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مقدمه
در هر متني قطعيتهایي حضور دارد که کردارهای شخصيتها بر بنياد آنها شکل
ميگيرد و روایت را تداوم ميبخشد .از این رو پرداختن به این قطعيتها ،ژرفساخت متن
را آشکار کرده و راه دوبارهخواني آنها را برای مخاطب باز ميکند؛ رویکردی که نقد
متون را ميسّر ميکند .چنانکه گفته شده است« :نقد این نيست که بگویيم امور آن گونه
که هستند خوب نيستند ،بل که این است که ببينيم کردارهای مورد قبول بر پایة کدام
نوع از قطعيتها ،انگارههای آشنا ،شيوههای مسلّم و بدیهي انگاشته شدة اندیشه ،استوار
است» (مشایخي.)45 :1395 ،
آنچه در این پژوهش از روایت خواسته ميشود ،چيزی است که به آن رویدادها و
کنشها و مفاهيم تکرارشونده گفته ميشود .به سخن دیگر در داستاني که راوی آن را
روایت مي کند ،هميشه مفهوم یا رفتار یا کنشي تکرار ميشود که سبب تداوم منطقي
داستان ميشود ،این امر تکرارشونده را ميتوان جلوهای از عامل پيشبرندة داستان دانست
که در بحث پيکرگرداني به آن پرداخته شده است .در واقع همان بحثي است که ژرار ژنت
از زمان در روایت کرده است« .بر اساس آرای او ،مسالة زمان در روایت از سه دیدگاه حائز
اهميت است :توالي زماني رخدادها که همان نظم و ترتيب بيان روایت است ،طول مدت
روایت که ممکن است با مدت زمان داستان یکي نباشد و باالخره بيان رویدادهای
تکرارشونده» (بينياز.)105 :1388 ،
روایت پادشاهي فریدون در شاهنامة فردوسي ،تأثيرگذارترین روایت بر روایتهای پس
از خود است .روایتي که دو قوم از آریانها ،تورانيان و ایرانيان ،را در برابر هم قرار ميدهد.
دربارة تورانيان و جایگاه جغرافيایي و تباری آنان باید گفت که تورانيان از سکاهای شرقي
بودهاند و زبانشان از گروه زبانهای ایراني در دستهبندی زبانهای هند و اروپایي است.
آریانهای سکایي در آسيای ميانه صحراگرد بودهاند (پيرنيا.)14 -19 ،156 -160 :1388 ،
این مقاله در پي تحليل چرایي تأثيرگذاری خویشکاری بخش کردن جهان به فرمان
فریدون ،بر روند روایت تا پایان داستان است .همچنين پيوند این داستان با داستان
جمشيد و ضحاک مورد واکاوی قرار ميگيرد .زیرا این داستانها بهنحوی ستيز ميان
نيکان و بدان را روایت ميکنند ،ستيزی که از داستان گيومرت آغاز ميشود و گام به گام
با ظهور بزرگان و پهلوانان پيش ميآید تا به فریدون ميرسد .اما این ستيز و نبرد بنيادین
در این داستان دچار تحول ميشود .داستان فریدون از داستانهای مهم و پرآوازة شاهنامه
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بوده است ،از این رو دربارة داستان فریدون مقالههایي به نگارش درآمده است کـه در
اینجا به برخي از این مقالهها اشاره ميشود که گاهي با مقالة حاضر در نکته یا نکتههایي
همسان است ،اما از نظر شيوه و ایده و نظر اصلي متفاوت است.
مقالة «نگاه اسطورهشناختي به داستان ضحاک و فریدون بر مبنای تحليل ساختاری
آن» نوشتة علي تسليمي و عليرضا نيکویي و اختيار بخشي ،به ریشهیابي اساطيری
داستانها و گاه مطابقت شخصيتهای آنها با شخصيتهای تاریخي پرداخته است .از این
رو گفتني است با مقالة حاضر که عوامل پيشبرندة روایتِ داستان فریدون است و این
عوامل را در داستانهای دیگر بهویژه دو داستان جمشيد و ضحاک ریشهیابي و تحليل
ميکند ،متفاوت است.
ن «تحليل ساختارگرایي داستان فریدون و پسرانش» نوشتة
مقالهای دیگر با عنوا ِ
شيرزاد طایفي و الناز خجسته ،به عناصر داستاني همچون پيرنگ و زاویهدید پرداخته
است .این مقاله به رابطة دروني بخشهای خود داستان فریدون و همچنين پيوند بيروني
آن با داستان های دیگر که در مقالة حاضر مورد تحليل واقع شده ،توجه نکرده است .چرا
که در مقالة حاضر ،نظر بر این است که داستان فریدون نتيجة کنش و واکنش عوامل
داستان جمشيد و ضحاک است.
در مقالة «داستان فریدون در گذر زمان» نوشتة حميد جمالي کوشش شده است که
پيوند ميان فریدون و جمشيد در نسبت این دو با دو جشن بزرگ مهرگان و نوروز مورد
واکاوی قرار گيرد .گفتني است که در مقالة حاضر ،پيوند ميان فریدون و جمشيد با توجه
به نظری متفاوت ،از جنبههای دیگری افزون بر دیدگاه نویسندة محترم مقاله تحليل شده
است .به سخن روشنتر چنانکه در متن مقالة حاضر گفته شده است اساطير ایراني با
توجه به قدمت فرهنگي قوم ایراني نسبت به اساطير دیگر اقوام از اصالت برخوردار است،
اگرچه مشابهتها انکار ناکردني است.
مقالة «تحليل داستان فریدون بر پایة دو انگاری» نوشتة اسماعيل نرماشيری ،بر
ي شخصيت فریدون انگشت گذاشته و نمونههایي را با
جنبههای نيک اهورایي و شر اهریمن ِ
توجه به متن شاهنامه آورده است .ميتوان در این مورد افزود که مسالة دو انگاری در
برخي از شخصيتهای دیگر شاهنامه هم واکاویدني است و این مسأله خاص فریدون
نيست .بهویژه آنکه داستان فرعيِ مورد تأکيد نویسنده محترم که تکيهگاه تحليل ایشان
قرار گرفته از بخشهای الحاقي داستان فریدون است؛ بخشي که پيکرگردانيِ فریدون به
شکل و شمایل اژدها است.
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بحث و بررسی
 -1پیوند فریدون و جمشید
در آغاز بحث ،موضوعي را باید توضيح داد تا پيوند جمشيد و فریدون روشن گردد و
نيز اینکه ضحاک یا آژی دهاک در این ميانه چه نقشي دارد .این موضوع را با توجه به
متن اوستا تحليل ميکنيم .در متني که از اوستا ميآید به دوران طالیي پادشاهي
جمشيد ميپردازد و همچنين به پيوند این پادشاه بزرگ و فریدون اشاره ميکند و مهمتر
آنکه ستيز کينهجویانة آژیدهاک را با جمشيد و فریدون آشکار ميکند« .به شهریاری او،
نه سرما بود ،نه گرما ،نه پيری ،نه مرگ و رشک دیوآفریده ...نخستين بار فرّ بگسست؛ آن
فرّ جمشيد ،فرّ جم پسر ویوَنگهان ،به کالبد مرغِ وارِغنَ به برون شتافت .این فرّ از جم
گسسته را مهر ِفراخ چراگاه ....برگرفت ...دومين بار فرّ بگسست ،آن فرّ جمشيد ،فرّ پسر
ن به بيرون شتافت .این ف ّر از جم گسسته را فریدون پس ِر
ویوَنگهان به پيکر مرغ وارِغ َ
خاندا ن آبتين برگرفت که به جز زرتشت ،پيروزترینِ مردمان بود» (اوستا ،یشتها:1379 ،
 .)491 -490ضحـاک یـا آژدیدهاکي که جمشيد را به ارّه دو نيم کـرد فـریـدون بـه
کينخواهي فرو ميکوبد و بدینگونه هم پيوند فریدون و جمشيد روشن ميشود و هم
نقش کينهجویانه و ویرانگر آژیدهاک؛ در بند دیگری از اوستا که در پي برگرفتن فرّ
ميآید دربارة فریدون این گونه نوشته است« :آن که آژیدهاک را فرو کوفت؛ آژیدهاکِ
سه پوزة سه کلة شش چشم را ،آن دارندة هزار گونه چاالکي را ،آن دیو بسيار زورمن ِد
ن جهان را ،آن زورمندترین دُروجي که اهریمن برای تباه
دروج را ،آن دُروَن ِد آسيبرسا ِ
کردنِ جهان اَشَه ،به پتيارگي در جهان اَستومَند بيافرید» (همان.)491 :
بر بنياد شاهنامه تبار فریدون و جمشيد به تهمورت دیوبند ميرسد .در آغاز داستان
جمشيد ميخوانيم که:
چـــو گيتـــي ســـرآمد بـــر آن دیـــو بنـــد
گـــــرانمایـــــه جمشـــــيد فرزنـــــد اوی
برآمـــــد بـــــر آن تخـــــت فـــــرّخ پـــــدر

