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 ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرودتحلیلی اسطوره
 

 *حميدرضا خوارزمي  
 گاه شهيد باهنر کرمان، ایراناستادیار بخش زبان و ادبيات فارسي دانش 

 9/8/1498تاریخ دریافت: 

    12/12/1498تاریخ پذیرش: 

 چکيده 

ای هر کشوری است، های اسطورهای از داستانهای حماسي که سرچشمهداستان     

های مایهای و شکافتن بنمبناهایي در آن وجود دارد که تنها با بازشکافي شکل اسطوره

توان به راز و رمز  آن پي برد. در این پژوهش، در پي پاسخ به این پرسش هستيم آن مي

با فرود،  خواهي سياوش و مواجههزمين برای کينکه هنگام لشکرکشي ایرانيان به توران

فرزند سياوش، با وجود حملة چند پهلوان ایراني به فرود، چرا بيژن از بين آنان موفق به 

شدن قهرمان به دست خانوادة خود را  با توان کشتهغلبه و سيطره بر فرود شد؟ آیا مي

ای و این فرضيه اثبات کرد؟ نگارنده در پي آن است تا با استفاده از الگوهای اسطوره

های های عامة گوناگون، با روش توصيفي ـ تحليلي، به پرسشها و قصهبه اسطوره مراجعه

ها، یادشده پاسخ دهد. مطابق فرضية مد ِّ نظر، تنها سالح کارگر بر افراد در برخي داستان

 ابزارهای خانوادگي آنان است. 

  : لباس سياوش، بيژن، فرود، اسطوره، حماسه.هاکليدواژه     
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 مهقدِّ م     

-325: 1489)بهار،  های مربوط به مادرساالری استداستان سياوش که یکي از داستان     

در شکل حماسي هم زیبایي و جذابيت خود را حفظ کرده است. در این داستان ، (324

گری، پاکي، انسانيت، رادمردی، مهرورزی و خردمندی ایرانيان و نانژادی، عهدشکني، ستم

د از مرگ سياوش، یکي از ـخورد. بعه چشم ميـطلبي تورانيان بجویي و جاههـکين

شود که در طي ِّ زنده بودنش، نامي از آن نيست، ولي بعد از های او رونمایي ميميراث

های حماسي، حضور این مرگ چندین کارکرد این ابزار را شاهد هستيم. قبل از داستان

ان سياوش این مسأله به وضوح اشاره خورد که در داستها از خدایان به چشم ميميراث

بریم که لباس خدایان کاربردی خاص داشته نشده است، اما از رمز و رازهای آن، پي مي

شود. با همين ميراث است ای از آن مالحظه مياست که بر تن قهرمانان این داستان جلوه

جا سعي داریم، نتواند به فرود که فرزند قهرمان داستان است، غلبه کند. ایکه بيژن مي

 ای، تحليل و تفسير کنيم.دليل غلبة بيژن به فرود را با فرضيه

اند. اقدس پيش از این نوشته، افرادی به لباس سياوش و کارکرد ویژة آن اشاره کرده     

 یهادر متن اریاسفند ریپذبيو چشم آس يتننیيرو سةیمقا»کارانش در مقالة فاتحي و هم

ضمن اشاره به زرة سياوش، آن را نوعي تعویذ « يفردوس شاهنامة( و ی)پهلو انهيم يفارس

ببر » ینمادپرداز يبررس»فرزاد قائمي در مقالة (. 34: 1491)فاتحي و دیگران، اند دانسته

بر  شاهنامهکننده در و محافظت نینماد یابزارها گرید انيآن در م گاهیرستم و جا «انيب

ها، را با توجه به اسطوره رستم انيببر ب« يليلتح ي شناساسطوره کردیرو یمبنا

نشان  شاهنامهگاه آن را در کنار سایر ابزارهای نمادین نمادپردازی و تحليل کرده و جای

ای که به نوشته امِّا (،44: 1491)قائمي،  داده که یکي از این ابزارها، زره  سياوش بوده است

