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محورهاي جذب و پذيرش مقاله در پژوهشنامة ادب حماسي
اين پژوهشنام  ،براساس عنوان مصوّب يوراي بررسگي نشگريات وزارت علگوم ،تحقيقگات و فنّگاوري
(پژوهشنامة ادب حماسي) ميكويد تا با تمركز بر سلسل مااحث اسطورهيناختي و نيز بازتگاب آن
در قلمرو ادبيات فارسي دربارة محورهاي تخصّصي زير بگ درج دسگتاوردهاي علمگي و پژوهشگي در
قالب مقال هاي سخت بپردازد .بديهيست ك مقال هاي عرض يده در هر حوزه بايسگتي در بردارنگدة
نکت هاي بديع و سخن تازه بايد و اصول مصوّب نگاريي در آن رعايت يود.
 .1بررسيهاي ريش يناختي (اتيمولوژيک) در نامهاي اساطيري و يخصيّتهاي حماسگي و سگير
تحوّل آن در زبان و ادبيات فارسي؛
 .2بحثهاي ريش يناختي اساطير در ماهيّت يخصيّتهاي اسگطورهاي و حماسگي (ديگدگاههاي
اسطورهيناسي طايعي ،تاريخي ،روانيناختي و جامع يناختي)؛
 .3سير دوسوية اسطوره و حماس ( )transpositionو دگرديسگيهايي كگ اسگاطير در جهگان
حماس مييابد يا حركت معکوس آن از حماس ب جهان اسطوره؛
 .4مااحث مربوط ب اسطورهيناسي تطايقي (درونماي هاي مشترک اساطير هند و اروپايي ،هند
و ايراني و ساير ملل ،با تکية بيشتر بر يناخت اسطورهها و حماس هاي ايراني)؛
 .5سير تحوّل ايزدان ،ايزدبانوان و پهلوانان در اساطير و حماس هاي ملّي و جهان؛
 .6تأثير اسطورهها و حماس ها بر ادبيات نوين (مدرن).
 .7ارتااط اسطورهها و حماس با افسان ها و قصّ هاي عاميان ؛
 .8بحثهاي مربوط بگ يگاهنامة فردوسگي و يگاهنام هاي پگيش و پگا از آن (نسخ يناسگي،
بررسيهاي صورتگرايان (فرماليستي) ،هنري ،ادبي ،تاريخي ،جغرافيايي و تحليلي داستان)؛
 .9اسطوره و حماس و بازتاب آن در ادبيات كودكان و نوجوانان؛
 .10بررسي ميانريت اي اسطورهها و حماسگ ها (رابطگة ميگان اسگطوره و ادبيگات ،روانيناسگي،
جامع يناسي ،دين و عرفان).

شيوهنامة نگارش و شرايط پذيرش مقاله
پژوهشنامة ادب حماسي* براي دستيابي ب هدف «توسگع و تگرويد دانگش و معرفگت علمگي» در
قلمرو زبان و ادب حماسي ،صاحاان قلم و انديش  ،استادان ،دانشجويان و پژوهشگران فرهيخت
را ك مايلند مقال هاي علمي و پژوهشي خود را بگراي درج در ايگن پژوهشنامگ ايفگاد كننگد ،بگا
اخالصي تمام و با توجّ ب يرايط زير ب همكاري فراميخواند.
1گ شرایط پذیرش
 1-1مقال هاي ارسالي داراي سگط و گار وب علميپژوهشگي و برآمگده از پژوهشهگاي علمگي
روشمند در حوزههاي مطالعاتي ادب حماسي بايگد و ويژگيهگاي «دانشافزايگي و نگوآوري» در
آنها معمول گردد.
 2-1تمركز موضوعي مقال ها در راستاي بررسي حوزة مطالعاتي «ادب حماسي» در قلمرو ادبيات
فارسي بايد و اصل استوار و ثابت پژوهشمحوري در مراتب معنايي و محتوايي رويكرد علمگي و
تحليلي آن با تکي بر منابع معتار و موازين مستند و مستدلّ همواره مورد نظر بايد.
 3-1مقال ها ،ناايد پيش از ارسال ب اين مجلّ  ،در نشگري ها ،مجمگو مقالگ ها و مجگامع علمگي
ايران و خارج از ايران درج يده بايد يا همزمان براي ديگر نشري ها فرستاده يود.
 4 -1مقال هاي دريافتي در آرييو مجلّ باقي ميماند و مسترد نمييود.
 5 -1اپ مقال در پژوهشنام  ،پا از تأييد داوران محترم و مديريّت علمي نشري ميسّر اسگت
و مجلّ  ،حقّ ويرايش ادبي مقال ها را براي خود محفوظ ميدارد.
 6 -1مسؤوليّت مندرجات مقال برعهدة نويسندة محترم مقال است و حقوق معنوي مقال ها ،گ
فرصت درج بيابد يا نيابد ،در اين پژوهشنام محفوظ است.
 -2شرایط نگارش
رعايت نکت هاي زير در صفحة نخستين مقال الزاميست.
 1 -2ذكر عنوان كامل مقال .
 2 -2درج نام و نام خانوادگي كامل نويسنده يا نويسندگان همراه با مشخّصات علمي هر يک ب ترتيب رتاة
علمي دانشگاهي ،ريتة تحصيلي و محلّ كار يا تدريا و ذكر نشانيِ الکترونيکي در زيرنويا.
 3 -2آوردن کيدة فارسي مقال يامل معرّفي و بيان فشگردة موضگو مقالگ  ،رويكگرد و روش
تحقيق ،طرح بحث اجمالي و اياره ب نتايد مهمّ پژوهش ،در حداكثر  250كلم .

* نام و عنوان اين مجلّ از يمارة  14براساس مصوّبة يمارة  204067/3/18مورخ  1391/10/20وزارت محترم علوم ،تحقيقگات و
فنّاوري ،از «پژوهشنامة فرهنگ و ادب» ب نام و عنوان جديد «پژوهشنامة ادب حماسي» تغيير يافت است.
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 4 -2درج واژگان كليدي ،ب نحوي ك از  5واژه كمتر و از  7واژه بيشتر ناايد.
 5 -2ذكر نام سازمان يا نهاد حامي پروژه در زيرنويا صفح  ،براي مقال اي ك برگرفت از طگرح
پژوهشي بايد.
 6 -2ذكر نام و امضاي استاد راهنما ،بگراي مقالگ اي كگ برگرفتگ از پاياننامگة تحصگيلي بايگد،
ضروريست.
 -3صفحههاي دوم به بعد
 1 -3آوردن مقدّم  ،يامل طرح مسأل و بيان موضو و واكگاوي و نقگد اجمگالي منگابع موجگود،
تعيين حدود موضوعي و نوآوريهاي پژوهش ،ذكر پرسگش اصگلي و اساسگي مقالگ و رويكگرد و
رويي ك بر محور آن بررسي و تايين موضو در فرايند پژوهش انجام ميپذيرد.
 2 -3معرّفي رويكرد نظري و بيان مفهومي پژوهش.
 3 -3ارائة يافت ها و تحليل و تفسير آنها ،با رعايت تركيگب و تناسگب سگاختار محتگوا و قواعگد
يکلي نگارش متن پژوهش.
 4 -3ارائة نتيج گيري روين و مستدلّ از مقال  ،همراه با تصويري از نگرشهايي كگ در آينگده،
در جهت روند تکاملي بحث ،متوجّ موضو خواهد يد.
 5 -3آوردن ياددايتها و پيوستها (در صورت نياز).
 6 -3آوردن فهرست الفاايي منابع ب ترتيب فارسي و غيرفارسي (عربي ،انگليسي و غير آن).
 7 -3برگردان كامل صفحة نخستين ( کيده و كليدواژگان) مقال ب انگليسي.
 8 -3درج مشخّصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي ،مرتاة علمي ،نشاني محلّ كگار
و منزل ،تلفن و نشاني اينترنتي ،در صفحة جداگان  ،ب دو زبان فارسي و انگليسي).
 9 -3ذكر خالص اي از پيشين هاي علمگي و تجربگ هاي آموزيگي و پژوهشگي نويسگنده و ارائگة
پيشنهاد همكاري با پژوهشنام در صورت تمايل.
 -4شیوة نگارش
 1 -4حجم مقال حدّاكثر در  25صفح  ،A4هر صفح در برگيرنگدة  300-250كلمگ ( 24سگطر) در
مجمو تعداد كل كلمات مقال بيش از  7500واژه ناايد با رعايت فاصلة متعارف حايگي گذاري در
محيط نرمافزار  Wordبا قلم  B Nazaninنازک .13
 2 -4واژهها ،نامها و اصطالحات غيرفارسي ،در داخل متن يمارهگذاري و معادل آن در زيرنويا
آورده يود.
 3 -4اگر مطلاي بايد در پينويت توضي داده يود ،الزم است در متن با يمارة داخل قگالب
مشخّص گردد.

شیوهنامۀ نگارش و شرایط پذیرش مقاله
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 4 -4براي ارجا درونمتني ب منابع فارسي و التين ب صورت (نام خانوادگي ،سال انتشار و يمارة صفح )
(قلم  B Nazaninنازک  11براي ارجا فارسي و براي ارجا هاي انگليسي قلگم )Times New Roman 10
عمل يود .مثال( :خالقيمطلق )57/1 :1380 ،يا ()MacKenzie, 1979: 512
 5 -4در نويتن مقال  ،اصل جدانويسي رعايت يود .در مورد واژگاني ون همدل ،آن  ،همراه،
آنها ،ميخواهم و  ...حتماً نيمفاصل رعايت يود( .شیوة درست  :مگيخگوانم ،آنجگا .صتورت
نادرس  :مي خوانم ،آن جا ،آن ها ،شم گير).
 6 -4رعايت نشان هاي سگجاوندي ضگرورتي تمگام دارد .در ضگمن ،دقّگت يگود كگ نشگان هگاي
سجاوندي از واژگان پيش از خود فاصل نگيرد.
 7 -4بيتهاي موردِ استناد در متن ،ب صورت افقي بگا فاصگلة حگداكثر دو سگانتيمتر ميگان دو
مصرا  ،با ذكر مناع از نسخة معتار آورده يود.
 8 -4نويسندگان گرامي آگاه بايند ك ييوة اين مجلّ در ارجگا بگ يگاهنامة فردوسگي الزامگاً
استفاده از نسخة ياخص ياهنام  ،تصحي ِ جالل خالقيمطلق است و هيچ نسخة ديگر در ارجگا
پذيرفتني نيست.
 9 -4در پايان مقال  ،فهرست الفاايي منابع مورد استفاده در متن ،ب ترتيب حگروف الفاگايي نگام و نگام
خانوادگي نويسنده  /صاحب اثر ،ب تفکيک فارسي و غيرفارسي (عربي ،انگليسي و غيره) در مراتب زيگر
درج گردد.
 1 - 9- 4کتاب
گ تألیف :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان كتاب ،يمارة جلد ،محلّ انتشار :ناير.
نمون  :اسديتوسي ،ابونصر علي بن احمد .)1389( .گرياسبنام  ،تهران :دنياي كتاب.
گ ترجم  :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان كتگاب ،نگام و نگام خگانوادگي متگرجم،
يمارة جلد ،محلّ انتشار :ناير.

نمونگ  :مکكال ،هنريتا .)1373( .اسطورههاي بينالنّهريني ،ترجمة عاّگاس مخاگر ،تهگران:
مركز.
 2 -9- 4مقاله
گ نشریّهها :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار)« .عنوان مقالگ » ،نگام نشگري  ،نوبگت سگال،
يماره ،صفح هاي مقال .

نمون  :فرانتا ،تشنر« .)1374( .ضحّاک (گفتگاري در اسگاطير و يگمايلسگازي ايرانگي)»،
ايرانيناسي ،ترجمة بيژن غياي ،سال هفتم ،يمارة هارم ،صص .899-891
گ مجموع مقالهها :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشگار)« .عنگوان مقالگ » ،عنگوان و نگامِ مجمگو
مقال  ،نام و نام خانوادگي گردآورندة مجمو مقال  ،محلّ انتشار :ناير ،تعداد صفح هاي مقال .
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نمون  :خطياي ،ابوالفضل « .)1393( .گرا فريگدون ضگحّاک را نکشگت » ،جشگننامگة فت اللّگ
مجتاايي ،ب كويش عليايرف صادقي و ابوالفضل خطياي ،تهران :هرما ،صص.398-387
 3- 9 -4پایاننامه :نام خانوادگي ،نام( .سال دفا ) .عنوان پاياننام (كاريناسي اريد /دكتگري)
استاد راهنما و مشاوران ،ريت  ،دانشكده ،دانشگاه.
 4- 9 -4گزارش :نام سازمان ،سال انتشار« ،عنوان گزارش».
 5 - 9 -4منابع اینترنتي :نام خانوادگي صاحب اثر ،نام ،تاريخ درج در سگايت  /وبگال  ،عنگوان
اثر ،تاريخ مراجعة كاربر ،ب سايت مزبور ،نشاني كامل سايت اينترنتي.
 10 -4براي ارسال مقال بايد از طريق ثات نام در سامان اقدام كرد .مقال ها فقط از طريق سامان
پذيرفت مييود.
 11 -4اگر مقال اي فاقد ويژگيهاي ياديده بايد ،از دسگتور كگار خگارج مگييگود و در فهرسگت
داوريها قرار نخواهد گرفت.
 -5ضوابط ارسال :
 1 -5فايل  wordمقال يامل :عنوان ،کيده و اصل مقال بدون ذكر نام نويسندگان؛
 2 -5فايل  wordمقال يامل :عنوان ،کيده و اصل مقال با ذكر نام نويسندگان؛
 3 -5فايل مشخصات كامل نويسندگان يامل :نام ،نام خانوادگي ،سمت ،يماره تماس (ثابت و
همراه) ،آدرس پست الکترونيکي(دانشگاهي و غير دانشگاهي) و آدرس كامل پستي.
بديهيست رعايت نکات ياديده بر ارزش نويت ها و منزلت نويسگندگان گرامگي و مگديريّت مجلّگ
خواهد افزود.

فهرست مطالب
سخن مدیرمسؤول و سردبیر 11....................................................................................................................
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تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ اریک برن ...............

روزا واعظي /ساره زيرک
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اي همه زیبایي و بخشندگي
«زبان» در«دهان» اي خردمند چیس ؟
کلیتتد دَرِ «گنتتجِ صاحتتب هنتتر»
سعدي

سخن مدیر مسؤول و سردبیرمجلّۀ ادب حماسي
شمارة  ،31بهار و تابستان  1400شمسي
با سالم و اخالص ،حضور اسگتادان ،دانگشجويگان ،هگمكگاران فرهيختگ و خواننگدگان
انديشمند ،بويژه داوران نيکانديش و گرانماي و نقشآفرينان ايثارگر و بلندنظر ايگن اثگر
حماسي ماندگار ،نخست فرا رسيدن جشن ملّي و اعتقادي نوروز و دميدن بهار طايعگت را
تهنيت گفت  ،با نيايشي ويژه ب درگاه ايزد توانا ،نجات جامعة بشري را ازين بحر توانفرسگا
و عافيت سوز «بيماري كرونا» آرزو ميكند.
هم نين خداي را سپاس ميگويد ك با كويش ياانروزي مسگؤوالن ايثگارگر مجلّگة
«ادب حماسي» و عزم راسخ و ايمان استوار آنان ،نخستين يمارة پياپي ،31سگال هفگدهم
اين دو فصلينام را با  11مقال برگزيده ،ب سگاحت فرهنگگ و ادب ايگران زمگين تقگديم
ميداريم:
 تاريخ ذهنيت و مطالعات ياهنام  :مصطفي آرزومند ليالکل /سيد علي قاسمزاده؛ اثرپذيري ساختاري گ روايي رابرت سگاثي در منظومگة حماسگي «ثعلاگة ويرانگگر» ازياهنامة فردوسي :نجيم آزادي دهعااساني  /اميراسماعيل آذر  /فرهاد طهماساي؛
 پيوند عقل و عشق در داستان زال روداب با تکي بر تئوري انتخاب و نگارة مانداال:آناهيتا اميني /قدمعلي سرامي /رضا ايرفزاده؛
 هخامنشيان در ياهنام و روايات ملي :امين بابادي /آرزو رسولي؛ بررسي بنمايگة اسگبدزدي و پيونگد آن بگا بگاران و بگاروري در ادب حماسگي :علگيتوسلي /محمود رضايي ديتارژن ؛
 روايت ياهنام از گفتمان قدرت در داسگتان بهگرام وبينگ و خسگروپرويز :مهگديرضايي /ليال اكاري؛
 -تحليل و بررسي نارد با اژدها از اسطوره و حماس تا يعر آييني :رضا يگجري /الهگام
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عربياهي كايي؛
 تحليل داستان رستم و سهراب در ياهنام و پويانمگاييِ كيگانوش دالونگد بگر اسگاسالگوي اقتااسِ ريچارد كريوولن :فرياا يمسي /محاوب خراساني  /يهرزاد نيازي؛
 تحليل يخصيتپردازي در داستان رستم و اسفنديار بر اساس نظرية زنگدگيِ اصگيلِمارتين هايدگر :سيد آريا قريشي؛
 گذري از حماس ب فيلمنام (با محوريت داستان رستم و اسفنديار) :آناهيتا متمنگي/هنگام آيوري /بهرام پروين گنابادي؛
 تحليل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفنديار بر اساس نظريگة اريگک بگرن :روزاواعظي /ساره زيرک.
اين مقال ها ،همگ در حگوزة «ادب حماسگي و اسگطوره يگناختي»سگت كگ بگا همگة
ديواريها ،تنگناهاي اقتصادي و فشگارهاي روحگيِ ايگن دالوران عرصگة غيگرت و يگرف،
فرصت نشر يافت است.
بگا آرزوي تگوفيق روزافگزون بگراي همگة آن يگگاران گرامگي و داوران و پگژوهشگگران
دقيقالنظر.
مهدي ماحوزي
 4فروردینماه  1400شمسي

https://dorl.net/dor\20.1001.1.23225793.1400.17.1.1.2

پژوهشنامة ادبِ حَماسي ،سالِ هفدهم ،يمارة اول ،پياپي  ،31بهار و تابستانِ  ،1400صص 38 -13

تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه
مصطفي آرزومند

لیالکل
(ره)

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين ،ايران

سید علي

قاسمزاده
(ره)

دانشيار زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين ،ايران( ،نويسندة مسؤول)
تاریخ دریاف 1398/7/13 :
تاریخ پذیرش1399/12/8 :

چکیده
تاريخ ذهنيت از روشهاي نو در تاريخنگاري است ك براي يناخت ذهنيت عام و كشف
روح زمان براي رسيدن ب آن «تاريخ كامل» مينامد ،ميكويد .منابع زباني ،ادبي و هنري
سريار از اطالعاتي است ك ذهنيت ملتها را ميتوان از ميان آنها يناخت .در اين ميان
ياهكارهاي ادبي ،با سط نفوذ و گستردگي بسيار در ذهنيت ملتها از اهميتي ويژه برخوردار
است .نقش ياهنام در تاريخ ذهنيت ايراني و يکلگيري و استمرار هويت ملي ،در ميان آثار
ادبي فارسي و هنرهاي وابست ب آن كمنظير است .واكاوي نشان هاي تاريخي و فرهنگي آن
موضوعي مغفول در پژوهشهاي مشترک ادبي و تاريخي است و اين جستار براي دستيابي ب
هدف ياديده با روش توصيفي-تحليلي ب تايين و تحليل نشان هاي تأثير ياهنام بر ذهنيت
ايراني پرداخت است .از نتايد تحقيق برميآيد ك با توج ب استمرار تأثير ياهنام بر ذهنيت
ايراني ك در تاريخ ادبيات و هنر و مشرب هاي فکري قشرهاي مختلف اجتما ايراني آيکار
است ،نظرية تاريخ ذهنيت مي تواند در يناخت و معرفي الگوهاي فکري ايراني متأثر از
ياهنام راهگشا بايد.
کلیدواژهها :تاريخ ذهنيت ،ذهنيت ايراني ،هويت ملي ،ياهنام  ،حماسة ملي.

mostafa.arezomand@gmail.com
s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir
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مقدمه
بين حماس (ب عنوان يک ژانر) و تاريخ (بستر وقو حوادث و بازيناسي و ريش يابي
زمين ها و عوامل پديدههاي مختلف انساني) پيوندي ناگسستني و ارتااطي تنگاتنگ وجود
دارد .هگل حماسة ملي هر كشور را يناسن ام و كتاب هويتي آن كشور خوانده است ( Hegel,
 .)1975: 1040نين گزارهاي ميتواند مانيفستي براي بازخواني فلسفة حماس سرايي ملي ب
يمار آيد .بيگمان كتاب ملي ك بازنمايي هويت جمعي و قومي در گذرگاه تاريخي هر ملت از
يکلگيري تا استقرار است ،سندي ماندگار و مهم در بازيناسي هويتي و معرفتي است و ب
همين اعتاار تأمل ژرف در مناساات پيرامتني و پسامتني آثار فاخر و يکوهمند ملي تاريخ
يکلگيري ذهنيت را براي مخاطاان خاص آيکار ميسازد .ياهنام در ميان آثار ادبي فارسي
از نين جايگاهي برخوردار است و بازانديشي تاريخي و فلسفي ب عوامل اين يکلگيري و
استمرار و نفوذ آن در تاريخ عمومي و ذهنيت عام و خاص ايراني ميتواند رهگشاي يناسايي
عميقتر هويت ملي ب يمار آيد.
حماس پژوهي در ايران ب علت نفوذ ياهنامة فردوسي در انديشة ايراني گسترهاي كمنظير
دارد .در اهميت ياهنام و نقش آن در يکلدهي سازماني و معنادار در هويت ملي همين با
ك از زمان سرايش خود با موجي از اقاال سلاي يا ايجابي خاص و عام بدان مواج يده است
و ب همين ساب ،يعني گسترة نفوذ و اقاال ،در رديف اولين آثاري است ك موردتوج
مستشرقان و ايرانيناسان قرار گرفت و ب زبانهاي مختلف دنيا ترجم يد .تأمل در سير
سفرنام نويسي در ايران و تمايل سياحان ب متون ادبي و هنرهاي ايراني ب خوبي از تمركز
خاص و درنگ معنادار مستشرقان بر ياهنام حکايت دارد .اغلب سياحان با مطالعة در
رفتاريناسي عمومي و بررسي روانيناختي از كنش واكنش عمومي و انگيزش عاطفي و
متعصاانة مردم ب آثار ادبي و هنري متوج اهميت برخي آثار مييدند و در اين ميان
ياهنام و تعصب خاص و عام بدان بيش از ديگر آثار حساسيتبرانگيز بود« .ذكر فردوسي و
ياهنام پيش از تحقيقات علمي خاوريناسان توسط سياحاني از قايل ياردن بطور
جست وگريخت و اجمالي و گاهي مملو از ايتااه از قرن يازدهم ب بعد در سفرنام ها آمده
است» (افشار)24 :1355 ،؛ اما با آگاهي سياحان محقق ك ب حق ،فلسفة حماس هاي ملي را
درک كرده بودند ،ياهنام پژوهي و تمركز و تأمل هدفمند در آن ،با نيات منفي يا مثات ،از
گستردگي و اقاال روزافزون برخوردار گشت (قاادي و قاسمزاده.)214-191 :1388 ،
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امروزه ياهنام پژوهي در داخل و خارج ،از زمين هاي گردآوري نسخ هاي خطي ياهنام ،
مقابل و اپ ياهنام از روي آنها ،كويشهاي فرهنگنويسي بر پاية ياهنام  ،بررسي
اسطورهيناسي و زبان يناسي در آن ،تحليل و واكاوي انديش هاي فردوسي و  ...ب حدي
گسترده و رو ب فزوني است ك تهية كتابيناسي جامع و ب روز از اين آثار كاري زمانبر،
پرحجم و طاقتفرسا است  .گستردگي اين حوزة پژوهشي ب حدي است ك ب پشتوانة آن
ميتوان ب مراكز مختلف مطالعات تخصصي ياهنام در داخل و خارج از كشور افزود و حتي
ب تأسيا ريتة ياهنام پژوهي اميد بست؛ اما آن در اين ميان سخت مغفول مانده،
بازانديشي ديگرگون و غير نخا گرايانة مرسوم ب ياهنام و انديش هاي فردوسي است؛ زيرا
بيشتر اين مطالعات و پژوهشها مطابق افکار و دريافتهاي يخصي محققان و يا در جهت
اهداف مؤسسات (پژوهشهاي سفاريي) بوده است .از همين رو ،مخاطاان اينگون تحقيقات
طيفي محدود و غالااً نخا و متخصص از جامع هستند؛ گويا افکار عمومي جامع جايگاهي
در اين مطالعات و خروجي پژوهشها ندايت است.
اگر بپذيريم ك «نويتارهاي تاريخي مشتمل است بر بررسي تحول دريافت آدمي دربارة
گذيت و روابط ندگانة فيمابين نسلهاي زنده و پيشينيانشان» (باترفيلد،)940 :1385 ،
ناگزيريم براي بررسي اين تحول ،آثار ادبي و هنري جوامع را مطالع كنيم و ب حوزة مطالعات
خ انديش ها همواره
فرهنگي و تاريخ ذهنيت و تفکّر عام وارد يويم ،با اين ديدگاه ك «در تاري ِ
تعدادي مفروضات دربارة مسير تاريخ يافت مييود؛ يعني نحوة كردار آدميان و انگيزههاي آن،
خواه آن را بازبشناسند و خواه نشناسند ك طرز تلقيهاي مأخوذ آنان را نسات ب مسائل
عمدة تاريخي تايين ميكند» (واسپينجر .)136 -135 :1385 ،از آنجا ك در مطالعات فرهنگي و
رويكرد تاريخ ذهنيت ،توج ب عام و «پندار عام » يا تودهگرايي در مقابل «كردار نخاگان»
يا نخا ساالري مورد نظر است و مورخان تاريخ ذهنيت ب بازنويسي تاريخ از سطوح فروتر
معتقدند ،بررسي ياهنام از اين ديدگاه عالوه بر گشودن راهي جديد در ياهنام پژوهي،
رايي و گونگي رد و قاول ياهنام در دورههاي متفاوت را دقيقتر بيان ميكند .اثري ك
ياهنام در ذهن و زبان ايراني نهاده و جلوههاي متفاوت آن و يکلدهي جهان انديش و
جهانبيني ايراني و تأثير بر عملكردها و برساختن مفاهيم و نمادهاي جمعي ،با كمک تاريخ
ذهنيت قابل بررسي و يناخت است.
طايعت ًا وقتي فضاي انديشگاني جامع اي در حال تغيير است ،اين تغيير ابتدا در واژگان و
زبان و ب تدريد ب سط مفاهيم جمعي و در انوا هنرها جلوه ميكند و با تغيير زياايييناسي
عمومي ،جهان انديشگاني د ار تغيير مييود ،درنتيج جامع ب برساختي جديد از مفاهيم
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در فرهنگ و زندگي روزمره ميرسد و ارزشها تغيير يافت  ،ب مرور روح زمان عوض مييود و
در طي دورهها ،تاديل ب روح قومي و ملي ميگردد .براي نمون تغيير در نامگذاريها نمونة
بارزي از تغيير در مفاهيم ،ارزشها و عملكردها است .آن باعث اين تغييرات و يا
جهتگيريهاي عمومي جامع اي مييود ،بايد توان ب دوش كشيدن تمام جنا هاي روحي
زمان را دايت بايد و داراي بنياني استوار در تاريخ انديش و ذهنيت مردم بايد تا بتواند
ارزش و ذهنيتي جديد و ماندگار بيافريند« .حضور و بقاي بيش از هزار سالة ياهنام در
نوسان هاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ك جامعة ايران پيوست با آن درگير بوده است ،بيان-
گر آن است ك ياهنام ظرفيت انطااق با روحيات جمعي و آرمانهاي انسان ايراني را در
طول روزگاران ممتد و مستمر دارا بوده است» (ازغندي و مستکين)30 :1392 ،؛ بنابراين واكاوي
پيرامتني و پسامتني ب كمک مطالعات فرهنگي و تاريخي در ياهنام ك ب بهترين يکل
ار وبهاي ذهني جامعة ايراني را بازنمايي ميكند ،ميتواند راهگشاي ما ب سوي ارائة
پيوست فرهنگي مطلوب در سراسر تاريخ فرهنگي ايران بايد .يناخت گونگي اين مهم با
كمک نظرية «تاريخ ذهنيت» مقدور ميگردد.
پیشینۀ پژوهش :دربارة ياهنام و فردوسي پژوهشهاي متعدد و پردامن اي از سوي
محققان ايراني و غيرايراني يده است و همايشها و نشستهاي گوناگون در بازيناسي
فردوسي و ياهنامة او و حتي مقايسة اين اثر ستر با حماس هاي بزر جهاني انجام گرفت
است؛ اما تقريا ًا هيچ پژوهش جامع و هدفمندي از منظر تاريخ ذهنيت و ذهنيتگرايي در
باب ياهنام انجام نشده است؛ اگر داريوش يايگان در كتاب پند اقليم حضور سعي دارد
تأثير فردوسي را در ذهن ايراني نشان دهد يا فاطم ماهوان و ديگران در مقالة
«مخاطبيناسي ياهنام هاي مصوّر» ( ،)1393ب بررسي نگارههاي ياهنامة بايسنقري و
داوري آنها پرداخت و محمود اميدساالر در مقالة «ياهنام و تعصب ديني محمود غزنوي»،
مدعي است ك محمود تعصب ديني ضد ييعي ندايت و در مقالة «ياهنام و هويت فرهنگي
محمود غزنوي» ،ب بررسي تر ک بودن محمود غزنوي بر نحوة برخورد او با ياهنام پرداخت ؛
اما هيچكگدام نتوانست نقش و نفگوذ ياهنام را در ذهن و زبان ايراني بگازنمايي كنگد.
پژوهشهاي ديگر نيز يکبعدي و تقليلگرايانِ ب وجهي خاص از ياهنام توج دايت اند؛
نانك سيد عادالمجيد يريفزاده در مقالة «ياهنام پيوند ادبيات موسيقي و نقايي»
( )1381تأثير ياهنام را بر موسيقي و نقايي كلي و ب اجمال ذكر كرده است .از اين نمون
تحقيقات پراكنده در حوزة ياهنام پژوهي فراوان است ك خود نشان از نفوذ ياهنام در ذهن
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و زبان ايراني است؛ اما در خصوص تاريخ ذهنيت بايد گفت تاريخ ذهنيت در ساليان اخير در
ايران ،ب واسطة ترجمة ند كتاب در زمين فلسفة تاريخ و روشيناسي تاريخ ،كمابيش مطرح
يده است .ند مقال و پاياننام نيز ،در حوزة معماري ايراني ،با تکي بر تاريخ ذهنيت نويت
يده است ك از جملة آن پاياننامة كاريناسي اريد نازنين يهيدي با عنوان «درآمدي بر
تاريخ فرهنگي معماري ايران» ( )1390با راهنمايي مهرداد قيومي بيدهندي در دانشكدة
معماري و يهرسازي دانشگاه يهيد بهشتي و نيز مقالة «درآمدي بر تاريخ ذهنيت عام در
معماري ايران» ( ،)1391از مهرداد قيومي بيدهندي و اميد يما در مجلة مطالعات معماري
ايران اپ يده است .هم نين مقالة «تاريخ فرهنگي» نويتة جان .آر.هال ب برگردان عااس
احمدوند در مجلة كتاب ماه تاريخ و جغرافيا آمده است؛ اما تاكنون هيچ كتاب يا مقالة
مستقل ،ب ياهنام از منظر تاريخ ذهنيت و تأثيري ك در ذهن و زبان ايرانيان دايت ،
ننگريست است؛ درحاليك اگر نيک توج كنيم ،ياهكليد اصلي يناخت ذهنيت ايراني،
ياهنام است و بي يک اثاات و كشف استمرار حيات اجتماعي و فرهنگي ايرانيان با پيگيري
تأثير ياهنام در ذهن و زبان ايراني از رهگذر نظرية تاريخ ذهنيت ضرورتي انکارناپذير است.
مباني نظري تحقیق :مطالعات فرهنگي بررسي و يناخت

ندسوية جامع

با

كمک گرفتن از همة مصال و مواد موجود است ك در آن نقش افکار ،ادبيات ،زبان ،تاريخ و
هنر برجست مينمايد .عاارت تاريخ فرهنگي گوياي آن است ك اين دانش ميكويد تا با
رويكردي بيناريت اي ،دو حوزة اصلي علوم انساني يعني تاريخ و فرهنگ را با يکديگر و در
تعامل با هم بايند .تاريخ فرهنگي در بستر مجموع اي از تحوالت گفتماني در زمينة تاريخ و
نظرية اجتماعي و مفهوم فرهنگ يکل گرفت است (برک .)10-9 :1389 ،مطالعات تاريخ فرهنگي
و تاريخ ذهنيت ب نوعي بازخواني فرآيندهاي توليد ،توزيع و كاربست معاني و نمادها در ميان
انسانها ،گروهها و ملتهاست .اينك گون معناها توليد يدهاند و نمادها گون تفهيم
يدهاند ،نمادها گون ب لحاظ تاريخي برساخت يدهاند يا فرآيندهايي ك معاني و نمادها
ب صورت گفتمانها و بازنماييها در غالب متون ادبي ،متني و بصري توليد و تکثير يدهاند.
مطالعات جديد تاريخ براي جاران دو ضعف بزر تاريخنگاري سنتي ب وجود آمد ك
همانا ناديدهگرفتن عام و عينيتگرايي بيشازحد بود .درواقع مورخان ب پاي هاي فکري و
پندارها و اعمال عام روي آوردند ك حاصل آن پيدايي رويكردي در تاريخنگاري جديد بود
ك ب تاريخ ذهنيت عام مشهور يد .اساساً «تاريخ ذهنيت حاصل توج ب "پندارهاي عام "
ب جاي "كردارهاي اعيان" بود .ب عاارتديگر نتيجة توج ب فرضها و بردايتها و
خيالپردازيها ،بيمها و اميدهاي عام بود» (استنفورد)19–18 :1387 ،؛ بنابراين «منظور از تاريخ
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ذهنيت يا تاريخ طرز نگرش ،ذهنيت گزيدگان جامع در طول تاريخ نيست؛ زيرا ذهنيت
گزيدگان موضو تاريخ انديش و مرحلة نخست تاريخ فرهنگي است ك رويكردي آرمانگرا
دارد  .ذهنيت يا طرز نگرش مفهومي است ك آن را براي فهم و توضي وضع فرهنگهاي
گذيت در موضو هايي ب كار گرفت اند ك در نظر مورخان متعارف غريب يا دستكم
"نامدرن" است» (.)Burke, 1998: 6
پيونددادن نمادها (موضوعي ك مورخان متعارف ب متخصّصان هنر و ادبيات سپرده
بودند) ب زندگي روزمره ،موضوعي بود ك مورخان اجتماعي سعي در تايين آن دايتند (برک،
 .)74 :1389وابستگي اين حوزه ب مطالعات ادبي و هنري درخور توج است .در ساية اين
گرايشها سعي يد ك تاريخادبياتنويسان در قالب تاريخگرايي جديد «ادبيات را در بستر
فرهنگي يا تاريخي خودش بگنجانند» (همان )76 :و مطالع كنند.
«از دهة  1920برخي از مورخان فرهنگي ب اين نتيج رسيدند ك رويكرد آرمانگرا
د ار مشکالت و محدوديتهايي است .ازجمل اينك در آن فرهنگ عوام مغفول ميماند»
( .)Hutton, 1991: 237لذا اين انديش در طي ده هاي بعدي سدة بيستم رفت رفت قوام گرفت
ك اگر آرمانها و خواست هاي عام اين فرصت را نيافت اند ك در قالب آثار ياخص معماري و
هنر و گزارش هاي تاريخي ب دست ما برسد ،بدين معنا نيست ك اهميت ندايت است؛ بلک
جرياني كموبيش پنهان و نايناخت اي وجود دايت ك خواست ها و آرمانها و انديش هاي عام
را ن يريف و فاخر ،بلک فروماي يمرده و يايستة بررسي ندانست اند .اگر نوعي ديگر از تاريخ،
مستقل از تاريخ انديش  ،ب نگرشهاي مردم عادي و ب زندگي روزمره اختصاص يابد،
شماندازهايي تازه پيش روي مورخان گشوده خواهد يد .از آنجا ك ايشان اين جنا ها را
بيشتر در «ذهنيت» عوام ميجستند ،اين نو از تاريخ فرهنگي را «تاريخ ذهنيت» خواندند
(همان.)238 :
تاريخ ذهنيت در دل مکتب تاريخنگاري آنال1براي دستيابي ب تاريخ تام يا كامل يکل
گرفت  .در اين نظري بيش از هر يز با س مفهوم يا مقول سر و كار داريم :نخست« ،توج ب
روح زمان » دوم« ،آينايي با دانش هرمنوتيک» و سرانجام «الگوهاي فرهنگي جامع در دورة
مورد مطالع ».
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ایراني

همواره در معرفي و يناخت بنيادهاي هويتي و معرفتي ،حماس يک ركن جداييناپذير
است؛ نانك گفت اند «در يناختن خصايص نژادها و ملل جهان و گونگي مدنيت و
مجاهدات و رندهاي ا يشان در تکوين تمدن و مليت و نيز در معرفت ب قوة خيال و فکر و
درجة استعداد آنها ،منظوم هاي حماسي يکي از بهترين وسايل تحقيق است» (صفا:1333 ،
يک) .متفکراني ون ارنست كاسيرر 1و گوستاو يونگ 2در يکلگيري هويت ملي -تاريخي
ملتها براي حماس هاي ملي نقشي مهم قائلند .كاسيرر معتقد است هر ملتي تاريخ خود را ن
بريده از الگوهاي كهن خويش بلک منطاق و هماهنگ با آن ميسازد (كاسيرر.)150: 1382 ،
سخن كاسيرر ب اين معناست ك ارزشها ،آرزوها و عملكردهاي هر ملتي بر ماناي الگوهايي
يکل ميگيرد ك در حافظة قومي و ملي آنهاست ،هر ند امکان دارد اين الگوها در تركيب
و يکل متفاوتي برساخت يود .درواقع حافظة قومي گرايش ب مفاهيمي را توجي ميكند؛ اما
ارائة تركياي معين از آن مفاهيم تحت تأثير سياست و حکومت است« .يکل و محتواي
حماس ب معناي واقعي ،جهانبيني كامل و تجلي عيني روح ملي است» (مختاري.)72 :1379 ،
در يکلگيري و استمرار مليت و فرهنگ ايراني الگوهاي ذهني و ايدههاي جمعي ك
ريش در اسطوره و حماسة ملي دارد ،همواره نقشي مهم دايت است و دارد .ارتااط و استمرار
اين الگوها در ذهنيت ايراني ،مديون فردوسي است .ياهنامة او «مناعي بسيار غني از ميراث
مشترک ايرانيان است ك در آن ميتوان استمرار هويت ايراني را از دنياي اسطورهها و
حماس ها آيکار ديد» (خطياي .)69 :1385 ،ياهنام تنها نمودار گرايشهاي يک الية اجتماعي
و يک نو ارزش آييني و يا يک ذهنيت مسلط نيست و تمام ابعاد ذهني گرايشهاي مختلف
ايراني در آن نمود يافت است .در ياهنام «زندگاني يک قهرمان ،صورتي از تالور ذهن قومي
است ك نميتواند صرفاً برآمد يک سنت خودب خودي بايد» (مختاري« .)53 :1379 ،ياهنام
رابطة برخي از پهلوانان خود ب ويژه رستم ،سهراب ،زال و ...را در همبستگي پهلوانان و ياهان
ب گون اي برقرار كرده است ك قابليتي بيشتر براي طرح و تالور آرزوهاي قومي و كشش و
كشمکشهاي دروني انسان دايت بايند و در اين ميان جهانپهلوان بيش از هم تالور نهايي
كل سازمان ذهني ايراني و انسان حماسي است» (همان .)118 :الات مقصود اين نيست ك
اقتضائات فرهنگي و اجتماعي دوران تغيير نيافت است؛ بلک هدف اين است ك ايتراكي در
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روحية ايران گرايي و ادراک و احساس عمل قهرماني يا نياز ب آن همواره با يدت و ضعفهايي
در تاريخ ايران وجود دايت است و پذيرفتني است اگر ب نقل از عالم قزويني گفت يود «هر
ايراني در هر طاق و درج اي ك بايد نسات ب حال خود مقدار عظيمي از مليت خود را
مديون فردوسي است» (افشار.)35: 1355 ،
«ياهنامة فردوسي اسطورهمتني است ك ب بهترين يکل ويژگيهاي بينانشان اي را در
فرهنگ ايراني دارد .اين اثر هم از نظر موضوعي ،هم از حيث مضموني و هم از جهت ساکي
ويژگيهاي منحصرب فرد و مخصوصي دارد ك توج اغلب ريت هاي هنري را ب خود جلب
كرده است» (نامورمطلق .)9 :1393 ،وجود نسخ هاي متعدد از ياهنام  ،نگارگريها ،نقاليها و
ديگر آثار زباني ،ادبي ،تاريخي و هنري و اعتقادات عام ك تحت تأثير ياهنام يکلگرفت اند،
نشاندهندة عمق تأثير ياهنام در ذهن و زبان ايراني است .در اين پژوهش با بررسي
نمودهاي مختلف تأثير ياهنام در تاريخ ادبي و هنري و فرهنگي ايران ،قابليت نظرية تاريخ
ذهنيت در مطالعات ياهنام و جلوههاي تأثير ياهنام در ذهنيت ايراني را معرفي ميكنيم.
نشانهاي تأثیر شاهنامه بر ذهنی