جهـــــان را همـــــه پنـــــد او ســـــودمند
کمـــر بســـت یـــکدل پـــر از پنـــد اوی
بـــه رســـم کيـــان بـــر ســـرش تـــاج زر
(فردوسي)41 /1 :1389 ،

در زادن فریدون و آغاز روزگار سخت آژیدهاک ،چنين ميخوانيم:
برآمــــــــد بــــــــرین روزگــــــــاری دراز
خجســـــته فریـــــدون ز مـــــادر بـــــزاد

کشــــيد اَژدهــــافش بــــه تنگــــي فــــراز
جهــــان را یکــــي دیگــــر آمــــد نهــــاد
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جهــــانجوی بــــا فــــرِّ جمشــــيد بــــود بــــه کــــردار تابنــــده خورشــــيد بــــود
(همان)62/1 :

فریدون هنگامي که به شانزده سالگي ميرسد از فرانک ،مادرش ،ميپرسد که پدرش
کيست و فرانک دربارة آبتين ،پدر فریدون ،این گونه ميگوید:
تــــو بشــــناس کــــز مــــرز ایــــرانزمــــين
ز طهمــــــور گُــــــرد بــــــودش نــــــژاد
چنـــان بُـــد کـــه ضـــحاک جـــادو پرســـت
پــــدرت آن گــــرانمایــــه مــــرد جــــوان

یکـــــي مـــــرد بُـــــد نـــــام او آبتـــــين
پـــدر بـــر پـــدر بـــر همـــي داشـــت یـــاد
ز ایـــران بـــه جـــان تـــو یازیـــد دســـت
فــــدا کــــرد پــــيش تــــو روشــــنروان
(همان)65/1 :

از این روست که پادشاهي فریدون یک پيوند نهاني با پادشاهي جمشيد نيز دارد و از
ميان رفتن ضحاک و بازگشت پادشاهي به تبار جمشيد ،نشاندهندة چند چيز ميتواند
باشد .نخست پشيماني مردم از رفتن به سوی ضحاک ،و دوم ،اشتباه آنهاست از درک
درست پادشاهي جمشيد .زیرا دوران جمشيد عصر طالیي زندگي بوده است و گویي مردم
و موبدان ،یا نسبت به جمشيد رشک ميورزیدند یا نميدانستند که آن دوران بهراستي
حاصل کوشش جمشيد بوده است .سوم ،چنانکه در کينخواهيهای دیگر شاهنامه دیده
ميشود ،هوشنگ به کينخواهي خون سيامک برميخيزد و کيخسرو به کينخواهي از
خون سياوش به توران لشکر ميکشد ،کينخواهي وظيفه یا خویشکاری فرزند یا یکي از
فرزندان تباری مقتول است ،از این روست که فریدون به کينخواهي کشته شدن جمشيد
برخاسته است .از سوی دیگر مهر نيز پيونددهندة جمشيد و فریدون است .زیرا نوروز که
بنيادش به جمشيد باز ميگردد با خورشيد نسبت دارد و مهرگان هم که روز پيروزی
فریدون بر ضحاک است باز به خورشيد وابسته است ،با این تفاوت که جشن نوروز در آغاز
فصل گرما و بهار است و جشن مهرگان به نوعي آغاز فصل سرما و خزان بهشمار ميرفته
است « .مهرگان ...شانزدهم روز است از مهر ماه و نامش مهر و اندرین روز افریدون ظفر
یافت بر بيوراسب جادو آن که معروف است به ضحاک ...و روزها که سپس مهرگان است
همه جشناند بر کردار آن چ از پسِ نوروز بود و ششم آن مهرگان بزرگ بود»
(بيروني .)255-254 :1367،چنانکه ميبينيم مهرگان و روزهای پس از آن تا شش روز (رام
روز /مهرگان بزرگ) که برگزاری جشن مهرگان پي گرفته ميشود ،مانند نوروز هست که
تا روز ششم (خرداد روز /نوروز بزرگ) مردم و بزرگان جشن ميگيرند و این تناسب و
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تطابق شمار روزها و نوروز بزرگ و مهرگان بزرگ دليل نسبتي است که هر دو جشن با
خورشيد دارند (همان.)255 -253 :
نکتة دیگر که نشاندهندة پيوند مهر و خورشيد است ،اینکه مهر سوارِ بر گردونة
خورشيد به آسمان صعود ميکند؛ مهری که ميانجي جهان روشني و تاریکي است
(وِرمازِرن .)129-128 :1387 ،در آیين مهری ،مهر ،با اهورامزدا نيز پيوند ميخورد و نقش
بيبدیلي دارد به گونه ای که بدون حضور مهر ،اهورامزدا در ستيز با ش ّر کاری از پيش
نميبرد .در آیين مهری دو نيروی اصلي در کشمکش مستمـر هستند« .اهـورامزدا،
فرمانروای خطة برین روشنایي و اهریمن حاکم بر جهان ظلمات ...پلوتارک صفت ميانجي
به ميترا مي دهد و روی همين اصل او ميانجي دو جهان روشنایي و تاریکي و یا نيکي و
بدی است ...ميترا دوشادوش لشکر خير حرکت ميکند و او را در پيروز شدن بر نيروهای
شر یاری ميدهد» (وِرمازِرن )130 :1387،و ای ن گونه است که جمشيد گویي بر گردونة
خورشيد نشسته و از آسمان نظارهگر سرزمين روشنایي است:
چــــو خورشــــيد تابــــان ميــــان هــــوا

