبه و تضرع زماني به درستي ح ّ
آدم و حوا ،مستقيم ًا به سوی آسمان عروج کرد و با ماهيتي سرشار از روحانيت به محضر
و عرش االهي رسيد و سبب تمایل مهر و رحمت خداوند به آنها شد .آدم در گفتوگویي
با حوا ميگوید« :آه! چنان چه به التماس از او بال بگشایيم ،گوش شنوایش بيش از پيش
برایمان شنوا خواهد شد و قلبش بيش از پيش به رحم و شفقت تمایل خواهد یافت»
(ميلتون.)9119 :9992 ،

 -7شاهنامه
حکایت هبوط در شاهنامه را اگرچه کمتر به صورت آشکار ميتوان یافت ،اما آنچه
ميتواند به گونهای این حکایت را به حماسة ملي ایران پيوند دهد ،بنيان اساطيری آن
است زیرا مطابق با برداشت دوگانهانگار جهانبيني مذهبي ایرانيان باستان در گزارشهای
اساطيری از تضاد و همآویزی هميشگي دو بن خير و شر یعني :اورمزد و اهریمن سخن
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رفته است که سرشت و منش و کردار و آفرینش آنها در مقابل هم قرار گرفته است« .در
حماسة ملي ایران نيز این دوآليسم اخالقي و تضاد بنيادی به صورت دوگانگي نژادی
ایراني و انيراني (توراني) تجسم یافته است» (سرکاراتي )999 :9991 ،که به پيشبرد
سرگذشتها و داستانها ،چه در دورة اساطيری و چه در بخش پهلواني کمک ميکند .در
نبرد ميان این دوسو یعني :نيکي و بدی یا ایران و انيران ،مغلوبيّت و شکست ،که گاه بهرة
بدی است و گاه بهرة نيکي ،گاهي آشکارا در بردارندة معنای هبوط است و گاهي به
صورت نمادین این مفهوم را در برميگيرد .اما این معنا و تقابلهای آن به هرگونهای که
بيان شود ،بهمنظور تطبيق آن بر داستان هبوط در بهشت گمشده ،در چند داستان
شاهنامه ،با شناخت بنيانهای اساطيری آنها ،همچون سرگذشت تهمورث ،جمشيد و
کاووس بيش از سایر داستانهای آن رخ مينماید .پيش از بررسي حکایت هبوط در این
داستانها ،الزم است به شرح جدال بزرگ و کشمکش آغازین آفرینش اساطيری و هبوط
نخستين زوج بشر بپردازیم.
-9-7کشمکش آغازین آفرینش اساطيری
اهورا مزدا همچون خدای ميلتون بهطور جاودان در قلمرو روشنایي بيانتها به سر
ميبرد و پس از آنکه خلقت خود را آفرید ،اهریمن بر آن شد که جهان اهورایي را تباه
سازد چراکه «اهریمن موجودیست خصلتاً تجاوزکار و ویرانگر برعکس ،اهورامزدا سازنده و
صلحجوست از این رو اهریمن ستيزه را آغاز کرد و به اهرمزد یا آفرینش اهرمزدی هجوم
برد» (جالليمقدّم .)979 :9994 ،اما از آنجا که اهریمن خود را در برابر اهرمزد ناتوان دید،
به جهان ظلمت برگشت و گروه بيشماری دیو و ارواح پليد را برای کمک به خود آفرید
اما اهورامزدا برای پيش نهاد صلح به دیدار اهریمن رفت و از او خواست که آفریدگان او را
یاری دهد و درود بگوید تا او نيز به پاداش این اطاعت و فرمانبرداری ،جاودان و
زوالناپذیر شود .اما اهریمن ،همچون شيطان ميلتون ،فرمان اهورامزدا را نميپذیرد و
خواستة خود را ،که برانگيختن آفریدگان اهرمزد به بيمهری با او و مهرورزی باخود است،
فریاد ميزند  .اهرمزد دعایي خواند که اهریمن با شنيدن آن به هراس افتاد و به اعماق
ظلمت فرو رفت (کارنوی .)74-79 :9999 ،بدین ترتيب با سقوط اهریمن ،نخستين هبوط به
وقوع پيوست اما پس از گذشت سه هزار سال ،که اهرمزد به یاری امشاسپندان و ایزدان
جهان را پر از نور و نيکي و پاکي آفریده بود« .اهریمن به اتفاق دیوان هم پيمان خود به
سوی اجسام نوراني که بهتازگي خلق شده بود ،پيش رفت و چون دیدگانش بر آسمان
افتاد ،همچون «مار»ی به درون آن جست» (همان )71 :و یورش دوّم خود بر کلّ هستي را
آغاز و آن را تبدیل به دنيای تاریکي و بدی و پليدی کرد .هدف اهریمن نابودی تمام
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آفرینش اهرمزد ،به ویژه پيشنمونة انسان یعني کيومرث است« .که نماد آدمي است از