ایراني در تاریخ ادبیات فارسي

زبان فارسي با دايتن نظامي از نشان ها و مفاهيم ك حامل تاريخ ،سرگذيت ،رسوم
فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي و ذهني مشترک اقوام ايراني بود ،نقشي مهم در استمرار و
تداوم فرهنگ و ذهنيت ايراني دايت و با خلق اثري يگرف ون ياهنام  ،روح ملي جاني
دو ندان گرفت .آفرينش ياهنام  ،محصول يکلگيري يک فضاي تقابلي و برخورد تمدني
بود ك ب ساب فضاي خاص سياسي و فرهنگي و احساس خطر نسات ب يکاف تاريخي و
هويتباختگي ملي ارهاي جز بروز در ظرف زباني -هنري نيافت .ب ويژه اينك «ب گواه منابع
ادبي و زباني فارسي ،رويارويي ايرانيان با اعراب از سدة هارم تا هشتم در ميدان زبان و ادب
بيش از ديگر ساحتها جريان دايت است» (فتوحي .)23: 1397 ،اگر ب باور برخي از محققان
«تقابل دو مفهوم عرب و عجم ،رويارويي دو هويت زباني است» (همان ،)43 :نميتوان از مواجه
و برخورد دو حوزة تمدني و تاريخساز غافل ماند .احساس از دسترفتن روح ملي در مواجه با
اين تقابل عظيم ،با وجود پذيرش پيام نوراني اسالم از جانب قاطاة ايرانيان ،با اقاال گسترده
ب آفرينش منظوم هاي حماسي و تاريخي ب ويژه سرايش ياهنامة فردوسي مشهود بود؛
گرايشي گسترده ك خود ماهيت هويتساز ياهنام را در بازتاب فرهنگ ملي و روحية ايراني
نشان داد (مختاري )68 :1379 ،و تمايلي ك با بياعتنايي عامدانة حکام غيربوميِ متظاهر و
متعصبِ نژادپرست نسات ب فردوسي و ياهنام روزب روز تقويت يد.
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نفوذ ياهنام در تاريخ و ادبيات فارسي از مناظر مختلف؛ مثل دامنة لغات و تركيبسازي،
تلمي و ايارات ب داستانهاي ملي ،اسطورهگرايي و بازانديشي در اساطير ملي ،ساک
حماسي ،ايجاد نهضت حماس سرايي ،جريانسازي فکري و معرفتي ،تاريخسازي و يکلدهي ب
جناشهاي ملي و ريد روحية مقاومت و پايداري و ...ميتوان مشاهده كرد .از نظر ادبي
مهمترين اين تأثيرگذاري ها نهادين يدن ژانر حماس در تاريخ ادبيات فارسي است .از سرايش
آثاري مانندِ گرياسپنام  ،بهمننام و  ...و تأثير در ساک و سياق يعري ياعران تا نفوذ
نمادين و سماليک ياهنام در متون عرفاني سدههاي ديگر و هم نين آثار مختلف عصر
قاجار و گون هاي ادبي مختلف روزگار مشروط و تا ايعار نو و كالسيک معاصر و رمانهاي
فارسي امروز همگي گوياي جايگاه كمنظير ياهنامة فردوسي در سراسر تاريخ ادبيات ايران
است.
از آنجا ك تقريااً اكثر آثار حماسي ملي بعد از فردوسي در دوران غزنوي و سلجوقي نظم
يافت اند ،صرف اينك اين دوران ،عصر حماس سرايي بوده ،نميتوان از احساس ضرورت
تاريخي در بازيناسي هويتي و معرفت ملي فارغ بود .يدت و گسترة اين احساس ضرورت ب
حدي بود ك حاكمان معارض غزنوي و سلجوقي را نيز براي كسب مشروعيت و محاوبيت عام
با خود همراه كرد؛ نانك در ايعار ياعران درباري آن سلسل هاي متعصب نيز ب تناسب
اصل روانيناختي بينامتنيت ،يعني «نظرية اضطراب تأثير» ،با وجود اينك گاه حاسدان ،
خصمان و نژادپرستان ب فردوسي مينگريستند ،مضامين حماسي ،نفوذي گسترده يافت.
هژموني نين ذهنيتي در ميان جامعة ايراني ،حاكمان غزنوي و سلجوقي را ب تاعيت از
ذهنيت ايراني ب جعل نسبنام هاي ايراني و برگزيدن نامهاي ايراني براي فرزندان خود
كشاند .رواج ياهنام سرايي ب اقتااس از ساک و زبان فردوسي در دربار سالجقة روم مانندِ
سرايش ياهنامة ابن بيبي و يا ياهنامة قانعي طوسي ك در آنجا «وقايع دوران سلجوقي را
ب بحر متقارب درآورد» (ابن بيبي :1350 ،بيستوپند) ،نيز ياهنامة نظامالديناحمد ارزنجاني و...
همگي ماين نفوذ فکري ياهنام در قشرهاي مختلف جامع و بازي ناگزير ياعران در زمين
فردوسي است.
در اين ميان ،داستانهاي منثگور ب علت رواج ميان قشرهاي فرودست مردم ،بيشتر
نمايانكنندة ذهنيت عام است .اساس ًا همة قهرمانان داستانهاي منثور پا از ياهنام ب
ساب تشاب عملكرد با يخصيتهاي ياهنام اي ،هرهاي حماسي دارند و اين موضو
مطمئناً تصادفي نيست؛ بلک رويي است ك راويان و كاتاان آثاري ون سمک عيار،
دارابنام  ،اميرارسالن و ...در نظر دايت و پيش گرفت اند.
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عالوه بر موارد فوق ،در اغلب متون تاريخي و ادبي منثور نيز از ياهنام و فردوسي با
احترام ياد يده و ايعار و تلميحات فراواني از ياهنام در آنها آمده است .گاه برخي از
نويسندگان مثل نظامي عروضي در هارمقال يا دولتياه سمرقندي در تذكرهالشعرا،
افسان هايي نيز در يرح حال و سرگذيت فردوسي ساخت اند .در مجملالتواريخ ،از ياهنام
ب عنوان مأخذي براي طرح مطالب تاريخي در كنار ديگر منابع استفاده يده و اين يعني
مطالب ياهنام مورد اعتماد و وثوق تاريخنويا بوده است يا ب ساب متافيزيک حضور روايات
ياهنام در ذهن عام ب انعکاس يا نقل برخي روايتهاي فردوسي روي آورده است تا
مقاوليت و اقاال عام را در رويآوردن ب تاريخش از دست ندهد .نيز برناميدن ياهنامة
فردوسي با عنوان «يا ِه نام ها و سردفتر كتابها» (راوندي )59 :1385 ،گواه اهميت جايگاه
ياهنام در ذهن و زبان راوندي است .در مجلا دوازدهم مجالا المؤمنين دربارة ياهنام
آمده است« :فيالحقيق سخنان آن حکيم يگان  ،از احوال مادأ و معاد نشان اي است و قصة
پادياهان عجم مجرد بهان » (مينوي ،)150 :1354 ،مؤلف هم نين از فردوسي با عنوان «ناظم
مناظم تاريخ عجم ،فردوسي طوسي علي الرحم » (سيستاني )26 :1344 ،ياد كرده است .عوفي
فردوسي را اينگون معرفي ميكند« :فردوسي ك فردوس فصاحت را رضوان و دعوي بالغت را
برهان بود ،مقتداي ارباب صفت و پيشواي اصحاب فطنت و مصداق اين معني ياهنام تمام
است» (عوفي.)34 :1324 ،
در دورة مغول ك هويت ملي ب يدت در معرض تهديد قرار ميگيرد ،عطاملک جويني ،با
ابزار نفوذ فرهنگي و ذهني ياهنام در ذهن و زبان مردم عصر خود در جايجاي تاريخ
جهانگشا از يخصيتهاي ياهنام و ايعار آن استفاده ميكند و از فردوسي اينگون با احترام
و عزت ياد ميكند« :روان فردوسي ك ب رايح اي از رواي فردوس مخصوص باد( »...جويني،
.)526 :1386

گذيت از مقلّدان فردوسي و نهضتي ك پگا از او در حماس سگرايي اعگم از حماسگ هاي
ملي ،ديني و تاريخي ب راه افتاد ،فردوسي و يعر او الهامبخش ديگر ياعران نيز بگوده و بسگيار
مورد احترام واقع يده است ،هر ند گروهي ديگر از ياعران «بگ فردوسگي از لحگاظ تعصگب
ديني يا براي اينك ممگدوح خگود را بگاال بارنگد و كارهگاي اغراقآميگزي را كگ بگ او نسگات
ميدهند ،هم را راست و حقيقي بگ يگمار آورنگد ،اعتگراض كگرده و داسگتانهاي مگذكور در
ياهنام را دروغ خواندهاند» (مينگوي)136 :1354 ،؛ اما بنگا بگر قاعگدة نظريگة «اضگطراب تگأثير»
( )1973هارولد بلوم ،نفي ياهنام نشانة نگاتواني از انکگار سگيطرة فرهنگگي و ادبگي فردوسگي
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است؛ راك ب نظگر بلگوم در هگر سگنت ادبگي و تگاريخي كشاكشگي پيچيگده و جگذاب بگين
نويسندگان و ياعران توانا براي حفظ هويت خود با نويسندگان و ياعران پيشين وجود دارد تا
تأثيريان ب الش كشيده يود (نگوريا .)184 :1385 ،وي پيامد نگين نگريگي را سگ حالگت
نويتاري ميدانگد :موضگع مقاومگت ،موضگع پگذيرش اقتگدار و تقليگد (آلگن.)206 -192 :1385 ،
ب عقيدة او نويسنده همواره ب نفع يا ضگد كتگابي از آنِ ديگگري مينويسگد و آواي ديگگران در
سخن او حضور دارد در نتيجة آن ،سخن او ب سخني « ند ارزيي» بگدل مييگود (تگودوروف،
 .)49 :1382بلوم معتقد است ،اضطراب تأثير با برجست ساختن رقابت در مقابل همكگاران ادبگي
بر اين نکت تأكيد ميورزد ك تأثير ادبي هميش نشاندهندة تعامل مهربانانة اكنون و گذيگت
نيست؛ بلک نشاندهندة نارد اوديپي ياعران و نويسندگانِ متأخر براي يرهيدن بر متقگدمان
يا ايجاد تغيير در آنهاست (مکاريک .)38 :1385 ،ب نظگر او ايگن يگيوة فرويگدي در برخگورد بگا
متون ،نوعي بدخواني خالق براي رهايي از سيطره و جاّاريت متن گذيت يا متن قويتر اسگت
(همان .)60 :رويكرد نظامي در اسکندرنام و سعدي در بوستان ك ب گالش آزمگون قريحگ و
استعداد «بيا تا درين ييوه الش كنيم» (سعدي )429 :1385 ،ميمانگد ،هگم از منظگر ياديگده
قا بل توجي است و هم در راستاي ناگزيري از حاكميت تاريخ ذهنيگت و پيگروي خواهنگاخواه از
آن .ب ديگر سخن در وراي همة پذيرشها و ترديگدها ،تقابلهگا و تفگاهمهگا و اثرپگذيري و يگا
بدخوانشي متون منثور و منظوم از ياهنام  ،اين فردوسي و ياهكار اوست كگ در روح زمانگ ها
اثر گذايت و در عمق ذهنيتها جاگرفت و ب صورت الگوهاي متفاوت برساخت يده و ذهنيگت
تاريخي ملتي را با خود همراه و همگام ساخت است.
ال در آثار عطار ،سنايي ،موالنا ،ييخ ايراق و  ...گاهي از داستانهاي
در آثار صوفيان مث ً
ياهنام بردايتهاي عارفان يده و مفاهيم ياهنام اي هر كدام مظهر لطيف اي عرفانيند.
هم ون كي كاووس مظهر نفا پابست ب امور دنيوي ،زال ،عقل؛ ديو سفيد ،نفا بد؛ رستم،
عارف كامل و مريد راهدان؛ سيمرغ ،روح و عقل فعال و مناع فيض؛ هفتخان ،هفت منزل
ديوار سلوک و ايران نماد سرزمين عقل و جان است.
سهروردي در رسالة عقل سرخ ضمن قصة زال و رستم و اسفنديار آوردهاست« :سيمرغ
آييان بر سر طوبي دارد .بامداد از آييانة خود بدرآيد و پر بر زمين باز گستراند ،از اثر پر او
ميوه بر درخت پيدا يود و ناات بر زمين و در سيمرغ آن خاصيت است ك اگر آين يا مثل آن
برابر سيمرغ بدارند ،هر ديده ك در آن آين نگرد خيره يود» (سهروردي .)9 :1374 ،اين
تعايرات ميرساند ك ذهنيت عام در تأويلهاي عارفان از مفاهيم ياهنام اي مؤثر بوده است.
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پیوند نگارگري و شاهنامه (نقش شاهنامه در ترویج نگارگري ایراني)
با وجود نفوذ گستردة فرهنگ بيگان در تاريخ ايران ،هنر ايراني غالا ًا ماهيتي بومي و ملي
دايت است .بررسي تاريخ هنر در ايران خود بازتاب همين حقيقت است ك «هنرمندان ايراني
پديدهها را آن نانك خود ميپسنديدند ن آنگون ك درواقع بود ،تصوير ميكردند.
نقاييهاي ديواري مربوط ب قرون س و هار هجري ك در ماوراءالنهر يافت از همان ساکي
پيروي كرده است ك نقايي هاي رنگ و روغن دورة قاجار در قرن سيزدهم هجري.
يخصيتآفريني ياهزادگان در هر دو يکل ب رغم هزار سال فاصل يکسان است .گردن و
بازوان ستار ،سين اي فراخ و كمري باريک .اين ويژگيها و خصايص تصويري در تصاوير و
توصيفات كالمي ياهنام نيز ب شم ميخورد» (سودآور .)14 :1380 ،اين ويژگي هنر ايراني
نشان دهندة نو ذهنيت جمعي و گرايش ذهني ايرانيان است ،اگر مخاطب اين هنرها نين
ذهنيتي ندايت ،هرگز هنرمندان نيز نين رويي را دناال نميكردند؛ زيرا عليرغم وجود
مکتبهاي م تفاوت در نگارگري ك متأثر از هنر يرق و غرب بودند ،ويژگيهاي بنيادي
مشتركي در انوا نگارگريها قابل مشاهده است.
پژوهشگران بسياري معتقدند ك «خاستگاه نگارگري بيش از آنك هنر ين يا بيزانا
بايد ،هنر ايران پيش از اسالم است» (محمدي و حاتم« )62 :1390 ،اگر بتوان نسخ اي از آن
(نخستين نمون هاي تصويرگري ياهنام ) يافت ،احتما ًال نشان ميدهد ك تصويرگران ب مانند
خود ياعر ب عهد ساساني ب عنوان مناع الهام رجو كرده بايند» (پوپ و اكرمن:1387 ،
 .)2168/5مثل صحنة يکار بهرام گور ك در دورة ساساني ،معروفترين نقش تزييني بود ،بسيار
مورد اقاال نگارگران دوران اسالمي بوده است.
قابليت هاي تصويري و نو پرداخت روايت اساطيري در كنار مضامين بلند حماسي
ياهنام زمين ساز نگارگري ياهنام از نخستين قرن پا از سرودن آن گرديد .فراواني
مجالا رزم در ياهنام ك موضو بيشتر نگارهها است ب روح حماسي اثر و كويش ايرانيان
براي نمايش هويت و غرور ملي برميگردد .لذا ياهنام در ميان كتابهاي فارسي ك مصوّر
يدهاند از نظر دفعات آراستگي و بسياري نگارهها در يک جلد رتاة نخست را دارد« .با مراجع
ب فهرست كتب خطي و منابع متعدد تاريخي و هنري بيش از هفتاد جلد ياهنامة مصوّر
داراي بيش از پنجاه تصوير» (ميرزايي مهر )56 :1387 ،يافت يده است.
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در ابيات ياهنام مواردي بسيار است ك ب نگارگري اياره دارند ك بيشتر اين نگارهها
بر ديوارها و ايوانها توصيف مييوند .اين موارد با «ديوارنگارههاي پنجکنت ك بر ديوار
خان ها بوده» (بلنيتسکي )163-159: 1390 ،مربوط است كما اينك در ياهنام يکي از
پربسامدترين عاارتها در اين زمين «ايوان گوهرنگار» است .براي نمون در ذكر بناي
سياوشگرد در ياهنام توصيف كاملي از تصوير نگايت بر ديوار آمده است (فردوسي:1366 ،
 )314/2هم نين نمون هاي فراوان ديگري از نگارگري در ياهنام ذكر يده است ك از
زيااترين آنها در آغاز پادياهي گشتاسپ ابيات  61تا  71جلد پنجم ياهنام ب تصحي
خالقي مطلق آمده است.
«ياهنامة فردوسي از آن ياهكارهايي است ك دامنة تأثير آن تا سرحد خلق
بيشمتنهاي هنري و فرهنگي متعدد بسط يافت و داستانهاي آن بر ديوارنگارهها،
سنگنگارهها ،نقشبرجست ها ،ظروف ،بافت ها (پار اي و قاليچ اي) ،سفالين ها ،نسخ خطي و
 ...بر جاي مانده است؛ ب گون اي ك ميتوان ادعا كرد اين كتاب ب مرتاة اصليترين محور هنر
تصويري ايران نائل آمده است» (ماهوان.)19 :1395 ،
از دورة غزنوي آثار نگارگري نداني نمانده است؛ اما از آنجا ك نقاييهاي كاخ بزر
محمود غزنوي داراي مضامين اسطورهاي و در راستاي نگارگريهاي ساساني بود (پوپ و اكرمن،
 ،)1603 /3 :1387ميتوان ب نفوذ ساک نگارگري ايراني در هنر دورة غزنوي پي برد.
از دورة سلجوقي تصاوير و ابياتي از ياهنام بر فلز ،سفال و كاييها نگايت يده و
كتابنگاري رواج يافت است« .نگارش كتيا بر روي كاييها و ديگر سفالآالت ن تنها حاكي از
يهرت عظيم ياهنام بود بلک موجاات ترويد بيشتر آن را نيز فراهم ميكرد» (آدامورا:1383 ،
 .)37اين هنرمندان مشوقان زنده نگ دايتن و پويايي فرهنگ ايراني بودند و خود نيز تحت
تأثير ذهنيت ايراني متأثر از ياهنام نين آثاري خلق ميكردند .از نمون هاي بارز
ياهنام نگاري در اين عصر «ياهنامة كاما» است ك «از اولين نمون هاي هنر تصويرگري دورة
سلجوقي است» (يريفزاده .)19 :1392 ،آن عمق نفوذ ذهنيت ايراني را در دورة سلجوقي
نشان ميدهد اين است ك در ساخت مسجد اردستان ك در محل و بقاياي مسجدي متعلق ب
عهد عااسيان (از نو مساجد عربي) بنا يده است ،از ساک معماري ايراني ملهم از ياهنام
استفاده يده است .در توصيف معماري اين مسجد آمده است« :ايرانيان طي قرن پنجم هجري
طرح مساجد عربي را ب دور انداختند .اينجاست ك تأثير عقايدي را ك توسط فردوسي بيان
يده ،درمييابيم» (گدار و ديگران.)108 /4 :1371 ،
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با استيالي قوم مغول در ايران ،مغوالن با فرهنگ ايران درآميختند و ب دليل عالق ب
تاريخ ،ب ياهنام روي آوردند .با اسالم آوردن غازانخان ك منجر ب قدرت گرفتن عناصر
ايراني در دستگاه حکومت ايلخاني يد ،ياهنام نگاري قوت گرفت .ظهور مکتبهاي نگارگري
تاريز اول و هرات و مجموعة ربع رييدي در اين دوران خود حکايت از گسترش ذهنيت ايراني
متأثر از ياهنام دارد .مهمترين ياهكار بر جاي مانده از مکتب اول تاريز ،ياهنامة بزر
ايلخاني معروف ب «دموت» است.
در دوران تيموري گرايش ب ياهنام با مصوّريدن ياهنام هاي مشهوري ون ياهنامة
بايسنقري ،ياهنامة محمد جوكي و ياهنامة ابراهيمسلطان ب اوج ميرسد و عالوه بر مکتب
نگارگري تاريز و هرات ،مکتب ييراز نيز در نگارگري ايجاد يد ك بيشتر ب ياهنام نگاري
ميپرداختند .در اين دوره براي ياهنام نگاري گروهي از هنرمندان در كارگاههايي ك سلطان
ترتيب داده بود ب همكاري ميپرداختند ،مثالً در نگايتن ياهنامة جوكي «هفت نگارگگر
نگايناس و يرهدست ،مصوّرسازي نسخ را بر عهده دايتند» (.)Brendt, 2010: 29
همزمان با تيموريان ،تركمانان قراقويونلو و آققويونلو نيز در يمال غربي ايران ب
ياهنام نگاري توج دايتند .مهمترين نسخة مصوّر اين دوره ،ياهنامة كاركيا ب تاريخ 899
هجري براي اميرعلي كيا حاكم الهيجان ساخت و احيا يد (سودآور.)142-143 :1380 ،
در دوران صفوي نگارگري در س مکتب تاريز دوم ،مکتب قزوين و مکتب اصفهان جريان
دايت و هنرمندان ب صورت جمعي در كارگاههاي نگارگري همكاري ميكردند؛ مثالً «ياهنامة
ياه اسماعيل دوم ك ب دستور او تهي مييود ب هفت هنرمند از نگارگران برجستة صفوي
منسوب است» ( .)Rabinsen, 1972:1-8از ياهنام هاي عصر صفوي مهمترين و مشهورترين
نسخ  ،ياهنامة طهماساي (مشهور ب هوتون) است .از ديگر ياهنام هاي مصوّر اين دوره
ميتوان ب ياهنامة ياهعااسي ،ياهنامة قوام ،ياهنامة ياهعااس دوم ،ياهنامة ياه سليمان،
ياهنامة كو ران ،ياهنامة رييدا و ياهنامة قر غايخان اياره كرد .نقطة ايتراک نگارههاي
ياهنام هاي دورة تيموري با صفوي در اين است ك تحت تأثير فضاي فرهنگي و ريد عرفان،
ب تجسم عالمي مثالي و فضايي بهشتي از طايعت گرايش دارند و نيز اغلب ياهان براي
حمايت خود از مصوّرسازي ياهنام انگيزهاي سياسي دايتند و اين در انتخاب نگارهها تأثير
دايت .از قرن يازدهم حمايت ياهان صفوي از هنرمندان كمكم رو ب كاستي نهاد و نقايان
كارگاههاي خصوصي برپا كردند و ياهنام هايي براي ارائ در بازارها توليد يد.
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در دورة قاجار نيز ياهنام بيش از هر كتاب ديگري مصوّر گرديده است و بيش از ده
نسخة مصوّر ياهنام در دست است .ضمناً پراكندگي جغرافيايي اين ياهنام ها ك گاه ب
حمايت خوانين و اعيان محلي مصوّر گرديدهاند نيز در خور توج است.
با توج ب استمرار نگارگري ياهنام در تاريخ هنر ايران ،ميتوان ادعا كرد جريان ذهني
و فرهنگي ي در جهت رواج ذهنيت ايراني و حفظ هويت ملي در ساية ياهنام در اين هنر
نهفت است ك ميتوان با تحليل و تفسير آن ،تأثير ياهنام را در ذهنيت ايراني آيکار كرد.
ب خصوص آنك «نگارههاي ياهنام از جنا نيازها ،آمال ،انديش ها ،باورها و آدابورسوم
رايد در هر دوره است و همين تناسب ساب مييود ك نگارهها بتوانند ب مثاب اسنادي
تصويري از اوضا فرهنگي و اجتماعي آن دوران تلقي يود و روح زمان را انعکاس دهد»
(ماهوان .)18 :1395 ،ب اين منظور نظرية تاريخ ذهنيتها ،با تفسير فضاي فرهنگي دورهها با
كمک بررسيهاي بره اي و تحليل كمّي ميتواند راهگشا بايد.
نقالي شاهنامه نمودار نفوذ ذهنی

ایراني

جلوة ماندگار و مهم ديگري از نشان هاي گسترش فرهنگ و انديشة حماسي در ذهن و
زبان ايراني ،نقالي است؛ هنري ك همواره نزد ايرانيان محاوب بوده است و عالوه بر ذكر مفاخر
ملي ،ب تقويت همبستگي و مشاركت اجتماعي قشرهاي مختلف جامع كمک ميكرد و آنان را
در يک كنش اجتماعي با هم يركت ميداد.
سابقة نقالي و خواندن داستانهاي ملي قال از اسالم ب خوانندگان دورهگرد ،گَوسانها
ميرسد .در سيرة ابن هشام از نصربنحارث ب عنوان اولين قص گو در دورة اسالمي نام برده
يده است (همداني .)276-275 :1360 ،بعدها «بسياري از فرمانروايان مسلمان ك متوج يدند
نفوذ قص گويان در ميان اكثريت مردم زياد است ،ب اين فکر افتادند تا براي رسيدن ب
هدفهاي سياسي خود از قص گويان ب عنوان ابزاري كارساز استفاده كنند» (وزيري:1388 ،
 .)133سيکي در قرن هشتم هجري قص گويي را در رديف يغلهاي ديواني آورده است و آداب
آن را نين مييمارد « :القاص :و هو من يجلا في الطرقات يذكر ييئ ًا من اآليات و
االحاديث و اخاار السلف و يناغي ل الّا يذكر الّا مايفهم العام و( »...سيکي.)89 :1986 ،
ابنقتيا دينوري در عيوناالخاار از قول عليبنهشام ميآورد« :عن عليبنهشام قال :كان
ص يقصّ فياکينا ثم يخرج بعد ذلک طنار ًا صغيراً من كمّ فيضرب ب و يغنّي و
عندنا بمرو قا ٌّ
يقول :ابا اين تيمار بايد اندكي يادي» (دينوري.)90/4 :1986 ،
در اسالم قص گويي ب عنوان يک بدعت دانست يده است .در اوايل ظهور اسالم ب دليل
رفتارهاي خصمانة نصربنحارث با پيامار(ص) و دين اسالم ،قص گويي در اسالم حرام اعالم يد.



28

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان 1400

او از تجار عرب ك بر اثر تجارت با ايرانيان با قص هاي ايراني آينا يده بود ،قص هاي ايراني را
براي دوركردن مردم از دعوت پيامار(ص) براي اعراب ميخواند ك اين كار ب قيمت جانش تمام
يد و قص گويي و نقالي در اسالم تحريم گرديد « .ون وي از مجلا برخاستي ،اين
نصربنحارث بيامدي و باز جاي سيّد علي السالم نشستي و قصة رستم و اسفنديار آغاز كردي و
حکايت ملوک عجم برگرفتي و بگفتي و مردم بر سر وي گرد آمدندي و آنگ ايشان را گفتي
ن اين سخن ك من ميگويم بهتر از آن است ك محمد ميگويد » (همداني)276-275 :1360 ،
در الادأوالتاريخ در مواضع فراواني ياهديم ك قص را ترّهات و قص گويان را ترّهاتگو و
بيهودهگو در مقابل اهل كتاب ميداند و از ينيدن آن برحذر ميدارد« :كژروان و كژراهان از
براي فريب كمخردان فراز آمدهاند ...و گميدگان طريق حق از رهگذر بحث در ماادي آفرينش
و بنيادهاي آن و آن بازگشت و سرانجام جهان است ب تااهكردن باورهاي مردمان كودن
پرداخت اند ...و اذهان عام را تااه ميكنند» (مقدسي .)125-128 :1374 ،دو نکت در گزارش
همداني و مقدسي است و آن اينك اين قص ها ،داستانهاي حماسي ايران بودند و ديگر
اينك عامة مردم مخاطب اصلي قص ها ب يمار ميرفتند .بايد توج دايت ك در اثر
ضرورت هايي تازه ك ب انديش و سياست و گرايش هر دوره يا نظام اجتماعي مربوط مييد،
موقعيت قص گويان و نقاالن در جامع فرق ميكرد؛ اما عموماً اين گروه ك بيشتر داستانهاي
حماسي ياهنام را ميخواندند ،نزد عام محاوب بودند و مخاطاشان بيشتر مردم فرودستي
بودند ك سواد خواندن و نويتن ندايتند .بعد از پيدايش ياهنام اين هنر بسيار تحت نفوذ
آن قرار گرفت و گستريي بيشتر در سطوح مختلف جامع يافت.
در ياهنام ابياتي هستند ك حکايت از رواج قص خواني دارند:
يکگگگي نامگگگ بگگگود از گگگگ باسگگگتان
پراكنگگگده در دسگگگت هگگگر موبگگگدي

فگگگگگراوان بگگگگگدو انگگگگگدرون داسگگگگگتان
ازو بهگگگگگرهاي نگگگگگزد هگگگگگر بخگگگگگردي
(فردوسي)12/1 :1366 ،

نمون هايي ديگر از اين ايارات در ياهنام فراوان است .ازجمل در داستان كيومرث،
منو هر ،خسروپرويز ،بهرام و. ...
ياهنام در دربار محمود غزنوي با بيمهري روب رو مييود .در كتب آن دوره ازجمل
هارمقالة نظامي عروضي و الکامل ابناثير ب آن اياره يده است .در آثار بعضي از نويسندگان
درباري دورة غزنوي ،سخني از فردوسي و ياهنام ذكر نشده است ..منو هري ياعر دربار
مسعود ك نام بسياري از ياعران عرب و عجم در يعر او آمده ،از فردوسي ياد نکرده است .در
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تاريخ بيهقي نيز نامي از فردوسي نيامده است؛ اما ازجمل مقاماتي ك در خدمت دربار بودند،
يغل محدثي معرفي مييود ك همان كار نقاالن را ميكردند .اين محدث «مردي جَلد و
ي و جامة ايشان» معرفي مييود .آنها پيوست در خدمت
سخنگوي بر يا اعرابيان و با ز ّ
سلطان بودند و براي سلطان داستانهاي ايراني را ميخواندند ...« .گورخري در راه بگرفتند با
يکال ها ،پا فرمود تا داغ برنهادند بنام محمود و بگذايتند ك محدثان پيش وي خوانده
بودند ك بهرام گور نين كردي» (بيهقي.)727/2 :1385 ،
هم نين از وجود يخصي ب نام كاراسي در دربار محمود غزنوي خار داده يده ك براي
سلطان غزنوي ياهنام ميخوانده است .اين يخص در دربار محمود از احترامي فراوان
برخوردار بود« .تا ب حدي حرمت او بيفزود ك عنصري مينشست و كاراسي ميايستاد و
حکايت ميكرد تا سلطان ب خواب ميرفت» (اقاال .)21 :1325 ،الات ب علت وجود
ياهنام هاي متعدد در آن دوران مشخص نيست ك كاراسي كدام ياهنام را ميخوانده است،
حد توانست بود در درباري ك فردوسي را از
مهم اين است ك داستانهاي ملي ايراني تا
خود دور كرده بود ،نفوذ كند.
در پايان كار غزنويان وقتي عالءالدينحسين غوري ب كين كشي برادرش بر غزنين ميتازد،
اين پادياه قهار يعر ياهنام را بر گور محمود ميخواند .در هارمقال با اياره ب اين موضو
ميآيد« :هم خداوندان خرد دانند ك اينجا حشمت محمودي نمانده بود ،حرمت فردوسي
بود و نظم او» (نظامي عروضي.)47-46 :1382 ،
در دوران سلجوقي هر ند ك تعصاات ديني و رواج صوفيگري مانع از توج ب ياهنام
بود ،ياهنام كم كم جاي خود را يافت تا جايي ك در اواخر دورة سلجوقي ،ياهنام خواني
طغرل سوم در تقابل با خوارزمياه مشهور است (خواندمير .)526 :1362 ،هم نين «وي دستور
ميداد ك در جنگها ياهنام خواني كنند» (اوزگودنلي .)641 :1393 ،در دورة تيموري نيز
ياهنام رواجي فراوان مييابد .از ياهنام خوانان مشهور اين دوره «محمود ياهنام خوان
تاريزي است» (لسان.)11 :1354 ،
توج ب ياهنام و ياهنام خواني با روي كار آمدن دولت صفوي رونقي بيشتر مييابد تا
جايي ك خود ياهان صفوي در مجالا نقالي و قهوهخان ها يركت ميكردند .در دوران
ياهعااس با رونق بسيار قهوهخان ها ياهنام خواني ب اوج خود رسيد« .موالنا حيدر
قص خوان ...موالنا محمدخورييد اصفهاني ...و موالنا فتحي برادرش( »...تركمان)191 :1350 ،
مقيماي زركش ،مال بيخودي جنابندي ،حسينا صاوحي ،مالمؤمن مشهور ب يک سوار و ديگران
از جملة ياهنام خوانان بودند.
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«قهوهخان ها پا از ياهعااس نيز بازاري پررونق دايت است ،اغلب ياهنام خوانان خود
ياعر بوده و ياهنام ساز و مثنويگوي ...پارهاي از اين قص خوانان و ياهنام سرايان وقتي پا ب
سن ميگذايتند ،از قص خواني دست بردايت و توب ميكردند ،مثل مقيماي زركش از مردم
ريت» (لسان .)13 :1354 ،توب كردن قص خوانان ب نظر ميرسد تحت آموزههاي متشرعان انجام
مييده است ك بنا بر سنت ،قص خواني را حرام ميدانستند .از نکات موردتوج در دورة
صفوي ،ياهنام خواني خانمحمد استاجلو فرماندة قزلااش و ديگران در جنگ است« .نقاالن
در قسمتهاي مختلف اردوگاه براي سربازان نقل ميگفتند» (متز و بارک )230 :1380 ،و «عدهاي
از افسران و سربازان ك ايعار رزمي فردوسي را مييناختند و از حفظ دايتند آن يعرها را
تکرار ميكردند» (همان .)301 :اين اتفاق نشاندهندة نفوذ ياهنام در ميان سربازان و مردم
دورة صفوي است .در فتوتنام سلطاني آدابي براي قص خوانان معرفي مييود (واعظي كايفي
سازواري .)302-305 :1350 ،در همين دوره ،ياهنام خواني ب كو و بازار كشيده مييود و از
ارج و منزلت ميافتد و ياهنام خوانان ،انسانهايي الابالي معرفي مييوند «و در آن اوان از
اقسام مردم ياهنام خوانان و قص خوانان و معرك آرايان از قص ساز و طاسباز و خيالباز و
ديگر اقسام از اين فنون در رايکلک بسيار بودند» (سيستاني .)254 :1344 ،جايي ديگر از رسم
ياهنام خواني در جشن هارينا سوري صحات ب ميان ميآيد (همان.)250 :
دورة قاجار با رونق قهوهخان ها و هنر نقالي « نقاالن مختلف از يهرهاي گوناگون ب پايتخت
جذب مييوند» (بلوکبايي )86 :1375 ،و خواص و عوام جذب اين هنر ميگردند .هنر نقالي با
قابليت گسترده ك در جذب مخاطب دارد ،هميش نزد عموم اقشار جامع محاوب بوده است
و اين محاوبيت وقتي ك نقالي با ياهنام خواني پيوند مييابد ،دو ندان ميگردد؛ زيرا مردم
آرمانها و آرزوهاي خود را در قالب داستانهاي روايتيده مييابند و با آن ارتااط برقرار
ميكنند .از اين منظر اين هنر جلوة خوبي از ذهنيتهاي جمعي ميتواند بايد.