نشســـــته بـــــر او شـــــاه فرمـــــانروا
(فردوسي)44 /1 :1389 ،

آیينِ کيانيِ بر تخت نشستن فریدون نيز نشان ميدهد که این پادشاه در نظام
فرمانروایي و آیيني به نظام جمشيدی باز ميگردد:
بـــه رســـم کيـــان گـــاه و تخـــت مهـــي
بــــه روز خجســــته ســـــرِ مهــــر مـــــاه
زمانــــه بــــي انــــدوه گشــــت از بــــدی
دل از داوریهـــــــــــا بپرداختنـــــــــــد
نشســــــــتند فرزانگــــــــان شــــــــادکام
مـــــي روشـــــن و چهـــــرة شـــــاه نـــــو
بفرمــــــود تــــــا آتــــــش افروختنــــــد
پرســـــتيدن مهرگـــــان دیـــــن اوســـــت
ورا بُــــد جهــــان ســــاليان پــــن صــــد

بياراســــــت بــــــا تــــــاج شاهنشــــــهي
بـــه ســـر بـــر نهـــاد آن کيـــاني کـــاله
گرفتنـــــد هـــــر کـــــس ره بخـــــردی
بـــه آیـــين یکـــي جشـــن نـــو ســـاختند
گرفتنــــد هــــر یــــک ز یــــاقوت جــــام
جهــــان نــــو ز داد و ســــرِ مــــاه نـــــو
همـــــه عنبـــــر و زعفـــــران ســـــوختند
تــــنآســــاني و خــــوردن آیــــين اوســــت
نيفکنــــــد یــــــک روز بنيــــــاد بــــــد
(همان)90 /1 :

بر بنياد روایت شاهنامه ،هم جمشيد و هم فریدون جشنهای نوروز و مهر را در نسبتي
که این دو با خورشيد و پيروزی بر تاریکي دارند پيریزی ميکنند .به سخن دیگر این دو
جشن بزرگ در راستای یک آیين نمود پيدا ميکند؛ یکي در آغاز بهار (اعتدال بهاری) و
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دیگری در مهرماه (اعتدال پایيزی)« .جشن اکتيـو که جشن سال نـو بابليان بـهشمار
مي آمده ،از نظر زماني در دو موقع اعتدال بهاری و پایيزی برگزار ميشده است ... .به نظر
ميرسد این دو جشن در پيوند با هم باشد و نيز ميتوان گفت ،داستانهای جمشيد و
فریدون نيز حاصل برداشتي دوگانه از یک شخصيت ایزدانه است» (جمالي.)1 :1389 ،
ميتوان این شخصيت ایزدانه را مهر یا خورشيد گرفت.
 -2مفهوم و چرایی نبرد روشنی و تاریکی
اساطير ایراني که در کالنروایت شاهنامه نظم و خویشکاری خود را آشکار ميکند،
در راستای روشنایي و دوستي و آبادی جهان تداوم ميیابند« .شالودة این جهانبيني بر
دو اصل استوار است :اول اعتقاد به دو بُن آغازین و قدیم و متضاد خير و شر که همواره در
حال ستيز و کارزارند و پهنای گيتي و زمينة زندگي آدمي عرصة این نبرد و ميدان کارزار
است ،دوم اعتقاد به محدودیت زماني این ستيز کيهاني و کران اومندی عمر جهان...
است» (سرکاراتي .)96 :1393 ،این ستيز هميشگي در روایتهای گوناگون شاهنامه ميان
پهلوانان رخ مينماید و آغاز و ميانه و پایان هر روایتي ،نشان از کرانهمندی زمان این ستيز
است .باری اگر سلم و تور را نمادی از اهریمن و دیو در نظر بگيریم و ایرج را نمادی از
سپندمينو ،آنها در رفتار و گفتار و کـردار متضاد هستند و ایـن مسألـهای است که
سببساز کينهجویي و کينخواهي ميشود ،مسألهای که به نام دو بنگرایي از آن یاد
ميشود و به نوعي تضاد در جهان را تفسير مينماید« .آنچنان که از گاتها برميآید،
زردشت نَخُست ایراني است که از دو مينوی هَمزاد ،سپنتَمئينو ،و انگرَمئينو سخن به
ميان مي آورد که در اندیشه ،گفتار و کردار در تقابل با همند و با یکدیـگر گفـتوگـو
ميکنند؛ در حالي که اهورامزدا در رأس آنها قرار دارد» (اردستاني رستمي.)5 :1394 ،
در هنگام آفرینش جهان ،اهورامزدا جهان را از دانایي و زیبایي آفرید ،امّا اهریمن که
هيچ یک از آن دو ویژگي را ندارد در صدد برميآید که جهان و هستيهای مزداآفریده را
نابود کند .زیرا «اهریمن به سبب پسدانشي از هستي هرمزد آگـاه نبود سپس ،از آن
ژرف پایه برخاست به مرز دیدار روشنان آمد چون آن روشني ناگرفتني را دید به سبب
زدارکامگي و رشکگوهری فراز تاخت؛ برای ميراندن تاخت آورد ...بس دیو آفرید :آن گاه
آفریدگان مرگآور برای نبرد با (هرمزد) را» (بهار.)32 :1376 ،
ستيز جهان روشني به فرماندهي اهورامزدا با اهریمن و آژیدهاک که از آغاز شاهنامه
روایت ميشود در سراسر این متن حماسي تداوم ميیابد ،اگرچه فریدون به فرمان سروش
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از کشتن ضحاک دست ميکشد و در دماوند بندش ميکند .زیرا ضحاک باید در زماني از
ميان برداشته شود که دیوان و اهریمنان ناتوان شدهاند و جهانِ آباد ،از خطر آنها ایمن
گشته است « .فریدون خواست ضحاک را بکشد اما اهورامزدا به او گفت تو نباید او را
اکنون بکشي .زیرا زمين را پر از مخلوقات موذی و مضر خواهد کرد .در سنّت است که در
هزارة هوشيدرماه ،دومين موعود مزدیسنا ،ضحاک ،از کوه دماوند زنجير خواهد گسست
یک ثلث از مردمان و ستوران و گوسفندان و سایر مخلوقات ایزدی را نابود خواهد کرد آن
گاه اهورامزدا گرشاسب را از دشت زابلستان برانگيخته آن نابکار را نابود خواهد ساخت»
(اوشيدری.)103 :1378 ،
در اینجا ،توضيحي دربارة پيکرگرداني داده ميشود تا روشن گردد که از روایتهای
آیيني و اسطورهای اوستایي تا داستانهای حماسي شاهنامه با نوعي از پيکرگرداني روبهرو
هستيم .پيکرگردانيهایي که از اهریمن و دیوان و اهورامزدا و ایزدان ميآغازد و به ضحاک
و سلم و تو و فریدون و ایرج و منوچهر ميرسد .پيکرگرداني فایدهها و نتای بسياری برای
زندگي دارد؛ چنانکه دربارة پيکرگرداني نوشتهاند« :چهرهگرداني ،برای پرهيز از پاسخهای
آسان و رسيدن به الگوهای در دسترس واقعي و رسيدن به فرمهای پویا صورت مي-
گيرد» ( .)211 :2010 ،Olejnic zak Lobsienهمچنين ميتوان گفت پيکرگرداني به آفرینش
متنهای خالقانه نيز یاری ميرساند .زیرا همچنان که زندگي به مفاهيم تازه نياز دارد ،به
فرمهای زیبا نيز وابسته است .در این زمينه ميتوان به پيکرگرداني متوني همچون اوستا
به شکل و شمایل یک متن حماسي اشاره کرد .از این رو «پيکرگرداني در راستای هستي
بخشيدن به زیباشناسي خالقانه گام برميدارد» (همان .)217:در پيکرگرداني هم صورت
دچار دیگرگوني ميشود و هم شيوههای رفتاری .اگرچه در ژرفساخت انگارة بنيادین
حفظ ميشود .در مسير پيکرگرداني «صورتي به صورت دیگر ميگردد و پيکری تازه و نو
ميیابد که ممکن است ...در نهاد و نهان دچار تغييراتي بنيادی شود ،قدرت یا قدرتهایي
تازه به دست آورد ...در نتيجه اگرچه اصو ًال همان است که قبالً بود ،در صورت و باطن او
تحول و تغييری تازه ایجاد شده است که شکلي نو و کنشهایي خاص و متفاوت پيدا
کرده است .مانند پيکرگرداني خدایان به انسان ،حيوان ،گياه یا گشتن اشيا به پيکر گياه و
حيوان و انسان» (رستگار فسایي.)44 :1383 ،
برای درک اسطورة اژدی هاک اوستایي و فریدون باید پيکرگرداني اسطوره در حماسه
را در نظر داشت؛ به سخن روشن تر گاه یک اسطوره در حماسه به گونة یک پهلوان چهره
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ميگرداند ،اما باید به این مسأله هم توجه داشت که در این چهرهگرداني هميشه با تبدیل
کامل اسطوره به حماسه مواجه نيستيم ،بلکه شخصيتهای حماسي (پيشاتاریخي) نيز
در اسطوره جذب ميشوند .در حقيقت هنگامي که گفته ميشود یک اسطوره به یک
شخصيت حماسي تبدیل شده است ،دربردارندة این مفهوم نيز است که یک شخصيت
پيش اتاریخي و گاه تاریخي به اسطوره تغيير چهره داده است .در واقع این پيکرگرداني
نشانة رابطة دو سویه و دایمي ميان آسمان (جنبة مينوی) و زمين (جنبة گيتانه) هستي
است؛ همانگونه که این رابطة آیيني در سنگنگارههای تاریخي نيز رعایت ميشده است.
چنانکه در سنگنگارة اردشير یکم ساساني دیده شده است که «همان گونه که اهورامزدا
بر شر چيره آمده ،اردشير هم بر دشمن خود پيروز گشته است» (بروسيوس.)213 :1388 ،
«شخصيتهای اسطورهای پيشينهای بسيار کهن دارند و ممکن است دستخوش
دگرگونيهایي نيز بشوند .از جمله ،جمشيد یکي از کهنترین چهرههای هند و ایراني است
که در اساطير ودایي هند ،ایزد جهان مردگان بوده که به سعادت ابدی رسيدهاند ،یعني
فرمانروایي بهشت برین؛ در حالي که در اوستا ،او هر چند در شمار خدایان نيست اما
موجودی آسماني است و با خورشيد مربوط است ،از سویي در شاهنامه ،جمشيد از پایگاه
ایزدی نزول ميکند و تنها شهریار توانمند است .فریدون نيز در اوستا (ثرئتونه) کشندة
اژدهای سه سر و فشرنده گياه مقدس هوم است؛ در حالي که در شاهنامه ،شهریاری است
که بر ضحاک پيروز ميگردد» (اسماعيلپور.)17 :1393 ،
در تفاوت اسطوره و حماسه باید گفت که افزون بر آن که شخصيتهای اسطورهای
ایزدان هستند و در حماسه ،قهرمانان قومي اما در زمان نيز متفاوت ميشوند ،چنانکه
نوشتهاند؛ «حماسهها از جهت بازگویي حقایق گذشته با اسطوره شباهت دارند ،اما زمان
رخ دادن وقایع مندرج در آنها به اعصار گذشتة دور در زندگي یک قوم باز ميگردد و این
امر با زمان ازلي روایات اساطيری گذشتة دور متفاوت است» (بهار.)373 :1376 ،
 -3عامل پیشبُرد روایت در بخش کردن جهان و چرایی آن
تحليل این نکته بسيار اهميت دارد که چرا و چگونه روایت مرزبندی جهان از سوی
فریدون به گونهای دیگر روایتهای شاهنامه را شکل ميدهد و از جهت ساخت و مفهوم،
نظم و انسجام ميبخشد .فریدون جهان را بر پسران خود سلم و تور و ایرج بخش ميکند:
نهفتــــه چــــو بيــــرون کشــــيد از نهــــان
یکـــي روم و خـــاور دگـــر تـــرک و چـــين
نخســــتين بــــه ســــلم انــــدرون بنگریــــد