گل و به شکل نطفه از سپندارمذ ،که همان زمين است ،زاده ميشود» (واحددوست:9992 ،
 .)947اگرچه کيومرث با ارادة اورمزد به خوابي سيساله فرو ميرود ،اما پس از بيداری و
سرانجام با دیدن جهاني تاریک و پليد بر پهلو ميافتد و ميميرد .در شاهنامه نيز شرح
نبرد بين اهریمن و نخستين مرد به داستان نبرد بين سيامک ،پسر کيومرث و اهریمن
بدسگال دیگرگون شده است و در این نبرد سيامک به قتل ميرسد و اندوهي بس بزرگ
برای کيومرث به بار ميآورد .این مرگ و شکست و اندوه گونهای از هبوط نيکي براثر
پيروزی بدی است و «پيروزی ظلمت در این ماجرا بهصورت شکست در اثر یک اندوه
معنوی درميآید» (کارنوی .)19 :9999 ،اما این پيروزی بدی و هبوط نيکي گذراست چراکه
از بدن کيومرث اساطيری پس از مرگ و بر زمين افتادن او فلزات به وجود ميآید و از
نطفة او که در موقع درگذشتن به زمين ميریزد ،پس از چهل سال شاخهای ریواس
دوساقه ميروید که از آن نخستين زوج بشر یعني«مشيّگ» و«مشيّانگ» ،آدم و حوّای
مزدیسنا پدیدار گشتهاند» (صفا .)981:9992،کيومرث شاهنامه نيز با بسيج کردن همة
حيوانات به فرماندهي هوشنگ ،به اهریمن حمله ميکند ،او را ميکشد و انتقام خون
سيامک را از او ميگيرد و بار دیگر هبوط ،بهرة اهریمن ميشود.
 -7-7نخستين زوج بشر
از وجود کيومرث ،گياهي دوساقه ميروید که به صورت انسان در ميآیند و «روان» به
گونة مينوی در آنان داخل ميشود .از سویي اورمزد اندیشههای اورمزدی به آنان تلقين
ميکند« :شما نيا و سردودمان جهانيد؛ من شما را بهترین کاملاندیشي بخشيدهام؛ نيک
بيندیشيد ،نيک بگویيد و کار نيک کنيد و دیوان را مستایيد» (آموزگار )48:9999،و از سوی
دیگر اهریمن و همدستانش برای منحرف ساختن آنها از راه راست در کمين آنها
هستند .سرانجام اهریمن بر اندیشة آنان ميتازد و آنان نخستين «دروغ» را بر زبان
ميآورند و آفریدگاری را به اهریمن نسبت ميدهند .بدینسان نسبت دادن بنياد جهان به
شر ،نخستين گناه آدمي است که در پي آن نيروی «آز» نيز بر آنان چيره ميشود و
گرسنگي و تشنگي بر آنان غلبه ميیابد .مشيانه شير بزی را مينوشد و پس از آن
ميگوید« :قبل از اینکه آن شير را بنوشم خوشبخت بودم ،ولي اکنون که طعم آن را
چشيدهام خود را خوشبختتر ميیابم» .این کالم پليد نيز مشي و مشيانه را به عقوبت
دیگری دچار کرد و آن محروم گشتن از طعم غذا بود (کارنوی .)19:9999 ،سر درگمي آنان
بدینگونه آغاز ميشود و به کفارة این گناهان مدتها از داشتن فرزند محروم ميمانند اما
سرانجام توبه ميکنند و از آن پس ميتوانند با هم وصلت کنند و با به دنيا آوردن هفت
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جفت فرزند ،نسل آدمي بر جای ميماند و ادامه ميیابد (آموزگار )11-48 :9999،در واقع
«اوج تکوین جهان در ایران آفرینش نژاد بشر بود» (کارنوی.)42:9999،
بدینگونه در روایت اساطيری ماجرای کيومرث و نخستين زوج بشر ميتوان دو گونة
هبوط را مشاهده کرد :نخست ،هنگامي که اهورامزدا پس از سه هزار سال ،به روح
کيومرث پيکر و کالبد بخشيد و روح او را در زندان تن اسير کرد (همان )42:و دوّم آنگاه
که نخستين زوج بشر با فریب اهریمن ،به گناه آلوده و سرگشته شدند ،در حقيقت با دور
شدن از سرچشمة نور اهورایي به قلمروی جهل و تاریکي ره سپردند و سقوط کردند و
مجازات شدند.
 -9-7تهمورث
تهمورث پيشداد یکي از شاهان نخستين ایران ،مطابق روایات اوستایي جانشين
هوشنگ و بر اساس شاهنامة فردوسي ،پسر اوست که بر هفت کشور جهان تسلط یافت و
سي سال بر آدميان و دیوان و کاویان و کرپانان و بهکيشان ،پادشاه بود و بر اهریمن سوار
شده و او را از یک سوی جهان به سوی دیگر ميبرد( .صفا )494:9992 ،و به همين دليل
فردوسي او را لقب «دیوبند» داده است:
پســر بد مـر او را یکــي هوشمنــد