اعتقادات عامه بر مبناي شاهنامه
در پرداختن ب اعتقادات عام متأثر از فردوسي و ياهنام بايد در نظر دايت ك عامة
مردم ،روايتهاي ياهنام و زندگي فردوسي را آن نانك خود ميپسنديدند روايت كردهاند.
هر ند ك اين اعتقادات ب علت عدم توج اهل فضل مدون نشده است« ،تأخر در تدوين و
ثات مکتوبشان هرگز دليل كمقدمتي يا بيپيشينگي آنها نيست» (آيدنلو.)60 :1388 ،
دربارة قدمت اين افکار بايد دانست گروهي از اين اعتقادات قال از فردوسي نيز رواج دايت
و با سرودن ياهنام احيا گرديدهاند .مثالً در دورة صفاريان «عامل قابل توج در تايين افکار
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عمومي سيستانيان يهرت داستانهاي رستم نزد آنها بود» (پزيک )370 :1393 ،و يا در
«روزگار سامانيان ب جز اعياد ،آدابي كهن ك بيشتر يادگار سنتهاي باستاني و اساطيري
زرتشتي بود در يهرها رواج دايت» (ناجي )552: 1393 ،مثل اعتقاداتي دربارة سو سياوش و
«موضع گور او» در ميان اهل بخارا ك «هرسال روز نوروز پيش از برآمدن آفتاب هر مردي
آنجا خروسي قرباني ميكرد» (همان)553 :
در نگاهي كلي اعتقادات عامة مردم دربارة فردوسي و ياهنام دو دست است :الف)
اعتقاداتي راجع ب سرگذيت فردوسي و ياهنام  .هم ون اعتقاداتي دربارة مذهب فردوسي،
رانده يدن از دربار غزنوي و پناه بردن ب حاكم خان لنجان در اصفهان ،سرودن مثنوي يوسف
و زليخا پا از پشيماني از سرايش ياهنام  ،ميهندوستي فردوسي ،فردوسي آفرينندة رستم،
تشيع فردوسي و رابطة او با امام علي( ) ،رندها و ديواريهاي ياهنام سَرايي ،فردوسي و
سلطان محمود ،مناعت طاع فردوسي ،مدّت زمان نظم ياهنام  ،يمار ابيات ياهنام  ،واقعي
بودنِ روايات و رويدادهاي ياهنام  ،تجسّم عيني داستانهاي ياهنام در نظر فردوسي،
ناودنِ واژهاي عربي در ياهنام  ،ابيات منسوب ،رواج و يهرت زودهنگام ياهنام  ،ياهنام
آخرش خوش است ،بهشتي بودنِ فردوسي (آيدنلو)78-59 :1388 ،؛ ب) رواياتي دربارة
يخصيتها و مکانهاي مختلف ياهنام اي .مثالً كاوه نزد عموم ايرانيان نماد دادخواهي است
و نيز رواياتي درباره گرياسپ و اژدهاكشي او (عناصري .)45 :1370 ،هم نين اعتقادات مختلفي
دربارة ضحاک و فرجام كارش در ميان عام وجود دايت ازجمل  :بستن ضحاک با زهي از
پوست او ،واژگون بستن ضحاک در بن اه يا غاري در دماوند ،گماردن نگ باناني گوناگون بر
ضحاک توسط فريدون ،ساخ تن طلسمي ب هيأت دو مرد توسط پريان ب دستور حضرت
سليمان( ) بر ضحاک ،ليسيدن ضحاک و يا ماران دويش زنجيرهاي فريدوني را و نازک يدن
آنها و دوباره محکم يدنشان با صداي ضرب هاي پتک آهنگران سندانكوب يا صداي خروس
سفيد در دماوند ،اعتقاداتي در باب كوه دماوند ،سحرآموزي ضحاک در دماوند ب جادوان ،باور
ب زندهبودن ضحاک و نيز فرجام كارش در پايان جهان .اين معتقدات در كتب مختلف تاريخي
ون معجمالالدان ياقوت حموي ،الکامل في التاريخ ابناثير ،التناي و االيراف مسعودي،
مختصر الالدان ابنفقي  ،مجملالتواريخ و القصص ،غررالسّير ثعالاي ،زيناالخاار گرديزي ،الادأ
و التاريخ مقدسي ،مقدمة ابومسلمنامة طرسوسي و بسياري ديگر آمده است .انجوي ييرازي در
مجموعة س جلدي فردوسينام ميراث گرانبهايي از اين اعتقادات را جمعآوري كرده است.
بسياري از اين باورها در يعر و ديگر هنرها تأثير گذايت و در آنها ظهور يافت است .هم ون
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روايتهايي دربارة دل باختگي رستم و مركب و پويش او و  ...ك گاه ندان مطابقتي با
ياهنام ندارند.
دربارة مکانهاي متفاوت نيز روايات عام ك ريش در ذهنيت ياهنام اي دارد ،فراوان
است .مثالً اهالي غور در باب يکي از كوههاي غور ب نام «زارمرغ منديش» گويند« :سيمرغ زال
زر را در آن كوه پرورده است و  ...در سنين ك ميان خمامائ و ستمائ بود از آن كوه آواز و
نالة تعريب برآمد ك زال زر درگذيت» (سيّدي 654 :1393 ،ب نقل از منهاج سراج) و نيز الارز
اساطيري يکي از كوههاي غور خوانده يده است (همان .)648 :نيز باورهاي مختلفي در باب
تاريخ و گونگي يکلگيري يهرها و قلع ها و مکانهاي متفاوت و خاستگاه و انتساب اقوام
در جايجاي ايران وجود دارد ك ريش در ذهنيت ياهنام اي دارد .بسياري از اين باورها هنوز
ميان عام رايد است .قدرت نفوذ اين باورها تا آنجا بود ك تحت تأثير نين جو رواني و
ذهني جامع  ،حتي در بناي اماكن اسالمي نيز جلوههاي ذهنيت ياهنام اي و ايراني ديده
مييود؛ نانك از دورة سلجوقي «مسجدهايي ياي كاخهاي پادياهان ساساني ساختند»
(ليكرافت )14 :1389 ،و يا كتيا نگاري ابياتي از ياهنام در اماكن زيارتي هم ون بقعة خضر
همدان ك از دورة سلجوقي ماندهاست.
نتیجهگیري
در اين جستار اطالعات و نشان هايي از تأثير ياهنام و فردوسي بر ذهنيت ايراني در
دورههاي مختلف تاريخ ايران نشان داده يد و مشخص يد ك در تمام ادوار تاريخي
گرايشهاي بسياري ب ياهنام از طرف عام و اعيان وجود دايت است ك حاصل آن استمرار
فرهنگي و ذهني است ك در هنر ،ادبيات و رفتارهاي جمعي ايراني متالور است .اين نشان ها
حاكي از ظرفيت فراوان ياهنام در انطااق با روحيات ملي و آرمانهاي انسان ايراني در طول
روزگاران ممتد و مستمر است .از آنجا ك رسالت تاريخ ذهنيت ،جستوجوي نشان ها و
اطالعات و تفسير آن ها در بستر رواني جامع و در قالب الگوهاي فرهنگي و جهان فکري عام
براي نيل ب «تاريخ كامل» است و در اين راه نحوة نگرش و برخورد جامع را نسات ب مفاهيم
مورد پژوهش ميسنجد ،ميتوان تأثير و نفوذ گسترده و مستمر ياهنام در ادبيات و هنرهايي
ون نگارگري ،نقالي ،نمايش و ...را سنجيد و ب الگوهاي رفتارهاي جمعي و كيفيت نگرش ب
مليت و اجتما ايراني پي برد.
از آنجا ك زبان فارسي اصلي ترين ميراث جمعي ايراني است ،سنجش و بررسي تفکر
جمعي متأثر از ياهنام در بستر زبان فارسي راهي مطمئن براي يناخت ذهنيت ايراني در
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ادوار تاريخ ملت ايران است .هم نين هنرهايي ون نگارگري ،نقايي و مخصوص ًا نقالي و
ياهنام خواني ك توسط اقشار مختلف مردم توليد و بازتوليد و عرص يدهاند ،براي نماياندن
ذهنيت خاص انسان ايراني از اهميت بااليي برخوردار است .در اين ميان بديهي است ك
آيينها و معتقدات عام دربارة يخصيتها و مکانهاي ياهنام اي ،خود آيينة تمامنماي
ذهنيتها ميتواند بايد .ب اين منظور ،نظرية تاريخ ذهنيت با بررسي و تفسير نشان هاي اين
تأثيرات ب كمک روشهاي خاص تاريخ ذهنيت مثل روش تحليل كمّي ،بررسيهاي بره اي و
تاريخ زنجيرهاي ميتواند دريچ اي جديد در مطالعات ياهنام بر روي پژوهشگر اين حوزه
بگشايد.



34

فهرس

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان 1400

منابع

 آدامووا ،آدل و لئون گيوزاليان .)1383( .نگارههاي شاهنامه ،ترجمة زهره فيضي،تهران :فرهنگستان هنر.
 آلن ،گراهام .)1385( .روالن بارت ،برگردان پيام يزدانجو ،تهران :نشر مركز. -آيدنلو ،سجاد« .)1388( .مردم كدام فردوسي و ياهنام را ميپسنديدند (بررسي

تلقيات عاميان دربارة فردوسي و ياهنام )» ،پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسي
(دانشکدة ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان) ،دورة جديد ،يمارة ،4
صص .78 – 59
 -ابنبيبي ،امير ناصرالدين حسين(يحيي) بنمحمدبنعلي الجعفريالرغدي مشهور ب

ابنبيبي ( .)1350اخبار سالجقۀ روم با متن کامل مختصر سلجوقنامۀ
ابنبيبي ،ب اهتمام محمدجعفر محجوب ،تهران :كتابفرويي تهران.
 -ازغندي ،عليرضا و عادالمهدي مستکين« .)1392( .نقش ياهنامة فردوسي در تکوين

هويت و نحوة نگرش بينالمللي انسان ايراني» ،فصلنامۀ پژوهشهاي راهبُردي
سیاس  ،سال دوم ،يمارة  ،7پياپي  ،37صص .32 – 9
 استنفورد ،مايکل .)1387( .درآمدي بر فلسفۀ تاریخ ،ترجمة احمد گلمحمدي،تهران :نشر ني.
 افشار ،ايرج« .)1355( .ياهنام از خطي تا اپي» ،هنر و مردم ،يمارة  ،162صص.45 – 17
 اقاال ،عااس« .)1325( .كاراسي ياهنام خوان» ،مجلۀ یادگار ،سال دوم ،يمارة ،10ضص . 24 – 20

 اوزگودنلي ،عثمان غازي« .)1393( .ايران در عصر سلجوقيان» ،تاریخ جامع ایران،جلد هشتم (دورة بیس جلدي) ،كاظم موسوي بجنوردي ،تهران :مركز
دائرهالمعارف بزر

اسالمي ،صص .758-521

 باترفيلد ،هربرت« .)1385( .تاريخنگاري» ،ترجمة سهيال كريمبيگي داريان ،فرهنگتاریخ اندیشهها (مطالعاتي دربارة گزیدهاي از اندیشههاي اساسي) ،جلد دوم

تاریخ ذهنی

و مطالعات شاهنامه

35



(دورة سهجلدي) ،گروه مؤلفان ،گروه مترجمان ،ويراستار فليپ پي .وانير ،تهران:
سعاد ،صص . 974-939
 برک ،پيتر .)1389( .تاریخ فرهنگي چیس ؟ ترجمة نعمتاهلل فاضلي و مرتضيقليچ ،تهران :پژوهشكدة تاريخ اسالم.
 بلنيتسکي ،الکساندر .)1390( .هنر تاریخي پنجکن  ،مترجم عااسعلي عزتي،تهران :فرهنگستان هنر.
 بلوکبايي ،علي .)1375( .قهوهخانههاي ایران ،تهران :دفتر نشر پژوهشهايفرهنگي.
 بيهقي ،ابوالفضل محمدبنحسين .)1385( .تاریخ بیهقي (دورة سه جلدي) ،بكويش خليل خطيبرهار ،تهران :مهتاب.

 پزيک ،منو هر« .)1393( .صفاريان» .تاریخ جامع ایران ،جلد ششم (دورةبیس جلدي) ،كاظم موسوي بجنوردي ،تهران :مركز دائرهالمعارف بزر

اسالمي،

صص .447- 357

 پوپ ،آرتور اپهام و فيليپا اكرمن .)1387( .سیري در هنر ایران از دورانپیشازتاریخ تا امروز( ،دورة سیزدهجلدي) ،مترجمان نجف دريابندري و ديگران،
تهران :يركت انتشارات علمي و فرهنگي.
 تركمان ،اسکندربيگ .)1350( .تاریخ عالمآرايعباسي ،زير نظر ايرج افشار ،تهران:اميركاير.
 تودروف ،تزوتان .)1382( .بوطیقاي ساختارگرا ،ترجمة محمد ناوي ،تهران :آگاه. جويني ،عطاملکبنمحمد .)1386( .تاریخ جهانگشا ،ب اهتمام ياهرخ موسويان ،براساس تصحي عالم محمد قزويني ،تهران :دستان.
 خواندمير ،غياثالدين .)1362( .تاریخ حبیبالسّیر ،با مقدمة جاللالدين همايي ،زيرنظر محمد دبيرسياقي ،تهران :خيام.
 خطياي ،ابوالفضل« .)1385( .هويت ايراني در ياهنام » ،نامۀ فرهنگستان،4/8 ،دورة پانزدهم ،پياپي  32صص .69-76

 الدينوري ،ابيمحمد عاداهللبنمسلمبنقتيا  ،)1986( .عیوناالخبار (الجزءالرابع،کتابالنساء) ،يرح و علق علي مفيد محمد قميح  ،بيروت :دارالکتب العلمي .



36

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان 1400

 راوندي ،محمدبنعليبنسليمان .)1386( .راحهالصّدور و آیهالسّرور ،ب تصحيمحمد اقاال ،با مقدمة بديعالزمان فروزانفر و مجتاي مينوي ،تهران :اساطير.
 سعدي ييرازي ،مصل الدين .)1385( .کلیات سعدي ،ب تصحي محمدعلي فروغي،تهران :هرما.
 سودآور ،ابوالعالء .)1380( .هنر دربارهاي ایران ،مترجم ناهيد محمد يميراني،تهران :نشر كارنگ.
ملکياهحسينبنملکغياثالدين
 -سيستاني،

محمدبنياهمحمود.

(.)1344

احیاءالملوک (تاریخ سیستان) از ادوار باستاني تا  1027ه.ق ،ب اهتمام منو هر
ستوده ،تهران :بُنگاه ترجم و نشر كتاب.

 سيّدي ،مهدي« .)1393( .غوريان يا آل ينسب» ،تاریخ جامع ایران ،جلد ششم(دورة بیس جلدي) ،كاظم موسوي بجنوردي ،تهران :مركز دائرهالمعارف بزر
اسالمي ،صص .765-643
 سهروردي ،ييخيهابالدين يحيي .)1374( .عقل سرخ ،ب كويش حسين مفيد،تهران :مولي.
 السيکي ،عادالوهاب ،)1986( .معیدالنعم و مبیدالنقم ،الطاع االولي ،بيروت :موسسالکتبالثقافي .

 يريفزاده ،سيدعادالمجيد« .)1392( .هنر سلجوقي و ياهنامة كاما» ،فصلنامۀ هنر،علم و فرهنگ ،يمارة  ،1صص .20 – 9

 صفا ،ذبي اهلل .)1333( .حماسهسرایي در ایران (از قدیمترین عهد تاریخي تاقرن چهاردهم هجري) ،تهران :مؤسسة مطاوعاتي اميركاير.

 -عناصري ،جابر .)1370( .شناخ

اساطیر ایران بر اساس طومار نقاالن ،تهران:

سروش.
 -عوفي ،سديدالدينمحمد .)1324( .لبابااللباب ،ب تصحي

ادوارد براون ،تهران:

سلسل انتشارات اوقاف گيپ.
 فتوحي رودمعجني ،محمود« .)1397( .نارد دو زبان -نقش دهقانان ايراني در جدالديرپاي پارسي با عربي» ،ایراننامگ ،سال  ،3يمارة  ،4صص 44 – 23

تاریخ ذهنی

و مطالعات شاهنامه

37



 -فردوسي ،ابوالقاسم .)1366( .شاهنامه ،دورة هش جلدي ،تصحي

جالل

خالقيمطلق ،با مقدمة احسان يارياطر ،نيويورک.Bibliotheca Persica :
 -قاادي ،حسينعلي و سيدعلي قاسمزاده« .)1388( .نقد و تحليل ديدگاه مستشرقان

غربي دربارة حماسة ملي ايران» ،جستارهاي ادبي (مجلۀ دانشکدة ادبیات و
علوم انساني مشهد) ،دورة  ،42يمارة ( 4مسلسل  ،)167صص .214 - 191
 كاسيرر ،ارنست .)1382( .اسطوره دول  ،مترجم يداهلل موقن ،تهران :هرما. گدار ،آندره و ديگران .)1371( .آثار ایران ،ترجم ابوالحسن سروقد مقدم .مشهد:مؤسسة اپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
 لسان ،حسين« .)1354( .ياهنام خواني» ،ماهنامۀ هنر و مردم ،يمارة ،159-160صص .16-2
 ليكرافت ،هلن و ريچارد ليكرافت .)1389( .نخستین بناهاي اسالمي ،تهران :كانونپرورش فکري كودكان و نوجوانان.
 ماهوان ،فاطم  .)1395( .شاهنامهنگاري ،گذر از متن به تصویر ،تهران :معين. متز ،ايتن و جون بارک ،)1380( .شاهجنگ ایرانیان در چالدران و یونان ،برگردانذبي اهلل منصوري ،تهران :زرين انتشارات نگارستان كتاب.
 محمدي ،محمد و غالمعلي حاتم« ،)1390( .نقايي سغدي سر شم اي براي نگارگريايراني» ،دو فصلنامۀ علمي– پژوهشي مطالعات هنر اسالمي ،يمارة هاردهم،
صص .80 – 61
 مختاري ،محمد .)1379( .حماسه در رمز و راز ملي ،تهران :توس. مقدسي ،مطهربنطاهر .)1374( .آفرینش و تاریخ (مجلد اول تا سوم) ،مقدم ،ترجم و تعليقات محمدرضا يفيعي كدكني ،تهران :آگ .
 مکاريک ،ايرنا ريما .)1385( .دانشنامۀ نظریههاي ادبي معاصر ،برگردان مهرانمهاجر و محمد ناوي ،تهران :آگ .
 ميرزاييمهر ،علياصغر« ،)1387( .نگارههاي ياهنام » ،ماهنامۀ آینۀ خیال ،يمارة ،6صص .60 -52
 -مينوي ،مجتاي .)1354( .فردوسي و شعر او ،تهران :دهخدا.



38

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان 1400

 ناجي ،محمدرضا« ،)1393( .سامانيان» ،تاریخ جامع ایران ،جلد ششم (دورةبیس جلدي) ،كاظم موسوي بجنوردي ،تهران :مركز دائرهالمعارف بزر

اسالمي،

صص .595-449

 نامورمطلق ،بهمن .)1393( .اسطورهمتن بینانشانهاي ،حضور شاهنامه در هنرایران ،تهران :علمي و فرهنگي.
 نظامي عروضي سمرقندي ،احمدبنعمربنعلي .)1382( .چهارمقاله ،ب اهتمام محمدمعين ،تهران :صداي معاصر.
 نوريا ،كريستوفر .)1385( .شالودهشکني ،برگردان پيام يزدانجو ،تهران :مركز. واعظي كايفي سازواري ،موالناحسين ،)1350( .فتوّتنامۀ سلطاني ،ب اهتماممحمدجعفر محجوب ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.
 -وايسيجر ،هربرت (« .)1385رنسانا :مکتوبات دورة رنسانا و تاريخنگاري» ،برگردان

صال حسيني ،فرهنگ تاریخ اندیشهها (مطالعاتي دربارة گزیدهاي از اندیشه-
هاي اساسي) ،جلد دوم (دورة سهجلدي) ،گروه مؤلفان ،گروه مترجمان ،ويراستار
فليپ پي .وانير ،تهران :سعاد ،صص .1366 -1361
 وزيري ،سعيد .)1388( .ادبیات داستاني در ایران (از روزگار باستان تا مشروطه)،تهران :ديگر.

 همداني ابنهشام ،عادالملکبنهشام .)1360( ،سیرة ابنهشام (سیرت رسولاهللمشهور به سیرهالنبي) ،جلد اول ،با مقدم و تصحي

اصغر مهدوي ،تهران،

انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
-Brend, Barbara.(2010). Muhammad Juki's Shahnamah of Firdausi, London.
– -Burke, Peter.(1998). mentalities. In Global Encyclopedia of Historical Writing: K
Z , ed.D. R. Woolf. Taylor & Francis.
-B.W. Robinson.(1972). "The Shahnameh Manuscript Cochran in the
Metropolitan museum of Art" , Islsmic Art in the Metropolitan museum of Art,
ed. Richard Ettinghausen. N.Y.
-Hegel, G.W.F. (1975). Aesthetics, Translated by T. M. Knox, Oxford U.P, PP. 10401090.
-Hutton, Patrick H.(1991). "The History of Mentalities: The New Map of
" History and Theory, 20 (3), PP: 237–259.وCultural History

https://dorl.net/dor\20.1001.1.23225793.1400.17.1.2.3
پژوهشنامة ادبِ حَماسي ،سالِ هفدهم ،يمارة اوّل ،پياپي ،31بهار و تابستان  ،1400صص61-39

اثرپذیری ساختاری ـ روایی رابرت ساثی در منظومۀ حماسی «ثعلبۀ ویرانگر» از
شاهنامۀ فردوسی
نجیمه آزادي

دهعباساني

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

امیر اسماعیل

آذر

دانشيارگروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران (نويسندة مسؤول)

فرهاد

طهماسبي

دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد اسالميهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالميهر ،ايران
تاریخ دریاف 1398/10/17 :
تاریخ پذیرش1399/8/20 :

چکیده
روبرتو ساثي ياعر و تاريخدان يرقيناس قرن نوزدهم انگلستان در آثارش تحت تأثير
ادبيات فارسي و اسالمي قراردادت .نمود اين اثرپذيري در حماسة رزمي و اساطيري ثعلاة
ويرانگر ك تلفيقي از آموزههاي دين اسالم و آموزههاي دين زرتشت ب يمار ميآيد ،بيش از
ساير آثار وي مشهود است .در اين جستار پا از ترجم و با بهرهگيري از روش تحليل محتوا
و تطايق ،روين ميگردد ك اين منظومة انگليسي با ياهنامة فردوسي هماننديهايي متعدد
دارد ك ذيل دو محور ساختاري-روايي و در طرح و هستة اصلي داستان مورد واكاوي قرار
ميگيرد .در پارة نخست مؤلّف هايي مانند پيروي از نظام دو بُني متأثر از آيين اوستايي و
زرواني در دو دستة اهورايي مانند سيمرغ و اهريمني ون ضحاک و هم نين توج ب مقولة
زمان و مکان ،جنگ و نارد ،طلسم و جادو ،ابزار قدرت و امتنا از ماايرت با زنان موردتوج
بوده و مشابهتهاي آن با ياهنامة فردوسي منتد مييود .در انطااق مؤلفة دوم نيز دستاورد
اين است ك طرح و هستة اصلي داستان ثعلا  ،الگوگرفت از قصة باليدن فريدون و قيام او
علي ضحاک در ياهنامة فردوسي است.
کلیدواژهها :ثعلا  ،ياهنام  ،رابرت ساثي.
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مقدمه
روبرت ساثي1ياعر و تاريخدان انگليسي سدة نوزدهم اروپا بود .وي در قالب طيف وسيعي
از آثار ،ازجمل يعر ،داستان ،تاريخ و زندگينام  ،ترجم و نقد ،خالق اثر بوده است و همواره
در آنها ب ادبيات يرقي نظر دايت است« .اوج عالق مندي ساثي ب ادبيات يرق تقريااً بين
سالهاي  1970تا  1810بود» ) .(Pratt, 2016: 184توج ساثي ب اين ادبيات ،در حقيقت
محصول عادت و ساک ادبيات دورهاي وي بود؛ يعني ادبيات قرن نوزدهم اروپا ك از آن ب
تفوق ساک «رمانتيسيسم» ياد مييود .ساثي ياعر سالهاي آغازين اين عهد ب يمار ميآيد.
يکي از ياخصهاي ادبيات قرن نوزدهم ك ب «عصر ويکتوريا» نيز يهره است ،تأثيرپذيري از
ادبيات يرقي ،ب ويژه آثار طراز اول ادبيات كالسيک پارسي است .بنياد اين ييوة سرايش يعر
و نگارش اثر ،ب دو سدة پيش بازميگردد ك آثار مکتوب نظم و نثر يرقي و مشخص ًا ايعار
سعدي ،حافظ و خيام و فردوسي ب زبانهاي اروپايي ،منجمل انگليسي ترجم يد« .ترجمة
سهراب و رستم ب وسيلة متيو آرنولد 2و رباعيات خيام ب دست ادوارد فيتز جرالد 3باعث يد
ك بسياري از مردم انگلستان با ادبيات فارسي آينا يوند» (رستمي« .)152 :1390 ،جوزف
مپيون ب سال  1785بخشي از ياهنام را ترجم كرد .سر ويليام جونز نيز در دو اثر خود
يکي ترجمة يعرهاي آسيايي و ديگري مقال اي پيرامون يعر ياعران يرق تا حدودي
فردوسي را معرفي ميكند» (آذر .)279 :1394 ،ب مرور اثرات آينايي با ادبيات فارسي ب يکل
نفوذ در فرم و محتواي ادبيات انگليسي رخن پيدا كرد .مخاطاان انگليسي با آثاري روب رو
ال بر اساس بنيانهاي ادبيات يرقي و فارسي نهاده يده بود .برخي از آثار رابرت
يدند ك كام ً
ساثي در اين دست جاي دارد.
«ساثي يک ياعر انگليسي و نويسندة كتابهايي گوناگون است ك نام او غالااً يادآور
ارتااطش با دو تن از ياعران ديگر ،يعني ساموئل تيلور كارليد 4و ويليام وردزورث 5است ك
هردو از سردمداران جناش رمانتيک بودند»).(Encyclopedia Britannica: Robert Southey
ساثي هم نين با لرد بايرون 6ك خود از اولين ياعران و نويسندگان رمانتيک انگلستان و
متأثر از ادبگيات فارسي بود ،نيز مکاتگا و ارتااط دايت كگ در آن از آثار يگکديگر انتقاد
مي كردند .فضاي ريددهندة فکري اين ياعر با سيطرة رمانتيسيسم و در كنار آن اثرپذيري از
.Robert Southey1774-1843
Arnold1822-1888

1

2.Matthew

3.E.Fitzgerald1809-1883
4.Samuel

Taylor Coleridge1772-1834
.William Wordsworth1770-1850
Gorden Byron1788-1824

5

6.George
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ادبيات يرقي موجب گشت ك وي نيز در اين جرگ قرار بگيرد و ب مطالعة وسيعي در باب
ادبيات يرقي ،ادبيات پارسي و ب ويژه زبان و فرهنگ اسالمي دست يابد .اين اثرپذيري در آثار
حماسي وي نمود پيدا كرد« .رابرت ساثي در دو اثر خود يعني ثعلا و نفرين كاهاما از اساطير
ايران بهره برده است» ) .(Yohanna,1977: 370اين دو اثر «جزو مسحوركنندهترين ايعار بلند
وي هستند و نشان از منابع غني و خوبي دارند ك وي در اين زمين مييناخت است»
)(Hooker Colton, 1845: 43؛ اثرهاي مذكور در دورة خود بسيار شمگير بودند؛ در باب آنها
آمده است« :حماس هايش سخت معاصرانش را تحت تأثير قرارداد» (پريستلي .)164 :1352،يعر
رزمي نفرين كاهاما سهم جالبتوجهي در ژانر حماسي متأثر از يرق ،در سرزمين بريتانيا
دايت ،در آن گر يخصيتها از ميان اساطير هندو برگرفت يدهاند ،ليکن در روايت داستان
ك حاكم بر نظام دو بُني نيک و ير است ،مؤلف كامالً از آيين زرتشتي و آموزههاي اوستا الهام
گرفت است ).(Southey,1810: The Curse of Kehama
نويسندگان اين پژوهش با مطالعة حماسة ثعلاة ويرانگر در پاسخ بدين پرسش ك اين اثر
محصول آينايي و تحقيقات اين نويسنده در باب كدام اثر ايراني است ،با جستار و ترجمة
دقيق اين رمان ك يک منظومة حماسي است ،با اين مهم روب رو گشتند ك ثعلا در
اثرپذيري از ادبيات فارسي ب گونة جالبتوجهي با ياهنامة فردوسي همانندي دارد و نويسنده
در تأثير گرفتن از اين اثر ايراني جزو پيشگامان ادبيات انگليسي ب يمار ميآيد .مقالة حاضر
ب كشف و مويکافي هماننديهاي مذكور پرداخت است.
با وجود آنك رابرت ساثي يکي از پركارترين و مهمترين ياعران و محققان ادبي سدة
هجدهم و نوزدهم اروپاست ،در ميان آثار پارسي ك ب ادبيات اروپا پرداخت اند ،ندان
يناخت نشده و هيچيک از كتب و مقاالت وي ب زبان فارسي برگردانده نشده است .ازاينرو
نويسندگان در مقالة حاضر سعي دارند ضمن معرفي كوتاه اين ياعر ب عنوان يکي از متأثران
فرهنگ و ادبيات يرقي و پارسي ،كتاب ثعلاة ويرانگر را بررسي كرده و پا از معرفي و
تلخيصي از آن ،بر بنياد روش تحليل محتوا ،ب يااهتهاي آن در يکل ساختاري -روايي و در
طرح و هستة اصلي داستان ،با ياهنامة فردوسي و تأثيرپذيري آن از آموزههاي اوستايي و
زرواني موجود در ياهنام بپردازد.
پیشینۀ پژوهش :جستار و ترجم در باب آثار رابرت ساثي در زبان فارسي بسيار محدود
است .حسن جوادي در كتاب تأثير ادبيات فارسي در ادبيات انگليسي ،صص  ،108 -116ب
يخصيت رابرت ساثي ميپردازد و آثار وي ازجمل ثعلاة ويرانگر را ب يکل اجمالي معرفي
ميكند .ليکن در اين تأليف بيشتر ب زمين ها و انگيزههاي مؤثر در خلق اثر و منابع و روش
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وي ميپردازد ،ن خود اثر .وي دربگارة اين منظوم آورده است« :منظور سگاثي در ثعلاة
ويرانگر ،تشري آيين اسالم بود؛ ب نحويك او آن را ميفهميد و مطابق با بردايتي ك او از
آن دايت» (جوادي .)112: 1396 ،اين در حالي است ك پژوهش حاضر يااهتها و اثرپذيري
اين اسطوره از ياهنامة فردوسي را آيکارتر و پراهميتتر قلمداد كرده است .تنها اثري ك در
ايران اختصاصاً ب رابرتو ساثي و اثر ثعلاة ويرانگر پرداخت است ،مقال اي است با عنوان « The
 »Redemption of Thalaba and the Enduring influence of Oriental Discourseك ب قلم آقاي
سيد محمد مرندي در سال  1384در ويژهنامة انگليسي دوره  ،10يمارة  ،27نشرية «پژوهش
ادبيات معاصر جهان» اپ يده است .مسأل اي ك مقالة فوق را عليرغم ارزيمندي ،در
يناساندن اثر رابرت ساثي وافي نمي داند ،اين است ك اين مقال در كل ب تشري و نقد آراء و
عقايد خاوريناساني مانند ادوراد سعيد و يرفالدين محمد در كتاب اسالم و يرقيناسان
رمانتيک ،بر اساس گفتمان كلي بين يرق و غرب و با ديد برتري ايدئولوژي غربي ميپردازد و
كمتر ب متن و يخصيتها و حوادث موجود در اين اثر پرداخت است .ضمن اينك تنها
مؤلّف هاي اسالمي در نظر بوده است و نمادهاي ايراني اين اثر در نظر گرفت نشده است و ديگر
اينك اين مقال ب زبان انگليسي است و ب فارسي ترجم اي ندارد.
رابرتو ساثي در غرب ب خوبي يناخت يده و آثار وي بارها اپ يده است .منظومة ثعلاة
ويرانگر نيز ك آن را در ژانر رمان حماسي گنجاندهاند ،همواره در بين آثار وي آوازه دايت
است .آندره وارن در كتاب  The Orient and the Young Romanticsيک فصل را ب نقد و بررسي
ثعلا ب عنوان يک اثر متأثر از اسالم پرداخت است و آن را با ديگر آثار رمانتيسيسم ك متأثر
از ادبيات يرقي است ،مورد قياس قرار داده است .در كتاب The Critical Review of Annals of
 Literatureنيز نويسنده در بخشي ب بررسي فرم و محتواي اين اثر پرداخت است (Smollett,
) .2008, 39: 369- 37هم نين در نشرية  Romanticism and Victorianism on the Netمقال اي
تحت عنوان  Thalaba the Destroyer: Southey’s Nationalist Romanceآمده است ك نويسنده
در آن از ديدگاه سياسي ب ايدئولوژي ساثي در سنتيکني و قهرمانسازي پرداخت و آن را ب
روابط انگليسيها در خاورميان مربوط دانست است ).(Bolton, 2004,Romanticism on the Ney
ب همين ترتيب ندين مقالة ديگر وجود دارد ك در آن نقد آثار رابرت ساثي موردتوج
قرارگرفت است؛ ليکن اثري ك با موضو پژوهش حاضر مربوط بايد ،يافت نشد.
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خالصۀ داستان
«دامدانيل»1است.

در
اين منظوم روايتگر حوادث يهري تحت سلطة جادوگران ب نام
اين يهر ك جادوگران و يياطين آن را اداره ميكنند ،پيشبيني مييود كودكي متولد
خواهد يد ك قادر است موجب فروپايي حکومت و تشکيالت آن يود .ب منزلة ممانعت از
وقو اين حادث  ،جادوگران كشتاري جمعي ب راه انداخت و تمام مردم يهر ازجمل پدر
ثعلا  2را ميكگشند ) .(Shouthey,1809: 1/ 2جگادوگران ييطاني يمشير او را كگ نمگاد
آزاديطلاي و رهايي از ير نيروهاي اهريمني است ،ميربايند و از بيم آنكگ كسي بدان
دسترسي پيدا نکند ،در مکاني مخصوص حفاظت ميكنند .عليرغم قتلعامي بيرحمان ك
جادوگران ب راه انداخت اند ،ثعلا موفق مييود همراه مادرش زينب 3از يهر بگريزند و ب
يهر ارم4پناه بارند (همان 3 :ب بعد) .زماني ك جادوگران درمييابند ثعلا زنده است ،يکي از
آنان ب نام عادالدّار5مأمور پيگيري و يافتن وي مييود .زمان برخورد اين جادوگر با ثعلا
ناگهان طوفاني درميگيرد و انگشتر جادويي عادالدّار ك نماد و ابزار قدرت اوست ،گم مييود.
انگشتر ب دست ثعلا ميافتد و اينگون تمام آن قدرت جادويي ب سيطرة او درميآيد (همان:
 106ب بعد) .ثعلا ك تا اين بخش داستان تنها ب فکر فرار و حفظ جان خود بوده است ،توسط
ديوان از اسرار جادوگران و پيشبيني آنها از آينده و علت قتلعام و كشتارها ،آگاه مييود.
وي هم نين از راز وجود يمشير پدرش و اسرار انگشتري ك در اختيار دارد ،مطلع مييود.
ازاينرو هدفي واالتر برمي گزيند و با عزم نابودي تمام يياطين و ارادة برپايي آزادي و عدالت و
رهايي از تمام پليديها ،سفري معنوي را آغاز ميكند .ثعلا در سفر خود در معرض حوادث و
فجايع فراواني قرار ميگيرد .ديوان و جادوگران و افراد يرير بسياري ازجمل ضحّاک6ماردوش
سر راه ثعلا قرار ميگيرند (همان .)235 :ليکن او با تمامي آنها ماارزه كرده و آنها را يکست
ميدهد .ثعلا در ميان سفر با «هاروت و ماروت»7مالقات ميكند (همان .)238 /1 :آن دو ك
جادوگري را مييناسند و از اسرار خفي آگاهند ،تنها راز پيروزي ثعلا را «نيگروي ايمان»
ميدانند .ثعلا با ارادهاي افزونتر ب مسير خود ادام ميدهد و در پي سيمرغ8است ك مسير
حقيقت را ب او رهنمون يود (همان .)226 /2 :بگا راهنمايي سيمرغ ثعلا ب يهر جادوگران
.

1 Domdaniel
2.Thalaba
3.Zeinab
4.Irem

5.Abdaldar
6.Zohak

and Maruth

7.Haruth

8.Simorg
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ميرسد و يمشير پدرش را ك در ميان يعل هاي آتش نگهداري مييود ،يافت و ب نارد با
آنها ميپردازد .وي در پايان موفق مييود تمامي جادوگران و يياطين را از ميان بردايت و
نيستونابود سازد .با سرنگوني تمام يياطين و جادوگران ،محمد(1ص) ك نماد حقيقت مطلق
است ،ظهور مييابد و ثعلا از او درخواست ميكند ك رسالتش را آغاز نمايد (همان.)280 :
بحث و بررسي
ياعر براي يخصيتهاي اين اثر ،عناوين اسالمي برميگزيند و از مشخص هاي اين دين
مانند «اهلل»« ،محمد»« ،علي»« ،مسجد» و ...استفاده ميكند .لکن از نظر قاعدة زماني ،اين اثر
فضايي اسطورهاي دارد و ب دوران اساطيري پيشازتاريخ بازميگردد و يرح حوادث دورهاي
است ك يياطين بر انسانها غالب آمده و بر آنها حکومت ميكنند .توضي آنك منابع
اسطوره يناسي همواره سهمي از روزگار اساطيري ملل مختلف را ب سلطة يياطين در زمين
اختصاص دادهاند« .در جايي از يشتها دوران پيشاتاريخ ،دوراني وصف يده ك در آن ديوان
آزادان بگدين سگوي و آنسوي ميرونگد .آنگان همگانگگونگ ك آرزو دايتگند بگا انسگانها
ميآميختند» (يروو« .)81 :1397 ،ديوان در حماس هاي ملي ما اگر از نژادي غير آدميان
يمرده يدهاند؛ ولي از صفات آدميان بيبهره ناودند؛ نانك مانند آدميان گگرد هم جمع
مييدند و سردار و ياه دايتند و ب جنگ مي رفتند و از فنون جنگ آگاه بودند» (صفا:1379،
 . )603ساثي ب وصف نين روزگاري در كنار مضامين يريعتي پرداخت است .اين تلفيق
مخاطب را گاهي ب مسائل و آموزههاي ديني اسالمي در عصري مشخص وارد ميكند و گاهي
وي را ب خارج از تاريخ و فضايي اساطيري رهنمون مييود .پيدايش نين ساختاري ك در
نو خود جالبتوج و كمنظير نيز هست ،حاصل بهرهوري ساثي از آموزههاي دين اسالم و
آموزههاي اساطيري ايراني و اوستايي و مطالعة توأمان آن دو قلمداد مييود .ب عالوه
تأثيرپذيري وي از اثري مانند ياهنامة فردوسي در آن آيکار است .درنتيج تلفيق مااحث
اسالمي با عناصر و نشان هاي باستاني و اسطورهاي مشخصة خاص اين اثر يمرده مييود.
ساثي خود در يکي از نام هايش ب دوستان ،اذعان دايت است ك ثعلا رماني بر اساس آيين
زرديتي است« :بنده رماني را طرحريزي كردهام ك بر اساس آيين زرتشتي ك يک دين
فارسي است ،بنا نهاده يده است .يخصيت اول اين رمان فرزند يک پادياه بزر است ك
توسط يياطين مورد آزار قرارگرفت است .در انتقام از آنها هر ضرب موجب مييود ك
بخشي از تقواي فروكشكردة وجود او مشتعل يود» ).(Warter,Jone Wood,1856:842
1.Mohammad
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يکي از امتيازات اثر ساثي اين است ك از جناة توج ب اساطير ديگر ملل در بين آثار
اروپايي جزو پيشگامان محسوب مييود .آميختگي اساطير اسالمي و ايگراني نيگز افزودن
الي هايي از بينش فلسفي ،اين منظومة رزمي را ب اثري قابلتأمل و كمنظير مادل ساخت
است« .كتاب ثعلا  ،اولين يعر رزمي بود ك ب يکل جدي بگر اساس اسطورهيناسي
فرهنگهاي مختلف و با ترسيم نارد خير و نيکي علي ير تصويرسازي يده بود»
) .(Melton,Gordon,2011:658هر مخاطب در گام نخست پردازش اين منظوم ب لفظ اسامي
التفات خواهد دايت .از اين ديدگاه مشاهده مييود ك ياعر عناوين عربي و اسالمي را براي
يخصيتهاي اثر خود برگزيده است؛ مانند ثعلا  1،زينب 2،عادالدّار 3،خال  4،ميمون  5و ...هدف
مؤلف از اين امر آن است ك مخاطب خود را از همان ابتداي امر در فضاي يک اثر كامالً يرقي
قرار دهد .همانگون ك پيداست ،نامهاي گزينشيده براي يخصيتها ،اسالمي هستند و
نقش اصلي داستان هم يک عرب مسلمان است .در داستان از اهلل ،مک  ،عزرائيل ،اسماعيل،
هود ،صال و...ك همگي عناصري ديني هستند مدام نام برده مييود .نين انتخابي از جانب
ياعر سواي اينك ميتواند نوعي رسالت و ابالغ ديني بايد ،ميتواند ب علت بستر مناسب
اديان يرقي و ظرفيت آنها در پر رمز و راز بودن براي تعريف داستاني آميخت با اعمال
خارقالعاده و سحر و جادو و معجزه بايد ك از مختصات متون اساطيري است.
روش ساثي در روايت اين اثر ب يگردي است ك جهت تحليل آن دو ياخص اصلي مورد
يناسايي قرار ميگيرد و آن اينك اين اثر در دو محور )1 :ساختاري  -روايي و  )2تشکيل
هستة اصلي و طرح قص  ،از ييوة داستانپردازي ياهنامة فردوسي ك خود بر بنياد آموزههاي
زرتشتي و مانوي و زرواني پيريزي يده است ،تاعيت ميكند:
محور ساختاري-روایي
بررسي اين محور ،مخاطب را با ند مشخص روب رو ميسازد:
پیروي از نظام دو بُني .در اين بخش مشاهده مييود ك ريت حوادث با بهرهگيري از
آموزههاي آييني ايراني و اوستايي دناال مييود .اساس ًا گر آن در آغاز امر در اين
داستان ب نظر ميآيد ،پيرنگ ديني و اسالمي اثر و استفاده از اسامي و كلمات عربي است؛ اما
با ديدي جزئيتر و ژرفتر مشاهده ميگردد ك اصل داستان بر پاي نظام دو بُني خير و ير بنا
نهاده يده است .بر اين اساس يخصيتپردازي در اين داستان نيز از همين الگو پيروي كرده
1.Thalaba
2.Zeinab