بـــه ســـه بخـــش کـــرد آفریـــدون جهـــان
ســــيم دشــــت گــــردان و ایــــرانزمــــين
همـــــي روم و خـــــاور مـــــرو را ســـــزید
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دگــــــر تــــــور را داد تــــــوران زمــــــين
ازیــــن دو نيابــــت بــــه ایــــرج رســــيد

ورا کـــــرد ســـــاالر ترکـــــان و چـــــين
مــــر او را پــــدر شــــهر ایــــران گزیــــد
(فردوسي)107 /1 :1389 ،

 -1-3بخشهای داستان فریدون
داستان فریدون سه بخش دارد :نخستْ نبرد با ضحاک؛ دوم به پادشاهي رسيدن و
بخش کردن جهان .سوم کينخواهي از خون ایرج .بر این بنياد ميتوان گفت :در نبرد با
ضحاک چهرة پهلواني فریدون آشکار ميشود و با مرزبندی جهان ،خویشکاری شاهي به
نمایش درميآید و سرانجام از چهرههای اهریمني کين ميستاند.
اوستا آژیدهاک را آفریدة اهریمن ميداند؛ اهریمني که ميخواهد جهان آباد و زیبای
اهورا آفریده را نابود کند .از این رو ميتوان ضحاک را نمود اینجهانيِ اهریمن دانست .در
همين راستا کارهای بزرگ سهگانة فریدون سه مرحله از یک خویشکاری ویژه که همان
ستيز با اهریمن است ،اهریمني که در روزگار فریدون شکستي دیگر ميخورد:
فریــــدون ز کــــاری کــــه کــــرد ایــــزدی
یکیییی پـــيشتـــر بنـــد ضـــحاک بـــود
و دیگیییییر کــــه گيتـــــي ز نـــــابخردان
سییه دیگییر کــه کــين پــدر بــاز خواســت

نخســــتين جهــــان را بشســــت از بــــدی
کــــه بيــــدارگر بــــود و ناپــــاک بــــود
بپرداخــــت و بســــتد ز دســــت بــــدان
جهــان ویـــژه بــر خویشـــتن کــرد راســـت
(همان)85 /1 :