گـرانمایــه تهمـــورث دیــوبنــد
(فردوسي)99 /9 :9998،

جایگاه واالی او آنجا بيشتر نمایان است که عزم خود را برای جدا کردن خوبيها و
بدیها از هم ،جزم ميکند:
جهـان از بــدیهـا بشویـم بـه رای

پـس آنگـه کنـم درگهـي گـرد پـای
(همان)99 /9 :

«در واقع تهمورث هم بر دیوان مرئي و هم بر دیوان نامرئي ،یعني همان خصایص
مذمومي که در وجود آدمي ریشه دوانيدهاند ،سيطره ميیابد» (محرمي )999:9981،و
بدینسان با مرکوب ساختن اهریمن ،در حقيقت او را به گونهای هبوط دچار ميکند
چراکه «موضوع زین و لگام بر ابليس[اهریمن] نهادن تهمورث و بر او سوار شدن و گرد
آفاق گردیدن که در اسطورهها امری واقعي تل ّقي ميشود ،از طریق تأویل ،مفهومي انتزاعي
و دیني پيدا ميکند» (پورنامداریان .)919:9999،اما پس از چندی چيرگي ،اسباب هبوط او
فراهم ميشود .اهریمن از پيروزیها و پيشرفتهای تهمورث رنج ميبرد تا اینکه راهي
برای نجات خود ميیابد .او همسر تهمورث را با وعدة انگبين و ابریشم فریب ميدهد و از
او ميخواهد هنگامي که تهمورث به خانه برميگردد از او بپرسد :آیا هنگام سواری بر
اهریمن و تاختن بر فراز البرز ،زماني هست که دچار ترس شود .پس از بازگشت تهمورث
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از سفر ،زن پرسش اهریمن را مطرح ميکند و تهمورث در پاسخ ميگوید :تنها هنگامي
که سوار بر اهریمن از البرز کوه به زیر ميآید ،ميترسد .فردای آن شب ،تهمورث بر
اهریمن سوار مي شود .اهریمن در سراشيبي کوه از دستور تهمورث سرپيچي ميکند و او
را از پشت خود به زمين مياندازد .اهریمن بيدرنگ خود را به تهمورث ميرساند و دهان
خود را ميگشاید و او را ميبلعد .پس از آن با شتاب خود را به دوزخ ميرساند و در آنجا
سرنگون فرو ميافتد (مزداپور )99-2/9 :9929 ،و بدین ترتيب «ترس» تهمورث و «آزمندی»
همسرش ،او را به کام اهریمن فرو ميبرد و اسباب هبوط او را فراهم ميسازد .در واقع
هبوط تهمورث ،هبوطي عيني است که در اثر هبوطي معنوی روی ميدهد.
 -4-7جمشيد
عصر خجستة اهورایي که در حماسة ملي ایران منطبق بر هزار سال سلطنت
پيشدادی است و با پادشاهي کيومرث آغاز ميگردد ،سرانجام با پایان گرفتن شهریاری
جمشيد که باستانيترین شاهان پيشدادی و یادگار عهد آریایي است ،به پایان خود
ميرسد (سرکاراتي .)919:9991،دوران زرّین شهریاری جمشيد ،روزگار خرّمي و فرخندگي
است .مطابق گواهي های اوستایي ،جمشيد بر دیوان و مردمان و پریان و  ...چيره شد و
تمام خشنودی و خسروی را از آنان گرفت؛ در طول دوران سلطنت او جانوران و مردمان،
همه بيمرگ بودند و جهان سراسر ،سرای شادی و بيمرگي بود (یشت نوزدهم ،بندهای
 .)99-91وصف خرميهای روزگار جمشيد در شاهنامه نيز آمده است:
چنين سال سيصد همي رفـــت کار
ز رنج و ز بدشـــان نبـــد آگــــهي