 تان را تحليل کرده باشد، مالحظه نشد.صورت مستقل و بر پایة فرضية نگارنده این داس

 بحث و بررسي     

 شاهنامهروایت زره  سياوش در  -1     

ریزد و به گناه ميکه شاه ترکان با وسوسة مدعيان، خون سياوش را بيپس از آن     

گری پير خردمند بندد، با ميانجينابودی فرزند او که در شکم دخترش است، کمر مي

مردی و دانست سياوش به دليل روحية جوانویسه که ميپيراندربارش به نام 

مردان دربار توران جا قدم نهاده و اکنون اسير توطئه و جفای ناجوانازخودگذشتگي در آن

زند تا طي ِّ خوابي که گودرز  زادة کياني سر باز ميگردیده، با آزمایشي از کشتن نونهال شاه
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ار سرزمين توران کند و یادگار شاه را به اصل سرزمين سپبيند، فرزند را رهکشوادگان مي

گذرد که گوی قدرت را با نهاده، چندی نمي نژادگان خود بازگرداند. کودک به ميهن پای

آید که کين پدر را از نيای رباید و در پي آن برميمندی از عموی خود فریبرز ميفرِّه

کند. توس که اهي سرزمين توران ميقدم، او توس را رکار خود بازستاند. در نخستستم

خسرو بر عموی خویش، در رقابت تن به تن و پيروزی در جنگ جادوان بعد از پيروزی کي

ظاهر قدرت خسرو داشته؛ هرچند بهقلعة بهمن، جزء یاران فریبرز بوده، کينة چندی از کي

ران را در حمله خسرو را پذیرفته، ولي در نهاد خویش سر  دیگر داشته و توصية شاه ایکي

به تورانيان که خواسته بود راه دراز و بياباني را بپيماید، از گوش به در کرده و هنگام 

گيرد و به بهانة آسایش سپاهيان، بست قرار ميرسيدن سپاهيان به دو راهي، پهلوان در بن

 کنند. این کوهدهد. سپاهيان به سمت سپدکوه حرکت ميآبادی را به بيابان ترجيح مي

کند. این جوان ناکاردیده با جا در دژی به نام کالت زندگي ميجایي است که فرود آن

رود و با مشاور خود به نام تخوار در شناسایي گُردان اندیشة پاک جواني به سوی مرگ مي

کوشد، اما توس خشمگين از این عمل از گردان تر ميو جنگاوران ایران برای آشنایي بيش

ساني هستند و بر باالی کوه چه ـکند تا بنگرد که آن دو چه کب ميبرگزیده، یاری طل

رود که اگر ایراني راه سياوش بوده، پي این دو فرد ناشناس ميکنند. بهرام که یار و هممي

بسته به نزد توس آورد، اگر باشند، دویست تازیانه بر آنان بزند، اگر توراني باشند، دست

کند. فرود از ا به دو نيم کند. بهرام به سوی کوه حرکت ميجا او رکارآگاه باشند، همان

داند و نشانش را در پرسد، تخوار سراینده، هم نامش را نميتخوار نام و نشانش را مي

سازد ولي فرود هم با زبان جوید. بعد از رسيدن بهرام به باال، تندی ميگودرزیان مي

کند. او از ساالر لشکر و رامش دعوت ميگوید و پس از تهدید، او را به آتهدید سخن مي

دهد. نامي از بهرام در این ميان نيست. یک پاسخ ميبهپرسد. بهرام هم یکگردان مي

نشين سياوش باشد: بهرام و جریره به فرزند سفارش کرده بود که به دنبال دو یار و هم

ی کالم مادر، پهلوان را پرسد و فرود با یادآورزنگه. فرود دليل نام نبردن از بهرام را مي

حالي به رسد؛ خوشحال و هم اندوهگين به نظر ميکند. بهرام هم خوشمتوجه  خود مي

دليل یافتن فرود و اندوهگين به دليل پندناپذیری و خودسری توس، به شاه جوان توصيه 

کند اگر خودش بعد از دیدار با توس، به سمت کوه برنگشت، خبر خوبي نيست و باید مي

دليل نبود. توس گودرزیان ریع به داخل دز برگردد و خود را پنهان سازد. اندوه بهرام بيس

کند و جویای فردی است که سر فرود را از تن جدا کند. ریونيز را به خودکامگي متهم مي
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شود و چند گُرد دیگر بندد. بهرام زور و توان فرود را یادآور ميروز به این کار ميان ميتيره

شود و پهلوانان گاه فرود را یادآور ميادة تاختن هستند، اما باز بهرام از در پند، جایهم آم