نتيجة پـادشاهي فریدون کـه در پادشاهيهای دیگر بـه شکـلهای گوناگون تداوم
ميیابد ،کينخواهي از خون ایرج است .گرچه در داستانهای دیگر نام ایرج در ميان
نيست ،اما گویي آنچه به داستانهای شاهنامه انسجام ميدهد و مفهومي ملي و ميهني
به آنها ميبخشد مسألة کينخواهي و ژرفساخت آن یعني ستيزِ با بدی است .در روزگار
پادشاهي فریدون است که سرزمين ایران به نام ایرج استقالل پيدا ميکند و از توران و
ي
چين و روم بــهطور کامل جـدا ميشود .در ایـن استقـالل مفهـوم ملـي و ميهن ِ
هستيشناسانة ایران به شاهنامه هویتي ميبخشد و هستة مرکزی حقيقت حماسة ملي
شکل ميگيرد.
 -2-3داد و دهش
چنانکه گفته شد مهر در داستان جمشيد و فریدون بازتاب یافته است و نسبت این
دو پادشاه به جشن نوروز و مهرگان ،گویای رواج این آیين بوده است .بخشندگي و بستنِ
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پيمان و پایبندی به آن در آیين مهر جایگاهي ویژه دارد؛ به گونهای که خود واژة مهر
در معنای خورشيد و عشق و وفاداری به پيمان ،گویای این دو ویژگي است؛ هم از این
روست که هم در روایت جمشيد و هم در روایت فریدون تا هنگامي که پيمان مهری
برقرار است ،بخشندگي (داد و دهش و نظم) نيز برقرار ميماند و همين که پيمان ميان
جمشيد و مردم و همچنين ميان فریدون و سه فرزندش زیر پا گذاشته ميشود ،جهان
دچار آشوب ميگردد.
کهن بودن آیين مهر ،سبب ميشود که جمشيد و فریدون نيز که از کهنترین
اسطورههای آریایياند ،داستانشان درخور تأمل خاص گردند« .مهر ایزدی است هند و
ایراني که نام او در هند معنای دوست دارد و در اوستا معنای پيمان و در فارسي به معنای
دوستي و خورشيد است .این ایزد به احتمال قوی در نزد هند و ایرانيان اعصار بسيار
کهن ،مظهر پيمان و دوستي ميان افراد قبيله با یکدیگر و مظهر وحدت و مقررات و
روابط آیيني در کل قبيله بوده است و ميتوان باور داشت که او ایزد برکت بخشندة
خورشيدی بهشمار ميآمده است .او سپس در نزد هندوان ایزد متحدکنندة پن قبيله
مردمان و ایزد قانونگذار و مظهر قانون شد» (بهار در مؤذن جامي.)337 :1379 ،
داد در ایران باستان در مفهوم عدالت محدود نميشود .زیرا داد در معنای نظم بهویژه
نظم کيهاني است که گاه با اَشا تعبير ميکرد« .اَشا جلوة دا ِد اهورایي است ...کساني که
نيکي را برگزینند به شادی و خوشبختي ميرسند» (مهر.)61 :1375 ،
باید دانست که آشا ،اشي ،اردا ،ارتا به معنای راستي و راستين است« .ارتِ و رسستات
را غالب اوستاشناسان به راستي و درستي و عدل و انصاف و مروّت ترجمه کردهاند»
(اوشيدری .)81 :1378 ،از این روی فریدون به عنوان پادشاهي که ميخواهد در گام نخست
به جهان ،نظم و قانون از دسترفتة روزگار جمشيد را بازگرداند و با مشخص کردن
مرزهای سرزمينها ،چه از نظر فرهنگي چه جغرافيایي ،آنها را آبادانتر گرداند .به همين
دليل است که دست به بخش کردن جهان ميزند.
دادگری و قانون فریدون به ویژگيهای اخالقي و شخصيتي فرزندان او نيز باز ميگردد.
زیرا «به سلم که خواستار مال و خواستة بسيار است سرزمين روم ميبخشد (کنش
اقتصادی) و به تور که طالب دليری است ترکستان (کنش جنگاوری) و به فرزند جوان،
ایرج ،که خواهان قانون و دین است زمين ایران ،مرکز جهان و برترین قلمرو شهریاری
(کنش پادشاهي مقدس)» (شميسا.)800 :1396 ،
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چنانکه گفته شد در راستای ایجاد نظم و قانون ،روایت بر اساس کينخواهي از
ی نوعي سلم و تور شکل گرفته و بدینگونه بنياد هویت ملي و ميهني آشکار
شخصيتها ِ
شده است .مقصود از هویت ملي در اینجا محض کينخواهي نيست ،بلکه بر اساس دفاع
از بي گناهان و نبرد با کساني است که نظم کيهاني و خدایي را به هم ميریزند و
مي خواهند سرزمين ایران را زیر سم اسبان خویش لگدکوب کنند .چنانکه از سخنهای
سلم و تور همين مفهوم ویرانگری ایران بر ميآید .روایت به گونهای از شخصيت سلم و
تور پردهبرداری ميکند که آنها دچار بدترین نوع بيماری بشر یعني آز شدهاند .از این
روست که کار فریدون یعني بخش کردن جهان را داد (دادگرانه) نميبينند:
بجنبيـــــد مـــــر ســـــلم را دل ز جـــــای
دلــــش گشــــت غرقــــه بــــه آز انــــدرون
بــه دل پــر ز کــين شــد بــه رخ پــر ز چــين
ســــه فرزنــــد بــــودیم زیبــــای تخــــت
چــــو ایــــران و دشــــت یــــالن و یمــــن
ســــپارد تــــرا دشــــت ترکــــان چــــين

دگرگونــــهتــــر شــــد بــــه آیــــين و رای
پــــر اندیشــــه بنشســــت بــــا رهنمــــون
فرســـــته فرســـــتاد زی شـــــاه چـــــين
یکـــي کهتـــر از مـــا بـــه آمـــد بـــه بخـــت
بـــر ایـــرج دهـــد روم و خـــاور بـــه مـــن
کـــــه از مـــــا ســـــپهدار ایـــــرانزمـــــين
(فردوسي)108 /1 :1389 ،

 -3-3آغاز روایت حماسی از جنگ فریدون با لشکر سلم و تور
ایراندوستي و ميهنپرستي از داستان فریدون جوش و خروش ميگيرد .زیرا داستان
فریدون مرز اسطوره و حماسه است .اگرچه این دو هرگز از هم جداشدني نيست ،اما در
این بخش ،اسطوره در نهانگاهِ حماسه فرو ميپيچد آنچنان که حماسه در بخش
پيشافریدون در نهانگاه اسطوره فرو پيچيده بود.
چنانکه در بخش جنگ لشکر منوچهر و سلم و تور خواهيم دید ،کالم فردوسي چه از
نظر زباني چه از نظر موسيقایي و تصویری و آمدن پهلوانان به صحنة جنگ و ستيز در
این بخش اوج ميگيرد .از این رو باید گفت که بزرگترین پادشاه آرماني دلخواه ایرانيان
در شاهنامة فردوسي فریدون است و پادشاهان دیـگر هـر یک به نوعي خود را با این
کهنالگو مطابقت ميدادهاند.
 -4-3کشته شدن قهرمان حماسه به سبب کینة دیگران
یکي از هيجانيترین بخشهای حماسي داستان فریدون ،گفتوگوی ایرج ،نخستين
قهرمان ملي ایران ،با دو برادر خود است .هر چه آنها با خشم و خروش رفتار ميکنند
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ایرج با خرد و خردمندی و آرامش به آن دو که گرفتار آز گشتهاند پاسخ ميدهد .ایرج و
تور و سلم را مي توان از دو دیدگاه مورد تحليل قرار داد :توانایي و دانایي در برابر احساس
سقوط و زوال« .هر کس مي تواند احساسات خویش را به دو دسته تقسيم کند :احساسات
منفي که مربوط ميشود به تصور نوعي شکست ،تسليم ،شرمندگي ،کمبود و نقص،
خدشهدار شدن غرور و عزت نفس ،خواری ،سرشکستگي و سرافکندگي ،سقوط و زوال.
احساسات مثبت که مربوط مي شود به افتخارات ،تشخيص این دو دسته احساسات مبنای
همة اندیشهها ،کارها و تخيالت ماست» (لوفلر -دالشو .)39 -40 :1386 ،پيش از آمدن ایرج
به نزد سلم و تور یعني دو پادشاه سرزمين توران و روم ،پدرشان ،فریدون فرخ ،نامهای
مينویسد:
یکــــي نامــــه بنبشــــت شــــاه زمــــين
بـــــرادر کـــــزو بودتـــــان دل بـــــه درد
بيفکنــــــد شــــــاهي شــــــما را گزیــــــد