ندیدنــد مـرگ انــدر آن روزگار
ميان بستــه دیـوان بسـان رهــي
(فردوسي)99 /9 :9998 ،

وصف ویژگيهای شگفتانگيز و ارجمند جمشيد همچون رخشندگي و زیبایي،
شهریاریاش در «ورجمکرد» تا روز رستاخيز ،انوشگي و بيمرگي بخشيدنش به مردمان،
همسریَش با پری در بن دریای «فراخکرد» و سفر جادویياش به دوزخ و ،...همه ،احتمالي
بر بودن «سرشتي ایزدینه» در وجود اوست .با این توصيفات ،جمشيد ميتواند تجسّم ایزد
برین در روی زمين باشد (سرکاراتي .)917:9991،در مقام مقایسه باید گفت وصف خرّميها و
خرسندیهای روزگار جمشيد که در روایات متعدّد ایراني آمده است ،بيش از هر چيز به
وصف فرخندگيها ،زیبایيها و خوبيهای بهشت آدم و حوا ،در بهشت گمشده ميماند و
ایزدگونگي جمشيد نيز که بنا به برخي از روایات اساطيری بهعنوان «نخستين انسان» به
شمار ميآید (همان ،)919:شخصيت «آدم» را فرایاد ميآورد که از سویي بر همة دیگر
آفریدگان خدا ،سيطره داشت و از دیگر سو ،خدا او را بر صورت خود آفرید .آنگاه که
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ميلتون به باز گویي نيایش فرشتگان ،پس از آفرینش زمين و انسان ميپردازد ،گویي به
وصف جمشيد ،مردمان و جایگاه آنان در زميني اهورایي ،زبان گشوده است« :سه بار
خوشا حال مردان و پسران مرداني که خدای متعال بدینگونه مورد رحمت خویش قرار
داده و به تصویر خود خلق فرموده است تا در آنجا ساکن شوند و او را پرستش کنند و
چون پاداش خود بر تمامي آثار و مصنوعات آفرینش االهي در روی زمين ،در دریا و در
هوا فرمان برانند ،و نژادی از پرستشکنندگان مقدّس و صالح و عادل را کثرت بخشند»
(ميلتون.)991:9992 ،

البته بنا به دیدگاه کساني که در همة بخشهای شاهنامه ،حتا دورة پيشدادیان به
دنبال ریشههای تاریخي هستند ،قصههای خلقت آدم و حوا ،بهشت ،طوفان نوح و امثال
اینها ،همه در افسانة جمشيد موجودند (واحددوست .)914:9992 ،اما جمشيد نيز به موجب
روایات کهن ،زماني از طریق عدل و داد خارج ميشود و مرتکب گناهي ميگردد ولي در
مورد لغزش جمشيد ،روایات تا اندازهای مبهم است اما «طبق مشهورترین و رایجترین
روایات ،در ضمير جمشيد دروغ و پيمانشکني مأوا گزید» (کارنوی )12:9999 ،و به گفتة
فردوسي ،گناه جمشيد در واقع ،غرور بود:
مني کرد آن شــاه یزدانشنـاس

ز یــزدان بپيچيد و شــد ناســپاس
(فردوسي)94 /9 :9998 ،

مني کردن جمشيد سبب از دست رفتن فرّه ایزدی او ميشود و او در سه نوبت فرّه را
از دست مي دهد و از قلمروی روشنایي و اهورایي به قلمروی تاریکي و اهریمني فرو
ميغلتد:
چو این گفته شـد فرّ یزدان از اوی

بگشت و جهان شد پر از گفتوگوی
(همان)94 /9 :