 کند:را منصرف مي
 خسروســتســر خــویش کــيبـر آن کــوه

 
ــت  ــر از پهلوس ــوی او بهت ــک م ــه ی   ک

 (32 /4: 1492)فردوسي،                      

پوش و تازان به سمت ير را آهنگردند. وقتي فرود، جوان دلهمه به جز ریونيز بازمي     

ا مشاور خود، ـزني بد که انتظار خبر نيکویي نيست و پس از رایـدانبيند، ميوه ميـک

خرد پيشنهاد کشتن ریونيز را ا سوار را؟ مشاور کمـجان کند یپرسد که اسب را بيمي

به درد  . دل توسدوزددهد. شاه جوان هم با تيری، ترگ رومي را به سر ریونيز ميمي

تجربة شاه جوان، خواهد که کين داماد را از فرود بخواهد. باز مشاور بيآید و از پسر ميمي

زند و او هم به دهد و او هم تيری بر پهلوی سوار دلير ميدستور کشتن زرسپ را مي

مایه که با مشاورة بد، شود. دستور بيساالر توس خود عازم ميافتد. این بار سپهزمين مي

کند که این فرد را ود را در درد  سر بزرگي قرارداده بود، با دیدن توس سفارش ميفر

کند تا سرتر ميرود و جوان را خيرهنکشد، اما سخنان او هم مثل نيشي بر تن فرود مي

حرمتي به گردد و این بيسار به لشگرگاه باز ميتيری بر پهلوی اسب توس زند. توس شرم

ادپایي به جنگ رود. مشاور ـآورد تا گيو، سوار برا به جوش ميساالر، خون گردان سپه

گوید و دستور کشتن اسب دانش فرود این بار از گيو و خدمتش به برادر و پدرش ميبي

شود. فرزند پهلوان زند و اسب سرنگون ميدهد. او تيری بر سينة اسب گيو ميگيو را مي

د رود و پدر که تيزچنگي فرود را دیده، خواهد به جنگ فروکه خواری پدر را دیده، مي

کند. هرچه گستهم هم کند. پسر خشمگين و دردناک به پدر اعتنایي نميپسر را منع مي

دار سوگند خورده است که از اسپ پای نگرداند به جز گوید اثری ندارد، زیرا بيژن  ناممي

کند و گستهم ميکه کشته شود. شکستن سوگند هم روا نيست. او گستهم را راضي این

 دهد:دستور مي
ـــدهزار ـــارگي ص ـــود ب ـــس ب  و زان پ
ــت ــت هواس ــر آنک ــن ب ــا زی ــای ت  بفرم

 

ــــاهوار  ــــوهر ش ــــر از گ ــــه دم پ  هم

ـــد رواســـت  بســـازند اگـــر کشـــته آی
 

گزیند و دل پدر پهلوان از گشاد تير فرود هراسان است. تنها راه اسب سترگي را برمي     

 چاره، لباس سياوش است:
ـــرش  اوش بـــــرشفرســـــتاد در  ســـــي ـــي م ف ـــرواني یک ـــان خس  هم



 
 

  134 بر فرودای از دليل غلبة بيژن تحليلي اسطوره
 

 

ــــــرد ــــــتهم در  نب ــــــاورد گس  بي
 

ـــرد ـــردار گ ـــه ک ـــژن ب ـــيد بي  بپوش
 

گيرد. سپس کمان کياني را در حملة بيژن به فرود، اسب بيژن ابتدا هدف قرار مي     

 زند:کشد و تيری بر خود بيژن ميمي
ــــــت ــــــد و زره را نياف  ســــــپر بردری

 

ـــت  ـــه مســـتي نتاف  از او روی بيـــژن ب
 

 دليل اثر نکردن تير فرود بر بيژن، وجود لباس سياوش بر تنش بود.     

افتن ـد از یـشود، بعوران ميـخسرو راهي سرزمين تزماني که گيو به دنبال یافتن کي

و ـر و گيـه روی پسـدر گنجينه را بریگيس ـف ،گردخسرو و آمدن به سوی سياوشکي

 گشاید:مي
 بــه ایـــوان یکـــي گــنن بـــودش نهـــان

ــــودیکــــي  ــــار ب ــــده دین  گــــنن آکن

 همــــان گــــنن گوپــــال و برگســــتوان
 

ـــدر جهـــان   نبـــد زان کســـي آگـــه ان

ـــود ـــيار ب ـــاقوت بس ـــود و ی ـــر ب  گه

 همــان خنجــر و گــرز و تيــ  گــوان
 

 چه خواهان است از این گنجينه بردارد:خواهد آناز گيو مي     
ــم گيــو ــته چش ــر خواس ــد ب ــو افکن  چ