3.Abdaldar
4.Khawla

5.Maimuna
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است .يخصيت هاي اين داستان ب دو دستة نيروهاي ييطاني و اهريمني و نيروهاي پاکآيين
تقسيم مييوند و كل داستان بر يالودة جدال بين اين دو نيرو پيريزي يده است« .ثنويت
مشخصة دين زرديتي است و آن اعتقاد ب وجود دو نيروي اساساً متضاد است ك
دستاندركار عالماند» (هينلز . )68 :1368 ،در كيش مانوي نيز اعتقاد ب نظام خير و ير وجود
دارد .هم نين «در ميان انديش هاي مانوي و كيگش زرواني در ايگران پيش از اسالم
همانندي هايي است ك اين ساب يده است تا برخي پژوهندگان اين دو كيش باستاني را در
پيوند با هم باينند» (اردستاني رستمي .)10 :1395 ،يکي از اين هماننديها اعتقاد ب بنيان
يالودة هستي بر دو قطب نيکي و بدي است و اين عقيده در باور معتقدان ب آيين زرواني نيز
وجود دايت است .دوگان انگاري كيهاني ك با اختالفاتي در كيش ماني و آيين زرواني و دين
زرتشتي وجود دارد ،در ياهنامة فردوسي تالور يافت است و بهرهوري رابرتو ساثي از آن،
بييک محصول آينايي وي با ياهنامة فردوسي است ك خود متأثر از اديان نامبُرده و ب ويژه
كتاب اوستاست ك ب تقابل بين نيروهاي اهورايي و اهريمني پرداخت است.
شخصی هاي سپید
كساني هستند ك يا خود مظهر پاكي و حقيقت و آگاهيند؛ مانند محمد ،سيمرغ و خود
ثعلا ؛ يا كساني هستند ك در صف مقابل نيروهاي اهريمني قرار دارند .اين افراد يا مورد ستم
واقع يدهاند و يا در برابر ظلم در حال مقاومتند؛ مانند خاندان هوديرا( 1جلد  /1بخش اول)؛ رهار
يهر ارم ك موت 2نام دارد و دخترش ب نام اونيزه( 3همان /1 :بخش سوم ب بعد)؛ زينب مادر
ثعلا (همان :بخش اول) ،هاروت و ماروت (همان /1 :بخش  4و  .)5ليال 4دختر يکي از جادوگران ك
با سوءقصد پدرش نسات ب ثعلا جانفشاني ميكند و ب جاي او كشت مييود (همان/2 :
 .)191نيز جنگجويي ب نام اساس 5ك توسط جادوگران در غار زنداني يده و ثعلا او را آزاد
ميسازد (همان 267 :ب بعد) .اين افراد همگي يخصيتهاي سپيد اين داستانند ك در مقابل
نيروهاي يرير قرار دارند.
سیمرغ .بدون در نظر گرفتن يخصيت خود ثعلا  ،سماوليکترين و اهوراييترين
يخصيتي ك اين اثر بدان پرداخت « ،سيمرغ» است .نقش و كاركرد اين پرنده در داستان
نماياندن راه راست و رهنمون يدن قهرمان داستان ب سمت كشف حقيقت است .اين پرندة
1.Hodeirah
2.Moath

3.Oneiza
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اهورايي ون مريدي كارآزموده در پايان داستان ظاهر مييود و با نماياندن مسير حقيقت،
موجب بيرون كشيدن ثعلا از ديواري و سردرگمي ميگردد .سيمرغ يکي از هرههاي
ياخص ادبيات فارسي است ك در متون بسياري حضور دارد .در آثار حماسي اغلب هرهاي
حکمي ب اين يخصيت داده يده است« .سيمرغ در متون حماسي همانند حکيمي دانا از
همة اسرار آگاهي دارد و ميتواند آينده را پيشبيني كند» (روياني .)95 :1396،سيمرغ در
ياهنام حضوري شمگير و مؤثر دارد .اين موجود اهورايي ك با يخصيت قدسي و
فريت خوي خود پرورشدهندة زال در الارزكوه بوده ،در ند زمان حساس در زندگي فرزند
زال ب عنوان يک راهبَر امدادگر ب كمک او مييتابد؛ يکي هنگام تولد رستم ك زال در اوج
درماندگي ب ياد سيمرغ و وعدة ياري وي مي افتد و با سوزاندن پري ك از او در اختيار دارد،
سيمرغ را احضار ميكند.
بگگگ باليگگگن رودابگگگ يگگد زال زر
گگو زال پگگگر سيمرغش آمگگد ب يگاد
يکگي مجمگر آورد و آتگگش فروخگگت
هم انگگدر زمگان تيرهگگگون يگد هگوا

پگر از آب رخسگار و خست جگر
بخگنديگد و سيندخت را مگگگژده داد
وزان پگگر سيمگرغ لخگتگي بسوخگگت
پديگد آمد آن مرغ فرمگانروا
(فردوسي)265 /1 :1366،

توصي و راهنمايي سيمرغ در اين مرحل بدين وج است:
نيگايگگگد بگ گگيتگي ز راه زهگگش
بيگگاور يگگکي خنگگجر آبگگگگگگگون
نگخستيگن ب مگي مگاه را مست كن
تگو منگگر كگ بينگادل افگسون كند
بگکافگد تهگگيگگگاه سگگرو سگگهگي
وزان پگا بگدوز آن كجا كرد اک
گگيايي ك گويگمت با يير و مگشک
بساي و بگياالي بگگگگر خسگتگيگش
بگگگرو مگال ازآنپا يکگگگي پر من
تگگرا زيگن سخگن يگگاد بايد بگدن

بگگ فرمگان دادار نگگيکي دهگگگگش
يگگکي مگرد بگگينادل پگگر فگگسگون
ز دل بگيم و انگگديگگش را پست كن
بگگ صنگدوق تگا ييگگر بيگرون كند
ناگگايگد مگرو را ز درد آگگگگگگگگهي
ز دل دور كگگن تگرس و تيمار و باک
بکوب و بکن هر س در سايگ خشک
باگگگيني هگمگان روز پگگيوسگتگيش
خجسگگگت بگگگگگگود سگگايگة فر من
بگگ پگگيش جگگگگهاندار بگايد يدن
(همانجا)
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و ديگري در هنگامة نارد رستم و اسفنديار و زخمي يدن رستم:
نگگگ كگرد مگرغ اندر آن خستگي
ازو گگار پيگکان ب بيرون كشيگد
برآن خگستگيهگگگا بگگماليد پگگر

بگگديگگگد انگگگدرو راه پيگگوستگگگي
ب منقار از آن خستگي خگون كشيد
هگم انگگگدر زمان گشت با زيب و فر
(همان)399 /5:

سيمرغي ك ساثي معرفي ميكند ب سيمرغ ياهنامة فردوسي بسيار نزديگک اسگت و در
خلق حوادث اساطيري و دخالت در سرنويت قهرمان داستان نقش اساسي دارد .ثعلا در اين
اثر از اين يخصيت بهرهاي ويژه گرفت است .سيمرغ در اين منظوم ن تنها با هرة اساطيري
خود ،بلک ب عنوان مظهري از حق و راستي ظاهر مييود .توصيفي ك از وي در اين اثر آمده
است ،كامالً نشاندهندة اهورايي بودن اوست .ثعلا ون ب محل وجود سيمرغ ك فضايي پر
از سکوت و آرامش است ،دست مييابد ،در حضگور او تعظگيم كگرده و اينگونگ تقاضگايش را
عرض ميكند:
«اي كهنترين موجودات ،تو ابتداييترين موجودات و فرزان ترين آنهايي.
در اين راه مراي ياري كن.
من مأمور يافتن غارهايي يدهام ك ب اعماق اقيانوسها متصلند.
جاييك در آن تاار جادوگران در حال دروغ و فريباند .اي آنك تگو قگديميترينگي و اي
آنك تو خردمندتريني مرا در اين امر ياريرسان و راه را ب من بنماي.
مرغ كهنسال در مقابل جوان ،شمان متفکر خود را گشود و بگ تقاضگاي او بگدينگونگ
پاسخ داد:
جريان اين رود را ب سمت يمال پگيش بگيگر .در سر شگمة رود ميگان صگخرههگا تمگام
آاليشهاي دنيوي را از خود بزداي و بشور .همآنجا زانو بزن و پروردگار را جستوجو كن و بگا
نيايش ب درگاه او روح خود را تقويگت كن .بگدينسان ارابگة مخصوص حمل يما فگراهم مگي-
آيد.
در اين راه ،جسور ،ليکن محتاط باش .جستوجو كن ك قطعاً خواهي يافت.
و بدان ك خداوند ب هر انساني رسالتي داده است» ).(Shouthey, 1809:226
مالحظ ميگردد ك سيمرغ ثعلا نيز مانند سيمرغ زال نقش رهنمايي و ياري رساني
دارد.
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شخصی هاي اهریمني اين اثر نيز كامالً بر ماناي اساطير ايراني طرحريزي يدهاند.
اينان يخصيت هاي سياه اثر هستند ك يا در دستة جادوگران و يياطين قرار دارند و يا جزو
انسانهايي ب يمار ميآيند ك يرارت و پلشتي در وجوديان نهادين گشت است .در يناخت
يخصيتهاي اهريمني نيز هم نان توج ب گزينش الفاظ ضروري است .يکي از اين يياطين
عادالدّار1است .وي ك بزر ترين اهريمنان است ،جادوگري است ك ب دناال ثعلا ب يهر
ارم ميآيد و در اثر طوفان انگشتر قدرتش را گم ميكند (همان 106 :ب بعد) .لااب  2جادوگر
ييطانصفتي ديگر است ك قصد دارد انگشتر ثعلا را بربايد .ليکن نيروهاي طايعي ب ياري
ثعلا ميآيند و لااب را از ميان برميدارند (همان :بخش هارم) .محارب3نيز جنگجويي يرور
است ك با هدف يافتن هاروت و ماروت با ثعلا همراه مييود .قصد وي نيز ب نگ آوردن
انگشتري است .ليکن ثعلا در نهايت او را نيز يکست ميدهد (همان .)278 /2 :آلودين 4حاكم
يهري آباد و خرم است .او اونيزه ،معشوقة ثعلا را ب اسارت ميگيرد (همان .)3 /2 :ميمون از
جادوگراني است ك ثعلا را طلسم ميكند (همان 118 :ب بعد) .خال و خواهرش ميمون هم از
ديگر جادوگران پليد اين اثر است (همان :دوم /بخش  8و  .)9هم نين اكاا 5از جادوگران و
قاتالن خاندان ثعلا (همان :بخش دوم)؛ و عفريت 6نگ بان دروازههاي يهر دامدانيل است ك
ثعلا او را كور ميكند (همان .)271 /2 :تمام اين يخصيتها اهريمني و پليدند و مدام در حال
ايجاد ويراني و تااهي و در ماارزه با نيروهاي باايمان و سپيد اين اثر قرار دارند.
ضحاک .جالبتوج ترين يخصيت ييطاني ك ساثي در اثر خود ب تصوير كشيده است،
ضحاک 7است .ضحاک با همين لفظ ب گون اي ترسيم گشت ك با ضحاک اساطير ايراني
بسيار مطابقت دارد .ضحاک نيز مانند سيمرغ بازتابي بسيار در ادبيات فارسي دايت است؛
«در ياهنام  ،ضحاک محوريترين موجود اهريمني اين اثر حماسي و معادل اژيدهاک
اوستاي  -اژدهاي س سر هند و ايراني -است ك يکي از بارزترين نمادهاي موجودات زيانكار
در نويت هاي مزديسنا ب يمار ميرود» (قائمي« .)28 :1394،در اوستا از او ب عنوان اژدهايي ك
ب نابود كردن مردم و آن بر زمين است ،سخن ب ميان آمده و ب عنوان قويترين دروغي
ك اهريمن بر ضد جهان مادي آفريده ،ياد يده است» (بهار .)190 :1391،در ياهنام ضحاک
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ب دناال بوسة ييطاني يکي از آشپزان دربار د ار رويش مارهايي بر يان هايش مييود ك
براي تغذي ب مغز سر انسان وابست اند.
بفگرمگود تگا ديگگو گگگون جفگت اوي
باوسيگد و يگگد در زمگيگگن ناپگديگگد
دو مگگار سيگاه از دو كتفگگش بگرسگت
سگرانجامام باريگگد هگگگر دو ز كگفگت
گو يگگاخ درخگت آن دو مگار سيگگاه
پگگزيکگان فگرزانگگگ گگگرد آمگگدنگگد
ز هگگر گگونگگ نگيرنگگهگگا ساختنگگد
بگسگان پزيکگي پگا ابليگا تگفگگت
بگگدو گفت كيگن بگگودنگگي كار بگگگود
خگورش سگگاز و آرامشگان ده ز خگورد
ب جز مغگز مگردم مدهيگان خگگگورش

همگي بوسگگ داد از بگگر سفگت اوي
كگا اندر جهان ايگن يگفتگي نديد
غميگشت و از هر سويي اره جست
سگزد گگر بگمانگگي بديگن در يگفگت
بگرآمگد دگگگربگگاره از كگگتف يگگگاه
همگ يگک بگگگيک داستگگانها زدنگد
مگگگران درد را گگاره نشنگگاختنگگگد
بگگ فرزانگگگگي نگگزد ضحگگاک رفگت
بگمان تا گگگ گگردد ،نگگاايگگد درود
ناگگايگگگد جگگگزيگن گارهاي نيز كرد
مگگر خگگگود بگگميرند از اين پگرورش
(فردوسي)50/1 :1366 ،

در داستان ثعلا نيز ب مانند ياهنام  ،ضحاک يخصي پليد است ك در كوه بست يده و
مارهايي بر دوش او سوارند ك از مغز سرش تناول ميكنند .ضحاک ب ثعلا سوءقصد ميكند،
لکن ناكام ميماند .بي گمان حضور او در اين حماس  ،محصول مطالعات ساثي از اساطير ايراني
است ك در كتب زرتشتي و نيز ياهنامة فردوسي گردآمدهاند .ضحاكي ك اين اثر معرفي
ميكند ،گويا ضحاک پا از قيام كاوه و فريدون است ك در كوهها بست يده است و ساثي
آن را اينگگون توصيف ميكنگد ك مارهاي روييده بر يان هايش از مغز سر خود او تغذي
ميكنند .اينك اين مارها از مغز سر خود ضحاک تناول ميكنند ب بخشي از داستان ضحاک
در ياهنام اياره دارد ك ييطان ملاا ب هيأت خواليگران بگ خورشخگانة ضحگاک راه
مييابد و از مغز سر جوانان براي مارهاي روييده بر يانة ضحاک طعام ميسازد .از آنجا ك
حماسة ثعال روايتي مفصل و مجزا از داستان ضحاک دارد ،ساثي در اين اثر بيش از آن بدان
نپرداخت است .ليکن با همين ايارة كوتاه و با ايجاد حا ُكندكاوي در خوانندة اثر ،ب نوعي
كل اسطورة ضحاک را ب مخاطب اروپايي خود عرض كرده است .بنابر باورهاي زرواني و
زرتشتي ،اهريمن هم ون زروان يا اهورامزدا وجودي ازلي و ابدي دارد و از ميانرفتني نيست.
راك مر او موجب ب همخوردن تعادل جهان هستي مييود .ليکن براي ممانعت از ايجاد
خرابي در جهان اهورايي او را ب بند ميكشند .ازاينرو نمادي اهريمني مانند ضحاک نيز در
ياهنام و در كتاب اوستا در پايان داستان خود از بين نرفت و هم نان زنده باقي ميماند.
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دراينباره آمده است « :ون كاوة آهنگر بر او قيام كرد ،فريدون را ب ياهي برگزيد و ب جنگ
ضحاک برانگيخت .او ضحاک را مقيد كرد و ب دماوندكوه برد و در غاري بياويخت تا هم نان
ب بادافره گناهان خويش آويخت بر جاي بماند» (صفا« .)452 :1379،او تا پايان تاريخ جهان در
آنجا باقي ميماند و آنگاه دوباره ب جهان حمل ميكند و يکسوم آفريدگان را ميبلعد و ب
آتشوآب و گياه آسيب ميرساند تا سرانجا م ب دست گرياسب ك دوباره زنده گشت  ،كشت
مييود» (هينلز« .)85 :1368،فريدون نميتواند و نميبايد دهاک را از پاي درآورد .دهاک نماد
گوهر و سريت ساختار بدي است .ديوانديو است .اگر فريدون دهاک را از پاي درآورد و از
ميان بردارد ،از ديد نماديناسي باستاني  ،معناي آن رهايي و پالودگي آفرينش خواهد بود ب
يکبارگي از هر آن نشان از ددي و ديوي دارد» (كزازي« .)320 :1383 ،ضحاک نماد آز است.
ليکن اگر ويرانگر آفرينش است ،وجودش براي پديداري هستي ضروري است» (اردستاني
رستمي« .)15 :1396 ،فردوسي نيز متأثر از كيش زرواني ،فرمانروايي ديرندة ير را بر هستي
پذيرفت است» (همان .)8:در كتاب دينكرت نيز دراينباره آمده است« :گفتن دادار هرمزد ب
فريدون ك او را مشکاف ك ضحاک است؛ زيرا اگر وي را بشکافي ،ضحاک اين زمين را پر كند
از مور گزنده و گژدم و لپاس و كشف و وزغ» (بهار .)193 :1391 ،ساثي با اطال از اين باور،
ضحاک را زنده در داستان خود گنجانده است ك ثعلا در اثناي سفرش با او برخورد ميكند.
بايد در نظر دايت ك در اين اثر تقريااً تمامي جادوگران و افراد يرير از بين ميروند ،ولي بر
پاية باوري ك در فوق ذكر يد ،در اين اثر ضحاک كشت نمييود و هم نان زنده باقي
ميماند .توج بدين مسأ ل نشانة وسعت اطالعات مؤلف نسات ب محتواي آثار اساطيري ايراني
و آينايي وي با آيين زرتشتي و زرواني است.
مفهوم زمان .بخش اعظم اين قص از آبشخور نشان هاي اساطيري باليده يده ك مناطق
بر زماني ويژه نيست و خارج از قاعدة تاريخ است .از اينرو با مطالعة اين منظوم  ،نميتوان
دريافتِ واحد و قابل تعريفي از مفهوم زمان در آن دايت .از اين ديگدگاه منظومة حاضر را
ميتوان ب ياهنامة فردوسي ياي دانست .در ياهنامة فردوسي نيز مفهوم زمان ب ويژه در
بخش اساطيري آن بسيار متغير است .در ياهنام «زمان در جغرافياي اساطيري بيشتر در
تقويم ذهني حركت ميكند تا فصلي و نجومي .يخصيتهاي حماسي ون ضحاک و
جمشيد ،يکي هزار و ديگري عمر هفتصدسال مييابند يا قهرمانان و بزرگاني ون رستم و
زال حيات ندصدسال اي را سپري ميكنند تا با خويشكاري اساطيري خود تطابق پيدا
كنند  .زمان و مکان در نين جهاني هار وبي خاص ،نامحدود و اسرارآميز دارد ك متکي بر
جهان بيني اساطيري انسان كهن و تفسير ذهني او از گردش روزگار است» (قائمي.)188 :1394 ،
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در ثعلا نيز عهد اسالم با دوران اساطيري در هم تنيده يده و مفهوم زمان را د ار دگرگوني
ساخت است.
تعریف ابزار قدرت ،يکي از خصوصيتهاي آثار حماسي آن است ك در آنها يک وسيل
يا ابزار وجود دارد ك قهرمان اثر ميتواند براي كسب و ب نگ آوردن آن بجنگد .اين ييء
براي قهرمان داستان از خاصيت تابوتوانافزايي برخوردار است ك فارغ از الگوها و قوانين
حسابيدة دنياي حقيقي است .در داستان ثعلا انگشتر قدرت جادوگران ك ب دست ثعلا
مي افتد ،اثري كليدي دايت و همين نقش را در منظوم ايفا ميكند .كاركرد اين انگشتر را
ميتوان معادل پر سيمرغ در دست زال ب يمار آورد .پر سيمرغ وسيل اي منحصرب فرد و ويژه
است ك قدرتي خاص خود دارد.
مراحل جنگ و نبرد .داستان ثعلا مانند بسياري از اساطير ديگر يرح حوادث رزمي و
جنگجويان است .در اين داستان ،قهرمان با هدفي مشخص راهي را آغاز ميكند ك نهايت
خواستة او آزاد ساختن يمشير قدرت از دست يياطين است .در اين طي طريق ثعلا از
سرزمينهايي مختلف ميگذرد ك ميتوان آن را با هفتخان رستم سنجيد .ثعلا و رستم هر
دو در هر مرحل با ايرار و يياطيني روب رو مييوند .ليکن در نهايت سختي و كويش پيروز
ميدان مييوند.
وجود طلسم و جادو .اعمال جادوگران در داستان ،ديگر مشابهت ساختاري اين اثر با
ياهنام است .اين داستان يرح يهر جادوگران است و طلسم و جادو در قالب نيروهايي
خارقالعاده ،مکرر در آن اتفاق ميافتد .در ياهنام نيز نيروهايي جادويي وجود دارند ك يکي
از آنان سوزاندن پر سيمرغ و حاضريدن و ياريرساندن اوست.
امتناع از مباشرت با زنان .ثعلا در سرزمين آلودين ب جشن و مهماني و نوييدن
يراب و ماايرت با زنان دعوت مييود ،ليکن از آن امتنا ميورزد .ب دناال وسوسة زنان وي
نا ار است از دست آنها بگريزد ) .(Shouthey,1809:2/20ابيات اين بخش اثر يادآورد فرار
سياوش از وسوس هاي سوداب در ياهنامة فردوسي است (فردوسي.)240-211 /3 :1366 ،
مکانها و شهرها .ديگر مسألة موردنظر ،توج ب محلها و مکانها و يرايط جغرافيايي
اثر است .در وهلة اول بايد گفت بنابر ذات خود اسطوره و ون ديگر آثار اساطيري يهرهاي
ال بر جغرافياي مورد انتظار امروز منطاق نيست .برخي مکانها مانند بابل ،ارم
نامبردهيده كام ً
و دامدانيل باستاني و اسطورهاي و برخي مکانها ون بغداد و يمن ،پرسپوليا و لانان
تاريخي هستند .الات تمام اماكني ك در اين اثر از آن نام برده يده ،جزو سرزمينهاي يرق و
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تقريا ًا منطقة خاورميان ب يمار ميآيد« .دامدانيل» نام يهري است ك كتاب ساثي با يرح
آن آغاز مييود .اين يهر محل حکومت جادوگران است و فتنة قتلعام خاندان هوديرا در آن
اتفاق ميافتد« .دامدانيل يک مکان افسان اي ك محل زندگي جادوگران يرور ،اجن و افسون-
گران است .اين يهر در اعماق آبها در نزديکي كشور تونا و يا جايي ديگر است .اولين بار
ساثي در اثر ثعلا اين مکان را معرفي كرد» ) .(Brewer,1870:domdanielپاازاين اثر نام يهر
دامدانيل در ديگر آثاري ك بر اساس اساطير يرقي نويت يده بودند ،ب كار گرفت يد .پيش
از آن نيز در اثر داستانهاي عربي ب كار برده يد ).(Arabian Tales, 1794: 228
ارم :پا از دامدانيل يهر مهم ديگر ارم 1است؛ يهري ويرانيده ك ثعلا و مادرش در
فرار از نگال جادوگران ب آنجا ميگريزند .در قرآن از اين يهر نام برده يده است (فجر:
 .)6/15هم نين اين يهر در اساطير و داستانهاي ايراني هميش ب عنوان يهري آباد و پر از
باغ ذكر يده است؛ اما در اين اثر ب عنوان يهري ويران ك در دست جادوگران است ،ياد مي-
يود .در وصف آن آمده است« :اينجا باغ بهشتي يهر ارم است و اين بناهايي ك ميبيني
ستونهاي رفيع كاخ سلطنتي هستند ك يداد پادياه آنها را بنا نهاد .ليکن افسوس ك در
دوران جوانيام ،هياهوي آن دنياي پرازدحام از يک زبال دان بياباني ب گوش ميرسيد»
).(Shouthey, 1809: 12

ند مکان ك در اين اثر نام برده مييود نيز با مکانهايي ك ما در ياهنام مييناسيم،
برابر است؛ مانند يهر بغداد .از يهرهايي ك سر راه سفر ب بابل قرار دارد ،بغداد 2است.
برخالف ديگر يهرها در اين اثر ك ويران و تااهيده هستند ،از بغداد با عنوان يهري پررونق
ياد مييود:
«بغداد يهر صل و آرامش است» (همان.)229:
«ما در طلب يهري باعظمت هستيم .تو در آنجا قصرهاي يکوهمند خواهي ديد .با
ستونهاي هرمييکل سنگي بلند و مساجد پرجمعيت و بازارهايي پررونق ك در آنجا
بازرگاناني زبردست از سراسر دنيا گرد هم ميآيند و كاالهاي سراسر جهان را ب فروش
ميرسانند» (همان.)173 :
ميتوان دليل اين را ك از بغداد ب عنوان يهري آباد ياد مييود بر اين عامل مفروض
دانست ك ديگر يهرهايي ك اين اثر نام ميبرد ،مانند ارم ،دامدانيل و ...توسط ديوان و
يياطين و جادوگران اداره مييوند ك همواره عامل تااهي و پليدي و ويراني هستند؛ ليکن
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براي بغداد نين وصفي نيامده است .در ياهنام از بغداد نام برده يده و اين يهر ب
جنگاورانش يهره بوده است .بهرام گور در زمان پادياهي خود اين يهر را بسيار آباد كرد.
خسروپرويز ،يزدگرد و هرمز نيز از پادياهاني بودند ك بر اين يهر حکمراني كردهاند .بغداد
يهري است ك ارديير پادياهي خود را از آن آغاز ميكند:
بگگ بغگگداد بنشسگت بگگر تخگت عگاج
كمر بستگ و گگرز ياهگگان بگ دسگت

بگگ سگر بگگر نگگهاد آن دلفروز تگگگاج
بيگگاراستگگگگ جگگگگايگاه نشگسگگت
(فردوسي)193/6 :1366 ،

بابل1نيز ب عنوان يهري ويرانيده و تااه ك زماني از بزر ترين يهرها بوده ،در اين اثر
آمده است .اين توصيف از يهر بابل با واقعيت تاريخي اين يهر تطابق دارد .بابل را ك يکي از
نامدارترين يهرهاي باستاني در بينالنهرين است ،كورش فت كرد« .در آن زمان بابل ب
عنوان بايکوهترين يهر جهان معرفي يده بود .عظمت اين يهر در زمان سلوكيان رو ب
انحطاط نهاد و ب تااهي و ويراني كشيده يد») .(Encyciopaedia Britannica:Babylonاز بابل
در ادبيات فارسي بسيار ياد يده است  .در اساطير ،بابل يهري بوده ك ضحاک بر آن حکومت
دايت است« :ضحاک در بابل حکومت ميكرد و بنابر آن در بندهشن آمده است ،دهاک در
بابل قصري ب نام «كولينگ دويت» بنا كرده بود» (صفا .)456 :1379 ،در اثر ساثي ،بابل يهري
است ك ثعلا براي يافتن هاروت و ماروت ب آنجا ميرود .اين يهر با صفت «بابل باستاني»2
و ب عنوان محل كسب اطالعات جادويي و يادگيري سحر و طلسم معرفي يده است .فردوسي
نيز در ياهنام در ميان داستان اسکندر از يهر بابل ياد كرده است .ماجراي فتوحات و
لشکركشيهاي اسکندر ب مناطق مختلف بسيار جادويي و خارقالعاده است .او پا از فت
اقليمهاي بسيار سرانجام ب سرزمين بابل ميرسد و در آنجا نشان هايي بر وي ظاهر ميگردد
ك آنها را يوم فرض كرده و بر مر خود تفأل ميزند .اسکندر سرانجام در همين يهر از
دنيا ميرود .در داستان ثعلا از يهر خراسان نيز ياد مييود .از اين يهر نيز مکرر در ياهنام
نام برده يده است .هم نين از ييراز نيز در اين منظوم نام برده يده است:
«ميهمانان دمادم از نوييدنيهاي گواراي حاصل از انگورهاي طاليي يهر ييراز سر
ميكشيدند»(Shouthey, 1809, VI:18).

1

.Babylon
Babylon

2.Ancient
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هسته و طرح داستان
رابرت ساثي در روايت اصل و كن اتفاقات و حوادث داستان ثعلا نيز نظري ويژه ب
ياهنامة فردوسي دايت است .در تشري اين مسأل نيز بايد ب مركزيت داستان و روايت آن
توج كر د .اثرپذيري وي در اين بخش گاه ب يک الگوپذيري صرف ميانجامد .مطالعة اتفاقات
اين منظوم و تأمل در آن خيلي زود مخاطب را با اين حقيقت روب رو خواهد ساخت ك اين
قص از نظام روايتپردازي داستان باليدن فريدون و ب قدرت رسيدن او پيروي ميكند و اين
اثرپذيري ازآن وي از متن ياهنامة فردوسي بردايت كرده است ،هويداست و تاعيت از اين
داستان در هستة روايي اثر بر خواننده مکشوف خواهد يد و او را بر اين باور ميدارد ك يک
الگوي از پيشمطالع يدة نظاممند در ذهن مؤلف وجود دايت است ك از ديدگاه نويسندگان
اين پژوهش همانگون ك آمد ،آن الگو ،كتاب ياهنامة فردوسي است .بر اساس اين فرضي
برخي يااهتها بين دو اثر پديدار يده ك در طرح اصلي داستان نمود يافت است ك بدين
بيان مييود:
پیشگویي .در داستان ثعلا جادوگران پيشگويي ميكنند يخصي ظهور ميكند ك
يهر آنها را نابود ميسازد .اين بخش برابر با خواب ديدن ضحاک است ك در آن توسط
يخصي ب سختي يکنج خواهد يد .موبدان اين خواب را بر ظهور فريدون و نابودي حکومت
ضحاک تعاير مينمايند:
كسگگي را بگگود زيگن سگپا تخگت تگو
كجگگا نگگگام او آفگگگريگگگدون بگگگگگگود

بگ خگاک انگگدر آرد سگر بخگت تگگگو
زمگگگگگين را سپگگگگگهر همگگگگايون بگگود
(فردوسي)61/1 :1366 ،

عالج واقعه قبل از وقوع .در داستان ثعلا جادوگران ب منظور جلوگيري از ظهور
منجي ك نظام آنها را درهم خواهد كوبيد ،قتلعام راه مياندازند و تمام اعضاي خاندان
هوديرا را از بين ميبرند .در ياهنام نيز عُمال ضحاک ب منظور يافتن فريدون ب كشتار قيام
ميورزند:
نشگان فريگگدون ب گگگگرد جهگگگان
ن آرام بگودش نگ خواب و ن خورد

همگگگي بازجگگگست آيگگگکار و نهان
يگگده روز رويگگگگن بگگگگگگرو الژورد
(همان)61/1:

گریختن قهرمان داستان از مهلکه با کمک مادر .ثعلا از كشتار جمعي جان سالم ب
درميبرد و همراه مادرش زينب از آنجا ميگريزد .در ياهنام نيز فرانک مادر فريدون با
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هويياري تمام براي نجات جان فرزندش او را از نگال روزبانان ضحاک فراري ميبخشد و در
الارزكوه پنهان ميسازد:
خگگگردمنگگد مگگگام فريگگدون و ديد
فگگگرانگگک بگگدش نگگام و فرخنده بود
دوان داغ دل خگگگگستة روزگگگگگگگگگار
كگگگجا نگگگگامور گگگگاو بگگگرماي بگگود
بگگ پيش نگگگهاگگان آن مگگگرغگگگزار
بگگگگگدو گفگگت كين كودک ييرخوار

ك بگگگر جفگگگت او بگر نان بد رسيد
بگگ مگگگهر فريگگدون دل آگنگگگده بود
هگگگگگمي رفگگگگت پويگان بدان مرغزار
كگگگگ نگگگابستگگ بگر تنش پيراي بود
خگگگروييد و بگگگاريد خگگگون بگر كنار
ز مگگگگن روزگگگگاري بگگگ زنگگگهار دار
(همان)63 :

کشته شدن پدر قهرمان توسط عامالن شیطاني .پدر ثعلا ب مانند ديگر افراد خاندان
هوديرا كشت يده است  .در داستان فريدون نيز پدر وي آبتين ب
ميافتد:
فريگدون ك بگگودش پگگگدر آبتيگگگن
گريگگگزان وز خويشتگن گشتگ سيگر
از آن روزبگگانگگان نگگاپگگاک مگگگگرد
گگگرفتند و بگگردند بستگ گو يگگوز

نگال عمال ضحاک

يگگده تنگگگ بگگر آبتيگن بگگگر زميگگن
بگگگرآويخگگت نگگاگگگاه در دام ييگگگر
تنگگي نگگد ،روزي بگگگدو بگگازخگورد
بگگگرو بگگگر سگرآورد ضگگحگگگاک روز
(همان)62:

پي بردن به زندهبودن قهرمان داستان .جادوگران ون ب زنده ماندن ثعلا پي مي-
برند ،يهر ب يهر با هدف نابودسازي در پي او هستند .ليکن ثعلا نيز مدام در حال فرار از
نگال آنان است .در اسطورة فريدون نيز داستان ب همين نحو روايت يده است ك تعقيب و
گريزي مابين نيروهاي ضحاک و فريدون وجود دارد:
خگگگار يگگد ب ضگگحاک يک روزگار
بيگگگگامد از آن كين ون پيل مست
جگز آن هر گگگ ديگد اندرو گارپاي
سگاک سگگوي خگان فريدون يتافت

از آن گگگاو بگگرمگگاي و مگگگرغگگگگگزار
مگگگران گگگگگاو بگگگرماي را كرد پسگت
بيفگگگگنگگد وزيگگگگشان بپرداخت جاي
فراوان پگگژوهيگگد و كگگا را نيگگافگت
(همان)63:

قهرمان داستان ابتدا کودک و ناآگاه اس  .ليکن با آگاهسازي و نصاي مادر ،از نحوة
مر پدر و از رسالت خود باخار ميگردد .اين نقش را ك زينب در ثعلا دارد در ياهنام بر
عهدة فرانک است:
پگگگدر بگگگد تگگگرا ،مگر مرا نيک يوي

ناگگد روز رويگگن مگگگرا جگگز بگگگدوي
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ز ايگگران ب جگگگان تگگگو يگگازيد دست
گگگگ مايگگگ بگگگگگ بد روز بگذايتم
فگگگدا كگگرد پگگگگيش تگگو روينروان
(همان)65:

تحقق پیشگویي .ثعلا در نهايت ب سرزمين دامدانيل بازميگردد و حکومت جادوگران
را ويران ميسازد .بدين ترتيب آن در ابتداي داستان پيشگويي يده بود ،ب حقيقت
ميپيوندد .فريدون نيز موفق مييود قيام كند و حکومت ضحاک را سرنگون سازد .با اين اقدام
پيشگويي خوابگزاران ك در گذيت انجام يده بود ،تحقق مييابد.
روين است ك ساثي روايت اسطورة فريدون و ضحاک را براي طرح و هستة داستان خود
برگزيده است و اين عالوه بر آن است ك ضحاک هم در جاي ديگري از داستان او حضور
دايت.
نتیجهگیري
كتاب ثعلاة ويرانگر اثري حماسي و رزمي است ك ب يکل يک رمان در قالب منظوم ،
در عصر رمانتيسيسم ك معادل دوران بهرهمندي اروپائيان از ادبيات يرق است ،سروده يده
است .ساختار اين اثر تلفيقي از ارزشهاي دين اسالم و آموزههاي دين زرتشتي ،مانوي و
زرواني است .داستان اين منظوم روايت نارد جواني است ك با هدف از بين بردن دروغ و
فريب و نابودي ايرار با يياطين و جادوگران ميجنگد و پا از تحمل مشقت بسيار در سفري
سالکان بر تمام ديمنانش پيروز مييود و ب حقيقت دست مييابد .نويسندگان در اين
ال
پژوهش بدين دستاورد رسيدهاند ك رابرت ساثي نويسندة منظوم  ،در نگارش اثرش كام ً
تحت تأثير ياهنامة فردوسي قرار دايت و ب كشف و يناسايي هماننديهاي متعددي ك اين
حماس با ياهكار فردوسي دارد ،پرداخت اند.
تا پيشازاين در منابع داخلي و در منابع خارجي ندين مقال در باب اين حماس
نويت يده است .ليکن در همة آنها بر وج و يمايل اسالمي بودن آن توج يده است؛
راك ساثي از عناصر دين اسالم ون محمد ،علي و اهلل و از امکان مذهاي در اين منظوم
استفاده كرده است .از اينرو اين اثر را تحت تأثير دين اسالم توصيف كردهاند .ليکن با قدري
مويکافي و تأمل در ژرفساخت اين اثر روين گرديد طاق بندي نظام كيهاني دين زرتشت و
كيش ماني و زرواني ك بر بنياد دو نيروي نور و ظلمت است ،اساس داستانسرايي مؤلف بوده
است .با اين وصف يخصيت ها يا كامالً سپيد و اهورايي هستند و يا سياه و ييطاني ك نزا و
نارد مابين آنها مستمر است .هم نين روين يد اين اثر از دو يخصيت سيمرغ و ضحاک
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در ياهنامة فردوسي نيز بهره برده است .سيمرغ موجودي ايزدي است ك نشاندهندة راه
درست ب قهرمان داستان مييود و ون سيمرغ ياهنام راهگشا و ياريگر است .ضحاک نيز
در اين داستان ديوي است ك ب كوه بست يده است و مارهايي بر دويش سوارند ك از مغز
سرش تغذي مي كنند .در اين داستان نيز مطابق با باور زرواني پايداري ضحاک ك در ياهنام
نيز تالور يافت است ،ضحاک كشت نمييود و ثعلا برخالف ديگر ديوان او را از بين نميبرد.
اين انتخاب هويمندان نشاندهندة وسعت اطالعات مؤلف نسات ب مضمون اساطير ايراني
است .عالوه بر تمام اين الگوپذيريها ،حماسة ثعلاة ويرانگر در طرح اثر خود نيز ك در اين
پژوهش از آن ب «هست و طرح داستان» تعاير يده است ،كامالً از موازين داستان زنده ماندن
فريدون و قيام او علي ضحاک پيروي كرده است و تمام مراحل آن مانند خواب ديدن و تعاير
خوابگزاران ب ظهور يک ويرانگر و پيشگويي در اين باب و هم نين دستور كشتار جمعي و
زنده ماندن قهرمان داستان با كمک مادر ،عليرغم دستور كشتار جمعي و در نهايت قيام علي
حکومت يياطين و يکست آنها ك در داستان فريدون و ضحاک آمده است با همين ترتيب
براي قهرمان اثر خود يعني ثعلا قرار داده است.
هم نين همانندي هاي متعدد بسيار ديگري هم در اساس داستان و هم در جزئيات اثر
ون ب مشابهتهايي در زمان و مکان و نيز بهرهوري قهرمانان از طلسم و جادو و گذر از
مراحل متعدد و پياپي و رويارويي با يياطين و اهريمنان و غلا بر آنها مانند هفتخان
رستم ،همگي مخاطب آگاه را ب اين نتيج خواهد رساند ك آموزههاي زرتشتي و زوراني ك
در ياهنامة فردوسي تالور يافت است ،انگيزة اصلي رابرت ساثي در سرايش اين منظوم است
و وي كامالً در اين باب از ياهنامة فردوسي الگوبرداري كرده است.
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دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي زنجان ،ايران (نويسندة مسؤول)

رضا

اشرفزاده

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،ايران
تاریخ دریاف 1398/12/25 :
تاریخ پذیرش1399/7/21 :