اینگونه است که فرّه از دستشدة جمشيد ،همچون معصوميّت از دسترفتة آدم و
خداگونگي تباهشدة ابليس ،سبب هبوط او و پيوستن او به اهریمن و دوزخ تاریکي
مي گردد .در این داستان ،هبوط جمشيد ،نخست هبوطي معنوی است که از اهریمني
دروني ناشي ميشود .در حقيقت «در این داستان ،دشمن شاه ،دروني است ،بروني نيست.
سپاه و لشکر دیو یا مردم عامي هجوم نياوردهاند .هم او (جمشيد) است که پرچم عصيان
برداشته و به جنگ خداوند رفته و کوس لمنالملک زده است» (رضا .)77:9994،سرانجام با
چيرگي اهریمن درون ،مظهر این جهاني اهریمن یا اهریمن برون یعني ضحّاک نيز برا او
چيره مي شود و پس از صد سال آوارگي او را با ارّه به دو نيم ميکند امّا باید گفت:
«جمشيد با این که گناه ميکند ،در سنّت ایراني همواره شخصيتي شایستة ستایش باقي
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ميماند و سقوط او به سر رسيدن دوران طالیي شهریاری اوست و این اندیشه که جم خود
را خدا فرض ميکند اندیشة نسبتاً متأخری است» (آموزگار )11:9999،و شاید یکي از دالیل
ستایش پایدار جمشيد این باشد که «جم نخستين کس از بيمرگان است که مرگ را
برميگزیند تا راه جاودانان را به مردمان نشان دهد» (همان )19:و این ویژگي جمشيد او را
به مسيح نزدیک ميکند چرا که «مسيح نيز با مرگ خود بهای گزاف رستگاری بشریّت و
وحدت او با خدا و جاودانگي نهایيَش را خریداری فرمود» (الج.)991:9992،
-1-7کيکاووس
حکایت هبوط را شاید بيش از هرجای دیگر شاهنامه در ماجراهای دوران سلطنت
کيکاوس بتوان دید .داستان شکستها و هبوطهای مکرّر او که سرانجام به توبه و تضرّع
انجاميد در شاهنامه از اهميّت بسياری برخوردار است .کيکاوس یکي از فرمانروایان
نام دار کياني است که بنابر متون پهلوی بر هفت بوم و دیوان و مردمان سلطنت و چيرگي
ميیابد .او همچون فریدون و جم بيمرگ آفریده شده بود اما دیوان برای اینکه مرگ را
بر او مستولي کنند ،دیو خشم را به یاری ميگيرند؛ او را ميفریبند و بر فرمانروایي هفت
کشور مغرورش مي کنند و آرزوی رفتن به آسمان را در دل او زنده ميسازند .بدین ترتيب
او به همراه دیوان و مردمان بدکار تا مرز تاریکي پيش ميرود و در آنجا فرّه از او جدا
ميشود و خود از سپاه دور ميافتد و سرانجام در دریای فراخکرد ميافتد و بدینگونه ميرا
ميشود (آموزگار .)12:9999،در دینکرد از رفتن کاوس به آسمان به تفصيل سخن رفته
است امّا روایت فردوسي از داستان کاووس به روایت بندهش بسيار نزدیک است .بندهش
نيز از عزم کاوس ،رفتن او به کارزار آسمان و سرنگون به زمين افتادن و سقوطش و
همچنين از جدا شدن فرّه از او سخن ميگوید .نخستين هبوط معنوی کاوس آنگاه است
که «در شاهي کاوس ،در همان هزاره ،دیوان ستيزهگر شدند و «اوشنر» به کشتن آمد و
اندیشة (کاوس) را گمراه کردند» (فرنبغ دادگي .)941-998 :9991 ،کشته شدن اوشنر ،وزیر
«همه خرد» کاووس ،نمادی از چيرگي دیو «جهل» بر اوست که نخستين هبوط معنوی
او را شکل ميدهد .پس از دیو جهل ،این بار دیو «آز» به همراه دیو «نخوت و تکبّر» بر او
چيره مي شوند .به روایت فردوسي یکي از دیوان در پيکر غالمي به نزد کاوس ميرود تا
اندیشة او را از یزدان گمراه کند و فرّه ایزدی را از او بگيرد .دیو با ستایش از فرّ کاوس،
برتربيني را در وجود او بيدار و او را برای رفتن به آسمان تشویق ميکند:
«بيامد بر او زمين بــوس داد
چنين گفت کين فرّ زیبای تو

یکي دستة گل به کاووس داد
همي چرخ گردان سزد جای تو»
(فردوسي)911:9998،
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کيکاوس فریب ميخورد و به کارزار آسمان ميرود و سرنگون فروميافتد و فرّه از او
گرفته ميشود .بيشتر سپاهيان کاوس نابود ميشوند «ولي چون خداوند ميدانست که از
پشت او سياوش و از پشت سياوش کيخسرو پدید خواهد آمد ویرا هالک نساخت»
(صفا.)489:9992،