 

ـــياوخش نيـــو  ـــزین کـــرد در  س  گ
 

 ای پرمایه و برگستوان هم برداشتند و به سوی بيابان حرکت کردند.از گهره     

فرستد و او به خسرو ميپيران دو پهلوان نامي به نام نستيهن و گلباد را از پي گيو و کي

کند. پيران غمناک از رفتار پهلوانان، خود در پي تعقيب تنهایي همه را خسته و آزرده مي

ناپذیری به دليل زره نایافتني است. این شکستستآید که این بار هم گيو دگيو مي

 ماند، بهسياوش بوده است. این زره در مواجهة گيو با باژخواه تورانيان از چشم دور نمي

ای که از او خواستار یکي از چهار چيز است: پرستار، اسب، تاج ماه یا زره. گيو در گونه

 گوید:جواب او مي
 چهـــارم کـــه جســـتي بـــه کشـــتي زره

ــــر ــــرنگ ــــن از آب  ت ــــين آه  دد چن

ــر ــه تي ــدی ن ــير هن ــه شمش ــزه ن ــه ني  ن
 

ــــره  ــــا گ ــــره ت ــــداني گ ــــه آن را ن  ک

 نــــه آتــــش بــــر او بــــر بــــود کــــارگر

 گيــــرهمــــي بــــاژخواهي بــــدین آب
 

غير از داستان فرود، زره سياوش بار دیگر در جنگ بيژن با پالشان، حافظ جان      

ه سوی توران، جواني از تورانيان برای اوست. سه روز بعد از مرگ فرود، سپاه در راه رفتن ب
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کند و در گيرد و بر تن ميشتابد، اما بيژن از پدر زره سياوش را ميمقابله با ایرانيان مي

 شکند.تن، مهرة پشت پالشان را ميبهیک نبرد تن

 بينيم. داراب که دو فرزند قنطرش را دررد ِّ پایي از این لباس مينامه داراب در داستان     

اسب را گرم کرد و بر داراب حمله کرد و داراب را در ميان » والیت عمان زخم زده بود، 

که زره اسفندیار را داشت و از آن اردشير، هيچ کس بر وی ظفر نيافت از آنگرفتند... هيچ

کرد و نخستين پيراهن آدم داشت از پوست پلنگ آزده. گویند سالحي بر وی کار نمي

داد و لهراسپ به گشتاسپ و گشتاسپ به اسفندیار و از اسفندیار به خسرو به لهراسپ کي

بهمن و از بهمن به همای رسيد و همای به داراب داد. فزون از چهارصد چوبة تير در وی 

 (.54/ 1: 1465)طرسوسي، « زده بودند و او را خبر نبود...

 ابزار دفاعي لباس -2    

ببر بيان بيه زره  سياوش دارد، ببر بيان است. تنها لباسي که خاصيتي ش شاهنامهدر      

[ آن در معني لباس 1بار ] 22بار آمده است که  42به گفتة مهری باقری  شاهنامهدر 

جنگي رستم بوده است و آن دوازده مورد دیگر، نُه بار به صورت ببر بدون افزودن صفتي 

آخر واژة « ان»ماهيار نوابي . (5: 1456)باقری، است و سه بار دیگر در مفهوم ببر واقعي است 

کند که این واژة داند و ذکر ميبه معني خدا مي bagaرا همان واژة « بَي»بيان را نسبت و

باقری ساخت  (.252: 1464)نوابي، است « منسوب به خدا یا منسوب به شاه»به معني 

به ب ان به معني چنين ت يير واژة بيان را کند. همقياسي واژة بيان را در کنار ژیان رد مي

پذیرد که بيان صورت داند. او نهایتاً این را ميشناسي، نادرست ميخدایان از لحاظ واژه

شده از پوست سمور یي که به معني جامة دوختهاوستا« پتي دانه »از « پدان»یافتة تحول

ر د« یيایدر انيرستم و ببر ب»اميدساالر با بيان داستان  (.16: 1456)باقری، آبي است 

که انجوی شيرازی آن را گردآوری کرده، آورده  يپهلوان ةانيعام یهاداستانة مجموع

 است: 