چکیده
پژوهش حاضر با رويكردي روانيناسان ب روش تحليلي -توصيفي با تأكيد بر مفهوم
عشق از ديدگاه ويليام گالسر يکي از مؤلّف هاي پيونددهندة عقل و عشق را در داستان زال
روداب ميكاود .گالسر عشق را برابر با تعهد ميداند .تعهد مانند بسياري از عملكردهاي
ديگر آدمي ،يک رفتار است؛ رفتاري ك با يرگي و پشتوانة عقل انجام ميگيرد .در اين
راستا ضمن تايين برجست ترين نياز اساسي زال ك نياز عشق و تعلق است ب آيکار كردن
ميزان رفتار متعهدان و دور از هفت عادت مخرب هريک از يخصيتهاي پيشبرندة داستان
نيز ميپردازد .از اين منظر نقش آنها را در ب كمال رسيدن عشق معلوم ميدارد .زال
روداب  ،نديمان ،سيندخت ،سام ،منو هر و مهراب ب ترتيب با رفتار متعهدانة خود ب
پشتوانة گفتوگوها و مذاكرههاي خردمندان (مؤلّفة فکر) و كنترل عادتهاي مخربشان،
تصاوير دنياي مطلوب خود را ب تدريد تغيير داده و با پذيرفتن اتحادِ تضادها و تقابلها ،دواير
تودرتوي مانداال را ك با دايرة مهين عشق زال روداب آغاز يده ،در مسير ب كمال رساندن
عشق و مركزيت و يگانگي در مينوردند .از آنجا ك در زبان نميتوان دو واژه را صد در صد
برابر هم دانست ،تعهد عنصري است ك از يکسو بازوي خود را ب دست عقل و از سويي ب
دست عشق داده است .بنابراين با تکي بر اين داستان ميتوان تعهد را ب عنوان يکي از
مؤلّف هاي پيونددهندة عقل و عشق دانست.
کلیدواژهها :تئوري انتخاب ،عشق ،عقل ،تعهد ،زال روداب .
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مقدمه
داستان زال و روداب با رويكردهاي گوناگون همواره موردتوج پژوهشگران بوده است.
آن امروز مي تواند ساب تداوم كيفي اين جريان بايد پيدايي و آيکار ساختن مؤلّف هاي
كاربردي و مؤثر آنها است .تحليل اين داستان ب روش نقد كهنالگويي يونگ با محوريت
ناخودآگاه جمعي بيانگر دليل كشش و جاذبة آن نزد پژوهندگان است .تمركز برخي از
روان يناسان بر خودآگاه روان انسان دليلي بر ناديده انگايتن ناخودآگاه جمعي نيست؛ بلک
اين دو را بخشهاي تشکيلدهندة دايرة روان آدمي ميدانند ك با تعامل و تاادل اطالعات و
انديش ها ،رفتارهاي آدمي را يکل ميدهند .ويليام گالسر تئوري انتخاب1را در سال 1994
ب عنوان يک نظرية پشتياان و تايينگر واقعيت درماني ارائ داد .تأكيد گالسر بر خودآگاه
است .اين نظرية يک روانيناسي مثاتنگر (كنترل دروني) در برابر روانيناسي حاكم بر
كل دنيا (كنترل بيروني) است؛ راك كنترل بيروني ب دليل از بين بردن اختيار و آزادي
يخصي روابط را تخريب ميكند .تحليل داستانهاي ياهنام از اين منظر ب معناي انکار
تقديرباوري حاكم بر نظام داستانهاي ياهنام نيست؛ بلک ضمن پذيرفتن تقدير ب عنوان
يک واقعيت ،گسترة انتخابها را در رفتار مؤثر و نامؤثر يخصيتها ميكاود .مسألة زال دو
يز است .ابتدا متفاوت بودن ظاهر او با ديگران ك ب نظر ميرسد در داستان عايقانة زال
روداب ب ظاهر حل يده است و ديگري عشق .گالسر در كتابي با عنوان «عشق يست »
مفهوم عشق را از زبان دختري ب نام آنت روين ميسازد و آن را برابر «تعهد» ميداند .در
تئوري انتخاب ،تعهد مانند بسياري از افعالي ك انجام ميدهيم يک رفتار است .براي رفتار
از تمثيل مايين رفتار بهره ميگيرد ك دو رخ جلو ،فکر و عمل و دو رخ عقب ،احساس
و فيزيولوژي است .هر هار مؤلّف در انجام يک رفتار نقش دارد و يرگي آنها متفاوت
است .تعهد ،محصول يرگي مؤلّفة فکر است .پژوهش حاضر اين مؤلّف را با خرد و عقلي ك
ميتواند ادراک كند و بر پاية پند نياز اساسي انسان ب مقايسة خواست ها (دنياي مطلوب) و
دايت ها (دنياي واقعي) بپردازد و منجر ب رفتار يود ،برابر ميداند .نياز عشق و تعلق يکي از
نيازهاي بنيادين آدمي است ك گالسر ب طور خاص ب آن تأكيد ميورزد .از رفتار زال ك از
ابتدا نسات ب تأمين اين نياز مورد بي مهري پدر قرار گرفت آيکار است ك اتفاق ًا همين نياز
در يخصيت زال وسعتي بيشتر دارد .او در طي مذاكرات و گفتوگوهاي داستان هرگز
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1Choice

پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوري انتخاب و نگاره مانداال

65



حاضر نيست ارتااطش را با اطرافيان كمرنگ و خدي دار كند .اين در حالي است ك ب
پشتوانة عقل و انديش  ،پاي بند ب عهد و تعهدي است ك ب روداب دارد .ب نظر ميرسد ك
ن تنها او متعهد ب ارتااطش با روداب و اطرافيان است بلک هر يش يخصيت ديگر روداب ،
نديمان ،سيندخت ،سام ،منو هر و در آخر مهراب نيز ب تناسب نو يخصيتي ك براي آنها
در نظر گرفت يده متعهدند و ب يکديگر و هموطنانشان عشق ميورزد .اين پژوهش ،ضمن
پرداختن ب ميزان رفتار متعهدان و دور از هفت عادت مخرب اين يخصيتها و تعريفي ك
از عشق ،دواير بصري مانداال ،خرد و تعهد ارائ ميدهد در پايان نقش تعهد را در پيوند عقل
و عشق معلوم ميدارد .خوانندة متون ادبي ،عرفاني و صوفيان با تضاد و تقابل عشق و عقل
ون سنايي ،مولوي ،سعدي و حافظ و...
روب رو است .اين پارادوكا در آثار اديااني بزر
ديده مييود .بسياري از پژوهشگران بر اين باورند ك در انديشة اين بزرگان ،تضاد عقل و
عشق در مراتب باالتر ب اتحاد اين دو عنصر ميانجامد .اين پژوهش ك با تکي بر مفهوم
عشق از ديدگاه گالسر داستان زال و روداب را ميكاود ،بر آن است ك از اين منظر در قالب
عشق انساني يکي از مؤلّف هاي پيونددهندة عقل و عشق را معلوم دارد .يايد در پژوهشي
ديگر بتوان با نگاهي ژرف آن را ب عشق الهي نيز تعميم داد .ازاينرو در پايان ،عملكرد
يخصيتها با نگارة مانداال1ك سوي مينوي را ديداري مينمايد ،تطايق داده يده است.
داستان زال روداب با رويكردهاي گوناگون موردتوج پژوهشگران بوده است .عالوه بر
منابعي مشهور و ارزيمند ك ياهنام پژوهان در آن ب تحليل اين داستان پرداخت اند،
مقاالتي بسيار در اين زمين نيز نگايت يده است .ازجمل مقالة رحمدل يرفشادهي
( )1385با عنوان «نگاهي ديگر ب قص زال و روداب » ك ب بررسي گونگي ساخت يکني
و گونگي اتحاد تضادها در اين داستان ميپردازد .نادر نادرپور ( )1374در مقال «عشق ب
بلنداي سيمرغ» ضمن روين دايتن نقش يخصيتها در يکلگيري داستان ب محتواي
عايقان اي ك هم ون مرواريد در صدف سخت و خشن جاي دارد اياره ميكند .هايميان
( )1394در پژوهشي با عنوان «بررسي عناصر داستان زال و روداب در ياهنام از منظر
يکليناسي» ب بررسي عناصر اين داستان از منظر مرفولوژي پرداخت ك اساساً با تکي بر
نظرية پراپ انجام نگرفت است .از سويي در آثار ادياان و بزرگان همواره تضاد عقل و عشق
موردتوج بوده است .نيکپناه ( )1394در مقال اي با عنوان «سنجش و سازش عقل ،نقل و
عشق در هرم معرفتي موالنا» اين س مؤلّف را س ضلع مثلث متساوياالضال معرفي
1Mandala
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ميكند و الزمة معرفت از ديدگاه موالنا ميداند .هم نين اوجاق عليزاده ( )1385ب «تقابل
عقل و عشق از ديدگاه عطار» پرداخت است .نگارنده در پژوهش حاضر با تکي بر مفهوم
عشق از ديدگاه گالسر ك نظرية انتخاب را ب عنوان زيربناي امر واقعيت درماني ب كار
ميبرد ،در جستوجوي يکي از مؤلّف هاي پيونددهندة عشق و عقل در داستان زال و روداب
است ك پيشازاين ب آن نپرداخت اند.
مباني نظري
 -1تئوري انتخاب
ويليام گالسر 1در سال  1965نظري اي جديد در خصوص آسيبيناسي رواني،
اختالالت رفتاري و رواني و روش درمان آن ارائ كرد و آن را «واقعيت درماني» ناميد« .او
در برابر رويكرد مسلط سنتي روان – تحليلگري موضعگيري كرده و ادعا ميكند
زيرساختهاي اصلي اختالالت روانيناختي و نشان هاي برخي بيماران ،ن تجرب هاي
گذيت يا سركوبها و خاطرات واپارانگدهيگده بگ حوزة ناخودآگگاه فگرد كگ
«مسؤوليتگريزي» و «ناديده انگاري» واقعيت است» (گالسر .)9 :1394 ،او معتقد است غذا
خوردن ،دعوا كردن ،ياد يدن ،دير سر قرار رفتن و «آن از هنگام تولد تا مر از ما سر
ميزند رفتار است» (همان« .)131 :همة رفتارها از درون ما برانگيخت مييوند و معطوف ب
هدفي هستند .هدف هر رفتار ارضاء يکي از پند نياز اساسي ما است (همان .)10:رفتار افراد
دامن اي گسترده دارد ك هريک ميتواند با يکي از نيازها در ارتااط بايد.
ب طور خاص تئوري انتخاب در هار اصل خالص مييود:
الف) خواست ها (دنياي مطلوب) 2:يکي از اصولي ك گالسر بر آن تأكيد دارد دنياي
مطلوب يا خواست هاي ويژه است .نيازهاي ما باعث مييود براي ارضاء آنها تصاويري را در
دنياي مطلوبمان قرار دهيم« .دنياي مطلوب حاوي تصاويري از افراد ،ايياء و باورهايي است
ك فکر ميكنيم در صورت دستيابي ب آنها ،نيازمان ارضاء مييود و احساسي بهتر
خواهيم دايت .آنها تصاويري هستند از آن ما ميخواهيم نيز آن ب بهترين نحو
نيازهاي ما را برآورده ميكند» (صاحاي.)32 :1394 ،
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ب) نيازها« 1:نيازها بر خالف روانيناسي سنتي ب ترتيب ارضاء نمييوند و فاقد
س يخصيت
سلسل مراتب هستند» (گالسر« .)10:1394 ،اين نيازها ژنتيکي هستند و از اسا ِ
فرد نشأت ميگيرد» ).(Montagens. 2011: 1
«نيازها يامل :عشق و احساس تعلق ،قدرت و خودارزيمندي  ، 1تفري  ، 2آزادي،
بقا و زندهماندن  3است» (گالسر .)10 :1394 ،هر يخص سط ارضاء نياز خودش را دارد ك
براي آن ميكويد و اگر ناكام بماند دست ب رفتاري ميزند ،رفتاري ك هدفمند است.
ازآنجا ك همواره واقعيت با ما هماهنگ و همسو نيست گاه افراد ب جاي جستوجوي
راههاي فراتر ،در راستاي ارضاي نيازهاي خود ،مسؤوليتگريزان رفتار ميكنند .مفاهيم
نيازهاي اساسي انسان ك در راستاي اهداف اين جستار قرار ميگيرد ب يرح زير است:
تعلق 2:همة ما ب دايتن ارتااط با ديگران (حداقل يک دوست) نيازمنديم ب نقل از
گالسر «فقدان پيوند و رابط با ديگران با وجود رابطة ناخشنود تقريااً مناع اصلي تمامي
مشکالت روانيناختي پايدار افراد است» (صاحاي .)29 :1394 ،موارد مرتاط نياز ب عشق و
احساس تعلق عاارت است از :دوستي ،مراقات ،همراهي ،يريک ساعي ،روابط ،صميميت و
يکرنگي ،وابستگي و همكاري.
آزادي 3:ب معناي وجود قابليتي در هر فرد است براي اينك بتواند خودش بايد.
متفاوت و منحصرب فرد  ،آزاد و رها ،موارد مرتاط با آن :دايتن انگيزههاي براي انتخاب،
اختيار ،استقالل (عدم وابستگي) خودمختاري ،دايتن حق انتخاب ،دنياگردي ،يک حق
سياسي و  ...ج) ادراک4:انسان جهان پيرامون خود را از طريق سيستم ادراكي ميبينگد و
دريافتهاي خود را در مکاني ب نام دنياي ادراكي ذخيره و نگ داري ميكند (صاحاي:1394 ،
.)39

د) رفتار5:هر رفتاري ك از انسان سر ميزند عمومي و هدفمند است« .رفتار انسان از
تفاوت و يکاف بين «خواست » و «دايت » نشأت ميگيرد و از هار بخش يا عنصر :الف)
عمل ،ب) فکر ،پ) احساس ،ت) فيزيولوژي يا عملكرد بدني تشکيل مييود .رفتار كلي6
اغلب ب يکل ماييني  5توصيف مييود ك بگ عنوان واحدي منسجم عمل ميكند.

1

Needs
Beloning
3 Freedom
4 Preceive
5 Behavior
6 Total Behavior
2
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رخهاي جلو فکر و عمل ،رخهاي عقب احساس و فيزيولوژي ميبايند .هيچيکي از اين
بخشها بدون ديگر بخشها نميتوانند حضور دايت بايند» (صاحاي.)46-47 :1394 ،
 -2تعهد
از نظر گالسر يزي است ك در بخش پاياني كتاب «عشق يست » از زبان آنت بيان
ميكند «ب محض اينك مردي ب زني بگويد «عايقت هستم» آن زن واقعيت را آيکار
ميكند و ميگويد ك براي او «عشق» و «تعهد» يکي است  ...در فرهنگ واژگان
مترادفهايي ك برايم كارايي دارند عاارتند از :ازخودگذيتگي ،فداكاري ،قول و تعهد و
باالخره صداقت و وفاداري و در نهايت ند مفهوم ديگر ك ب معناي عشق نزديکترند»
(گالسر .)186-188 :1397 ،او ب برابري عشق و تعهد تأكيد دارد.
 -3مانداال
«واژة سانسکريت مانداال ب معني دايره و مركز است؛ اما درواقع اين ساختار پيچيدة
دواير هممركز ك هم دقيقاً ناظر ب كانون مركزياند غالااً در يک يا ندين مربع محاط
است» (دبوكور .)106 :1387 ،در اين دواير همة آن گريزان و دور يوندهاند در مركز فراهم
ميآيند« .يگانگي و بوندگي (كمال) يعني گردآمدن ناسازها (اضداد) و فراهم آمدن آنها در
يک ار وب و ازآنروست ك دايره نمادي است از وحدت و تماميت» (يونگ 1386 ،الف:
)365؛ ب عاارتي دواير بيروني نشاني از پراكندگي و آغاز سفر روانند ،سفري ك با گذر از
زين ها براي رسيدن ب فردانيت در بستر زمان ب ژرفاي دايره كهين ميانجامد.
 -4عشق بر مبناي تئوري انتخاب
عشق در لغت ب معني سايدن و الصاق است؛ اما در اصطالح «مرضي است از قسم
جنون ك از ديدن صورت حسن پيدا مييود و گويند ك آن مأخوذ از عشق است .آن نااتي
است ك آن را لاالب گويند ،ون بر درختي بپيچد آن را خشک كند .همين حالت عشق
است .بر هر دلي ك طاري يود صاحاش را خشک و زرد كند» (دهخدا :1372 ،ذيل واژه) .در
نظرية انتخاب ،احساس تعلق يکي از پند نياز اساسي انسان است ك گالسر ب آن تأكيد
ميكند .روابط ما كليد بسياري از رفتارها و اساس بسياري از تصاوير ذهني ما است .او تأكيد
ميكند ك همة ما ب دايتن ارتااط با ديگران (حداقل يک دوست) نيازمنديم .دوست كسي
است ك ب هنگام نياز بتوان ب او مراجع كرد و او نيز در همان لحظ كنار ما بايد .اين نياز
زماني ك ب اوج خود ميرسد «عشق» است .گالسر در كتاب «عشق يست » در متني
محاورهاي و جذاب ماجرا و گفتوگو با دختري را يرح ميدهد كگ سالها بگراي انتخاب
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هم سر روابطي را تجرب دايت گر موفق ناوده است و اينک ب دناال معني عشق
ميگردد .او و گالسر ب دناال معناي عشق در روابط انساني هستند .نکاتي ك از اين منظر
در باب عشق ميتوان بيرون كشيد اين است ك «عشق دست كشيدن از خواست هاست و
مذاكره كردن زياد آسان نيست؛ زيرا دست كشيدن از خواست ها آسان نيست» (گالسر:1397 ،
 .)61ب گفتة گالسر «مذاكره رفتاري است ك ب جاي هفت عادت مخرب ميتوانيد ب كار
كاري ميتوانم
گيريد ازآنجاييك فقط خودتان را ميتوانيد كنترل كنيد با بيان اينك
براي حل مشکل انجام بدهم مذاكره ميكنيد ن بر اساس كاري ك ديگري ميبايد آنجام
بدهد يا از آنجام آن خودداري كند» (همان .)58 :در حقيقت عشق كنترل ،تهديد ،انتقاد،
عيبجويي ،يکايت و باالتر از هم غرور و خودخواهي نيست .هم نين توصي ميكند ك
يما ب هم عشق بيشتري دايت باييد ب همان نسات اين تسليم يدن ب
«هر
پنجاهپنجاه نزديک است» (همان .)59 :گلسر در گفتوگوهاي خود با دختري ب نام آنت ب
اين نتيج ميرسد ك برخي افراد عايق رؤياي عشق هستند ،ن كسي ك با او در ارتااط
است .برخي محققان ينيداري بودن عشق در منظوم هاي حماسي را «نايي از جنا هاي
خيالي و رؤيايي عشق و معشوق» ب ويژه در جوامع يرقي ميدانند (ستاري.)227 :1379 ،
درحاليك گاهي عشق از مرحل عايق عشق يدن گذر ميكند و ب ازدواج و دايتن فرزند
منجر مييود .ب اعتقاد برخي محققان «اقوام ابتدايي ظاهراً عشق را ندان نمييناسند.
در زبان آنان ب ندرت كلم اي براي بيان آن پيدا مييود محرک آنان ب ازدواج ،آن ما
عشق ميناميم ،نيست بلک بيشتر ميل ب دايتن فرزند و غذاي مرتب است» (دورانت:1377 ،
 .)126گالسر و آنت در اين گفتوگو ب اين نتيج ميرسند ك «عشق حركتي صعودي است
ك ب نتيج منجر مييود و اين درواقع بيشتر از يک احساس است» (گالسر .)86 :1397 ،در
اولين قدم ،دوست دايتن خود است ك با خودخواهي امري متفاوت است .پذيرفتن خود با
وجود هم اضداد و تقابلهاست و در پايان ميگويد« :تصور ميكنم ك عشق يک تعهد است
و تشاي هم نيست ك بگويم عشق ياي تعهد است .درواقع عشق همان يک كلمة ساده
يعني تعهد است .كلماني مثل توج و احترام ،گوش سپردن ،حمايت ،اعتماد و باالخره
ل ارتااط ِمتعهدان اند» (همان .)181 :تاكنون عشق را از منظرهاي مختلف ب
مذاكره ،مکم ِ
ندين گون تعريف كردهاند .از ميان آن با اهداف اين پژوهش همراستا است تعريفي
است ك نادرپور در مقالة «عشقي ب بلندي پرواز سيمرغ» ارائ داده است« .ب گمان من
عشق از ياد بردن خود براي خاطر ديگري نميتواند بود؛ بلک ب يادآوردن خود از بركت
وجود ديگري است ب عاارتيديگر عشق آين اي است ك عايق را ب خودش مييناساند .ب
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تعاير او با تحريف كالم دكارت «من عايقم پا هستم» ( 7نادرپور .)458 :1374 ،در
عايقان هاي ايراني و داستانهاي عايقانة ياهنام هجران و فراق و آه و نال دوري از
معشوق معمول نيست .ثمرة عشق رضايتمندي و يادي است« .در ميان عشقهاي مشهور
ادبيات جهان كمتر داستان عايقان اي را ميتوان يافت ك هم ون ماجرا دلدادگي زال و
روداب پر از ديواري و فداكاري و خالي از هرگون خواري و زاري بايد و آنهم يور و
كشش را بااينهم نثار و ايثار در هم آميزد و از فروافتادن در طاسهاي لغزان طمع و
نيرنگ بازدارد» (همان .)460 :اين ديواريها ب ياري «عقل» هموار مييوند« .عقل در
حوزه هاي مختلفي نظير فلسف  ،عرفان ،اخالق ،فق  ،دين و ...ب كار رفت است و از نظر لغوي
« ب معني خرد ،دانش ،فهم ،قيد ،عقال و ضد جهل و حمق ،هوش و يعور ذاتي است و نيز
ب معني جوهر مجردي است ك ذاتاً و فعالً مستقل است و اساس جهان ماوراي طايعت و
عالم روحانيت است» (سجادي .)482- 483 :1375 ،در نظر انديشمندان اسالمي «عقل عملي»
در برابر «عقل نظري» قرار ميگيرد قوة تدبير زندگي و سعادت اخروي است ك پا از
تميز ،عقل نظري ،نيرويي در انسان است ك ب واسطة آن انسان تفکر ميكند و سخن
ميگويد و مطالب را مستقل از يرايط بيروني يا اخالقي تميز ميدهد» (خرمشاهي:1386 ،
 .)689-690الات ب نظر نميرسد ك بتوان اين دو حوزه را ب كلي از هم جدا دانست .در
آيين مزدايي ،خرد از مقول نيکي است؛ هم نان ك در ياهنام  ،از مقولة نيکي و مصدر
بسياري از خصال نيک است« .مقارنة خرد ياهنام با خير و نيکي ب اندازهاي است ك هر
كا از خرد دوري گزيند ب بدي ميگرايد و از تاعات فعل بد خويش گرفتار رند و عذاب
ميگردد» (وجداني .)46 :1391 ،فردوسي «پتيارههايي هم ون كردار بد ،يتاب ،تندي ،تکار،
نگاراستي ،آرزو ،كيگن ،آز بيگداد و ...را آفگات خرد مييمگارد» (همان .)47 :بگ عاگارتي
عملكردهاي پتياره و زيت نيز توفيق در كار خود مييابند .ازاينرو ب نظر ميرسد عقل
مي تواند در تعامل با احساسات ،فيزيولوژي ،غرايز ،يور و يعور و ناخودآگاه پلکان تعالي را
طي كند .مؤلّفة فکر در مايين رفتار نيز كاركردي اين نيني دارد و در فرايندي ك در
ارتااط با س مؤلّفة ديگر است ب تشخيص و تميز ادراكات خود و مقايسة آن با تصاوير
مطلوب و رفتارهاي مسؤوالن ميپردازد .ماداميك با دريافت پيام ناكامي مؤلّفة احساس،
كنترل مايين رفتار را ب دست ميگيرد يتابزدگي ،تندي و تکار و ...را رفتار ميكند.
فردوسي در وصف و ارج نهادن مقام خرد آن را دستگير ب هر دو سراي ميداند .هار
مؤلّفة مايين رفتار ما در خدمت پاسخگويي ب هم نيازهاي ما هستند .ازجمل نيازي ك در
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پشت باورهاي ما نهفت است .تقابل عقل و واژه عشق در ذهن و تاريخ ادبيات همواره انسان
را ب خود مشغول دايت است و از منظرهاي گوناگون ب آن پرداخت اند .هريک از اين دو در
ذهن انديشمندان گاهي ب سود ديگري ب كنار ميرود تا ساب پررنگتر يدن و اهميت آن
يود و گاهي آنها را دو پارة يک كره ميدانند ك دايرة فرديت و وحدت را ب ثمر
ميرسانند و بر اين باورند ك «عقل نيز مانند ساير موجودات از عشق برخوردار است»
(استاجي .)1 :1397 ،هم نان ك ب نقل از سرّامي «مطالعات عملي و نظرية فرويد ب اينجا
انجاميد ك همانگون ك در جهان اسطوره دوگانگي از مااني ساختار روان انسان است ،هر
ن اسطوره از درون با خويشتن در تضاد است .كشف غرايز متضاد
آدمي زادي ونان قهرما ِ
اروس و تاناتوس ،فرويد را ب اينجا هدايت كرد ك اگر وحدت هويت آدميزاد از درون
دستخوش تضاد و حتي گاهي تناقض ناايد نميتواند تطور بپذيرد و در آدمي صورت
تحوالت بزر افراد و اجتماعات بشري در طول هزارهها توجي پذير نخواهد بود» (سرّامي،
 .)101 :1382هم نان ك در عرفان آوردهاند ك «در مراحل نفساني و مقامات روحاني ك
عشق ترجمان آن است اضداد هم با هم موافق خواهند يد» (ياسمي .)528 :1313 ،در ادام  ،با
تکي بر مفهو م عشق از منظر گالسر و اصول نظرية انتخاب ،يکي از مؤلّف هاي پيونددهندة
عشق و عقل را ميكاويم.
بحث و بررسي
پاازآنك سام و زال يکديگر را بازمييابند و سام عازم فت مازندران و گرگساران
مييود ،سيستان يا زابلستان را ب زال سپرده و او را ب يادي و يادگيري سفارش ميكند.
روزي زال همراه سپاهيان عازم يکار مييود .نزديکي يهر كابل فرود ميآيد .مهراب ،ياه
كابل ،آگاه يده ب استقاال او ميآيد و او را ب مهماني دعوت ميكند .در ديدار اول مهر
مهراب در دل زال مي نشيند .با تحسين زياايي مردان از مهراب ،يکي از حاضران جرأت
مييابد ك جمال دختر مهراب را وصف كند .در آن زمان است ك رؤياي عشق ،در ذهن زال
جان مي گيرد و اين تصوير بر تمامي تصاوير موجود در ذهن او ساي ميافکند .از سوي ديگر
وصف زال نزد روداب نيز او را در آتش عشق و ايتياق ميسوزاند .روداب در راه اين ايتياق
قدم پيش مي گذارد .راز خود را با نديمان در ميان گذايت در ابتدا با مخالفت آنان مواج
مييود و خشم خود را بروز ميدهد؛ ولي ازآنجاك روداب در دنياي مطلوب آنان جاي
دارد ،آنها با رفتار متعهدان خود ديدار اين دو را ميسر ميسازند .پاازاين ديدار است ك
هر دو عهد مي بندند براي وصال كويش كنند .از سخنان پرمهر و رضايتمندان و هم نين
احترامي ك براي عهد و پيمان قائلند ،تعهديان ب يکديگر آيکار است .از آن زمان ك
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مهراب ،زال را ب كاخ خود ميخواند ،زال با اولين دغدغ هاي حاصل از تعارض در ذهن و
روانش مواج مييود .پيوند دو فرزند از دو سرزمين اهورايي و اهريمني ك خود مانع
بزرگي براي ب ثمر نشستن اين عشق است .مقاومت سيندخت و مخالفتهايي ك در رفتار،
سام ،منو هر و مهراب ظاهر مييود انجام كار را ديواري ميسازد .از سويي حفظ رابط با
فرزندان و از سويي باورهاي ديرين يان ك ملکة تصاوير مطلوب ذهنشان است ،آنها را بر
سر دوراهي قرار ميدهد .سرانجام باتدبير و ارهجوييهاي زال ،روداب  ،سيندخت و
ي روداب  ،رضايت بزرگان
آيندهنگري منجمان و ياري نديمان با ناديده انگايتن تاار ضحاك ِ
حاصل يده و پيونديان با خرسندي انجام ميگيرد.
مسألة زال دو يز است .ابتدا متفاوت بودن او در بدو تولد و ب دناال آن مسألة دوم
يعني عشق .اگر در اين بخش از داستان ب ظاهر مسألة اول حل يده است ،گالسر ضمن
تأكيد بر اينك ما قرباني گذيت خود نيستيم ،تأثير گذيت را بر اكنون رد نميكند؛ بلک بر
اين باور است ك ما ميتوانيم براي اكنون خود انتخابي هويمندان دايت باييم .ازاينرو
زال نيز در جريان عشقش ب روداب بارها زيركان ماجراي انداختن زال را در كوه ،ب سام
يادآور مييود؛ ب اين قصد ك انسانها ازجمل خود او نيز ميتوانند تصاوير دنياي
مطلوبشان را دستكاري كنند و تغيير دهند؛ اما در اين گفتوگوها هرگز حاضر نيست
رابط اش را با سام خدي دار كند« .در تمام طول زندگي محيط پيرامون فرد بر تصاويري ك
در دنياي مطلوبش قرار ميدهد تأثير ميگذارد .دقت كنيد ك ميگوييم تأثير ميگذارد ولي
تعيينكنندة نهايي نيست» (صاحاي .)36 :1394 ،آنجا ك عشق ب روداب را در برابر خرد قرار
ميدهد ،ميتوان خرد را ب دنياي مطلوب ديگران و اطاعت از آن را مصلحتانديشي تعاير
كرد .ب نظر ميرسد نياز ب آزادي ب معني منحصرب فرد بودن و ب انجام رساندن امري ك
تضادي با رفتار مسؤوالن ندارد در يخصيت زال پررنگ جلوه ميكند« .يخصيت زال در
محيطي وحشي و بيپروا يکل ميگيرد و همين طايعت آزاد و بيپروا موجب يکستن
ن ياه) و ساخت سُنت (ممنوعيت پيوند نسل اهورامزدا و نسل
ساخت قدرت (تابوي فرما ِ
اهريمن) مييود» (رحمدل يرفشادهي.)11 :1385 ،
دل زال يکبگگگاره ديوانگگگگگ گشگگگت

خگگرد دور يگگد عشگگق فرزان گ گشگگت 8
(فردوسي)185 /1 :1396 ،

از سويي در جريان رفتارهايي ك از زال سرميزند برجست بودن نياز عشق و تعلق در او
آيکار است؛ راك همواره در هم سو نمودن راي بزرگان با خواستة خود كويش ميكند و
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اگر رفتار پرخاشگران اي از او سر ميزند با انجام رفتار جديد دل آنها را ب دست ميآورد.
در رفتار روداب نيز اعمال قدرت ب مفهوم كنترل بيروني ديده نمييود .او نيز نگران
رابط اش با پدر و مادر است .رفتار غالمان و پرستندگان زال و روداب نشان از همرايي و
وفاداري آنها ب اين دو ياهزاده است .آن در وصف هر دو براي ديگري ميكنند
ارزشهاي ديرين اي است ك در دنياي مطلوب ايرانيان جاي دايت است .تعهد در رفتار
غالمان ك اغلب ناديده گرفت مييوند ،يکي از تأثيرگذارترين عوامل در ب ثمرنشستن اين
عشق است .پيشنهاد موبدان نويتن نام ب سام است .آنها راه گفتوگو و مذاكره را
درپيش ميگيرند .در ياهنام يرو نام ها ب گون اي است ك عالوه بر رعايت سنتها و
ضوابط حاكم بر مکاتاات ،از ديدگاه روانيناسي ابتدا با احترام و كاربرد جمالتي ك
ب گون اي بتواند در دنياي مطلوب مخاطب ِنام قرار بگيرد تا تأثيرگذار بايد ،آغاز مييود.
ابتدا با ياد جهانآفرين ،يادي و قدرت را در دست او ميداند درحاليك محتواي نام
سريار از انتخابها و راههايي است ك براي ب دستآوردن خواست هايش ب كار ميبرد.
ب نوعي تسليم در برابر جهان و جهانآفرين است و از سويي ب دناال اميد و انتخاب .سپا
يرو ميكند ب توصيف قدرت و توانمنديهاي سام تا آنجا ك او را استاد هنرآموزي و
برافرازندة مؤلّفة خرد ميداند.
بگگگگ مگگگردي هنگگر در هنگگر سگگاخت

خگگگگگرد از هنگرهگگگگا بگرافگراختگگگگ
(همان)206 /1 :

و با جمل اي دلنشين خود را در دنياي مطلوب او جاي ميدهد:
مگگگن او را بسگگان يکگگگگي بنگگگگدهام

بگگگگ مهگگگرش روان و دل آكنگگگدهام
(همان)

آرامآرام خواست اش را با ب يادآوردن پيمانشان بيان ميكند و ارادة سام را در برابر
خواستة خداوند نا يز مييمارد .زال ب دليل نياز تعلق يديدي ك ب پدر دارد همواره
براي حفظ رابط با او ميكويد و اين در حالي است ك سعي در رسيدن ب خواست اش
دارد.
اگر ا حساس اندوه و خشم در رفتار سام پا از خواندن نام بر ساير مؤلّف هاي
مايين رفتار او يره مييود ،ب زودي ميتواند با كنترل احساس خردمندان بينديشد .سام
نيز پا از بيدار يدن ،گفتوگو و كسب آگاهي ،نظر ديگران را در پيش ميگيرد .گفت هاي
سام فرايند انديشيدن او را آيکار ميكند .انديش اش سرگردان در گسترة تعارض بين
تضادها و تقابلهاست .ب نظر ميرسد يکي از محوريترين پيامهاي داستان همين انديش اي
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است ك در صورت متحد ساختن اين تضادها در دايرة ذهن ميتواند فرديت و كمال از آن
ب ثمر برسد ب نظر ميرسد ك پرسش از منجمان ب نوعي توج ب گوهر و يناسايي
توانمنديهاي يخص و نيازهاي اوست  .موافقت سام يادماني زال و روداب را ب دناال دارد.
ي
روداب تمام كويش را براي امانتداري انجام ميدهد؛ اما سرانجام سيندخت با زيرك ِ
مادران از راز او آگاه مييود.
همگگگي كگگگژ دانسگگگت گفتگگگگار اوي

بيگگاراسگگگگت دل را بگگگگ پيکگگگگار اوي
(همان)213 /1 :

رفتار سيندخت الگوي مايين رفتاري است ك از ابتدا سعي در غلا بر خشم خود دارد
و با گزيدن خلوت براي مدت كوتاهي ب خود فرصت ميدهد تا ب رخهاي رفتارش مسلط
يود.
در ك گگاخ بگگگگر خويشت گگن بگگر باسگگت

از انگگگديشگان يگگگد بگگگ كگگردار مسگگت
(همانجا)

اگر

با ينيدن دروغ نديمة روداب خشمگين مييود:
ب دست همين زن كگ كنگديش مگوي

زدي بگگگر زمگگگين و كشيگگگگدي بگگگگروي
(همان)214 /1 :

رفتار مهراب پا از ينيدن اين ماجرا كامالً تحت تأثير مؤلّفة احساس است .بردايتن
يمشير ،لرزان گشتن تن ،رنگ باختن و خشم ،رفتارِ حاصل از يرگي احساس است.
سکوت ب هنگام روداب نيز فرصتي براي انديشيدن مهراب است .مهراب نيز ب جاي انجام
رفتار مخرب ،سکوت ميكند .در نظرية انتخاب و بسياري از روشهاي مشاوره سکوت
ب موقع مراجع و مشاور اهميت دارد؛ راك براي هر دو «امکان گردآوري و مرتب كردن
افکار ،ب دست آوردن بينش ،روين يدن تصاوير و ادراكات ذهني را فراهم ميكند تا ب
تنظيم برنام هايشان بپردازند .يکستن بيموقع سکوت معموالً باعث ازبينبردن كويش
ذهني مؤثر مراجع مييود» (صاحاي .)78 :1394 ،يک تصوير مطلوب مشترک ميان اين روداب
و مهراب وجود دارد:
بگگگگ يگگزدان گرفتنگگد هگگگر دو پنگگاه

هگگم ايگگن دليگگده مگگاه و هگگم پگگيشگگگاه
(همان)220 /1 :

گالسر در روند گفتوگوها زبان نظرية انتخاب را نين توصيف ميكند« :در مقابل
كنترل بيروني و هفت عادت مخرب (انتقاد ،سرزنش ،يکايت ،غرغر ،تهديد ،تناي و حق
حساب دادن) زبان كنترل دروني وجود دارد (گوش سپردن ،حمايت ،تشويق ،احترام،
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اعتماد ،پذيرش و گفتوگوي هميشگي بر سر موارد مورد اختالف) ك ميتواند مؤثر بايد»
(گالسر .)23 :1388 ،سيندخت يکي از يخصيتهايي است ك ب طور آيکاري اين زبان را ب
كار ميگيرد .او مانند بسياري از يخصيتهاي ديگر ياهنام در امر گوشسپردن ب سخنان
ديگران توج دارد .هم نين با همدلي و اميد دادن ب سام و تمركز بر بخش مشترک دنياي
مطلوبشان او را آرام ميكند:
اگگگر نگگد بايگگگد يگب ديگگگر يگگاز
يگود روز گگون شگگم رخشگگان يگگود

بگگگگرو تيرگگ گگي هگ گگم نمانگگ گگد دراز
زمين گگون نگيگگن بدخشگان يگگود
(همان)237 /1 :

مهراب نيز عليرغم دايتن احساس خشمي ك حاصل دريافت پيام ناكامي است با گوش
سپردن ب سخنان سيندخت آرامآرام ب تغيير تصاوير دنياي مطلوب خود ميانديشد.
سگگپرده ب گ سگگيندخت مهگگراب گگگوش

دلگگي پگگر ز كينگگ سگگري پگگر ز جگگوش
(همان)219 /1 :

از آنسو پا از آگاهي يافتن منو هر از خواست زال و روداب  ،نگران گزندي است ك از
نتيج پيوند اين ناهماالن ب ايران رسد .منو هر نيز در انديش تضادها و تقابلهاست.
گون ممکن است همالوناهمال ،زهر و ترياک ،تيزي و نرمي ،گوهر و هنر ،خوبي و بدي،
آيوب و صل گرد هم آيند.
سام را فراميخوانند .منو هر از سام خواست اي دارد؛ ليکن ب ييوهاي خردمندان در
آغاز از او گزارش نارد گرگساران را ميگيرد ،سپا ياي را ب يادي و تفري ميگذرانند
آنگاه خواست اش را مطرح ميكند .يکي از رفتارهاي مخرب منو هر ك هرگز اين پيوند را
برنميتابد ،تصميم حمل ب هند و كابل است.
بگگ هندوسگگگتان آتگگگش انگگگدر فگگگروز

همگگگ كگگگاخ مهگگگراب و كابگگگل بسگگگوز
(همان)226 /1:

خار ب زال ميرسد .راه حل را در گفتوگو با او ميداند .زال ك سعي در حفظ رابط اش
دارد در آغاز همة آداب ورود و گفتوگوي خردمندان با پدر را رفتار ميكند .ازاينرو امکان
پذيرفت يدن سخنان زال بسيار است.
پگگدر گگگر بگ مغگگگز انگگدر آرد خگگگگرد

همان گگا سخ گگن بگگگگر سخ گگن نگگ گگذرد
(همان)228 /1:

يکگگگگي آفري گگن ك گگرد ب گگر سگگام گ گگرد
كگگگ بيگگگداردل پهلگگگوان يگگگاد بگگگگاد

وز آب دو ديگگگگده همگگگي گِگگل سگگپرد
روانگگگگگگش گگگراينگگگگگدة داد بگگگگگگاد
(همانجا)
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زال دوباره رفتار گذيت پدر را يادآوري ميكند؛ اما همراه با آن ب تواناييهايش باور دارد:
ندانگگگم همگگگي خويشتگگگن را گنگگگگاه
مگگگگگر آنگگک سگگگام يلستگگگم پگگگگدر

ك گ بگگر مگگن كسگگي را بگگدان هسگگت راه
دگگگر هسگت بگگگا ايگگگن نگگژادم هنگگر
(همان)229 /1 :

زال عملكرد پدر را ستيز با واقعيتهاي زندگي ميداند .مخالفت اين بار او را هم مقابلة
بينتيج با دنياي واقعي ميداند و با يادآوري ماهيت سفيد و سياه بودن پديدههاي جهان
عملكرد او را ستيزي بيهوده مييمارد:
تگگو را بگگا جهگگانآفرين اسگگت جنگگگ

ك از گ سگياه و سگپيد اسگت رنگگگ
(همانجا)

سام خردمندان ميپذيرد و با آرزوي همراه بودن خواست خداوند با نويتن نام ب
منو هر ياه تدبير ميكند .در آغاز نام ب رسم نام نگاري ك در ياهنام هست ابتدا با نام
جهانآفرين آغاز ميكند و با سپردن ارادة كارها ب او ،ارادة خود و مخاطب نام را نا يز
مييمارد:
هر آن يگز كگو خواسگت انگدر بگوش

بگگگگر آن اس گگت گگگگرخ روان را روش
(همان)231/1 :

سپا با ذكر يکوه و قدرت ياه و كويش خود در راه حفاظت از قلمروها و يجاعتش
خواستة خود را آرامآرام ب زبان ميآورد .از سويي ديگر ياهد يرگي مؤلّفة احساس بر
رفتار مهراب هستيم .سيندخت با رفتار خالقان ك نشان از تعهد هم سوية او دارد با تمثيلي
مهراب را ب انديشيدن و بازنگري تصاوير دنياي مطلوبش دعوت ميكند:
زدم داستگگان تگگا ز راه خگگگگرد

سپهاگگد بگگ

گفتگار مگن بنگرد
(همان)217 /1 :