بـــه خـــاور خـــدای و بـــه ســـاالر چـــين
وگــــر چنــــد هرگــــز نــــزد بــــاد ســــرد
چنـــــان کـــــز ره نـــــامداران ســـــزید
(فردوسي)116 /1 :1389 ،

شاهنامه بر شخصيت دروني سلم و تور و ایرج تمرکز کرده است که بهخوبي نشان دهد
که شخصيت باطني انسانها حتا پادشاهان بزرگ ،چه قدر ميتواند فاجعهبار شود:
دو دل پـــر ز کينـــه یکـــي دل بـــه جـــای
بـــه ایـــرج نگـــه کـــرد یـــکســـر ســـپاه
بـــــيآرامشـــــان شـــــد دل از مهـــــر اوی
ســــپاه پراکنــــده شــــد جفــــت جفــــت
کــــــه اینــــــت ســــــزاوار شاهنشــــــهي
بـــه لشـــکر نگـــه کـــرد ســـلم از کـــران

برفتنــــد هــــر ســــه بــــه پــــردهســــرای
کــــه او بُــــد ســــزاوار تخــــت و کــــاله
دل از مهــــر و دیــــده پــــر از چهــــر اوی
همـــه نـــام ایـــرج شـــد انـــدر نهفـــت
جــــــزین را مبــــــادا کــــــاله مهــــــي
ســـرش گشـــت از آن کـــار لشـــکر گـــران
(همان)118 /1 :

بخشي مهم از کينة اهریمني سلم و تور ،شخصيت خردمند و زیبایي پيکر پهلوانانة
ایرج بوده است ،آنچنانکه این کينهتوزی بر مسائل دیگر سایه مياندازد .زیرا اهریمن که
توان آفریدن زیبایي ندارد ،در پي ویراني هر آن چيزی است که زیبا و اهورایي است:
بـــه تـــور از ميـــان ســـخن ســـلم گفـــت
ســــــپاه دو شــــــاه از پــــــذیره شــــــدن
کـــــه چنـــــدان کجـــــا راه بگذاشـــــتند
از ایــــران دل مــــا همــــي تيــــره بــــود
ســــپاه دو کشــــور چــــو کــــردم نگــــاه

کــه یــکیــک ســپاه از چــه گشــتند جفــت
دگــــر بــــود و دیگــــر بــــه بــــاز آمــــدن
یکـــــي چشـــــم از ایـــــرج نبرداشـــــتند
بـــــر اندیشـــــه اندیشـــــگان برفـــــزود
ازیــــن پــــس جــــزو را نخواننــــد شــــاه



26

پژوهشنامة ادب حماسی ،سال شانزدهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،30پاییز و زمستان 1399

اگــــــر بــــــيخ او نگســــــالني ز جــــــای

ز تخــــت بلنــــدت کشــــد زیــــر پــــای
(همان)119 /1 :

شاهنامه آنچنان صحنه را به نمایش ميگذارد که رشک و ترس و هراس سلم و تور را
نشان دهد .از این روست که آن دو ،پادشاهي توران و روم را از دسترفته ميبينند .زیرا
لشکریان دل در گرو مهر ایرج بستهاند .ایرج که یکتنه ،بي لشکر و گرز و کوپال آمده
است با نيروی معنوی و پهلواني که از ظاهر و باطنش شعله ميکشد دل همة سرداران و
سپاه توران و روم را متوجه خود ميکند .از این روی است که بروز فاجعه حتمي ميشود.
در حقيقت تمام نيروهای داستان در تراژیکترین شکل خود ،فاجعه را به پيش ميرانند.
حتا سپاهيان با عشق خود به ایرج نيز به جای آنکه کمکي به او کنند تا سلم و تور را از
تصميمشان منصرف کنند او را به قعر فاجعه پرتاب ميکنند.
 -5-3خرد آخرین حربة قهرمان تراژدی
در روایت خشم و خروش سلم و تور که گویي طوفاني اهریمني است ،ایرج خردمندی
خود را سپر ميکند .زیرا در مرتبة نخست خرد سبب دادگری و نظم و قانون است و به
سبب همين ویژگي است که ایرج آینـدة فاجعة کينجویي و کينخواهي را پيشبيني
ميکند و بنيادیترین مفهوم روایت حماسي از اینجا سرچشمه ميگيرد؛ مفهومي که
ژرفساخت ستيز نيکي و بدی را در خود دارد .عامل پيشبرندة کينهخواهي در رفتار
گ با بيگناهکُشها
معصومانه و پيغمبرگونة ایرج نهفته است که دل هر پهلواني را در جن ِ
به تيغ پوالدین بدل ميکند:
چُــــن از خيمــــه ایــــرج بــــه ره بنگریــــد
بــــدو گفــــت تــــور ار تــــو از مــــا کهــــي

پـــر از مهـــر دل ،پـــيش ایشـــان دویـــد
چـــــرا بـــــر نهـــــادی کـــــاله مهـــــي
(همان)119 /1 :

استدالل کهنه و خدشهپذیر تور بر بنياد سن و سال است که ایرج از آن دو کوچکتر
است .رسمي معمول بوده است که برادر بزرگتر جانشين پدر باشد ،اما فریدون که خود
نيز در ميان برادرانش ،برادر کوچکتر بوده این هنجار و رسم و آیين را ميشکند .آن دو
نيز ميدانند که ایرج از هـر جهت شایستگي ایـران پادشاهي را دارد ،امـا آز اهریمني
نميگذارد که به حقيقت اعتراف کنند و از سوی دیگر فریدون نيز ميداند که ایران مرکز
جهان حماسي است و ایرج فقط برای پادشاهي ایران شایستگي دارد.
نـــه تـــاج کيـــي مـــانم اکنـــون نـــه گـــاه

نـــه نـــام بزرگـــي نـــه ایـــران نـــه شـــاه

تحلیل عامل پیشبرندة روایت در داستان فریدونِ شاهنامة فردوسی

چُــــن از تــــور بشــــنيد ایــــرج ســــخن
مــن ایــران نخــواهم نــه خــاور نــه چــين
بزرگــــي کــــه فرجــــام او بتــــری اســــت
نيامــــــدش گفتــــــار ایــــــرج پســــــند
ز ناگـــــه برآمـــــد ز جـــــای نشســـــت
بـــــزد بـــــر ســـــر خســـــرو تـــــاجدار
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یکــــي پــــاکتــــر پاســــخ افکنــــد بُــــن
نـــه شـــاهي نـــه گســـترده روی زمـــين
بــــران برتــــری بــــر ببایــــد گریســــت
نبُــــــد راســــــتي نــــــزد او ارجمنــــــد
گرفـــت آن گـــران کرســـي زر بـــه دســـت
ازو خواســـت ایـــرج بــــه جـــان زینهــــار
(همان)120 /1 :