 ةکم به ورطکم دستريب ةواژ .ترجمه کرد یخدادستريرا به ب انيببر ب توانيم    

از  نمانده است. يباق ينام و نشان ي،میجز در کتب قده سپرده شده و از آن ب يفراموش

)به  با ببر بتيدر زور و ه و کريپیاست زورمند و قو يپهلوان چون رستم گریطرف د

 هاو هم ک ةناچار جامه ب (،دستريب ي)به معن دارد تا با ببر ترشيب يتشابه معروف( يمعن

از پوست ببر سبع دانسته  است، بوده آب به خاندان او داده شده ةچه بسا از طرف اله

  (.32: 1481)اميدساالر، است  شده
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احتمااًل  زيرستم ن انيببر بنویسد: پذیرد و ميارژنه هم این فرضيه را ميرضایي دشت     

خواندن رستم، عالوه  «یسگز» لیاز دال يکی دیبوده است و شا ياز جنس پوست سگ آب

 ها بوده است( در جنگاني)ببر بي پوست سگ آب دنيپوش ستان،يبر انتساب او به س
 (.34: 1494)رضایي دشت ارژنه، 

داند که در سانسکریت به مي« بهي»شاپور شهبازی آن را از ریشة هندو اروپایي      

و در پهلوی و فارسي دری در واژة بيم « بي»به صورت مصدر اوستا همين گونه آمده و در 

به معني ترس آمده است که به معني ترسناک است و روی هم پوست ببری که خوفناک 

 (.65: 1454)شهبازی، است 

ناپذیر بوده است و رستم داند که پوست آن آسيبخالقي مطلق بيان را نام اژدهایي مي    

سازد. بعد از بحث و تحليل، گفته است که بيان نام از پوست آن برای خود لباسي مي

در داستان ببر بيان، صحبت از اژدهایي  (.445: 1442)خالقي مطلق، مکاني در هند است 

دهد از پوست او کند  و رستم پس از کشتنش دستور ميمي است که در عمق دریا زندگي

ای بسازند. توصيف این جانور، دریازی و دراز و پهناور به اندازه صد کمان برایش جامه

آیدنلو هم با ارجا  به  (.48: 1494)غفوری، کند است و همه چيز را با نفس گرم نابود مي

مختاریان با تکيه  (.16: 1448)آیدنلو، ته است ، ببر بيان را از پوست پلنگ دانسنامهگرشاسپ

ردایي که بر »های اساطيری، این پوشش را همان پوست ببر  و واژة بيان را بر داستان

های عامه، این تر بر پایة داستانبيش (.132: 1454)مختاری، کند توصيف مي« شانه اندازند

، وقتي در والیت نامهدارابدر  ناپذیر است.پوشش مربوط به جانور دریایي است که آسيب

که »عمان داراب با سمندون زنگي رودررو شد و شمشيری به او زد ولي اثری نداشت 

 (.44/ 1: 1465)طرسوسي، « جوشن او از پوست ماهي بود و در خون آدمي پرورده بود

 لنگ:ای بوده از چرم پدانيم، این است که جامهاز کالم فردوسي مي شاهنامهچه در آن     
ــــــد زره ــــــد بپوش ــــــه رزم اندرآی  ب

ــــگ ــــرم پلن ــــه دارد ز چ ــــي جام  یک

 همــــي نــــام ببــــر بيــــان خوانــــدش

ــــر ــــه از آب ت ــــش ن ــــوزد در آت  نس
 

ــــر ببنــــدد گــــره   یکــــي جوشــــن از ب

ـــگ ـــه جن ـــد ب ـــدر آی ـــر و ان ـــد ب  بپوش

 ز خفتــــان و جوشــــن فــــزون دانــــدش

 شــــود چــــون بپوشــــد برآیــــدش پــــر
 

جوشن بوده است و فقط دو فرد مشخص است که این پوشش غير از زره، خفتان و      

این ابزار را داشته است: یکي رستم و دیگری سياوش. در مورد سياوش این پوشش با نام 
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که خصوصيات  مشترک این به کار رفته است و صحبتي از ببر بيان نيست؛ حال آن« زره»

ایزدان تواند به جز لباس آسماني باشد که از دو لباس بعينه مثل هم است. این لباس نمي

تر های قدیميها و حماسهتوان از اسطورهبه قهرمانان رسيده است. تنها این نسبت را مي

 دانست.