مهراب براي رهايي از ناكامي ،قصد جان همسر و دخترش را ميكند .سيندخت با
رفتاري مدبران مانع او يده و با همدلي و اميدبخشي ب مهراب پيشنهادي ميدهد و اره
كار ميكند .خود را ون مردان ميآرايد و با هدي هاي فراوان رهسپار زابل مييود .با آمدن
زن و هدايا ،سام در تعارض انتخاب خواست زال و ياه است .سيندخت با گفتاري رب پا
از ستايش راي و دانش و دالوري سام از بيگناهي كابل ميگويد .ابتدا از سام تعهد ميگيرد
ك جان او را گزندي نزند تا خود را معرفي كند .سام ب نا ار بر سر پيمان خود است .او
سخنان سيندخت را ميپذيرد اگر در نام اي ك ب منو هر مينويسد از روداب ب نام بچ
اژدها ياد ميكند معلوم است ك هنوز در تصاوير دنياي مطلوبش قرار نگرفت است و در
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ابتداي نام آن را از دنياي واقعي خود ادراک دارد بيان ميكند؛ يعني تفاوت گوهر زال و
روداب و تقديري ك جهانآفرين رقم ميزند:
يمگگا گگگگر گگگ از گگوهر ديگگگگريد
نين است گيتي و زيگن ننگگ نيسگت

همگگان تگگگاج و اورنگگگ را درخوريگگگد
ابگگگگا كردگگگار جهگگگان جنگگگ نيسگگت
(همان)242 /1 :

ازآنجاك سام در تصاوير دنياي مطلوب ياه قرار دارد سخنان خردمندان و
خواهشگون اش در او اثر ميكند .از سويي با رايزني منجمان و طرح پرسشهايي از زال
قابليت ،هنر فر و يکوه حاصل از اين پيوند را ميسنجد و ب توافق ياه ميانجامد .تغيير
تصاوير مطلوب در ذهن همواره كار ساده و آساني نيست ك در اين داستان فرايند آن با
دادن آگاهي ب يکديگر و مذاكرههاي خردمندان و تا حد امکان ب دوراز يرگي مؤ ّلفة
احساس و با كنترل دروني عادات مخرب صورت ميگيرد.
(جدول الف) ابيات مربوط ب رفتار متعهدان و هفت عادت مخرب يخصيتها را معلوم
ميدارد و (جدول ب) ب نيازهاي برجست زال ميپردازد.
جدول الف
شخصی ها

زال

هف

عادت مخرب

تهديد غالمان:
وليکن هرآنكو گزيند
منش
بيايد ينيدنش بسي
سرزنش ()1/204

تعهد

تعارض

تعهد نسات ب روداب :
نين داد پاسخ ك اين نيست داد
نيگن روز خورييگد رويگن ماگاد
ك مگن دست را خيگره در جان زنم
بدين خست دل نگوک پيکان زنگم
()1/199

تعارض با مهراب:
از آن كو ن هم دين و همراه بود
زبگان از ستگودنش كگوتاه بگود
()1/185

تعهد نسات ب روداب :
هم بود بوس و كنار و نايد
مگر يير كو گور را نشکريد ()1/200

تعارض با مهراب:
نين گفت كز داور داد و پاک
دل مگا پگر از ترس و اميد و باک
()1/202

تعهد نسات ب روداب :
پذيگرفتم از دادگگگر داورم
ك هرگز ز پيمان تو نگذرم ()1/201
تعهد نسات ب سام:
ب مردي هنر در هنر ساختگ
خگگرد از هنگرها بگرافگگراخت ()1/206
تعهد ب سام:
من اينک ب پيش تو استادهام
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تگگن بنگده خشگم تگرا دادهام
تعهد ب سام:
ب اره ميانم ب دو نيگم كگن
ز كاوُل مپيماي با من سخن ()1/230
ك من عايقيام و بحر دمان
از او بريده مگوج تا آسمان
پر از پور سام است رويندلم
ب خواباندر انديش زو نگسلم ()1/188

رودابه

خشم با غالمان:
پريشان يکي بانگ بر
زد ز خشم
بتابيد روي و بخوابيد
شم
()1/ 189

تعهد ب زال:
پيگاده بدينسان ب پردهسراي
برنجيدت اين خسرواني دو پاي
هم نين:
بگير اين سي گيسو از يک سوام
ز بهگر تگو بايگگد همگي گيسگوام
()1/199
هم نين:
بدو گفت روداب من هم نين
پذيرفتگم از داور داد و ديگگن
كگ بر من ناايد كسي پاديا
جهانآفرين بگگر زبانم گگوا ()1/201

سام

مهراب

همراهي با خشم
منو هر:
نين داد پاسخ ك
ايدون كنم
ك كيگن از دل ياه
بيرون كنم ()1/226

تهديد زن و فرزند:
همي گفت روداب را
رود خون

تعهد ب ياه:
نکرديگم بگي راي يگاه بگزر
ك بنده ناايد ك بايد ستر ()1/234
تعهد ب ياه:
نيگن داد پاسخ ك ايدون كنم
ك كيگن از دل يگاه بيرون كنم
()1/226
تعهد سام ب كابليان:
تگو با كاوُل و هرك پيوند تُست
بمانيد يادان دل و تنگدرست ()1/ 242
تعهد ب زال:
بديگن نيگز همداستانم ك زال
ب گيتي و روداب خواهد همال (همو)
تعهد و نگراني نسات ب كابليان:
مگر ياه ايران ازين خشموكين
بگرآسايگد و رام گگگگردد بگرين ()1/236

 ابيات 1/ 207 :664- 662 هم نين:دوگوهر و آب و و آتش ب هم
برآميختن بايد از بُن ستم
()1/209
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تعهد ب كابليان:
مگگر يهر كاوُل نسوزد ب مگگا
گو پژمرده يد برفروزد ب ما ()1/237

هم نين:
يمشير،
بردايتن
لرزان گشتن تن
و
باختن
رنگ
يگدن
خشمگين
(ابيات :786-793
)1/219
ك آرمت با دخت
ناپاک تن
كُشم زارتان بر سر
انجمن ()1/236
تعهد ب سام و كابليان:
گزنگد تگگو پيدا گزند من ست
دل دردمند تگو بند مگن است ()1/218
تعهد نسات ب روداب :
ستمگگر را گشتي اي ماهروي
هم رازها پيش مگادر بگگوي ()1/214

سیندخ

خشم بر نديم
روداب :
ب دست همين زن ك
كنديش موي
زدي بگر زميگن و
كشيگدي بگروي
()1/214

تعهد نسات ب روداب :
بديگن نگام بگگد دادخواهگي ب باد
و من زادهام دخت ،هرگز ك زاد
()1/214
تعهد ب كابليان:
يود ياه گيتي ازين خشمناک
ز كاوُل برآرد ب خورييد خاک
()1/215
دل بيگناهان كابگل نسگوز
ك با تيرهروز اندر آيد ب روز ()1/242
تعهد ب زال:
نين داد پاسخ ك اين خرد نيست
گو دستگان پُرمايگان گرد نيست
()1/215

غالمان و
ندیمان

تعهد ب زال:
بگگ ديگدار تگو داديمش نويگد
ز ما بازگشت است دل پر اميد ()1/197

خوي مردمي هيچ دارد همي
بسي نامداران سپارد همي
()1/186
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كنگگون كگگام رودابگ و كام زال
ب جاي آيد و اين بود خگوب فال
()1/194
تعهد ب روداب :
(ابيات )1/ 190 :385 -382

منوچهر

خشم و تهديد:
بگ هندوستگان آتش
اندر فروز
هم كاخ و مهراب و
كابل بسوز ()1/226

تعهد ب ايرانيان:
و ايران ز نگال يير و پلنگگ
بگرون آوريدم ب راي و بگ نگ
ناايگد ك بگر خيگره بر عشق زال
همال سرافکنده گگردد همال ()1/ 221

جدول ب
نیازهاي

ابیات شاهد

برجسته زال
نياز آزادي

ك تا زندهام رم جفت من است
خگم گرخ گردان نهضت من است ()1/ 185

نياز عشق و تعلق

نسات ب منو هر:
 منو هر ون بشنود داستانناايگد بگدين كار همداستان ()1/200
نسات ب سام:
 همگان سام نيرم بر آرد خروشكف اندازد و بر من آيد ب جگوش ()1/201
نسات ب منو هر:
– ب بخشايش اوميد و ترس از گناه
بگگ فگرمگگانها ژرف كگگردن نگگاه ()1/202
نسات ب روداب :
 مهتر كهتر و يد جفتت جويسگوي ديگگن و آييگن نهگاده اسگگت روي ()1/203

نياز عشق و تعلق و نياز ب آزادي در يخصيت زال پررنگ است .بخشي بزر از ظرف
نياز قدرت او نيز با همين نيازها پر مييود .از آنجايي ك «احساس تعلق و پيوند انساني
نيازمند همكاري يخص ديگر يا طرف مقابل است ،ارضاي اين نياز مشکلتر از نيازهاي ديگر
خواهد بود» (گالسر .)18 :1392 ،بنابراين او سعي دارد تا رابط اش را با بزرگان خراب نکند و
بدون آنك ب آزادي و خواست هاي آنها آسيب زده بايد ب خواستة خود نيز برسد .ب
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عاارتي با تأمل ،مذاكره و آگاهي دادن فرصت ميدهد تا ديگران ب انتخاب خود ،دنياي
مطلوبشان را تغيير دهند .ب نظر ميرسد عليرغم حاكمبودن انديشة تقدير بر رويدادهاي
ياهنام  ،عشق در داستانهاي عايقانة آن ياديآفرين است و ب وصال ميانجامد؛ راك
عنصر انتخاب نقشي پررنگ دارد .غم و اندوه ،حاصل نگراني از دستدادنها يا حرص
ب دستآوردنهاست ك يا بايد با جزر و مدِّ بودوناودها ،يادمان و غمگين يد و يا با
پذيرفتن دو عنصر تدبير و تقدير ،در فرازوفرودها نلغزيد .واقعي بودن معشوق و وصال در اين
داستانها احتمال كاركرد تربيتييان را در امر واقعيت درماني باال ميبرد .در رفتار هر يش
يخصيت برجستة اين داستان تعهد و تدبير و حداقل يکي از هفت عادت مخرب با بسامدي
متفاوت وجود دارد .عادات مخرب ،حاصل دريافت پيام ناكامي است ك يا يخص ترازوي
خواست و دايت اش را در تعادل نمي بيند و يا اين عدم تعادل تعارضي است ك او را در امر
انتخاب و تصميمگيري مردد ميكند .رويدادهاي داستان متأثر از اين ترديدها و
تعارضهاست ك ساب حركت و پويايي آن است .پيشازاين ب هفت عادت مخرب اياره
يد .تعهد نيز از نظر گالسر يزي است ك در بخش پاياني كتاب عشق يست از زبان
آنت بيان ميكند «ب محض اينك مردي ب زني بگويد «عايقت هستم» آن زن واقعيت را
آيکار ميكند و ميگويد ك براي او «عشق» و «تعهد» يکي است  ...در فرهنگ واژگان
مترادفهايي ك برايم كارايي دارند عاارتند از :ازخودگذيتگي ،فداكاري ،قول و تعهد و
باالخره صداقت و وفاداري و در نهايت ند مفهوم ديگر ك ب معناي عشق نزديکترند»
(گالسر .)186-188 :1397 ،ب نظر ميرسد مطابق جدول كمترين عادت مخرب را ب طور كيفي
در سيندخت ميتوان يافت و يديدترين رفتار پرخاشگران و مخرب را مهراب دارد ،اگر
سکوتهاي ب هنگام سيندخت ب دادش نميرسيد دست ب قتل دخترش ميزد .تعهدي ك
سيندخت از ابتدا نسات ب كابليان و نزديکانش دارد حاصل تدبير و ارهانديشي اوست.
هفت عادات مخرب را ب جز خشونتي ك با نديم روداب انجام ميدهد در كيفيت ارتااطش
با هيچيک از اطرافيان نميتوان يافت .روداب و زال نيز رفتاري متعهدان دارند .الات زال
ندين بار با زيركي و آگاهي دادن ،بيمهري پدر را يادآور مييود و گفتاري تهديدآميز هم
دارد .سام و منو هر نيز در آغاز در مواجه با ماجراي دلدادگي زال و روداب مقاومتي يديد
دارند .سام در ابتدا خود را تسليم انتخاب ياه ميكند .تغيير دنياي مطلوب براي سام كار
آساني نيست؛ اما ب دليل پايبند بودن ب پيمان ،ب تدريد دنياي مطلوبش را دستكاري
ميكند .رازداري و امانتداري و رفتار متعهدانة غالمان و نديمان يکي از حساسترين
عناصري است ك يايد ب آن كمتر توج مييود .نادرپور در مقالة عشقي ب بلنداي پرواز
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اياره دارد ك  « :يش تن ب ترتيب اهميتي ك در تکوين ماجرا دارند عاارتند از :زال و
روداب  ،مهراب و سيندخت ،سام و منو هر» (نادرپور .)458: 1374 ،با تکي ب مفهوم «عشق»
از منظر ت ئوري انتخاب يعني ندايتن يا حداقل بودن هفت عادت مخرب و دايتن رفتار
متعهدان ميتوان نقش آنها را در ب كمال رسيدن اين عشق ب اينترتيب ذكر كرد :زال
روداب  ،غالمان و نديمان ،سيندخت ،سام ،منو هر و مهراب .هر رفتار متعهدان اي ك از آنان
سر ميزند ب پشتوانة خرد انجام ميگيرد .يايد بتوان گفت ك انجام رفتار متعهدان نشاني
از تعالي خرد در مرتاة باالتر است و با تحقق اتحاد تضادها عشق متجلي مييود .اتحاد
تضادها با مفهوم مانداال در ارتااط است .هم نان ك گذيت آغاز حركت داستان با جان
ق زال روداب و ب طور ينيداري است .بنابراين ابتدا مؤلّفة احساس و
گرفتن رؤياي عش ِ
فيزيولوژي در مايين رفتار يره است .با در نظر دايتن پيشينة باورها ميتوان گفت اولين
گامها ب سوي يگانگي بردايت مييود ك آن را دايرة مهين ِنگارة بصري مانداال در نظر
ميگيريم .پا ازآن ،ب ترتيب ،دواير ،متعلق ب انديش مخالفاني است ك هريک در ابتدا ب
نسات نقششان در داستان عامل گسستگي و پراكندگيند .ازاينپا مؤلّفة انديش است ك با
هدايت مذاكرات و گفتوگوها و تغيير دنياي مطلوب و انتخاب رفتارهاي متعهدان ب تدريد
هريک از آنان را در هفت دايرة تودرتوي مانداال ب مركزِ يکپار گي و كمال ِعشق سوق
ميدهد .عقل و مؤلّفة خرد ،خويشكاري خود را ب انجام رسانده و نگارة مانداال ب دايرة
كهين عشق زال روداب ختم مييود (يکل الف) و (جدول ج).

شکل الف
زال رودابه
مهراب
منوچهر
سام
سیندخ
ندیمان

زال رودابه
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جدول ج
موقعيت داستان
پاسخ ب واقعيت بيروني
مؤلفة يره در مايين رفتار
وضعيت
رفتار

آغاز

میان

فرجام

مؤلفة احساس

مؤلفة فکر و عقل

همگام بودن

حركت ب سمت يگانگي

يرگي بر پراكندگي

يگاني و اتحاد

عشق ينيداري

گفتوگو (عقل)

تعهد

كمال عشق

سرّامي در راستاي موضو جمع اضداد و انطااق نساي واژة «خود» با خودآگاه و واژة
«خويش» با ناخودآگاه ،يادآور مييود ك «در زبان هيچ دو يا ند واژة مترادفي دقيق ًا
هممعنا نيستند و دليل وجود دالهاي متفاوت در اينگون موارد بيگمان وجود مدلولهاي
متفاوت آنهاست؛ هر ند ك اين تفاوت ب قدري كمرنگ يده است ك از سوي صاحاان
زبان ديگر دريافتني ننمايد» (سرّامي .)101 :1382 ،از سويي «نخستين سخن در ماحث
عشق
تعريف عشق "تعريف ناپذيري" آن است .آن در ادب فارسي دربارة عشق،
انساني عشق الهي ب عاارت آمده است دربارة اوصاف و تأثيرات عشق و محات و افعال و
احوال محاان است ن دربارة نفا و ماهيت عشق» (پورنامداريان .)52 :1380 ،ازاينرو ب نظر
مي رسد ك برابري عشق با تعهد مطلق نيست و بازوي تعهد ك محصول فکر و تعقل است از
سويي دستب دست عشق داده است و از سوي ديگر ب عقل .هريک از اين يخصيتها ك
تعداد آنها با احتساب غالمان و نقش حساسشان هفت مييود ،ب تناسب رفتا ِر خردمندان و
متعهدان اي ك دارند ب پشتوانة عقل ،راه پرپيچوخم دواير تودرتوي تماميت و كمال را تا
رسيدن ب يگانگي هموار ميكنند .عشق محصول اين يگانگي و جمع اضداد است و ثمرة آن
پهلواني حماس آفرين و يگان است.
نتیجهگیري
نظرية انتخاب يک نظرية پشتياان و تايينگر در امر واقعيت درماني است .داستانهاي
عايقان ك معشوق دستيافتني است و فرجام آن يادماني و رضايتمندي است ب خوبي
ميتواند در امر واقعيت درماني نقش خود را ايفا كند .از نگاه گالسر عشق ،تعهد است .نياز
عشق و تعلق يکي از نيازهاي اساسي انسان است ك در يخصيت زال برجست مينمايد؛
همان نيازي ك در بدو تولد با بي مهري پدر ناديده گرفت يد و در ارتااط با مهراب و سپا
دخترش روداب آيکار گشت .كويش وفادارانة او براي رفع موانع و تغيير راي مخالفان نيز
نشاني از وسعت ظرف اين نياز است .داستان عشق زال روداب با يرگي مؤلّفة احساس و
ينيداري آغاز يده ك دايرة مهين ِمانداال در نظر گرفت يده است .سپا با يرگي مؤلّفة
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خرد گرهها يکي پا از ديگري گشوده ميگردد و دواير تودرتوي مانداال را تا رسيدن ب
يگانگي و اتحاد تضادها درمينوردد .رفتار متعهدانة هريک از يخصيتها ب تناسب نقششان
نشاني از عشق و مهر آنها نسات ب يکديگر و هموطنانشان است .پذيرفتن تضادها و تغيير
تصاوير دنياي مطلوب كار سادهاي نيست؛ اما با گفتوگو و مذاكرهها و رفتارهاي مدبران
انجامپذير است .رفتارهاي مخرب هر يک از آنان با آگاهي دادن و سکوت ديگري منجر ب
كنترل دروني مييود .ارهانديشيها و تدبيرها بازتاب تعهدي است ك ب پشتوانة عقل
انجام ميگيرد .از اين منظر نقش يخصيتها ب ترتيب :زال روداب  ،نديمان ،سيندخت ،سام،
منو هر و مهراب است .بنابراين ،اين داستان فقط در عشق زال و روداب خالص نمييود؛
بلک هريک از مخالفان با پذيرفتن تضادها و تقابلها ،حركت در مسير دواير تودرتوي
تماميت و كمال را ب سوي عشق هموار ميسازند .آغاز حركت با يرگي مؤلّفة احساس رقم
ميخورد و در ادام با يرگي مؤلّفة خرد و حصول ب تعهد همراه است ك ب سوي
يکپار گي و يگانگي سوق مييابد .ازآنجاك نميتوان در زبان دو واژه را صد در صد برابر
هم دانست ميتوان گفت تعهد عنصري است ك بازوي خود را از يکسو ب دست عقل و از
سوي ديگر ب دست عشق داده است .بنابراين تعهد يکي از مؤلّف هاي پيونددهندة عشق و
عقل است ك آنها را در دايرة يگانگي ب هم متحد ميسازد.
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پينوش ها
 – 1قدرت 1:ب تعداد افراد روي زمين ميتوان راههاي متفاوتي براي تأمين نياز ب قدرت
يافت .ب طوركلي ميتوان س روش كلي را نام برد.
الف) كنترل دروني؛ 2ب) كنترل بيروني؛ 3ج) همراه با .... with
«تأمين نياز ب قدرت از س مسير كلي قابل اجرا است ).(Montagens, 2011:3-4

برخي از افراد براي تأمين نياز ب قدرت سلط جويي و كنترل بيروني را انتخاب ميكنند كاري
ك بسياري از ديکتاتورهاي جهان ب آن دست مييازند .در روش دوميخص در انجام امري
ارزيمند با فرد مهم و قدرتمند ديگري همراهي ميكند .در روش سوم با انگيزة دروني تشويق
مييود و پيش ميرود.
 – 2تفري 4:گالسر تفري را ب عنوان يک پاداش ژنتيکي براي يادگيري تعريف ميكند .هم
انجام ميدهند حا خوبي دايت بايند .اين

ميخواهند از زندگييان لذت بارند و نسات ب آن
يک پاداش دروني براي كار سخت و يادگيري است» ).(Montagens, 2011:2-7
 – 3بقا 5:بقا يک نياز فيزيولوژيکي است ك از آغاز در مغز اولي

4

يعني جايي ك كنترل

تمامي غرايز و واكنش هاي مربوط ب آن قرار دارد ،جاي گرفت است .تمام كاركرد بدن ك ما را زنده
نگ ميدارد از همين بخش سر شم ميگيرد ).(Montagens, 2011: 2
 - 4سيستم ادراكي از دو سيستم فيلتر دانش كلي و فيلتر ارزشگذاري تشکيل يده است.
4
الف) فيلتر سط پايين يا فيلتر دانش

كلي6

1

Power
Internal control
3 external control
4 Fun
5 Survival
6 Knowledge Filter
2
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ب) فيلتر سط باال يا فيلتر ارزشگذاري1.تصاوير وارديده از جهان بيرون پا از ورود از
طريق كانال دريگافتكنندگان حسي ابتدا وارد فيلتر دانش كلي مييود و در آنجگا ينگاسگايي
ميگردد و بر سب ميخورد .پاازآن اگر تصوير يناسايييده براي ما مهم بايد و ب خواست و
نياز ما ربطي دايت بايد آن را توسط فيلتر سط باال ارزشگذاري ميكنيم» (صاحاي-40 :1394 ،
 .)41درواقع فيلتر ارزشگذاري بازتابي مستقيم از دنياي مطلوب ماست.
 -5مايين رفتار :هار رخ را كنار هم براي رفتار تصور كنيد ،دو رخ جلو (عمل و فکر)
مايين را هدايت ميكنند و دو رخ عقب (احساس و فيزيولوژي) از آن تاعيت ميكنند .موتور
مايين نيازهاي اساسي ما و فرمان آن خواست هاي ما است (.)Montagons, 2011: 22
 -6از نظر گالسر هم رفتارها ،رفتار كلياند و ميتوانند ب

ند صورت انجام گيرند:

 -1رفتارهاي سازمانيافت (عادتي) :ك ما قاالً در يرايط مشاب بارها آن را انجام دادهايم و
بيشتر اوقات از آن استفاده ميكنيم.
 -2رفتار خالق :رفتاري ك تاب حال ن هيچگاه آن را انجام دادهايم و ن انجام آن را ديدهايم
و ما براي اولين بار ميخواهيم آن را تجرب كنيم.
پيام ناكامي رفتارهايي را ب ما پيشنهاد ميكند؛ ك اين رفتارها :الف) تصادفي هستند ،ب)
خالق و نو هستند ،ج) غيراخالقي هستند (يعني كيفيتي اخالقي ندارد) (.)Montagens,2011: 30
تمام كويش ما براي ب اجرا درآمدن دنياي مطلوبمان در دنياي واقعي است .ازاينرو ب
دليل سودمند ناودن و عملي نشدن خواست ها در دنياي واقعي و دايتن احساس ناخويايند ،دوباره
دست ب انتخاب ديگر ميزنيم تا زماني ك بين تصاوير دنياي مطلوب و دنياي واقعي يکاف هست،
دست ب انجام رفتار ديگر ميزنيم و رخ رفتاري ما ادام مييابد.
 –7رن دكارت ،فيلسوف بزر

فرانسوي ( ،)1650 – 1596عاارتي دارد ك پاي تفکر او ب

يمار ميآيد و آن عاارت نين است« :ميانديشم ،پا هستم»
 -8خالقي مطلق ،جالل ( ،)1396ياهنام  ،مركز دايرهالمعارف بزر

اسالمي ،تهران ،اپ

يشم .اعداد نشان جلد /صفح است.

Valuing Filter

1

پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوري انتخاب و نگاره مانداال

فهرس

87



منابع

 -استاجي ،مرضي

و رضا ايرفزاده« .)1397( .متناقض نماي عشق و عقل در ايعار

عرفاني» ،فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسي ،يمارة  ،16صص .71-94
 پورنامداريان ،تقي .)1380( .در سایه آفتاب ،تهران ،نشر سخن. خرمياهي ،بهاءالدين .)1386( .حافظنامه ،تهران :علمي و فرهنگي. دورانت ،ويل )1377( .لذات فلسفه ،ترجمة عااس زرياب خويي ،تهران :علمي وفرهنگي.
 دهخدا ،علياكار ( .)1372لغ نامۀ دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران. رحمدل يرفيادهي ،غالمرضا« .)1385( .نگاهي ديگر ب قص زال و روداب »،کاوشنامه ،يمارة  13صص .11- 24
 ستاري ،جالل .)1379( .پیوند عشق میان شرق و غرب ،اصفهان :نشر فردا. سجادي ،سيدجعفر .)1375( .فرهنگ و اصطالحات و تعبیرات عرفاني ،تهران:طهوري.
 سرّامي ،قدمعلي« .)1382( .داستان سريت و سرنويت» ،کتاب ماه ادبیات ،يماره( 4پياپي  ،)76دي و بهمن ،صص .100-103

 صاحاي ،علي ،سلطانيفر ،عاطف  .)1394( .دعوت به مسؤولی پذیري (فرایندگامبهگام واقعی

درماني) ،تهران :ساي سخن.

 گالسر ويليام ،گالسر ،كارلين .)1397( .عشق چیس ؟ ترجم علي صاحاي،حشمت اباسهل ،تهران :ساي سخن.
 گالسر ويليام ،گالسر ،كارلين .)1388( .زبان نظریه انتخاب ،ترجم علي صاحاي،تهران :ريد فرهنگ.
 گالسر ويليام .)1392( .چارت تئوري انتخاب ،ترجم علي صاحاي ،تهران :سايسخن.
 گالسر ويليام .)1394( .درآمدي بر روانشناسي امید تئوري انتخاب ،ترجمعلي صاحاي ،تهران :ساي سخن.



88

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان 1400

 نادرپور ،نادر« .)1374( .عشقي ب بلنداي پرواز سيمرغ (تفسيري كوتاه دربارهداستان عايقان زال و روداب )» ،مجله ایرانشناسي ،سال هارم ،صص – 467
.458
 وجداني ،فريده« .)1391( .نقد خرد در ياهنام » ،پژوهش زبان و ادبیات فارسي،يماره  ،24بهار  91صص .41-53
 ياسمي ،رييد« ،)1313( .عشق و مناعت در ياهنام » ،ماهنامه مهر ،سال  ،2يمارة( 5پياپي  17و  )18صص .528 – 523
 يونگ ،كارل گوستاو .)1386( .الف ،انسان و سمبولهایش ،برگردان محمودسلطاني  ،تهران :جامي.
- Montagnes. james. (2011). illustrated by Stephen revised
hoinkes. Stop spinning your wheels.

https://dorl.net/dor\20.1001.1.23225793.1400.17.1.4.5
پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شمارة اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان  ،1400صص 122 -89

هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی
امین

بابادي

دانشجوي كاريناسي اريد تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران ،ايران (نويسندة مسؤول)

آرزو

رسولي

استاديار گروه تاريخ دانشگاه يهيد بهشتي ،ايران
تاریخ دریاف 1399/6/17 :
تاریخ پذیرش1399/12/8 :

چکیده
از آنجا ك اثري از هخامنشيان در ياهنام و بالطاع در خداينامة عصر ساساني نيست ،از
ابتداي يکل گيري مطالعات بر دودمان ساساني ،همواره بحث بر اين بوده ك آيا ساسانيان از
هخامنشيان آگاهي دايت اند يا خير .برخي ون نولدك  ،ممزن و يارياطر نافي اين آگاهي
بودهاند و برخي ديگر ون فراي ،يهاازي و زرينكوب با جديت بر اين يادسپاري تأكيد دارند.
برخي ديگر ون دريايي نيز با اخذ رويكردي ميان عقيده دارند ك ساسانيان آگاهان ياد
هخامنشيان را ناديده گرفت اند تا خود را ب كيانيان ك دودمان كهن ايران يرقي بودند ،نسات
دهند .برخي يواهد و مدارک نشان ميدهد ك ساسانيان نخستين يقين ًا از وجود هخامنشيان
آگاه بودند و خود را ب آنان منتسب ميكردند و ساسانيان پسين آگاهان با دستبرد در تاريخ و
دگرگونسازي يخصيتها با اهداف سياسي و ديني ،هرههاي هخامنشي را بنابر صالحديد خود
تا حدودي دگرگون ساختند .بااينحال ،هخامنشيان با گرفتن هويت و هرهاي جديد ،در
تاريخنگاري ساساني پابرجا ماندند و ب دوران اسالمي راه يافتند .اين تحريفات در تاريخ ايران
ال آگاهان از سوي ساسانيان صورت گرفت است و اكنون ميتوان با بررسي يواهد ب ميزان و
كام ً
علت اين دگرگونيها پي برد .مقالة پيش رو در پي اثاات وجود هرههاي برجستة هخامنشي
ون كوروش و داريوش در تاريخنگاري نوين ساساني–اسالمي است .لذا مسألة اساسي پژوهش
حاضر يافتن دليل تحريف تاريخ هخامنشيان از سوي ساسانيان و بازيابي آثار وجود هخامنشيان
در منابع دوران ساساني است ك نيازمند پژوهش در تاريخ فکري ساسانيان با رويكردي
انديش گرايان است.
کلیدواژهها :هخامنشيان ،ياهنام  ،خداينام  ،كوروش ،داريوش.
Aminabdalbabadi69@gmail.com
A_Rasouli@sbu.ac.ir
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مقدمه
ساسانيان دودماني برخاست از سرزمين پارس در جنوب فالت ايران بودند ك موفق يدند با
رهاري ارديير بابکان در مدتزمان نسات ًا كوتاهي سراسر قلمرو ياهنشاهي ايکاني را فت كنند
و حتي آن را گسترش دهند و با حکومت از  224تا  651ميالدي ،طوالنيترين دولت حاكم بر
فالت ايران و ميانرودان را ب نام خود ثات كنند 1 .بااينحال ساسانيان تنها فاتحان ايران
ناودند بلک در ادامة راه ايکانيان ،ايدئولوژي حکومتي را ك پا از هجوم اسکندر رنگ و بوي
يوناني يافت بود ،بازسازي كردند .در اين دوران پرفرازونشيب احتماالً اوستا ،كتاب ديني
زرتشتيان ،براي نخستين بار ب يکل نوين خود و ب صورت كامل ب نگارش درآمد ،آثار
پريماري درزمينة ايدئولوژي كشورداري و رابطة متقابل دولت و ملت  2منتشر يد و با اتحاد
دين و دولت در ميان هاي سدة هارم ميالدي ،دولت خود را پشتياان و مروج دين زرتشتي
معرفي كرد ك باعث مييد هم دولت در مسير پيشرفت و تثايت دين زرتشتي گام بردارد و
هم دينمردان در زمينة تثايت نظام پادياهي و استحکام ستونهاي آن خود را موظف بدانند.
پاازاين اتحاد ،نظام فکري ساساني در ريزترين سطوح اجتماعي نشر و بسط يافت؛ راك
مناع و منشأ اصلي اين انتشار روحانيت زرتشتي بود ك در تمام گسترة پهناور زير فرمان
ساسانيان ،هم بر معابد حاكم بود و هم در ميان مردم هواداران پريماري دايت .بنابراين بسط
ايدئولوژي حکومتي توسط دولتمردان ساساني در جامع امکانپذير گشت ك اين خود موجب
تثايت هر بيشتر اين دودمان در ايران يد.
از ديرباز در سير بررسي و پژوهش در تاريخ ساسانيان ،يکي از مهمترين مسائل تعيين پيشين
و هويت خاندان ساساني و بررسي ادعاي آنان در نسب بردن از نياكانشان بوده و تقريا ًا همة
مورخان تاريخ ساساني در اين مورد قلمفرسايي كردهاند 3 .دراينبين آن براي پژوهشگران
مهم است ،پاسخ ب اين پرسش است ك آيا در دورة ساساني ،اطالعي از هخامنشيان در دست
بود و ساسانيان با سخن گفتن از پيشينيان خود ،آگاهان نسب خود را ب ايشان ميرساندند
پاسخ ب اين پرسش ذهن پژوهشگران زيادي را ب خود درگير كرده و هريک كوييدهاند تا با
اتکا ب منابع در دسترس ،راهي براي پاسخ ب اين پرسش بيابند.
ن نخستين از دولت هخامنشي و كويش
تقريااً تا سال  1971پژوهشگران ب آگاهي ساسانيا ِ
در انتساب خود ب آنها رأي مثات ميدادند تا اينك در آن سال مقالة مشهور يارياطر زير
عنوان «آيا ساسانيان وارث هخامنشيان بودند » (بنگريد ب كتابنام ) توانست با بيان داليل نسات ًا
قابلِ قاولي ،آگاهي ساسانيان را از هخامنشيان ب الش بکشد .اين مقال پا از انتشار مورد
قاول پژوهشگران زيادي قرار گرفت (دريايي .)29 :1392 ،الات اين نظري مدتها پيش توسط
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نولدك مطرح يده بود و يارياطر ب آن قوام داد (همان) .پا از يارياطر ،جمعي ديگر از
پژوهشگران كويش در واكاوي اين مهم كردند ك دراينبين ميتوان ب مقاالت يهاازي،
دريايي و كار مشترک ايمانپور ،زرينكوب و حجتي نجفآبادي اياره كرد (براي اطالعات بيشتر
بنگريد ب كتابنام ) ك در اين ميان كار يهاازي ب دليل پاسخگويي مستند ب يارياطر ،از اهميت
بسيار بااليي برخوردار است .در اين نويتار ،عالوه بر مراجع ب مقاالت ذكريده ،توج ويژه ب
مقالة ياديدة يهاازي خواهد يد.
هدف مقال بررسي اثاات وجود و ييوة ورود يخصيتها و روايات عصر هخامنشي در تاريخ
مدون دوران ساساني است ك با تکي بر منابع پهلوي ،فارسي خصوص ًا ياهنام و عربي صدر
اسالم ك خود متأثر از كتب و اسناد ساساني هستند ،نگايت يده است .براي بررسي اين مقول ،
اي ن نويتار ابتدا ب بررسي امکان آگاهي و تأثيرپذيري ساسانيان از هخامنشيان خواهد پرداخت
ك خود متضمن انتقال اين آگاهي از طريق دودمان ايکاني است.
آگاهي ساسانیان از هخامنشیان
پا از فروپايي ياهنشاهي هخامنشي ،ميراث عظيم آن ميان خردهدولتهاي كو کي ك بر
ويران هاي دولت هخامنشي تشکيل يده بودند ،تقسيم يد و دراينبين دولتهاي كو ک يرق
آسياي كو ک (ايمانپور و زرينكوب و حجتي نجفآبادي )41-37 :1392 ،و دولت ايکاني (همان-34 :
 )37سهمي بزر دريافت كردند.
در دورة ساساني ،كتب تاريخي متعددي نگايت يده (موسي خورني )2/1 :1380 ،ك نام بسياري
از آنها در دسترس است؛ اما يايد مهمترين كتاب تاريخي دورة ساساني خداينامه بوده ك در
زماني نامشخص و يايد در زماني ميان حکومت ياهپور دوم تا خسروانوييروان نگايت يده
بايد (زرينكوب .)108/22 :1395 ،از بررسي كتياة ياهپور يکم بر كعاة زرتشت (عريان-70 :1392 ،
 )73و همينطور ارجا كتاب كارنامة ارديير بابکان ب يک كارنامة پيشين (هدايت )169 :1342 ،و
الات تشخيص عالمانة مري بويا دربارة قدمت نامة تنسر (يهاازي ،)186 :1396 ،ميتوان نين
ن نخستين ،كويشهايي براي ثات و نگارش تاريخ ،دستكم از
پندايت ك در دورة ساسانيا ِ
جانب دولت ،صورت ميگرفت است؛ اما اين تاريخ مدون در ادامة دولت ساساني ب داليلي
متحمل دگرگوني و تحريف يد .پيش از بررسي اين تحريف و دگرگوني ،بايد يواهد حاكي از
اطال ايکانيان و ساسانيانِ نخستين از دودمان هخامنشي مورد بررسي قرار گيرد.
از دوران ايکاني يواهدي در دست است ك نشان ميدهد ياهان ايکاني ن تنها با دودمان
هخامنشي آينا بودند ،بلک كوييدند ك ب راست يا دروغ ،خود را ب دودمان هخامنشي منسوب
ال گزاريي از آريان مربوط ب ايکانيانِ متأخر در دست است ك نشان ميدهد اريک،
كنند .مث ً
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بنيانگذار اين دودمان ،تاار خود را ب ارديير دوم هخامنشي ميرسانده است (.)Frye, 1964: 43
اگر اين روايت متأخر است اما با توج ب اينك در اسناد مکشوف از سدة يکم پيش از ميالدِ
نسا ،ب تاكستاني ب نام ارت يهركان برميخوريم ك احتما ًال تغييريافتة نام اردييركان است،
مي توان پندايت ك باور ب نسب بردن از هخامنشيان در ميان خاندان ايکاني ساق اي ديرين
دارد (ايمانپور و زرينكوب و حجتي نجفآبادي .)35 :1392 ،همينطور بايد ب متن نامة اردوان دوم ب
تياريوس امپراتور روم اياره كرد ك در آن ،صراحتاً ب حق موروثي خود بر متصرفات كوروش
اياره دارد (ولسکي . )183 :1382 ،ايارة يک مورخ متأخر بيزانسي ب نام تئوفيالكتوس سيموكاتا ب
تقليد اريک از نظام اداري و ديواني داريوش يکم نيز خود مؤيد اين ادعاست ،ب خصوص ك
مورخ بيزانسي ادعا دارد اين اطالعات را از يک بابلي عاليرتا كسب كرده است (پوريريعتي،
 .)32 :1397در زمينة باستانيناسي نيز ميتوان تقليدهاي آگاهان اي از هخامنشيان در ميان
ال در زمينة معماري ميتوان ب تقليدهايي از هخامنشيان در يهر نسا اياره
ايکانيان يافت .مث ً
كرد ( )Yarshater, 2006: introductionهم نين تداوم هنر هخامنشي در دوران ايکاني از طريق
نقشبرجست هاي اليمايي قابل ذكر است (واندنبر .)114-111 :1389 ،
از طرفي تداوم ياد دودمان هخامنشي در دورة ايکاني را ميتوان از طريق دولت پارسي
فرَتَرَكَ ها نيز پي گرفت .در دودمان فرترك ك از اواسط دوران سلوكي كار خود را آغاز كرد و
تقريااً تا آغاز دولت ساساني دوام آورد ،ميتوان يواهدي از استمرار هنر و فرهنگ هخامنشي
بازيافت ،ازجمل خود واژة فرترك ك منصاي اداري در دوران هخامنشي و پايينتر از خشترپاون
بود (ويزهوفر 4 )445 :1388 ،و همينطور نام ياهان فرترك ك در ميان آنها استفاده از نامهاي
داريوش و ارديير پريمار است ( .)Sellwood, 2006: 315از طرفي ميتوان تأثيرات معماري و هنر
هخامنشي را در سک هاي فرترك ها بريمرد ،مثالً نقش ساختمان مشهور ب كعاة زرتشت و پيکر
انسان بالدار روي سک ها (كريستنسن( )133 :1368 ،يکل .)1
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و باألخره بايد ب بناي ساختمانهايي ازجمل معادي از فرترك ها در جنوب صفحة تختجمشيد
اياره كرد (كرتيا )19 :1389 ،ك نماد آگاهي و مهمتر از آن احساس همبستگي فرترك ها با
دودمان هخامنشي است.
بررسي اسناد مذكور ب اين نتيج ختم مييود ك ايکانيان ن تنها دركي درست از دودمان
هخامنشي دايت اند؛ بلک ميكوييدند ب ييوههاي مختلف خود را جانشين برحق آنان قلمداد
كنند و طايعتاً اين آگاهي از ميراث هخامنشي ،ب ساسانيان نيز قابل انتقال بود ك در ادام
بررسي خواهد يد.
براي بررسي ميزان آگاهي ساسانيان از هخامنشيان ،بايد از گزارش مشهور هروديان دربارة
برآمدن ارديير بابکان آغاز كرد ك ب ييوهاي آيکار از اطال ارديير از تاار هخامنشي خود
سخن ميگويد « :ارديير عقيده دارد ك همة سرزمينهاي اصلي رو ب اروپا ،يامل درياي اژه و
درياي مرمره (همة آن آسيا ناميده مييود) ب واسطة حق نياكانش ،ب او تعلق دارد .وي قصد
دارد تا اين سرزمينها را دوباره ب ياهنشاهي پگارس بازگرداند .او ادعا دارد از زمگان فرمانروايي
كوروش ك ياهنشاهي ماد را مطيع ياهنشاهي پارس كرد تا زمان داريوش ،آخرين ياه پارسي
ك توسط اسکندر مقدوني يکست خورد ،همة كشورها تا ايوني و كاري  ،تحت فرمانروايي
ساتراپهاي پارسي بودند .بنابراين حق اوست ك ياهنشاهي را آن نانك پيشتر هم بود،
دوباره احيا و متحد كند» (يهاازي .)181 :1396 ،در اين گزارش ،تأكيد ارديير بر حق خود بر قارة
آسيا يادآور گزارش هرودُت است ك ميگويد« :پارسيان آسيا و تمام اقوام بربر ساكن آن را
متعلق ب خود ميدانند» ( .)Herodotus, 1830: 1/4ب اينترتيب ،ارديير بر اين حق باستاني خود
آگاه بوده است .يوستينوس نيز در گزاريي مستقل بيان ميكند ك ياد و خاطرة فرمانروايي
جهاني پارسها در ميان آنها بر جاي مانده بود (يارياطر.)177 :1394 ،
گزارش ديگري از ديوكاسيوس در دست است ك گزارش باال را تأييد ميكند « :ارديير
ميباليد ك هرآن ك روزي پارسيان روزگاران گذيت تا درياي يونان دايت اند ،بازپا خواهد
گرفت و ادعا ميكرد ك همة اين سرزمينها ميراث قانوني اوست ك از نياكانش ب او رسيده
است» (همان .)176 :گزارش زوناراس را نيز ميتوان ب گزارشهاي باال افزود ك از ادعاي ارديير
ماني بر بازپاگيري ميراث نياكانش سخن ميگويد اما احتماالً خود زوناراس نيز گزاريش را از
هروديان و ديوكاسيوس گرفت است (يهاازي.)185 :1396 ،
گزارش مهم ديگري در اين زمين نامة ياهپور دوم ب كنستانتيوس امپراتور روم است ك در
آن ياهپور ب وضوح قلمرو هخامنشيان را در اروپا يرح ميدهد ك تا رود استريمون گسترده
يده بود (كريستنسن .)331-330 :1368 ،هم نين ميتوان از ليايانوس معاصر ياهپور دوم نام برد
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ك داريوش و خشاياريا را نياكان ياهپور دوم ميداند ك خود مؤيد ادعاي ياهنشاه ساساني
ماني بر انتساب ب ياهان هخامنشي است (يهاازي.)186 :1396 ،
از متني مانوي برميآيد ك ارديير خود را «دارا ارديير» ميخوانده است (يهاازي:1389 ،
 .)228در متني يوناني ،سند «دري اردكسر» آمده ك ب عقيدة يهاازي همان داريواردخشير
بوده است (همآنجا) ك اين ميتواند نشانة عالقة آگاهانة ارديير ب تاار هخامنشي خود بوده
بايد .در برخي از اسناد نيز ارديير از نسل دارا (داريوش سوم) ناميده يده است (مانند كارنامة
ارديير بابکان (هدايت )170 :1342 ،و ياهنام (فردوسي ))139/6 :1366 ،ك ظاهراً مناع هر دو
روايت يکي است .از طرفي يهاازي برخي يواهد را از يااهت سخنان ارديير بابکان با داريوش
يکم بررسي كرده ك نشان ميدهد اين يااهتها نميتوانست اتفاقي بايد (يهاازي-194 :1396 ،
 )195و لذا ميتوان پندايت ك ارديير ب برخي منابع دربارة داريوش يکم دسترسي دايت
است .درواقع هنوز در قرن سوم ميالدي خط ميخي بابلي و همينطور خط آرامي (ك خط
دولتي روزگار هخامنشي بود) فهميده مييدند و لذا اسناد هخامنشي ميتوانستند در دسترس
ياهنشاهان ساساني قرار بگيرند (همان.)196 :
دادههاي باستان يناسي و بررسي هنر و معماري ساسانيان نيز ميتوانند گواهي بر آگاهي و
تأثيرپذيري آنان از هخامنشيان بايند .نخستين نقشي ك از دودمان ساساني مييناسيم مربوط
است ب نقش بابک در تخت جمشيد ك در آن بابک ب تقليد از فرترك ها در حال گرفتن
جسمي در دست ترسيم يده است (لوكونين .)43 :1350 ،نقش ياه در مقابل آتشدان ك بر روي
سک هاي ياهان ساساني ب وفور ترسيم يده ،نقشي اصالتاً هخامنشي است؛ راك آتشدانها
ابداعي هخامنشي هستند (بويا.)58 :1388 ،
بر روي نخستين سک هاي ارديير بابکان ميتوان يااهتي ميان تخت ارديير و تخت داريوش
يکم در آرامگاه او در نقش رستم مشاهده كرد و همينطور بر روي همين سک ها ،تاج ارديير
الگوبرداري از تاج مهرداد دوم ايکاني است (يهاازي .)204 :1392 ،تقليد آگاهانة ارديير از دو
كشورساز دو دودمان گذيت  ،عالوه بر انتساب خود ب آنان ،ميتواند دليلي بر تأكيد ارديير بر
هدف كشورسازي خود نيز بايد ك از موضو بحث حاضر ،خارج است.
در كاخ ياهپور يکم در بيشاپور ميتوان يااهتهاي آيکاري از تقليد معماري ساسانيان از
هخامنشيان باز يافت (گيريمن .)148 :1370 ،از نظر محتوايي ،يااهت آيکاري ميان كتياة
داريوش يکم در بيستون و كتياة ياهپور يکم بر ديوارة كعاة زرتشت است (ايمانپور و زرينكوب و
حجتي نجفآبادي )32 :1392 ،ك مي تواند مؤيد سخن مذكور در سطور پيشين دربارة بهرهوري
ياهان ساساني از اسناد هخامنشي بايد .هم نين نقر سنگنگارههاي ساسانيان نخستين در
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نقش رستم و درست در زير سنگنگارههاي هخامنشي ،ميتواند حاكي از كويش ساسانيان
نخستين براي انتساب خود ب هخامنشيان بايد .از طرفي در زمان ياهپور دوم ،دو كتياة پهلوي
در تختجمشيد نگايت يده است ،يکي مربوط ب ياهپور سکانياه برادر ياهپور دوم است ك
در آن نگارندة كتيا ب سازندگان بنا (تختجمشيد) درود فرستاده است (عريان )154 :1392 ،و
ديگري مربوط ب سلوکداور ،مقام قضايي كابل در دورة ياهپور دوم است (همان .)159 :نگارش
كتيا از جانب مقامات رسمي ساساني در پايتخت هخامنشي ميتواند گواهي بر آگاهي آنان از
پيشينة هخامنشي خود بايد.
پا با بررسي يواهد مذكور ميتوان با اطمينان بااليي از آگاهي ساسانيان از هخامنشيان
سخن گفت اما حال اين پرسش پيش ميآيد ك اگر ساسانيان از هخامنشيان آگاهي دايت اند
پا را اثري از تاريخ هخامنشي در نويت هاي ساساني نميبينيم را مورخان دورة اسالمي
ك دادههاي مکتوب و يفاهي ساساني را بازگو ميكنند ،سخني از دودمان هخامنشي نگفت اند و
ايارههاي معدود آنان نيز برگرفت از آثار يهودي است (يارياطر )183 :1394 ،اين نويتار در ادام
سعي در پاسخدهي ب اين پرسش و بررسي يواهد براي نقد نظرية يارياطر دارد.
اگر سخن يارياطر مدنظر قرار داده يود ،پا بايد گمان كرد ك ساسانيان ن تنها از
هخامنشيان آگاهي درستي ندايتند ،بلک اطال آنان از دودمان ايکاني نيز بسيار محدود و
ال فردوسي در ياهنام صراحتاً بيان ميكند ك از ياهان ايکاني در
ايتااه بوده است؛ راك مث ً
منابع ساساني (نامة خسروان) يزي نشنيده است (فردوسي .)139/6 :1366 ،در بندهش ك يک
متن ديني زرتشتي است و با تکي بر اسناد ساساني نويت يده نيز طول حکمراني ايکانيان
ب ايتااه دويست و اندي سال آمده است (بندهش )156 :1395 ،و در ديگر آثار فارسي و عربي پا
از اسالم نيز وضع بهتر نيست ،هر ند برخي مورخان با تکي بر اسنادي صحي تر ،ارقامي
نزديکتر ب واقعيت ذكر كردهاند 5 .اين در حالي است ك در واپسين سالهاي حکومت
ايکاني ،اردوان هارم آخرين فرمانرواي ايکاني در سنگ مزار خواسگ يهربان يوش تاريخ
درج سنگنويت را  462ايکاني ( 215ميالدي) عنوان كرده است (رضائي باغبيدي )19 :1381 ،ك
نشان ميدهد در واپسين سالهاي حکومت ايکاني نيز نظام مدون تاريخنگاري هنوز برقرار بوده
و اين ميراث ب ارديير رسيده است .از طريق تاكيتوس نيز از وجود بايگانيهاي منظم در دولت
ايکاني آگاهيم (ولسکي )184 :1382 ،ك بيترديد پا از فروپايي اين دودمان در اختيار ارديير
بابکان قرار گرفت است .پا گون با وجود اين منابع ،ساسانيان طول حکومت ايکاني را تقريااً
ب نصف كاهش دادهاند