یکي از هنریترین نمایشهای روایي این بخش ،همين گفتوگوی ایرج است با دو
برادر که کينهخواهي را در دل هر آزادهای برای هميشه زنده نگه ميدارد .زیـرا ایـن
کينهجویي از سوی تورانيان در دورههای بعد از فریدون و کينهخواهي از سوی ایـرانيان
بهویژه در داستان سياوش تداوم ميیابد.
چنانکه از روایت داستان ایرج بر ميآید ،گویا تا کينة آنکه بيگناه کشته شده است
از کشندة آن گرفته نشود روانش در مينو آرام نميگيرد .به همين دليل است که فریدون
از خداوند عمری ميخواهد تا از آن دو انتقام بگيرد .در حقيقت کينخواه حقيقي خداوند
است که به فریدون فرمان ميدهد کين ایرج را از سلم و تور بازستاند:
مکـــش مـــر مـــرا کـــهت ســـرانجام کـــار
جهـــان خواســــتي یــــافتي خــــون مریــــز

بپيچانـــــد از خـــــون مـــــن کردگـــــار
مکــــن بــــا جهــــاندار یــــزدان ســــتيز
(همان)121 /1 :

جهانشناسي شاهنامه که با هستيشناسي ایران باستان گره خورده ،اخالقي و حکمي
است .در حقيقت جهان شناسي ایران باستان همه چيز را با ميزان حکمت و اخالق عملي
ميسنجد .از این رو صفتهایي مانند راستي ،آز و دروغ محک شناخت جهان مينوی و
ت
گيتي است .در همين راستا ایرج هنگامي که با برادران غيرمنطقي خود به بن بس ِ
گفتوگو ميرسد آنها را به ميدان اخالق انساني ميکشاند ،اما افسوس که سلم و تور از
حکمت عملي بویي نبردهاند و آزمندی و رشک «احساسات منفي کمبود و نقص و خواری
و محروميت و سقوط و زوال» را در آنها به وجود آورده است (لوفلر -دالشو.)39 :1386 ،
پســــــندی و هــــــمداســــــتاني کنــــــي
مکـــــن خویشـــــتن را ز مـــــردمکُشـــــان
بــــدان تيــــز زهــــرآبگــــون خنجــــرش

کـــه جـــان داری و جـــانســـتاني کنـــي
کـــزین پـــس نيـــابي خـــود از مـــن نشـــان
همـــي کــــرد چــــاک آن کيــــاني بــــرش
(فردوسي)121 /1 :1389 ،
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کينخواهي ،روایت را این گونه به پيش ميرود و تراژدی به بدترین و فجيعترین وضع
خود ،کينهجویي سلم و تور را بر چشمان فریدون و ایرانيان آشکار ميکند:
فریـــــدون نهـــــاده ،دو دیـــــده بـــــه راه
هيــــوني بــــرون آمــــد از تيــــره گــــرد
خروشـــــي بـــــه زار و دلـــــي ســـــوگوار
ز تـــــابوت چـــــون پرنيـــــان برکشـــــيد

ســــــپاه و کــــــاله آرزومنــــــد شــــــاه
نشســـــت بـــــرو ســـــوگواری بـــــه درد
یکــــــي زر تــــــابوتش انــــــدر کنــــــار
ســـــر ایـــــرج آمـــــد بریـــــده پدیـــــد
(همان)122 /1 :

با قانون شکني و بيداد سلم و تور ،جنگ به عنوان بدترین راه بازگرداندن داد و قانون
ناخواسته پيش ميآید .عامل کينهجویي روایت در اینجا سر ایرج است که بر کنار پدرش
است و پدر که از نيروی معنوی برخوردار است از خداوند یاری ميجوید .از این روست که
در این جا نيروهای آسماني برای برقراری داد و قانون به یاری ایرانيان سوگوار ميرسند .در
واقع با این کار فریدون نشان ميدهد که حق با اوست و خداوند یاریگر آنهاست:
همــــــي گفــــــت کــــــای داور دادگــــــر
دل هــــر دو بيــــداد از آن ســــان بســــوز
همـــــي خـــــواهم از روشـــــن کردگـــــار
کـــــه از تخـــــم ایـــــرج یکـــــي نـــــامور

بــــدین بــــيگنــــه کشــــته انــــدر نگــــر
کــــه هرگــــز نبيننــــد جــــز تيــــره روز
کــــه چنــــدان زمــــان یــــابم از روزگــــار
ببيــــنم بــــرین کينــــه بســــته کمــــر
(همان)124 /1 :

عامل پيشبرندة روایت در داستان کينخواهي سرانجام فرزنـدی شایسته است .در
اینجا نيز منوچهر به خونخواهي ایرج برميخيزد؛
درختــــي کــــه از کــــين ایــــرج برُســــت
کنـــون زان درختـــي کـــه دشـــمن بکنـــد
بيایــــد کنــــون چــــون هزبــــر ژیــــان

بــه خــون بــار و بــرگش بخــواهيم شســت
برومنــــــد شــــــاخي برآمــــــد بلنــــــد
بـــه کــــين پــــدر تنــــگ بســــته ميــــان
(همان)132 /1 :

در اینجا کين و کينخواهي با نام نيک گره ميخورد .نـام و ناموری در شاهنامه
رابطهای مستقيم با اندیشة بقای اساطيری دارد .زیرا نام و ناموری هرگز نميميرد و در
فرهنگ سرزمين خود تأثيرش جاودانه است .از این روی است که از نژاد ایرج ،پهلوان
ناموری چون منوچهر ظهور ميکند .دیرند یا اندیشة بقا در اساطير یکي از مفاهيم
بنيادین است که در داستان ایرج و تأثيری که از خود بر آیندگان ميگذارد کامالً مشهود
است« .در اینجا سخن از جانهایي که در آسمان از تفضيل ربالنوع و ایزد اساطيری،

تحلیل عامل پیشبرندة روایت در داستان فریدونِ شاهنامة فردوسی
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بيمرگ و جاوید ميشوند نيست ،بلکه بيمرگان قهرماناني هستند که در روی زمين به
علت تأثيری که در حافظة زندگان باقي ميگذارند پس از مرگ ،زنده و جاوید ميمانند .از
اینجاست حکایت دالوراني که بلندنامي و آوازة قهرماني آنها در روی زمين برابر با مجد
و شوکت خدایان اساطير در آسمانهاست» (لوفلر -دالشو.)90 :1386 ،
 -4سرانجامِ عامل پیشبرندة روایت
فریدون پادشاه آرماني و اسطورهای و «نماینده تمامعيار آریایي» (شميسا)796 :1396 ،

است ،هرچند ممکن است اسطورههای ایراني با اساطير ميانرودان شباهتهایي داشته
باشد؛ چه همسایگي جغرافيایي ميتواند به تبادل اندیشهها و روایتهای اسطورهای یاری
برساند ،اما به هر روی اصالت اسطورههای ایراني چيزی نيست که این تبادل بتواند آن را
کم رنگ کند .فریدون در راستای اجرای داد و قانون ،به ناچار در برابر دو فرزند خوني خود
برای نبرد فرجامين صفآرایي ميکند .در شاهنامه این نبرد نخستين جنگ ایرانيان و
تورانيان و روميان است و بدین گونه لحن حماسي شاهنامه چشمگيرتر ميشود:
دليـــران و هـــر یـــک چـــو شـــير ژیـــان
منـــــــــوچهر بـــــــــا قـــــــــارن رزمزن
چــــک لشــــکرش را بــــه گرشاســــک داد
رده برکشـــــــيدند هـــــــر دو ســــــــپاه
دو خــــوني همــــان بــــا ســــپاهي گــــران