توان این نو  پوشش را دید. در حماسة های ملل دیگر هم ميدر اسطوره و حماسه     

 (.13: 1493)واحددوست، [ تارئيل لباسي از پوست پلنگ به تن دارد 2، ]«پوشپلنگينه»

 ای آسمانيلباس، هدیه -1 -2     

ه پلئوس ـام برده شده است که ایزدان بـای نپوش و زرهنـة یوناني از تـدر حماس     

کند و نيروی لباس او را که به اخيليوس رسيده بود، به تن مي 1پاتروکلوسدهند و مي

ي که در زیر جوشن یزداني را که از خدایان به پله رسيده و وی هنگام»یابد: دوچنداني مي

بایست به پسر درميان جوشن پدر نمي .ها خم شده بود به وی داده بود پوشيدبار سال

ناگهان جان آن پهلوان را . در همان دم جوشن را بر تن هکتور راست کرد...  .پيری برسد

انگيز چون فریادهای هراس. اهریمن جنگ فرا گرفت، نيروی تازه در اندامش پراکنده شد

خود گویي  ةکنندهای خيرهپر گشاد، و با سالح ،پيوندان خودوباره به ميدان همراند دمي

 نامهدارابدر داستان  .(321: 1493هومر،)« سپر شدراه ،به هر سوی. مرد پله بودپسر جوان

خود داراب متعلق به جمشيد بوده است که به ترتيب به ضحاک، هم آمده که کاله

خسرو قهر کرد و چون افراسياب را کي»افراسياب، سياوش افریدون، ایرج، نوذر، زادشم،

« خسرو به لهراسپ رسيدخسرو افتاد و از کيخزینه برداشت، آن خود و زره به کي

گوید همين روایت تنها روایتي که از سرگذشت زره  سياوش مي(. 41/ 1: 1465)طرسوسي، 

گونه که ذکر ت. فقط هماناز گذشته این زره سخن به ميان نيامده اسشاهنامه است. در 

 افتد.شد، این زره به دست گيو مي

 لباس، نشانه توتمي -2 -2     

شد. با مطالعه در تر از حيواناتي که جزء نماد قبيله بود، انتخاب ميها بيشلباس     

مند هستند که از های درنده و قدرتترشان حيوانات و پرندهانتخاب حيوانات توتمي، بيش

داشتن نگه»توان به شير، پلنگ، ببر، اژدها، گرگ، گاو و عقاب اشاره کرد. ها ميجملة آن

پوستان، پوست پوست خيلي از حيوانات در بين بسياری از اقوام مرسوم بوده است. سرخ

 
1 - Patroclus 
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داشتند و مصریان پوست بز. در کل پوست حيوان نمادی از قداست کایوت را نگه مي

بشر در دوران بدوی هر یک از حيوانات توتمي را  (.161: 1491)توسلي،« خدایان بوده است

دانست و آن توتم به زعم انسان کرد و نشان قومي و قبيلگي خود ميجد خود تصور مي

اژدها توتم خانوادگي »شده است. به عنوان مثال بستگي آن قبيله ميبدوی، باعث هم

های هندی در اسطوره (.86: 1485)کزازی، « رستم و گاو توتم خانوادگي فریدون است

: 1481)ایونس، آموز الهة شاکتي است شود. ببر حيوان دستپوست ببر بر تن شيوا دیده مي

122.)  
 غلبه بر فرد با سالح خودش -4     

توان گفت که دليل غلبة بيژن بر فرود به دليل سالح خانوادگي فرود بوده آیا مي     

آورد و در اثر همين زخم، آن کتف فرود، فرود ميضربة کاری را رهام بر شاهنامهاست؟ در 

دهد. او قبل از مرگ از همه به روی تخت در مقابل چشمان  مادر، جان مي« شير جنگي»

 خواهد تا خود را از باره به زیر اندازند: مي
ـــي ـــوزد هم ـــن بس ـــر م ـــه ب  دل هرک

ـــاره با ـــر ب ـــاک ب ـــه پ ـــهم ـــدن دی  ش

ـــ ـــاک ـــر ب ه ت ـــبه ـــدن ژني ـــی بای  يک

 اوســت ن مــنجــاکــه گيرنــدة پــاک

 

 يز جـــــانم رخـــــش برفـــــروزد همـــــ 

ــــر زمــــ تنشــــیتــــن خو ــــرزدن نيب  ب

ــــن ا ــــانم م ــــنم ــــدک دری ــــر ان  يمگ

 اوســـت بـــه روز جـــواني زمـــان مـــن
 (4/64: 1492)فردوسي،                           

دهد که کشندة شاه جوان، بيژن است این اعتراف فرود در داستان به خوبي نشان مي     

ناپذیری او را باطل ه متعلِّق به خاندان فرود است، طلسم شکستو توانسته با لباسي ک

ها و هایي که با ابزار متعلق به شخصيتکند. برای اثبات این فرضيه چند نمونه از داستان

ها ناپذیری آنگردد؛ گویي تنها راه غلبه بر شکستقهرمانان، بر آنان غلبه شده، ذکر مي

 همين ابزارها باشد.