96

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره اول ،پیاپي  ،31بهار و تابستان 1400

نکتة مهم تر ناآگاهي ساسانيان پسين از تاريخ درست ساسانيان پيشين است ك در منابع نمود
پيدا كرده است؛ مثالً نرس ك ب واسطة كتيا هاي پايکولي و بيشاپور پسر ياهپور يکم ناميده
يده است (عريان ،)123-96 :1392 ،در منابع پسين ساساني پسر بهرام دوم است (مثالً ب گفتة
يعقوبي (يعقوبي .)198 :1382 ،آيا بايد پندايت ك ساسانيان پسين توان خواندن كتياة پايکولي را
ندايتند ب همين ترتيب ،موارد ديگري را نيز ميتوان يمرد ك حاكي از ناآگاهي ساسانيان
پسين از تاريخ پيشينيان خود است .پا نتيجة معقولي ك ميتوان از بررسيهاي باال گرفت اين
است ك ساسانيان نخستين از تاريخ هخامنشي آگگاه بودند و آن را سرمشق و نمادي براي
جهانگشايي و جهانداري خود قرار ميدادند اما در نيمة دوم حکومت ساساني وضع تغيير يافت
و ساسانيان تاريخ گذيتة هخامنشي و ايکاني را كنار گذايتند و در كويش براي پيوند خود با
دودمان اوستايي كياني برآمدند.
همانطور ك گفت يد ،احتما ًال زمان نگارش خداينامه از دوران ياهپور دوم آغاز يد و تا
دوران خسرو يکم ادام پيدا كرد .درست در همين برهة زماني است ك در دودمان ساساني،
ب تدريد نامهاي اوستايي و كياني پيدا مييوند (زرينكوب .)108 :1395 ،ب گزارش دينكرد ،تدوين
نهايي اوستا در دورة ياهپور دوم انجام يد و آذرباد مهرسپندان ،موبدانموبد ياهپور ،با پذيرش
آزمايش ور گرم ،دين زرتشتي را استحکام بخشيد (دريايي« :)81 :1394 ،ياهپور ياهنشاه پسر
هرمزد ،همة همميهنان را ترغيب كرد با بحث آهنگ يزدان كنند و پيشنهاد كرد همة روايات
يفاهي مورد مالحظ و بررسي قرار گيرد .پا از پيروزي آذرباد در آزمايش سخت با همة
فرق ها و بدعتگذاراني ك بررسي نسکها را ميپذيرفتند ،او نين گفت :اكنون ك دربارة دين
در وجود اين جهاني بينش يافتيم ،هيچ دين دروغيني را تحمل نخواهيم كرد و تعصب ما بيشتر
خواهد يد و نين كرد».
متن باال نشاندهندة انقالبي فرهنگي در دربار ساساني است ك طي آن اوستا فرم نهايي خود
را يافت است ،آذرباد تن ب آزمايش ميسپارد (ارداويرافنام  )10 :1391 ،و ارداويراف ب معراج
ميرود (همان . )12 :از ديد يهاازي دليل اين انقالب فرهنگي درواقع رسميت يافتن دين مسي
در امپراتوري روم طي فرمان ميالن از جانب كنستانتين است (يهاازي .)198-197 :1396 ،پا با
رسميت يافتن دين مسي در امپراتوري روم ،دولت ساساني ك پيش از آن فاقد دين رسمي
حکومتي بود (ييپمان ،)104 :1396 ،مجاور ب مقابل ب مثل يد و با گزينش ديني مليدولتي ب
تحركات دولت رقيب پاسخ داد (ايمانپور و زرينكوب و حجتي نجفآبادي .)33 :1392 ،درواقع روحانيان
ساساني ك متوليان دستگاه ديني جديد بودند ،با كنار گذايتن تاريخ مدون رسمي و گزينش
تاريخ ديني سعي در ايجاد نفوذ هر بيشتر دين در دولت كردند ك دراينبين ب تحريف
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بخشهايي از تاريخ نيز نياز دايتند .مسعودي در كتاب التناي و االيراف ،دليل اين تحريف را
اينگون بيان ميكند ك در اوستا آمده بود دولت پارسيان  300سال پا از زرتشت زوال يافت و
 1000سال پا از او دين و دولت ايرانيان از بين ميرود .لذا ون كمتر از  200سال از زمان
ارديير با پايان هزارة زرتشت باقي مانده بود ،ارديير فرمان ب تحريف تاريخ داد تا پايان هزاره را
از خود دور كرده بايد (كالد .)13 :1388 ،اين روايت مسعودي خود بر پاية تعريف تاريخ  258سال
پيش از اسکندر براي زرتشت بنا يده است ك خود اين عدد احتما ًال تحريفي از جانب ساسانيان
است و امروزه بيشتر مورخان زمان زندگي زرتشت را در مدتزماني از اواخر هزارة دوم تا اوايل
هزارة يکم پيش از ميالد قرار ميدهند (آموزگار و تفضلي .)20-14 :1370 ،ارديير با پذيرش زمان
مذكور ،حدوداً با پايان هزارة دوم پا از زرتشت همزمان مييود ( نانك در رسالة عهد
ارديير ،ارديير ب آمدن باليي از پيش تعيينيده در پايان هزارة پا از خود انذار ميدهد ك
ميتواند پايان واپسين هزارة زرتشت بايد (عهد ارديير .)100 :1348 ،بنابراين دوران مورد بحث،
يعني دورة ياهپور دوم ،با فاصل اي تقريااً صدسال پا از ارديير (پا از پايان هزاره) مصادف
مييود .در ن ين يرايطي مغان براي دور كردن پايان هزاره از دوراني نزديک ب خود دليل
كافي دايت اند تا دين تازه تصويبيده را با جهانبيني نو ب دنيا عرض كنند؛ راك در صورت
پذيرش گاهنگاري پيشين براي دين دولتي بايد تعريفي موج براي پايان دو هزارة گذيت ك
يکي از آنان هم در زمان ارديير رخ داد و همينطور معرفي اوييدر و اوييدرماه (ك اوييدرماه
بايد همزمان با ارديير ميبود) ارائ ميدادند؛ ولي با تحريف بيش از يک هزار سال از تاريخ
مدون ،مشکل گاهنگاري تا حدود زيادي حل مييد .نتيج آنك بيشتر تاريخ هخامنشي و
ايکاني و تمام تاريخ ماد و سلوكي در گاهنگاري جديد حذف يد.
اما پرسش مهم نويتار ك هنوز ب آن پرداخت نشده اين است ك آيا آثار هخامنشيان پا از
اين تحريف ،ب كلي از تواريخ مدون ساساني زدوده يد يا ميتوان نشاني از هخامنشيان در تواريخ
ساساني و ب تأسي از آنان در تواريخ اسالمي بازجست در ادامة اين نويتار ،ب واكاوي اين
موضو پرداخت خواهد يد.
از ديد يارياطر ايارات متعدد منابع اسالمي ب كوروش (ك در ادام ب تفصيل بررسي خواهد
يد) درواقع تأثير تاريخ يهود در تاريخنگاري ساساني و اسالمي بود (يارياطر )183 :1394 ،و
همينطور اسکندر در خداينامهها و تواريخ ساساني تحت تأثير ورود روايت مجعول كاليستنا
دروغين از زندگينامة اسکندر ب تواريخ ساساني و از آنجا ب تواريخ اسالمي راه يافت (همان:
 .)182با اين حال برخي يواهد نشان ميدهد ك نميتوان پندايت ك تمام آثار هخامنشيان در
تواريخ پا از اسالم ،برگرفت از مآخذ يهودي است .پيش از بررسي يخصيتها ب گزارش
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ارزيمندي از كتاب مينوي خرد پرداخت خواهد يد .زمان تدوين اين كتاب ب احتمال بسيار زياد
در اواخر دوران ساساني بوده است (تفضلي )198 :1378 ،و هار وب كتاب ارتااطي با انديش هاي
يهودي ندارد .با اين حال در اين كتاب آمده است« :از كيلهراسپ اين سود بود ك خوب
پادياهي كرد و نسات ب ايزدان سپاسگزار بود و اوريليم جهودان را كند و جهودان را آيفت و
پراكنده كرد» (مينوي خرد.)46 :1354 ،
اياره ب ارتااط اوريليم و كيلهراسپ در كتاب پهلوي دينكرد پنجم نيز نين آمده است ك
سپاه بختنرسي از جانب كيلهراسپ ب اوريليم فرستاده يدهاند (دينكرد پنجم .)26 :1386 ،با
نگاهي ب روايات اسالمي ميتوان روايت كاملتر اين ايارات را بازيافت .در تاريخ طاري آمده
است ك كيلهراسپ سرداري ب نام بختالنصر را ك نام وي ب فارسي بختري بود ب رياست
سپاه خود براي ويران كردن اوريليم روان كرد (طاري)453-452 :1362 ،؛ مانند همين روايت در
جمعي ديگر از اسناد فارسي و عربي پا از اسالم نيز ب كار رفت است (براي مثال بنگريد ب
كتابهاي مروجالذهب مسعودي (مسعودي )223/1 :1382 ،و اخاارالطوال دينوري (دينوري:1364 ،
.))48
پا ميتوان نتيج گرفت ك روايت حملة بختالنصر ب فرمان كيلهراسپ ب يام حاصل
تاريخ نگاري ساسانيان پسين پا از تحريف تاريخ در برهة مذكور است .بختالنصر ،بختنرسي و
بختري درواقع هرسِ اياره ب يک يخص يعني ناوكودورياوسور (ناوكدنصر) دوم ياه بابل
دارند ك در  586پيش از ميالد ،اوريليم را ويران كرد و بنياسرائيل را ب اسارت ب بابل برد
(كينگ .)267 :1386 ،اين همسانانگاري در منابع صرف ًا ايراني پيش از اسالم صورت گرفت است و
ارتااطي با مآخذ يهودي يا اسالمي ندارد و حتي در روايت مذكور مينوي خرد ،ديمني آيکار با
يهوديان مشاهده مييود.
همين ايارة مختصر در متون كميمار پهلوي خود ميتواند براي ادامة كار راهگشا بايد.
راك نشان ميدهد الزاماً تمام همسانپنداريها و همزمانپنداريها ميان يخصيتهاي ايران
كهن با يخصيتهاي هخامنشي ،حاصل بردايت از منابع يهودي يا اسالمي نيست بلک خود
ساسانيان پا از تحريف مذكور در تاريخ ،درواقع برخي يخصيتها را دگرگون كرده و در تاريخ
مدون جديد جاي دادهاند .در ادام  ،اين نويتار ب بررسي وجود اين يخصيتها در تواريخ ايراني
و عربي خواهد پرداخت و با واكاوي يخصيتها سعي در اثاات وجود يخصيتهاي هخامنشي
ب صورت تحريفيده در تواريخ اسالمي خواهد دايت.
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کوروش بزرگ (دوم)
كوروش بزر در تاريخ ايران ب عنوان بنيانگذار ياهنشاهي ايران يخصيتي ماندگار بود و لذا
انتظار نميرود ك از جانب ساسانيان كنار گذايت يود (همانطور ك گفت يد ،ارديير او را
نياي خود ميدانست) .لذا بايد ب دناال ردّ پاي او در منابع ساساني يا منابع متأثر از ساسانيان
بود .در اوستا و متون باقيماندة ساساني ،نامي از كوروش برده نشده است .منابع پهلويِ
باقي مانده هم اكثراً ماهيتي ديني دارند .يارياطر در مقالة خود ك ب آن اياره يد ،وجود
كوروش را در برخي منابع اسالمي ون طاري حاصل وامگيري اين منابع از آثار يهودي دانست
است (يارياطر . )181 :1394 ،از اين گذيت  ،يارياطر بر اين باور بود ك نام كوروش در دوران
ال نام سرايندهاي مانوي خداوندگار
ساساني استفاده نمييده است .درحاليك ميدانيم مث ً
كوروش بوده است (اسماعيلپور .)506 :1393 ،دريايي بر آن است ك در دورة ساساني ،ارتااط
ساسانيان با يهوديان باعث آينايي آنان با كوروش يد (دريايي .)30-29 :1392 ،يهوديان يزدگرد
يکم را ب دليل رفتار خوبش با دگرانديشان« ،كوروش ديگر» ميناميدند (يهاازي.)423 :1389 ،
هم نين ب گفتة دريايي ،همزمان با اوج قدرت ساسانيان در قرن يشم ميالدي ،هنگاميك
تاريخ ملي ايرانيهر ( )Ērānšahrدر خداينام يا خوَداينامَگ ( )Xwadāy-nāmagب نگارش
درآمد ،يوراي كليساي مسيحيان نسطوري نيز در ايران تشکيل يد .اين يورا كارش را با ذكر
نام حامي سياسي خود ،خسرو انوييروان ( )Xusrōy Anōšag-ruwānآغاز كرد و با دادن عنوان
«كوروش زمان » ب ياهنشاه ايران او را بزر دايت ( .)Daryaee, 2018: 221موضوعي ك نشان
از اهميت جايگاه كوروش در ذهن مسيحيان ايران در دورة باستان متأخر دارد .ب گفتة مري
بويا ،هنوز در زمان ساساني سرودهايي در مدح كوروش ميان مردم وجود دايت (بويا:1388 ،
.)61

نام كوروش در منابع اسالمي ب كرات ب كار رفت و بايد ديد ك اين نام از كدام منابع گرفت
يده است .نگارندگان بر آناند ك ميتوان نام كوروش را در آثار نويسندگان پا از اسالم ب س
دست تقسيم كرد :نويسندگاني ك از منابع يوناني/رومي بهره بردهاند ،نويسندگاني ك از منابع
يهودي استفاده كردهاند و دستة سوم نويسندگاني هستند ك روايت خود را از منابع ايراني
گرفت اند.
 )1ازجمل نويسندگان دستة نخست ابوريحان بيروني و ابنخلدون هستند .اين دو نويسنده
تقريااً ب يکل درستي دودمان هخامنشي را نام ميبرند .ابوريحان در كتاب آثارالااقي دو
فهرست حاوي نام كوروش ارائ ميدهد ك يکي از ياهان كلده و ديگري ياهان ايران در منابع
غربي است و در فهرست دوم در كويش براي يکسانانگاري ياهان منابع ايراني با ياهان منابع
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غربي است .بيروني براي مناع فهرست نخست ،از عاارت «برخي مورخين» استفاده كرده اما
ون فهرست ياهان آيور را ،نانك خودش ميگويد ،از فهرستهايي برگزيده ك نام ياهان
بطلميوسي نيز در آن بوده (بيروني ،)125 :1386 ،لذا بايد پندايت ك فهرست ياهان كلداني را نيز
از همان منابع اخذ كرده است (الات در جاي ديگر ،بيروني كوروش را عامل بهمن معرفي ميكند
(همان )29 :ك نشاندهندة استفادة او از منابعي متفاوت است و بايد در دستة دوم يا سوم اين
تقسيمبندي جاي گيرد (بنگريد ب ادام ) .در اين فهرست ،كوروش پا از داريوش مادي و پيش از
قوماوسوس (كماوجي ) قرار گرفت است (همان .)130 :نام قوماوسوس در اين فهرست نيز آهنگي
يوناني دارد و مؤيد نظر ابرازيده دربارة مأخذ غربي اين گزارش است .در فهرست دوم ،بيروني
ياهان هخامنشي را ك ب گفتة خودش از تواريخ اهل مغرب برگرفت است ،با ياهان كياني هم-
سانانگاري ميكند و صراحتاً بيان ميكند «كوروش كيخسرو است» (همان .)152 :اگر مأخذ
اين گزارش منابع غربي است؛ اما بايد پندايت ك بيروني ب خوبي كوروش را مييناخت و او را
با ياه مقدس و محاوب كياني يکي پندايت است .ب راستي نيز يااهتهاي زيادي ميان كوروش
و كيخسرو وجود دارد ك اين همسانپنداري را تقويت ميكند ،مانند پرورش ميان وپانان،
قيام هردو بر علي نياي مادري ،فتوحات گسترده ،محاوبيت ،يااهت در وصيتنام ها و ...
(خالقيمطلق.)270-257 :1381 ،
مورخ بعدي ك از منابع غربي بهره برده ،ابنخلدون است ك خود اهل تونا بود و ب گفتة
خودش از نويت هاي اوروسيوس رومي استفاده كرده است و توانست فهرست و يرح مختصر
نساتاً صحيحي از ياهان هخامنشي ارائ دهد .نکتة جالب اين است ك ميگويد« :كوروش را
كسراي نخستين گويند» (ابنخلدون .)180 :1383 ،در فهرست ديگري ك ابنخلدون ب نقل از
ابنعميد ارائ ميدهد ،فهرست و جزئيات نساتاً صحيحي از دودمان هخامنشي گزارش يده
كسي است و او
است (همان .)182-181 :مشخص نيست ك منظور ابنخلدون از ابنعميد
مطالب خود را از كجا گرفت است.
 )2دستة دوم منابع اسالمي ك دربارة كوروش سخن گفت اند ،مطالب خود را از منابع يهودي
اخذ كردهاند .طاري ب يکل كلي از پند كوروش نام ميبرد :كوروش ماوذي (احتما ًال مادي) ك
بلشصر را كشت و از فرزندان الوذ ابن سام است (طاري ،)145 :1362 ،كيرش ك ب پندار برخي
همان بشتاسپ (گشتاسپ) است (همان( )487 :در ادام گفت مييود ك او برادر كيكاووس است
و لذا بايد منظور همان كي آرش پسر كيقااد در منابع پهلوي ساساني بايد (بندهش)150 :1395 ،
ك اين جا با كوروش خلط يده است) ،كيرش غيلمي ك بهمن او را ب حکومت بابل ميگمارد
(طاري ،)457 :1362 ،كوروش كيکوان ك همان كوروش غيلمي است (همآنجا) و كوروش پسر
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جاماسپ (همآنجا) ك اين دو تن آخر ب گفتة طاري ب فرمان بهمن ب همراهي بختري ب بابل
روان يدند .آيکار است ك مراد از همة اين يخصيتها يکتن ،يعني كوروش بزر است.
گزارشهاي بلعمي نيز در مجمو همانند طاري است (بلعمي .)677-637 :1353 ،درواقع مورخان
پا از اسالم با مشاهدة تفاوت ميان تاريخنگاري ايراني و يهودي ،درصدد همسانانگاري
يخصيتها برآمدند و از اين راه اغتشايات زيادي در امر تاريخنگاري ايجاد يد ك خود بيروني
اين تحريفات را قاطعان رد ميكند (بيروني .)177 :1386 ،در اين دست روايات ،محوريت يخصيت
كوروش بر آزادسازي يهوديان از بابل مي رخد و اين رخداد حادثة اصلي زندگي او تصوّر مي-
يود .يزي ك براي خود يهوديان خيلي مهم بوده است .مثالً ابناثير مدعي است ك كوروش ب
آيين يهودي درآمده و تورات را فراگرفت بود (ابناثير )310/1 :1383 ،و ابنبلخي از كتابي ب نام
كوروش سخن مي گويد ك در آن خدا كوروش را ب پياماري برگزيده و وظيفة بازگرداندن بني-
اسرائيل را ب او سپرده است (ابنبلخي.)54-53 :1385 ،
در روايات اسالمي ،گاه كرداري ك براي بهمن ترسيم يده ،آن نان ب كوروش نزديک بوده
است ك برخي مورخان ون حمزه اصفهاني (حمزه اصفهاني )38 :1346 ،و مستوفي (حمداهلل
ال دينوري گفت ك بهمن يهوديان را ب
مستوفي )94 :1387 ،بهمن را همان كوروش دانست اند .مث ً
اسرائيل بازگردانده و از همسر يهودي بهمن ياد كرده و گفت او در ابتدا يهودي بوده است
(دينوري.)51 :1364 ،

در ميان مورخاني ك از آثار يهودي و مسيحي بهره بردهاند ،ياخصتر از هم ابنعاري است
ك فهرست نساتاً صحيحي از تاريخ هخامنشيان ارائ داده و اين دودمان را از داريوش مادي (ك
ب گفتة او همان ناونئيد است) تا داريوش سوم يرح داده است (ابنعاري .)63 :1377 ،او ب گفتة
خودش نويت هايش را از يوحناي انجيلي برگرفت است (همانجا) .پا كوروش ك در ميان
يهوديان ياهي بسيار محاوب بود ،پا از اسالم وارد تاريخنگاري مسلمانان يد؛ اما در هيچ
كجاي تواريخ يهودي نيامده ك كوروش سپ ساالر كيانيان يا ياهي وابست ب ياهي ديگر بوده
است .قابل درک است ك يهوديان ب تناسب حال خود سعي در جعلياتي پيرامون نسب كوروش
يا همسر وي كرده بايند ( نانك ابنعاري او را داراي همسري يهودي ميداند (همانجا)؛ اما
براي بررسي ادعاي مورخان اسالمي ون طاري و بلعمي نياز ب پژوهش بيشتر در منابع است
ك در ادام بررسي خواهد يد.
 )3اما دستة سوم منابع اسالمي دربارة كوروش ،ب زعم نگارندگان ،بايد برگرفت از منابع
ساساني بايند .در اين منابع كوروش ن در جايگاه يک ياه ،بلک در هيأت يک سپ ساالر ،از
جانب ياهان كياني عازم ميانرودان مييود .ب گفتة طاري « :بهمن ب همراه بختري كوروش
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كيکوان را برگزيد ك از فرزندان غيلم پسر سام بود و خزان دار اموال بهمن بود ،با اخشويرش پسر
كوروش پسر جاماسپ ك لقب عالم دايت با بهرام پسر كوروش پسر بشتاسپ و بهمن اين هار
كا را ك از خاندان وي (تأكيد از نگارندگان) و خاصان او بودند ،همراه بختري كرد و 300
تن از اساوره را با  50هزار سپاه بدو پيوست» (طاري .)457 :1362 ،در اين متن ،دو ايارة مهم ب
اصالت ايراني داستان يده است .يکي لقب كيکوان براي كوروش و ديگري انتساب كوروش ب
خاندان بهمن درحاليك خود او بيان دايت بود ك كوروش از نوادگان سام بوده است و اين
نشاندهندة همان تحريفات دوران اسالمي است ك بيروني با آن مخالفت كرده است (نک قال).
لقب كيکوان قابل تجزي ب دو بخش «كي» و «كَوان» است ك ميتوان از آن لقب «ياه
ياهان» را استنااط كرد .اين لقب مشخصاً لقاي هخامنشي است و ياهان هخامنشي خود را
( xšāyaθiya xšāyaθiyānāmياه ياهان) ميناميدند (براي مثال بنگريد ب لقب داريوش در
نخستين كتياة خود در بيستون 6 .)DB I, 1f. ،بلعمي نيز مشاب همين روايت را ميآورد
(بلعمي .)670 :1353 ،خشاياريا در اين روايت ب يکلي نامشخص و مجعول پسر كوروش پسر
جاماسپ معرفي يده ك با هيچيک از دادههاي در دست ما سازگاري ندارد؛ اما ب هرحال
نميتوان پندايت ك مستقيم ًا از منابع يهودي برگرفت يده است؛ راك در تاار او برخي
نامهاي خاص ايراني ذكر يده است ك در منابع يهودي يافت نمييوند.
ابنبلخي نيز كوروش (ب گفتة او كيرش) را سردار بهمن مينامد و تاار او را اينگون معرفي
ميكند« :كيرش ابن احشوارش ابن كيرش ابن جاماسب ابن لهراسب» ك مادرش نيز دختر يکي
از انايا بود (ابنبلخي .)53 :1385 ،مسکوي (مسکوي رازي )82/1 :1376 ،و مسعودي (مسعودي:1382 ،
 )225نيز كوروش را عامل بهمن ميدانند .بر اساس تاريخگذاري تحريفيدة ساساني ،زرتشت ك
كمي پيش از بهمن ميزيست است 258 ،سال با اسکندر فاصل دارد (بندهش .)156 :1395 ،اگر از
تاريخ صحي اسکندر يعني  330پيش از ميالد (يا بنا ب گفتة برخي صاحبنظران تاريخ سلوكي
يعني  258 ،)312/311سال ب عقب برگرديم ،بگ تگاريخ ( 588يا  )570/569پيش از ميالد
ميرسيم و با توج ب اينك بهمن يک نسل پا از زرتگشت بوده است ،تقريا ًا همعصر كوروش
مييود ك بنا ب گفتة دينون در زمان تاجگذاري در سال  559پيش از ميالد 40 ،سال دايت
است (كوک .)55 :1383 ،بنابراين ميتوان ديد ك تحريف تاريخ از جانب ساسانيان ناآگاهان ناوده
و با حسابگريي خاص صورت گرفت است.
پا با بررسي منابع ميتوان دريافت ك در برخي روايات كوروش ن ياه ك سپ ساالر ارتش
يک ياه كياني در حمل ب يام است؛ درحاليك در منابع يهودي نميتوان نين گفت اي را
بازيافت .ب طوركلي در عهد عتيق نام كوروش در كتابهاي تگواريخ ايام ( 22/ 36و  ،)23عگزرا
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(بابهاي  1و  3و  4و  5و  ،)6ايعيا ( 48/44و  )1/45و دانيال ( 31/1و  29/6و  7 )1/10آمده است؛ ولي
هم جا منظور هرة حقيقي و تاريخي او بوده و اثري از تحريفات مندرج در تواريخ اسالمي در
آن مشهود نيست و همانطور ك ذكرش رفت ابنعاري ك منحصراً از منابع يهودي و مسيحي
بهره ميبرده است ،كوروش را پادياهي مقتدر ترسيم ميكند ن سردار سپاه ياهي ديگر .تاار
ال آهنگي ايراني دارد.
كوروش هم ك در بسياري از منابع اسالمي نام برده يده است ،كام ً
نتيجة بررسي باال اين است ك پا از تحريفات صورتگرفت در دوران ساساني ،برخي
يخصيتها ب طوركلي حذف يدند؛ ولي برخي ديگر ون كوروش ك اساساً حذفشان امکانپذير
ناود ،ب منظور گنجانده يدن در تاريخ جديد ،تغيير ماهيت يافت و ب ايکال مختلف دگرگون
يدهاند .كوروش دراينبين ب جاي ياهنشاه ،ماهيت سرداري مقتدر را يافت ك مهمترين نمود
حکومتياش در ميانرودان روي داده است  .پا از اسالم نيز مورخان اسالمي با آينايي با
يخصيت كوروش در منابع عاري ،سعي در همسانسازي اين دو يخصيت كردند ب يکلي ك
مثالً مسعودي ميگويد ب عقيدة برخي ،كوروش ياهي مستقل بوده ن عامل بهمن (مسعودي،
.)225 :1382

حال اين پرسش پيش ميآيد ك اگر كوروش در تاريخ مدون ساساني جاي دايت است ،پا
را اثري از او در ياهنام و كتاب غرر اخاار ملوک الفرس و سيرهم ثعالاي ك از ياهنامة
ابومنصوري و لذا ب يکل غيرمستقيم (و حتي گاه مستقيم) از منابع كهن ساساني بهره
ميبردهاند ،يافت نمييود بر اثر پژوهشهاي جديد مشخص يده است ك در دورة ساساني
فقط يک تحرير منحصرب فرد از خداينامه موجود ناوده است .ب نظر خالقي مطلق ،دو تحرير
مختلف يکي با محتواي ديني و ديگري با محتواي دولتي از دورة ساساني موجود بوده است
(خطياي ،)691 :1393 ،حال آنك ب ديد يهاازي ،تحريرهايي مختلف از ياهنام وجود دايت ك
ب س دستة ديني ،دولتي و پهلواني تقسيم مييدند (همان .)692 :بنابراين در دورة ساساني
متنهايي متعدد با نام خداينامه وجود دايت است ك هريک ويژگيهاي خود را دايت اند و
هدفي خاص را دناال ميكردهاند و بسا نويت هاي فردوسي و ثعالاي يا منابع مورد استفادة
آنها  ،يامل گزاريي دربارة كوروش (ك ديگر ن ياه بلک سردار سپاه بود) نمييدهاند و يا ب
دليل كمبود اهميت يا رعايت اختصار ،از بيان آن خودداري كردهاند.
كوروش از برجست ترين يخصيتهاي سياسي پيشاساساني ايران بوده است و لذا انتظار
ميرفت ك در تاريخنگاري ساساني بهايي بيشتر ب او داده يود؛ اما بايد ب ماهيت تاريخنگاري
ساسانيان پسين توج يود ك اساساً نوعي تاريخنگاري با هدف ديني بوده ك در آن
يخصيت هاي ديني و متعصب در دين ون گشتاسپ و اسفنديار و بهمن اهميتي بيشتر از
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يخصيتهايي با رواداري ديني ون كوروش يافت اند .بااينحال ساسانيان درصدد حذف اين
هرة مشهور در تاريخ ايران برنيامدند و صرفاً با تغيير ماهيت او ،بار ديني تاريخ ملي را ب دوش
ياهاني ون گشتاسپ و بهمن انداختند؛ راك با تحريف و حذف بخشهايي از تاريخ ،ب نا ار
دولت هخامنشي با اواخر دوران كياني همزمان مييد ك از ديد تاريخنگاري ديني ،اولويت با
ياهان دينمدار بود.
داریوش بزرگ (یکم)
يخصيتي ك در روايات ملي بيش از هم ب اصل حقيقي خود نزديک است ،يخصيت داراب
يا داراي بزر است ك در اين نويتار سعي بر آن است ك همسانيهاي او با داريوش يکم
هخامنشي سنجيده يود .داريوش يکم ب عنوان بزر ترين ناظم دنياي باستان (هينتا:1387 ،
 ،)206بايد جاي درخوري در تاريخنگاري ساساني مييافت و يواهد نشان ميدهد ك نين بود.
هر ند تاريخنگاري ديني ساساني داريوش را نيز هم ون سلف پرآوازهاش در مقابل ياهان
اوستايي كمرنگ كرده است ،با وجود اين ،ميتوان بارق هايي از فروغ يخصيت داريوش را در
تاريخنگاري ساساني بازيافت.
طاري (طاري )488 :1362 ،و ابنبلخي (ابنبلخي )50 :1385 ،او را داراي بزر ناميدهاند.
درحاليك فردوسي و طرسوسي نام او را داراب گفت اند .طرسوسي در ذكر وج تسمية اين نام
گفت ك ون گازر او را از آب گرفت ،ب خاطر آمدنش «در آب» او را داراب نام كرد (طرسوسي،
 !)14 :1356مسعودي ايارة ارزيمندي در كتاب مروجالذهب خود ب اين نام ميكند و ميگويد
در زبان كهن ايرانيان دارا را داريوش ميگفتند (مسعودي)226 :1382 ،؛ اما نام «دارا» صورت
جديدتر نام «داراب/داريو» ( )Darevمأخوذ از پارسي باستان  Dārayavahuاست ك تلفظ
پارسي باستان نام داريوش بوده است (يهاازي ،)242 :1389 ،نامي مختوم ب  –uك در حالت
فاعلي  Dārayavahušو در حالت مفعولي  Dārayavahumبوده ( )Kent, 1953: 189-190و از
آنجا ك ياه در كتيا ها بيشتر در حالت فاعلي آمده ،صورت فاعلي آن باقيمانده است.