نکردش تباه از شگفتي جهـــان
سـياوش از او خواست آمد پدیـد

همي بودنـي داشت اندر نهـان
ببـایست لختي چميد و چرید
(فردوسي)911:9998،

امّ ا این سقوط بزرگ تنها نماد هبوط کاوس نيست؛ او در یورش به مازندران و
هاماوران نيز به بند دیو سپيد و حبس پادشاه هاماوران ميافتد که هر بار به دست رستم
نجات ميیابد .اما سرانجام کاوس توبه ميکند و برای باز پس گرفتن فرّه ایزدی چهل روز
در پيش یزدان بر پای ميایستد و گریه ميکند تا اینکه مورد بخشش قرار ميگيرد و بار
دیگر فرّهمند مي شود .امّا در مقام مقایسه ،عزم کاوس و رفتن او به آسمان به سبب
چيرگي دیو کبر و غرور بر او و سقوط او به زمين با نبرد شيطان در آسمان عليه خدا و
سقوط او به قعر دوزخ شباهت فراوان دارد .امّا توبه و تضرّع او در پيش یزدان به دعا و توبة
آدم(ع) ميماند که عاقبت به آسمان ميرود و مقبول ميافتد
سرانجام ،سياوش ،پسر کاوس که شهزادة نيکيها و پاکيهاست ،به دنيا ميآید تا با
شهادتش و به بار نشستن خون پاکش در وجود کيخسروی جاوید ،شاه آرماني و پيامبر
مآب ایراني ،هم چون مسيح شهيد ـ که خود را قرباني نسل بشر کرد تا در رستاخيز ،ارواح
همة انسانها با خدای آسمانها به یگانگي برسد ـ به همگان درس جاودانگي بياموزد.
نتيجهگيری
حکایت هبوط ،اگرچه اغلب درونمایة نهادین برخي از ادیان و مکاتب فلسفي است ،در
ادبيات عرفاني نيز جایگاه ویژهای دارد و شاید جای شگفتي است که این موضوع ،موضوع
اصلي یکي از بزرگترین حماسههای ادبي دنيا ،یعني بهشت گمشدة جان ميلتون
انگليسي است .این شاعر بزرگ در این اثر حماسي به موضوع هبوط ابليس از آسمان به
دوزخ ،هبوط آدم از بهشت عدن به زمين و هبوط و حلول روح مطهّر عيسي مسيح در
کالبدی خاکي مي پردازد و در البالی توصيفات و تعاریف خود از این حکایت به اصل لزوم
هبوط و چندی از پيامدهای آن همچون عشق ،مرگ ،برافروختن شعلة شهوت و نياز به
دعا و مناجات ،دست ميیابد .حماسة ملي ایران ،شاهنامة فردوسي نيز تجلّيگاه باورهای
اساطيری ایرانيان است .اساطيری که مبتني بر باورهای دوگانهانگار و تئوری دوبُني بودن
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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
شکست ها از آن خير و گاه از آن شرّ است که ميتوان از این شکستها با نام «هبوط» یاد
کرد .این هبوط گاه عيني و گاه معنوی است ،امّا معموالً هبوط معنوی ،اسباب هبوط
عيني را هم فراهم ميکند که آن را در چند داستان شاهنامه همچون تهمورث ،جمشيد و
کاوس آشکارتر از دیگر داستانها ميتوان دید .بهعالوه داستان آفرینش اساطيری و جدال
بزرگ اهریمن و اهورامزدا و همچنين حکایت نخستين زوج اسطورهای بشر نيز خالي از
معنای این ستيز نيست زیرا تعيّن و تداوم هستي بهمعني حضور عدم در کنار وجود و
ستيز ناسازها و به تبع ،دربردارندة معنای حکایات شگفتانگيز هبوط خواهد بود.
به نظر نگارندگان این مقاله ،نگرشهایي که در آینده در جهت روند تکاملي بحث،
متوجه موضوع خواهد بود ،ميبایست معطوف به تحليل و واکاوی دیگر مفاهيم
معرفتشناختي در آثار حماسي دنيا باشد تا بدین ترتيب ثابت شود که حضور این مفاهيم
و درونمایه ها تنها به آثار صرف عرفاني ،فلسفي یا دیني محدود نميشود و حماسههای
بزرگ دنيا نيز سرشار از مفاهيم معرفتشناختي است.
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