با ابزار  ست،زیيم یدر غار ایو مادرش را که در ته در لد نْبه نام گر  یوی، دبيولوف     

)رزنبرگ، کند . او ابتدا سر دیو را  بریده، سپس مادر دیو را نابود مينابود کردخود دیو 

سرانجام  ،در این حماسه، قهرمان با هيچ سالحي نتوانست بر دیو غلبه کند (.648: 1449

به کمک جا برداشت. او یو دست یازید و زره و شمشيری از آندر پي چاره به گنجينه د

برتر  یروين ةابزار به منزل نیا يگاه». ، بر پسر و مادر غلبه کردريزره و شمشهمين 

. (33: 1498)خوارزمي، « سازديم يو فراتر از قهرمان قبل رترگيیقهرمان است که او را جا
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او را  یو جا شکنديرا م شیه گرز پدر، قوزک پاب يابینمونه است که با دست نیاز ا ندرایا

 .(25: 1481)ایونس،  ردگييم

های یونان شير نيميایي از آميزش تایفون، اژدهایي با صد سر، و اکيدنا، در اسطوره     

مار، به دنيا آمد. پوستش سخت و نفوذناپذیر بود. هرکول در  -هيوالیي به شکل پری

ناپذیرش، تفاده از هر سالحي به دليل پوست آسيبمواجهه با این شير با وجود اس

نتوانست غلبه کند تا سرانجام با دستان خویش آن را خفه کرد. هرکول در کندن پوست 

های خود شير، پوست را درآورد و به عنوان پوشش از هيوال ناتوان بود تا سرانجام با پنجه

در مواجهه شدن با ک رْب روس،  . روزی هراکلس(128-124: 1492)گرین، کرد آن استفاده مي

 (.192)همان: همين پوست شير را بر تن خود پيچيد تا آسيبي به او نرسد 

مقنطره  نامهدارابها را مالحظه کرد. در توان رد  پای اسطورهدر فرهنگ عامه هم مي     

ایراني  داری از مصریان ربوده بود و لشکریانجادو که پهلوانان و عياران ایراني را به طرف

ه نام ـه دست شخصي بـودند، دو مهره بـا مصریان دچار شکست شده بـدر مواجهه ب

شود و دست ميادرفتار با ایرانيان همـاندیش داده بود که یکي از عياران به نام بنيک

ادو غلبه ـر مقنطره جـا همان مهره بـدهد و آشوب و بهروز به ایرانيان ميـها را بمهره

 (.546 -544: 1449ي، )بي مکنند مي

کند و دار، وقتي او از باالی دار به دست پریان نجات پيدا ميدر داستان اميرارسالن نام     

دهد که آصف وزیر، حکایت شاه دستور ميشود، اقبالبه سرزمين دشت صفا برده مي

ای است. دهزالقا را بگوید. در این حکایت آمده: این فوالدزرة دیو حرامبند گردن فرخگردن

کند. اگر بند کرده که هيچ حربه بر بدن او و مادرش اثر نميمادرش تن فوالدزره را طلسم

حربة تمام دنيا را بياورند، سر مویي بر بدن آنان اثر ندارد، مگر شمشير زمردنگاری که بر 

رو که در جنگ  رو در تا این (326: 1485الممالک، )نقيبکمر خود فوالدزره بسته است... 