همـــه بســـته بـــر کـــين ایـــرج ميـــان
بــــــرون آمــــــد از بيشــــــة نــــــارون
اَبَــــر ميمنــــه ســــام یــــل بــــا قبــــاد
منــــوچهر بــــا ســــرو در قلــــب گــــاه
برفتنـــــد آکنـــــده از کـــــين ســـــران
(فردوسي)139 /1 :1389 ،

روایت ،گاه افزون بر کنشهای عملي به کنشهای گفتاری هم فرصت ميدهد که
عامل پيشبرنده با نيروی بيشتر و منطقيتر جلوه کند و در همين راستاست که تور به
منوچهر پيام ميدهد که تو چگونه فرزند ایرج هستي در حالي که از ایرج تنها دختری به
جا مانده بود .در این هياهوی جنگ ،وجه فرهنگي یعني حضور زن در بطن فرمانروایي
ایراني آشکار ميشود و جالبتر آنکه این وجه فرهنگي را تور(توران) نشانة ضعف ميبيند
نه نيکي و هنر .در اینجاست که منوچهر افزون بر نژادگي ،دليری را به رخ تور ميکشد:
قبـــاد آمـــد آنگـــه بـــه نزدیـــک شـــاه
منــــوچهر خندیــــد و گفــــت آن گهــــي
کنــون چــون بــه جنــگ انــدر آریــم ســر
بخــــــواهم از او کــــــين فــــــرخ پــــــدر

بگفــــت آنــــچ بشــــنيد از آن رزمخـــــواه
کـــــه چـــــونين نگویـــــد مگـــــر ابلهـــــي
شـــــــود آشـــــــکارا نـــــــژاد و گهـــــــر
کــــــنم پادشــــــاهيش زیــــــر و زبــــــر
(همان)140-139 /1 :
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ي داستانهای گيومرت تا ضحاک ،در
ن اسطورهای ستيز اهورایي و اهریمن ِ
مفهوم بنيادی ِ
این جای داستان فریدون با کينخواهي از خونيان توراني و رومي بيشتر چهرة حماسي و
تاریخي پيدا ميکند و به نحوی این دو مفهوم با هم ترکيب ميشوند .زیرا روم در سابقة
ذهني و تاریخي ایران ،یک سرزمين مشخص و تاریخي است:
خروشــــي بــــر آمــــد ز پــــيش ســــپاه
بدانيــــد کــــين جنــــگ آهــــرمن اســــت
ســــپه یــــکســــره نعــــره برداشــــتند
برفتنـــد از آن دشـــت یـــکســـر چـــو کـــوه
بيابـــان چـــو دریـــای خـــون شـــد درســـت
همــــه چيرگــــي بــــا منــــوچهر بــــود

کـــــه ای نـــــامداران و شـــــيران شـــــاه
همان درد کين اسـت و خـون جسـتن اسـت
ســــنانهــــا بــــه ابــــر انــــدر افراشــــتند
دهـــــا ده برآمـــــد ز هـــــر دو گـــــروه
تـــو گفتـــي کـــه روی زمـــين اللـــه رُســـت
کــــزو مغــــز گيتــــي پــــر از مهــــر بــــود
(همان)140-141 /1 :

یکي از دالیل مهم در عامل کينخواهي ایرانيان ،متجاوز بودن دشمن است که این
مفهوم تجاوز ،چهرة نهاني اهریمن را آشکار ميکند که نسبت به نيکي جهان رشک
ميبرد .به سخن دیگر در همه جنگهایي که عامل نبرد ،کينـهخواهي است دشمن
رشک ورز یا به مرزهای ایران و جهان روشني تجاوز کرده و یا یکي از ایرانيان را بيگناه
کشته است .از این روست که سپاه ایران در این نبردها پيروز ميشود:
بـــــرآورد شـــــاه از کمـــــينگـــــاه ســـــر
عنــــــان را بپيچيــــــد و برگاشــــــت روی
دمــــان از پــــس انــــدر منــــوچهر شــــاه
یکــــي نيــــزه انــــداخت بــــر پشــــت اوی
ز زیــــن برگــــرفتش بــــهکــــردار بــــاد

نبُــــــد تــــــور را از دو رویــــــه گــــــذر
برآمـــد ز لشـــکر یکـــي هـــای و هـــوی
رســــيد انــــدر آن نــــامور کينــــهخــــواه
نگـــونســـار شـــد خنجـــر از مشـــت اوی
بــــزد بــــر زمــــين دادِ مــــردی بــــداد
(همان)143 /1 :

نتیجهگیری
در شاهنامة فردوسي که یک متن حماسي اصيل و اسطورهای است ،کـالنمفهوم
کينهجویي و کينخواهي که از بنيادیترین مفاهيم است ،عامل پيشبرندة روایتهاست.
در روایت شاهنامه به ویژه از داستان فریدون به این سو ،مفهوم کشور و سرزمين ایراني با
مفهوم باورشناختي و آیيني ستيز نيکي و بدی گره ميخورد .از این روست که این دوگانه
هم در داستانهای اساطيری ،رویدادها را نظم ميبخشد و به پيش ميبرد و هم در
داستان های حماسي ،با این تفاوت که در دورة اساطيری سخن از ستيز ميان جهان
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اهورایي و اهریمني به ميان ميآید و در دورة حماسي ستيز ميان کشور ایران و دشمنان
متجاوز آن است .این مفهوم است که به جهان باستان و اسطورهای معنا ميدهد چرا که
در پرتو چنين مفهومي است که زندگي مادی و مينوی پهلوانان و بزرگان و مردم کشور
ایران تفسيرپذیر ميگردد .در داستان فریدون که داستاني ویژه در حماسة کينخواهي
است ،در کنار مفهوم ستيز اهورایي ،مفهوم سياسي کشور و فرمانروایي ایراني جلوهگر
مي شود و از این به بعد است که پهلوانان ایراني با دیدگاه وطندوستي و ميهنپرستي وارد
ميدان حماسه مي شوند .بر این بنياد ،داستان فریدون اگرچه در روساخت خود داستاني
است مانند داستان های دیگر ،این داستان است که مفهوم استقالل فرهنگي و جغرافيایي
ایران را بهخوبي نشان مي دهد و به همين دليل است که یکي از شرایط پادشاهي در
دوره های پس از فریدون ،افزون بر خردمندی و دادگری ،گوهر ایراني است که در نام ایرج
آشکار شده است.
موضع روایتگر شاهنامه نسبت به جنگ ،موضوعي مثبت است ،اما این موضع مثبت
شرایطي دارد که آن شرایط جنگ را به عنوان یک خویشکاری دفاعي معرفي ميکند.
این خویشکاری بنيادین هم در ستيزهای اسطورهایِ اهورایيان با اهریمنان دیده ميشود
و هم در جنگ های حماسي و تاریخي ایرانيان و دشمناني که به جان و آب و خاک آنان
دستدرازی ميکنند .سرانجام آنکه خویشکاریهای پهلوانان و قهرمانـان چه در
داستانهای اسطورهای شاهنامه چه در بخش دیگر که بيشتر رنگ و روی حماسي دارد،
خویشکاریهایي آیيني است و مهمتر آنکه به کار بردن اصطالح سياسي نهتنها از مفهوم
آیيني آن نميکاهد ،بلکه معنای هویتي را با معنای تقدس آیيني ترکيب ميکند.
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