بعدها  (.342)همان: کند گيرد و او را هالک ميامير ارسالن شمشير را از دست فوالدزره مي

لقا رخـکند، او خود را به شکل فوالدزره اقدام ميـرای کشتن مادر فـيرارسالن بـکه ام

گيرد، زخمي به او که با ترفند شمشير را از دست اميرارسالن ميآراید و پس از اینمي

اندازد. سرانجام باز قهرمان داستان، باران ميگریزد و شمشير را بر قلعة سنگمي زند ومي

ضميری نمایي پير روشنباران بود، با راهلنگة شمشير را که خنجری در خزانة قلعة سنگ

یابد و مادر های دیگر، شمشير را هم ميآورد، با کمک خنجر و گشودن طلسمبه دست مي

سوزاند و خاکسترش منير پيدا و او را دو نيم کرده، جسدش را مياهفوالدزره را با حيلة م
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برد را برای گشودن طلسم ملک شاپور و یارانش که با سحر سنگ شده بودند، به کار مي

دهندة این است که گاهي برای غلبه بر افراد همة این موارد نشان (.619 -622)همان : 

را در  «شيشة عمر»اور ـد بتوان بـز باشد و شایتواند کارساداشتن ابزارهایي از آنان مي

 های عامه هم از این نو  پنداشت.قصه

 یک فرضيه در باب کشته شدن رستم و افراسياب -3    

سي که ـسپارد. تنها که دست نابرادری خود جان ميـرستم در حماسة فردوسي ب     

ه او تحميل کند، کسي ـبلبه و مرگ را ـاپذیر، غـنن قهرمان شکستـوانست بر ایـتمي

بود. ش اد که برادر ناتني رستم بود، با دسيسة شاه کابل، او بایست از ریشه و تبار او ميمي

کند و برادر را کشاند و چاه چندی در نخچيرگاهي بر راه عبور رستم ميرا به کابلستان مي

پر از خروش شود شود تخمة سام نيرم تباه و سيستان اسير چاه نابرادری کرده، باعث مي
 (.356 – 331/ 6: 1494)فردوسي، 

افراسياب هم که بارها تا پای مرگ پيش رفته و از دست رستم رهایي یافته بود،     

)فردوسي، کند درپي، او را اسير زخم شمشير خود ميهای پياش، بعد از جنگسرانجام نوه

و  دیگری در  ش قهرمانکه یکي در نق شاهنامهاین دو شخصيت  (.436 – 431/ 3: 1494

 تر اثبات نماید.تواند فرضية ما را هرچه بيشاست، ميشاهنامه  نقش ضد ِّ قهرمان

 گيرینتيجه     

های غلبه بر پهلوانان در حماسه استفاده از ابزارهایي بوده که به دليل یکي از راه     

اند رخي پهلوانان بودهکرده است. بخاصيت جادوگرگونه امکان تسلط و سيطره را فراهم مي

شده است که  بر آنان غلبه و تنها با ابزاری خاص مي تني داشتهکه تقریباً حالت رویين

یابيم که زیرساخت این اندیشه در این مورد بوده که ها درميکرد. با مراجعه به اسطوره

بر آنان ا مرگ یا غلبه ـان و یا قهرمانان، شکست یـزارهای خانوادگي خدایـتنها با اب

بينيم که بيژن به در قصة فرود این امر را به وضوح مي شاهنامهشده که در پذیر ميامکان

دليل پوشيدن زره  سياوش توانسته فرود را وادار به شکست و فرار کند و یا در داستان 

ن ـادر است ایـانوادة زال قـر رستم، شاهد هستيم کسي از خود خـرگي ش اد بـچي

های عامه های ملل دیگر و در قصهدر چاه نابرادری گرفتار کند. در اسطوره پهلوان راجهان

هم ناظر این ماجرا هستيم که امکان غلبه بر افراد، تنها با ابزارهای موجود در گنجينة آنان 

حادث شده است. پس زیرساخت غلبة بيژن بر فرود، پوشيدن زره  سياوش است که اگر 

 شد.پذیر نمياو امکان این زره نبود امکان چيرگي بر
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 هانوشتپي
 بار ذکر کرده است. 21. اميدساالر این ترکيب را 1

شوتا روستاولي اهل گرجستان این حماسه را در قرن دوازدهم سروده که در مورد قهرماناني به نام  .2

هایت به ازدواج زادگان هند است که در ناز شاه (Tariel)زادگان عرب و تاریل از شاه (Avtandil)اوتاندیل 

ختم  (Nestan Dariean« )نستان دارجان»و  (Tinatin) «نيناتتي»های این دو قهرمان با دو بانو به نام

 شاهنامةرسد نویسنده با تر شبيه رمانس است و به نظر ميپوش بيش(. پلنگينه1449شود )روستاولي، مي

 شود.در این اثر دیده مي امهشاهنهای داستاني فردوسي آشنا بوده است. بسياری از صحنه
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