از طرف ديگر ،ابناثير لقب داراب را هرزاد ميگويد ك ب معني نيکسيرت بوده است (ابن-

اثير .)326/1 :1383 ،يااهت اين لقب ب معني اصلي نام داريوش يعني «كسي ك نيکي را سخت
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نگ ميدارد» ( ،)Kent, 1953: 189گواهي ديگر است بر دستيابي تاريخنگاران ساساني ب اسناد
هخامنشي.
كتاب دارابنامة طرسوسي كتابي است اساطيري دربارة وقايع زندگي هماي ،داراب ،دارا،
اسکندر و بوراندخت ك اگر در دوران اسالمي نويت يده و داراي الحاقات پريمار اسالمي
است؛ اما مي توان با قطعيت گفت ك اين كتاب بن و ريشة پيشااسالمي دايت است (صفا:1333 ،
 .)544بنابراين با واكاوي اين كتاب ميتوان ب يواهدي جالب دربارة يااهت يخصيت داراب با
داريوش يکم دست يافت .در اين كتاب ،داراب ياهپهلواني بسيار نيرومند است ك قادر است
يکتن كارهاي خرق عادت زيادي كند و اين موضو همانند توصيفي است ك داريوش در
سنگنويتة نقشرستم ( )DNb, 40-45از خود ميگويد« :ورزيده هستم با هردو دست با
هردو پا ،هنگام سواركاري سواركار خوبي هستم ،هنگام تيراندازي تيرانداز خوبي هستم پياده
سواره(Kent, 1953: 139- ».
و سواره ،هنگام نيزهاندازي نيزهانداز خوبي هستم پياده و
) .140الات ميتوان گفت در ايران باستان انتساب قدرتهاي پهلواني ب همة ياهان مرسوم بوده
است اما نمي توان اين يااهت را با توج ب اين حقيقت ناديده گرفت .پا از حملة اسکندر،
زماني ك او در پارس سرگرم بازديد از سازههاي هخامنشي بود ،يکي از يارانش ب نام
اونسيکريتوس نويتة آرامگاه داريوش را اين نين بازگو ميكند« :با دوستانم دوست هستم ،در
اسبسواري و تيراندازي سرآمد ديگرانم ،همة هنرها را دارم .ب عنوان يکار ي بهتر از هم
هستم» (استرابو .)321 :1382 ،اگر اين گزارش الزاماً برگرفت از آرامگاه داريوش نيست ،اما
ميتوان پندايت ك در اواخر دوران هخامنشي نيز گزارشهايي پيرامون يخصيت پهلواني
داريوش يکم وجود دايت ك ب مورخان يوناني رسيده و تا زمان استرابو نيز دوام آورده است.
ياهنام  ،معتارترين مرجع براي سنجش تاريخ حماسي پيش از اسالم ،يواهدي ارزيمند
دراينباره ارائ ميدهد .فردوسي دربارة داراب ميگويد (فردوسي:)516/5 :1366 ،
نان بد ك روزي ز بهر گل
ز پستي برآمد ب كوهي رسيد
بِفرمود كز روم و از هندوان
بِجويند از آن آب دريا دري

اسپان بايند يل
بيامد ك
بديد
ژرفدريا
بيكران
يکي
گوان
كارآزموده
بيارند
هر كشوري
رسانند رودي ب
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اين روايت اياره ب فعاليتهاي كانالكشي و آبراهسازي در دورة داريوش يکم دارد و هر ند
در اين متن منظور فردوسي آبراهسازي در استان پارس است؛ اما با توج بگ مصرا پاياني،
ميتوان آن را ب ديگر فعاليتهاي داريوش در ديگر سرزمينها نيز تعميم داد (عالوه بر آبراه
سوئز ميتوان ب ساخت آبراه در ميانرودان در دورة داريوش بزر اياره كرد (داندامايف:1391 ،
 )164و يواهد پريمار ديگر در كانالكشي و ساخت ياکة آبياري در دورة هخامنشي (بويارال،
.)248 :1387
در ادام در جريان ساخت يهر دارابگرد آمده است (فردوسي:)517/5 :1366 ،
ز هگگگر پيشگگگ اي كگگگارگر خواسگگگتند

همگگگگ يگگگگهر از ايشگگگگان بياراسگگگگتند

اين توصيف درواقعيت در زمان ساخت تختجمشيد در دوران داريوش بزر نيز ديده مييود
ك بر اساس الواح بازمانده از تختجمشيد ،كارگران از نقاط مختلف سرزمين پهناور هخامنشي
براي يركت در ساخت تختجمشيد ب پارس آمدند (بريان .)719 :1391 ،توصيف بعدي فردوسي
از داراب نيز با توصيف داريوش يکم از خود همخواني دارد (فردوسي:)517/5 :1366 ،
ب هر سو فرستاد بي مر سپاه
جهان از بدانديش بيبيم كرد

ز ديمن همي دايت گيتي نگاه
دل بدسگاالن ب دو نيم كرد

داريوش در كتياة نقش رستم ميگويد (« :)DNa, 30-38اهورهمزدا ون اين زمين را در آيوب
ديد ،پا آن را ب من ارزاني فرمود ،مرا ياه كرد؛ من ياه هستم .ب خواست اهورهمزدا آن را در
من ب آنها گفتم ،همان كردند ،نانك مرا كام بود» (Kent, 1953:
جاي خودش نشاندم؛ آن
) .137-138پا يايد بتوان نظرية يهاازي را پذيرفت ك در اوايل دورة ساساني ،خطوط دوران
هخامنشي قابل فهم بودند (يهاازي .)196 :1396 ،در جاي ديگر ،فردوسي ب رزم داراب با اعراب
اياره كرده (فردوسي )517/5 :1366 ،ك ميتواند گواهي بر مطيع كردن اعراب هِجِر  8در زمان
داريوش بزر بايد ك نامشان روي مجسمة مصري داريوش ب عنوان اقوام تابع آمده است
(.)Graf, 1990: 144
بيروني در فهرست پادياهان كلده نام داريوش را داريوس (بيروني )130 :1386 ،و در فهرست
ياهان پارسي از قول اهل مغرب ،داراي ثاني (پا از داراي ماهي) آورده است (همان.)152 :
ابنعاري ك از منابع يوناني و مسيحي بهره ميبرده (ب گفتة خودش از اوزبيوس ،آندرونيکوس،
حجي و زكريا) ،ب درستي مدت حکومت داريوش را  36سال ميگويد و بازسازي بيتالمقدس را
در زمان او ميداند (ابنعاري.)65 :1377 ،
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مهمترين عملي ك مورخان اسالمي ب داراب نسات ميدهند ،بنيان اپار (بريد) بوده است
ال طاري (طاري ،)488 :1362 ،ثعالاي (ثعالاي )249 :1368 ،و )...ك ب گفتة هرودُت در زمان
(مث ً
اوايل حکومت خشاياريا داير بوده ( )Herodotus, 1830: 8/98و ساختة زمان داريوش بزر است
()Tafazzoli, 1994؛ دراينبين ايارة حمزه اصفهاني (حمزه اصفهاني )39 :1346 ،ب بنيان راههاي
اپاري ب دستور داراب ك هرودُت نيز ب آن اياره ميكند ( ،)Herodotus, 1830: 5/25بسيار
داراي اهميت است؛ راك مؤيد استمرار ويژگيهاي خاص يخصيتهاي برجستة هخامنشي در
دوران ساساني است.
با بررسي گزارشهاي منابع فارسي و عربي ميتوان يااهتهاي پريماري ميان داراب در اين
منابع و داريوش در گزارش هاي منابع يوناني ،رومي و هخامنشي يافت ك ب خاطر يمار باالي
آنها ،نميتوان پندايت ك اين يااهتها اتفاقي بايند .فت روم و نارد با فيلقوس در آثار
ال در كتاب غرر اخاار ملوک فرس و سيرهم (ثعالاي )249 :1368 ،ميتواند ايارهاي ب
اسالمي (مث ً
فت مقدوني ب دست بگَ بوخشَ سردار داريوش بزر (بريان )243 :1391 ،بايد .ابنخلدون نيز
ايارة بسيار مهمي ب ناردهاي دارا در آغاز پادياهياش دارد (ابنخلدون )179 :1383 ،ك ميتواند
حاكي از ناردهاي داريوش بزر با يورييان در سال آغازين حکومتش بايد .فتوحات داراب در
يونان ك در دارابنامة طرسوسي اياره يده (طرسوسي )283-220 :1356 ،نيز ممکن است ايارهاي
ب فت جزاير درياي اژه ب دست سرداران داريوش و پيوستن اختياري بيشتر يهرهاي يوناني ب
داريوش ،بنابر قول هرودُت ( ،)Herodotus, 1830: 6/49بايد.
ساختن يهر دارابگرد را هم فردوسي (فردوسي )517/5 :1366 ،و هم ديگر مورخان ايراني و
عرب پا از اسالم ذكر كردهاند .ماركوارت احتمال ميدهد منظور از دارابي ك بايد بنيانگذار
يهر دارابگرد بوده بايد ،يکي از ياهان هخامنشي يا يکي از ياهان محلي بوده است ( Huff,
.)1394
ابنبلخي ب گسترش عدالت ب دست داراب اياره ميكند (ابنبلخي )50 :1385 ،ك همساني
جالاي با گفتة داريوش در كتيا هايش دارد ك خود را دادگر و گسترشدهندة ( dātaقانون)
ميداند (براي مثال كتياة داريوش در يوش )DSe, 37→Kent, 1953: 141 :و جگالب اينجاست
ك پوليانوس نيز ب عدالت داريوش در گرفتن ماليات اياره ميكند (احتشام .)109 :1355 ،تنسر
نيز اياره ميكند ك داراب عليمترين و حکيمترين ياه تاريخ بوده (نامة تنسر )74 :1354 ،ك
ايارهاي است ب عالقة وافر داريوش بزر ب پيشرفت علم؛ ديودور سيسيلي نيز اياره ب
پژوهشهاي داريوش در دينها و علوم ديگر ملتها (مشخص ًا پژوهش در دين و فرهنگ مصر)
دارد (بريان.)796 :1391 ،
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اما نزديک ترين يااهت ميان داراب و داريوش بزر را يايد بتوان در گزارش گرديزي
بازيافت« :مردي عادل بود و رعيت را عدل فرمود و نام ها نويت ب اطراف مملکت خويش و
هم كارداران و مرزبانان را فرمود ك ب هيچكا بيداد نکنيد و مپسنديد و فرمود ك همة
دخل واليت را ب خزان آريد و حشم را از خزين روزي دهيد؛ و رسم مُهر نهادن بر درم او آورد و
مرحلة بريد او نهاد و اساان بريد را دم بريدن او فرمود و يهر دارابكرد او بنا كرد و دارابياه ب
مصر او بنا كرد و مر پسر خويش دارا را وليعهد خويش گردانيد» (گرديزي.)56 :1363 ،
نام نويتن داريوش ب كارداران را ميتوان در كتياة بيستون ( )DB4, 91-92بازيافت ك
داريوش ادعا ميكند نسخ هايي از بيستون را ب يهربانيهاي مختلف فرستاده است ( Kent,
 .)1953: 130يافت يدن نسخ هايي از كتياة بيستون در بابل و الفانتين مصر و نسخ هايي از خود
سنگنگاره در بابل و يوش (بريان )207 :1391 ،ميتواند نشاندهندة اهميت و يهرت اين فرمان
ياهان و بيان گر دليل دوام ياد و خاطرة اين موضو تا دورة اسالمي بايد .ب خصوص ك اين
سنگنويت در مدارس آن زمان ب عنوان سرمشق ب دانشآموزان آموخت مييد و دانشآموزان
از آن نسخ برميدايتند (همانجا) سفارش داريوش ب كارداران دربارة عدالت را نيز ميتوان در
نامة داريوش ب گاداتا بازيافت (.)Burn, 2007: 314
دربارة گردآوري م اليات ب دستور داريوش نيز هرودُت ب تفصيل سخن رانده است ( Herodotus,
 )1830: 3/89-97؛ ولي اين سخن ك داريوش فرمود تا حشم را از خزين روزي دهند ،ب خوبي از
الواح تختجمشيد پيداست ك خوراک كارگران از خزان هاي دولتي پرداخت مييد (هينتا،
 .)289 :1387رسم مُهر نهادن بر درم ك گرديزي از آن سخن ميگويد ،بايد اياره ب رواج سک
ب دستور داريوش در ايران و ميانرودان دايت بايد؛ راك اگر پيش از داريوش در ليدي و
ايوني سک ضرب مييد؛ ولي از ديد مردمان ساكن در ايران ،داريوش نخستين رواجدهندة سک
در اين سرزمين بوده است ( .)Herodotus, 1830: 4/166عالوه بر آن ،سک هاي داريوش خلوص،
وزن و ثاات بيشتري نسات ب سک هاي كروزوس دايتند (بابلون .)5 :1358 ،درواقع تا پيش از
داريوش در ميان رودان نيز اييائي با ايکال خاص از نقره و ديگر فلزات در حُکم پول وجود
دايتند (اومستد )254 :1383 ،ولي ايارة صحي گرديزي ب «مهر نهادن بر درم» دقيقاً اياره ب
رواج سک با فرم و طرح خاص ب دستور داريوش دارد .يايد اياره ب ساخت يهر دارابياه در
مصر ب دستور داراب نيز اياره ب فعاليتهاي گستردة داريوش در مصر ازجمل حفر آبراه و
قنات و ساخت معاد و ...دايت بايد؛ گر ساخت يهر نيز ب دستور داريوش در مصر بعيد
نيست؛ اما از آن آگاهي در دست نيست.
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بنابراين با بررسي منابع مختلف ايراني و اسالمي ،اين نتيج حاصل مييود ك پا از
تحريفات صورتگرفت در دورة ساساني ،اگر داريوش از جايگاه بزر ترين نظمدهندة جهان
باستان كنار رفت ،هم نان آثاري پريمار از يخصيت حقيقي او را ميتوان در خداينامههاي
ساساني يافت ك ب خوبي نشاندهندة آگاهي ساسانيان پيشين و پسين از يخصيت داريوش
يکم در تاريخ ايران است.
بهمن ،هماي ،بوراندخ
نام بهمن ك در روايات دورة ساساني نوة گشتاسپ ناميده يده ،در اوستا نيامده است
(Khaleghi-Motlagh, 1988؛ صفا . )538 :1333 ،در منابع ايران پا از اسالم نام او اغلب با لقب
ارديير همراه است (طاري483 :1362 ،؛ ابنبلخي )52 :1385 ،و حمزه اصفهاني او را كيارديير
مينامد (حمزه اصفهاني .)37 :1346 ،همانطور ك گفت يد گاهي اعمال كوروش در روايات اسالمي
با بهمن خلط يده و آنگون ك در ادام ذكرش خواهد رفت ،بهمن يااهتهايي ب ارديير يکم
و دوم هخامنشي نيز دارد ك اين احتمال را پيش ميآورد يخصيت بهمن تلفيقي آگاهان از
يخصيتهاي ارديير يکم و دوم هخامنشي از جانب مورخان پسين ساساني بايد .مري بويا
نيز او را با ارديير دوم هخامنشي يکسان ميداند (دريايي .)127 :1392 ،در ادام يواهدي بيشتر
بررسي خواهد يد.
واژة بهمن ك در تلفظ اوستايي خود  ،vohumanahنام يکي از امشاسپندان در دين زرتشتي
است ،از نظر لغوي قابل تجزي ب دو بخش  vohuب معني «نيک ،خوب» و  manahب معني
«منش ،انديش » است ،پا بهمن يعني «خوبمنش» يا «دارندة منش خوب» (پورداود:1384 ،
 .)81اين واژه قابل مقايس با واژة ممنون ب معني «خوشحافظ » است ك در منابع يوناني براي
ارديير دوم ب كار رفت است (پلوتارک .)478/4 :1338 ،لقب پركاربرد ديگرِ بهمن در منابع اسالمي
«درازدست» است (حمزه اصفهاني )37 :1346 ،و لقاي اوستايي است ك براي كيگشتاسپ نيز در
ال براي وصف زياايي بوده است (هينتا.)199 :1387 ،
دينيشت (كردههاي  2تا  )4آمده و احتما ً
استرابو اين واژه را براي داريوش يکم نيز ب كار برده است (همانجا) .هر ند پلوتارک معتقد بوده
ك يکي از دستان ارديير يکم از ديگري بزر تر بوده است (پلوتارک)478/4 :1338 ،؛ اما ب گفتة
طاري ،از رسوم ايرانيان آن بود ك هركا بر تنش نقصاني بود از ياه يدن محروم مييد
(يهاازي )110 :1389 ،و الات حمزه اصفهاني يرح ميدهد ك اين لقب (درازدست) ب دليل
جنگهاي پريمار ب او داده يده بود (حمزهاصفهاني .)37 :1346 ،جالب اينجاست ك در گزارش
مستقلي از كرنليوسنپوس آمده است ك ارديير يکم داراي دالوري يگفتانگيزي بوده است
(كوک .)229 :1383 ،طاري ميگويد او را از اين جهت درازدست ميگفتند ك ب همة ممالک
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مجاور دست انداخت (طاري )484 :1362 ،و اين سخن ب يکلي جالب با گزارش پلوكا همخواني
دارد ك ميگويد« :او قدرتي دايت ك تا دوردستها ميرفت» (بريان .)955 :1391 ،ب ديد
نولدك  ،يکسانانگاري بهمن با ارديير درازدست ب واسطة منابع سرياني صورت پذيرفت است
( .)Yarshater, 2006: 471با اين حال ،نولدك معتقد بود ساسانيان خاطرهاي از هخامنشيان
ندايتند ك از نظر اين نويتار مردود است.
در برخي آثار اسالمي ،بهمنارديير همان كوروش دانست يده است (حمزه اصفهاني.)38 :1346 ،
يوسففالويوس گزارش ميدهد ك نام ارديير يکم پيش از تاجگذاري كوروش بود (هينتا،
 )379 :1387و بنابراين ميتوان پندايت ك مأخذ اين اختالط تشاب در نامها بوده است.
در دارابنامة طرسوسي روايتي اساطيري از ناردهاي بهمن در مصر آمده است (طرسوسي،
 )6-9 :1356ك ميتواند اياره ب يورش ايناروس در مصر در دوران ارديير يکم بايد ك
بَگَ بوخشَ آن را سركوب كرد ( .)Burn, 2007: 335در منابع اسالمي ،سركوب خاندان رستم در
سيستان ب دست بهمن ب كرات گزارش يده و دانست است ك سركوب يورش بلخ ب دستور
ارديير يکم در سالهاي نخستين فرمانروايياش صورت گرفت است (بريان .)956 :1391 ،يايد
اين جنگ مأخذ روايت نارد بهمن با خاندان سام در سيستان بايد .ب گفتة پلوتارک ،ارديير يکم
در مهرباني و نرمخويي بر تمام ياهان دودمان خود برتري دايت (پلوتارک )478/4 :1338 ،ك
همساني جالب توجهي با گزارش طاري از زبان خود بهمنارديير دارد آنجاك ميگويد« :ما ب
وفا پايبنديم و مديونيم ك با رعيت نيکي كنيم» (طاري.)484 :1362 ،
يکي از مهمترين كارهايي ك ب بهمن نسات ميدهند ،لشکركشي ب روم و خراجگزار كردن
اين سرزمين است (ثعالاي .)261 :1368 ،از آنجا يي ك اغلب روم و يونان در منابع ايراني خلط
مي يدند ،اين خار يايد بازتابي از ناردهاي ياهنشاهي هخامنشي با اتحادية دلوس و يکست
اين اتحادي در مصر و قارس بايد .مُهري از دوران ارديير يکم يافت يده ك روي آن تصوير
اسيران يوناني طناب ب گردن و جنگجوي يوناني ك ب دست ياه كشت يده نقش يده است
(بريان )1656 :1391 ،ك ميتواند مؤيد گزارش منابع اسالمي بايد.
منابع اسالمي گزارش ميدهد ك هماي دختر بهمن است ك با وي ازدواج ميكند (ب جز ابن
بلخي ك معتقد است هماي تا پايان حکومت خود باكره ماند (ابنبلخي .))54 :1385 ،الات در
بهمننام او دختر ياه مصر است ( .)Doostkhah, 2004نام او را بنونيست ب معني «خوشبخت»،
ايميت ب معني «دارندة خرد نيکو» و مايرهوفر ب معني « يرهدست» دانست اند (همانجا) .برخي
گزارش هاي پيرامون او مانند لشکركشي ب يونان از قول فردوسي و ساخت بناهاي متعدد در
پارس ميتواند قابل قياس با تاريخ حقيقي هخامنشيان بايد (همانجا) .يايد بتوان ازدواج هماي
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با بهمن را با ازدواج ارديير دوم با دو دختر خود از قول پلوتارک مقايس كرد (پلوتارک:1338 ،

 .)510/4اگر فرمانرواي زن مستقلي از دوران هخامنشي گزارش نشده است ،يايد بتوان مقام
و موقعيت باالي پرويات ،دختر ارديير يکم و مادر ارديير دوم را در دستگاه هخامنشي با
حکومت مقتدرانة هماي قياس كرد .در اوستا  ،هماي دختر گشتاسپ است ك ب دست ارجاسپ
اسير مييود ( .)Yarshater, 2006: 471حمزه اصفهاني نام هماي را يميران ميگويد (حمزه
اصفهاني )38 :1346 ،ك يايد ب توان او را با سميراميا افسان اي قياس كرد ( Yarshater, 2006:
 .)472كتزياس هم ك ادعا ميكرد ب سالنام هاي هخامنشي دسترسي دايت  ،افسان هاي
زيادي از سميراميا بازگو كرده است (لولينجونز و رابسون.)152-149 :1390 ،
بوراندخت دختر داراب دوم (داريوش سوم) ك در دارابنامة طرسوسي در قالب زني پهلوان،
يخصيت ضعيف اسکندر را پويش ميدهد ،ميتواند بازتابي از يخصيت ايزدبانو اَناهيد بايد؛
راك اغلب با رودها و شم ها در ارتااط است و نام مادرش نيز آباندخت است (يارياطر:1394 ،
 )184ك نامي در پيوند با آب و ايزدبانو اَناهيتا در آبانيشت اوستاست.
دارا و اسکندر
در روايات ملي ،پا از داراي بزر پسرش داراي كو ک ب تخت مينشيند و با نايايستگي
فرمانروايي ميكند تا سرانجام از اسکندر يکست ميخورد و ب دست دو تن از يارانش كشت
مييود (فردوسي .)558-554/5 :1366 ،يخصيت اسکندر در اين منابع هويتي دوگان مييابد ،گاه
هره اي مثات دارد و فرزند داراي بزر و بنابراين صاحب خون كياني است ك انتقام مر
داراي كو ک را ميگيرد و گاه برعکا هرهاي منفور ،ويرانكننده و منفي دارد؛ آنگون ك
انتظار ميرود .منشأ هرة مثات اسکندر برخي روايات داستاني متعلق ب قرن دوم ميالدي و
منسوب ب كاليستِنِا (از همراهان اسکندر) است ك بعدها ب كاليستنا دروغين مشهور يد.
در قرن هارم ميالدي ،ژوليوس والريوس اين اثر را ب التين ترجم كرد و در اواخر دوران
ساساني اين كتاب از يوناني ب پهلوي و سپا از پهلوي ب سرياني ترجم يد ك امروز نسخة
پهلوي آن از بين رفت است؛ ولي نسخة سرياني در دست است .همين نسخة پهلوي بود ك وارد
برخي خداينامهها يد و منشأ روايات مثات دربارة اسکندر يد (تفضلي .)305-304 :1378 ،ب ديد
نولدك  ،داستان اسکندرِ كاليستنِا دروغين پا از اسالم ب ياهنامة ابومنصوري وارد يد و لذا
هرة مثات اسکندر در منابع اسالمي ساق در خداينامه ندارد (زرينكوب .)108 :1395 ،از ديگر
سو ،روايات ساساني دربارة اسکندر بدبينان بودند و اين ديد منفي ب خداينامهها نيز انتقال
يافت .بنابراين اگر هرة مثات متأثر از داستان كاليستنا دروغين را كنار بگذاريم ،روايات
منفي پيرامون اسکندر را ك ساسانيان بر جاي گذايتند ،ميتوان تا ح ّد زيادي برگرفت از حا
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ايرانيان پا از اسکندر دانست ك اسکندر را ويرانكنندة دودمان مشرو هخامنشي و نظم و
صل و امنيت پارسي ميدانست اند .مثالً در بندهش آمده است« :در ياهي داراي دارايان،
اسکندر قيصر از روم بتاخت ،ب ايرانيهر آمد ،داراياه را بکشت ،همة دودة ياهان و مغمردان و
پيدايان ايرانيهر را نابود كرد .بيمر آتشكدهها بيفسارد ،گزارشهاي دين مزديسنان را بستد و
ب روم فرستاد ،اوستا را سوخت و ايرانيهر را ب نَوَد كردهخدايي بخش كرد» (بندهش:1395 ،
.)140

طاري نيز در گزاريي مستقل ميگويد« :گويند اسکندر كتب و علوم و نجوم و حکمت را از
پارسيان گرفت ك ب سرياني و سپا ب رومي برگردانيده يد» (طاري .)493 :1362 ،در جاي
ديگر طاري ميگويد ك اسکندر همة يهرها و دژها و آتشكدهها را ك در سرزمين پارسيان بود
نابود كرد و هيربدان را بکشت و كتابهايشان را با ديوانهاي دارا بسوخت (همان.)494-493 :
ثعالاي ميگويد« :فرمان داد آتشكدهها را ويران كنند و هيربدان را بکشند و كتابهاي زرتشت
را ك ب آبطال نويت يده بود بسوزانند و در عراق و فارس و ديگر يهرهاي ايران كويکي
بايکوه و بارويي محکم و كاخي بلند برجاي نماند» (ثعالاي .)258 :1368 ،حمزه اصفهاني نيز در
گزاريي جالبتوج اسکندر را متهم ميكند ك هفت هزار اسير از بزرگان ايران دايت ك روزان
 21تن را ميكشت است (حمزه اصفهاني .)39 :1346 ،در ادام  ،يهرسازيهاي ادعاييِ اسکندر را رد
كرده است و ميگويد وي ويرانكننده بود ن آبادكننده (همان .)40 :گزارش صري بيروني از آتش
زدن تختجمشيد ب دست اسکندر نيز جالب توج است« :اسکندر هر از علوم مرغوب و
صنايع بديع در ايران يافت ،هم را طعمة آتش گردانيد .حتي اينك مقدار زيادي كتب ديني را
سوزاند و بناهاي رفيع را از قايل ساختمان ك در استخر است و در عصر جديد ب مسجد
سليمان ابن داوود معروف است خراب كرد و آتش زد و هنوز از آتشسوزي در جايهايي از آن
بنا باقي است» (بيروني .)171 :1386 ،فردوسي نيز هر ند در بخش مربوط ب اسکندر ب تأثير از
كاليستنا دروغين ،اسکندر را ياهي پهلوان و بزر منش ميداند ،در ادام با بهرهبردن از منابع
اصيل ايراني ،ب نابودگري او اياره ميكند .مثالً در يرح داستان بهرام گور آمده است (فردوسي،
:)515/6 :1366

بدانگ ك اسکندر آمد
كجا ناجوانمرد بود و
لب خسروان پر ز نفرين
و بر آفريدون كنند

ز روم
دريت
اوست
آفرين

ب ايران ويران يد اين مرزوبوم
و سيويش از يهرياران را بکشت
هم روي گيتي پر از كين اوست
بر اويست نفرين ز جوياي كين
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بنابراين اسکندر در روايات ايراني هميش هرهاي منفي و ويرانكننده دايت است و اين
خود ميتواند نشاندهندة عالق و عرق ايرانيان ب دودمان هخامنشي بايد ك اينجا
واپسين ياه آن داراي دارايان ناميده يده است .ايارة تلويحي حمزه اصفهاني و بيروني ب
ويراني تختجمشيد نيز مي تواند ياهدي ديگر از آگاهي ساسانيان بر جنايات اسکندر و
فروپايي دودمان هخامنشي بايد.
نتیجهگیري
ياهنشاهي هخامنشي در جايگاه بزر ترين ياهنشاهي دوران باستان و پهناورترين
حکومت در تاريخ ايران همواره موقعيت خود را در خاطر ايرانيان حفظ كرد و حکومتهاي
بزر و كو ک پاازآن كويش ميكردند تا با انتساب خود ب اين دودمان براي خود
مشروعيت ايجاد كنند .دولت ساساني از همان ابتدا مدعي ميراثبري از دودمان هخامنشي و
انتساب خود ب اين دودمان بود و لذا خود را صاحب حق انتقامگيري از روميان (ك آنان را
جانشينان اسکندر در مغربزمين ميپندايت) ميدانست .در اين نويتا ِر كوتاه ك پيرامون
تاريخ فکري و رويكرد انديش گرايانة دودمان ساساني نگايت يده ،با بررسي منابع و اسناد
مختلف ساساني ثابت كرديم ك ساسانيانِ نخستين از هخامنشيان آگاهي دايتند و
ن پسين آگاهان تاريخ هخامنشي را تحريف كردند تا ب هدف سياسيديني خود
ساسانيا ِ
برسند؛ اما با وجود تحريف تاريخ ،يخصيتهاي بزر هخامنشي جايگاه خود را در
تاريخ نگاري جديد حفظ كردند و توانستند در گذر حوادث باقي بمانند و خود را ب دوران
كنوني برسانند .هر ند ساسانيان با دستبُرد در تاريخ ،هخامنشيان را از ميان دودمانهاي
حاكم بر ايران حذف كردند؛ اما هرههاي بزر هخامنشي در قالب ايدئولوژي جديد باقي
ماندند .كوروش جايگاه سپهساالري مقتدر و رحيم و فرمانداري نيم مستقل و مردمدار را
يافت تا در تاريخ نگاري ديني زرتشتي ،هيچ ياهي متهم ب مهرورزي ب جهودان ناايد.
داريوش در حُکم بزر ترين ناظم دنياي باستان جايگاه خود را حفظ كرد و ب نام داراي
بزر يا داراب در هيأت ياهپهلواني خوشنام و خوشآوازه ب تاريخنگاري پسين راه يافت.
ارديير يکم با وامگيري برخي وجه هاي يخصيتي ارديير دوم ،در قالب بهمن كياني و
ب عنوان ياهي مقيد و دينمدار ب تاريخ پسين راه يافت و باالخره اسکندر ،ويرانكنندة
دولت هخامنشي ،با لقب گجستک و هرهاي منفي و ويرانگر ب تاريخ نوين راه پيدا كرد.
ايرانيان هيچ گاه هخامنشيان را از ياد ناردند بلک با ب يادسپردن ياهنشاهي جهاني آنان و
با تركياشان با دودمان كو ک ولي دين مدار كياني ،ب آنان هويتي ديني دادند ك در
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خداينامه و سپا ياهنام منعکا يد و تا امروز نيز جزئي جداييناپذير از تاريخ ايران
است.
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پينوش ها
 -1الات از نظر طول حکومت ،ايکانيان دولتي ديرپاتر بودند ولي ايکانيان نزديک ب يکصدسال
ب عنوان قدرتي محلي فقط بر بخشي از ايران حکومت ميكردند و با گسترش قلمرو خود ،درواقع
مسير ساسانيان را هموار كردند ،ب گون اي ك ساسانيان با ميراث ب جامانده از ايکانيان توانستند از
ابتدا ب يکل قدرتي جهاني حاضر يوند و بيش از ايکانيان بر فالت ايران و ميانرودان حکومت
كنند.
 -2ميتوان در اين زمين ب رسال هايي ون اندرزنام ها ك اغلب خطاب ب عوام نگايت يدهاند،
برخي عهود ياهان ساساني و برخي كتب حماسي ون بهرام وبين نامگ ،كارنامة ارديير بابکان،
كليل ودمن و  ...اياره كرد ك هدف عمدة آنها تحکيم رابطة عوام با هم و با دولت بود.
 -3براي كتابيناسي اين موضو ك كتنهوفن گردآوري كرده ،بنگريد ب :
دريايي ،تورج ،ناگفت هاي امپراتوري ساسانيان ،ترجمة آهنگ حقاني و محمود فاضلي
بيرجندي ،تهران :بنگاه ترجم و نشر كتاب پارس  ،1392 ،اپ دوم ،صص .123-122
 -4براي اطالعات بيشتر دربارة منصب فرترك بنگريد ب :
Wiesehöfer, Josef, ‘FRATARAKA’, Encyclopædia Iranicaonline, 2000,
Last Updated: January 31, 2012, https://www.iranicaonline.org/articles/frataraka
 -5براي آگاهي بيشتر دراينباره بنگريد ب مقالة يهناز حجتي نجفآبادي:
حجتي نجفآبادي ،يهناز« ،تحليلي بر نگاه دوگان و متناقض منابع عصر ساساني دربارة ايکانيان
(روايات ملي و تواريخ اسالمي)» ،پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11يماره  ،1بهار و تابستان .1398
6-Kent, 1953: 116
 -7براي اطالعات بيشتر ب عهد عتيق مراجع كنيد:
Tanakh, Jewish Publication Society of America, Skokie Illinois, Varda Books,
2009.

 .8آوانگاري اين واژه در نسخة هيروگليف مجسمة يوش داريوش يکم ب صورت  hgrآمده است.
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چکیده
دنياي اسطوره و افسان  ،دنيايي پررمزوراز و لگبريز از اسگرار ناگشگوده اسگت كگ از سگدة
نوزدهم ب بعد ،با ظهور رويكردهگاي مختلگف اسگطورهيناسگي ،كويگش يگد كگ پگرده از
فروبستگيهاي دنياي اسرارآميز اسطورهها بگشايند و ژرفساخت نمادين آنها را بنمايند .در
اين جستار ،بنا بر رويكرد توصيفي تحليلي ،اسپ ،يکي از بنماي هگاي اسگرارآميزي كگ در
گسترة اساطير نمودي نمايان دارد ،در حماس هگاي منظگوم و منثگور بررسگي يگد و محقگق
گشت ك اسب در اساطير و متون حماسي منظوم و منثور ،گگاهي در كنگار گگاو و زن ،نمگاد
باران است .در اختيار دايتن آن برابر با در دست دايتن باران و از دسگت دادن آن برابگر بگا
نااريدن باران است .اسبهايي مانند رخش و يبرنگ بهزاد ،گاه ب وسيلة اهريمنان دزديگده
مييوند و يکي از خويشكارهاي مهم ايزدان يا پهلوانان ،برگرداندن اين اسبها ب سگرزمين
ايران است؛ نانك دو اسب ياديده گاه ب سرزمين توران برده مييگوند كگ بگا توجگ بگ
قراين متعدد ،ميتوان نين استنااط كرد ك اسبدزدي نيگز ماننگد دزديگدن گگاو و زن در
اسطوره و باورها نماد باراندزدي و برگرداندن آن ،نماد بارانآوري است.
کلیدواژهها :اسب ،گاو ،زن ،آب ،باران ،باروري ،حماسة منظوم و منثور.
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مقدمه
بارانآوري و بارانخواهي يکي از رسمهگاي گسگترده و آيينگي در سگرزمين ايگران بگوده و
ايرانيان از گذيتة بسيار دور و پيش از جدا يدن از اجداد مشترک خود ب اين پديده بسگيار
اهميت ميدادهاند .بين اقوام هند و ايراني باران نمادهاي متفاوتي دارد ك عمگدهتگرين ايگن
نمادها گاو و اسب است .در حماس و اساطير ايران «زن» نيز ب اين نمگاد اضگاف مگييگود.
گستردگي و رواج اين پديده در اساطير و حماس هاي ايران تا حگدي اسگت كگ گگاهي ايگن
عناصر جاي يکديگر را ميگيرند و در زماني بعضي از عناصر بگر عناصگر ديگگر برتگري پيگدا
ميكنند.
از گذيت هاي بسيار دور گاو در ميان اقوام هند و ايراني نمگاد بگاران بگوده اسگت .بعگد در
مرحلة حماسي و خردپذير يدن اسطوره ،زن جاي گاو را ميگيگرد .بعگد از جدايگدن اقگوام
هند و ايراني از يکديگر و استقرار ايرانيان در فالت مركزي و آينا يدن اين اقوام بگا اسگب،
نماد گاو جاي خود را ب اسب ميدهد.
گاو و اسب از مهمترين حيوانات اساطير ايراني هستند و خاندانهاي مهم در اساطير ايران
نژاد از اين دو حيوان ميبردند و اين حيوانات را توتم خانوادگي خود ميدانست انگد .خانگدان
فريدون هم اسامي گاو دارند (فرناگغ دادگگي .)150 -149 :1385 ،خانگدانهگاي ايرانگي بعگد از
فريدون بيشتر صفت اسب ميگيرند .در بندهش خاندان زرتشت همگ صگفت اسگب دارنگد
(همگان .)152 :وجود اسب در اسامي مانند لهراسب ،ارجاسب ،ييداسپ ،جاماسب ،گشتاسگپ،
گشنسپ ،زراسپ و سياوش نشان از اين دارد ك خاندانهايي بودهاند ك نژاد خود را با اسب
در پيوند ميدانست اند .اين حيوانات نماد زمين و آب و باران مييوند كگ گگاهي در اختيگار
اهريمن قرار ميگيرند و ناود آنها موجب خشکسالي و بيباراني مييده و گاهي قهرماناني
براي بازپاگيري آنها حماس ميآفريدهاند.
در زمينة پيوند گاو با باروري نويد صال وند و محمد خزايي در مقال اي با عنوان «تقدس
گاو و آيين طلب باران بر پاية پژوهشهاي قوم باستانيناسي روستاي دهلر بخش خزل
كنگاور» ب نقش و تقدس گاو در آيين بارانآوري در منطقة كنگاور اياره كرده و آن را با
آيين مهر مرتاط دانست اند (صال وند ،خزايي .)https://www.academia.edu :1395،هم نين
مهرداد بهار در آثارش ب اين موضو پرداخت است .محمود رضايي ديتارژن نيز در مقالة
«بازتاب نمادين آب در گسترة اساطير» ب پيوند گاو و باران اياره كرده است (رضايي ديت
ارژن )137-111 :1388 ،؛ اما در زمينة پيوند اسب و باران و پيوند اسبدزدي با كمبود باران
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تاكنون اثري خاص منتشر نشده و فقط سجاد آيدنلو در مقالة «اسب دريايي در داستانهاي
پهلواني» ،اياراتي كلي ب اين مقول دايت است (آيدنلو .)125-107 :1384،بنابراين بنماية
اسبدزدي و پيوند آن با باران بيپيشين است.
بحث و بررسي
زن ،گاو ،باران
ازآنجاك اسبدزدي معادل گاودزدي و ربودن زن اسگت ،پگيش از پگرداختن بگ ماحگث
اسب ،ارائة كلياتي دربارة ژرفساخت گگاو و زن در گسگترة اسگاطير و ادب حماسگي بايسگت
مينمايگد .از نمونگ هگايي بگارز كگ مگيتگوان بگا ارتاگاط زن و بگاران ايگاره كگرد ،داسگتان
دختران/خواهران جمشيد است ك در ياهنام و متون اوستايي ب آن اياره يگده اسگت .در
ياهنام دختران/خواهران جمشيد ب وسيلة ضحاک ربوده مييوند و فريدون پا از پيروزي
بر ضحاک آنان را ب

نگ ميآورد و با آنان ازدواج ميكند (فردوسي .)77 /1 :1386 ،در متگون

اوستايي نيز فريدون ب درگاه آناهيتا ،اندرواي و دوراسپ پيشكش و نياز ميآورد (دوسگتخواه،

 451 :1384و  )374و خواستار اين است ك بر اين پتياره (اژديدهاک) پيروز يود و همسگران
او را ك برازندة نگاهداري خاندان و زايش هستند از نگش بيگرون بيگاورد و آنگان نيگز او را
ياري ميكنند (همان.)303 :
در منظومة حماسي بهمننام اژدها ييفتة دختر بوراسپ است و هر سال هنگام بهار او را
ميآرايند و ب جايي بلند ميبرند ،اژدها ب يکل ابري نمايان مگييگود و دختگر را مگدتي در
برميگيرد و سپا بدون اينك آسياي ب دوييزگي يا جسم دختر برساند ،ناپديد مييود:
يکگگگي پگگگاره ابگگگر انگگگدر آمگگگد زكگگگوه
ب گردش گو گگرد انگدر آمگد گو دود
زمگگگگگاني باايگگگگگد يگگگگگود ناپديگگگگگد
وزو دختگگر آنگگگ گگو برگگگردد رهگگا
باايگگگگد مگگگگر آن دختگگگگر مسگگگگتمند
زيگگگگانش نديدنگگگگد از آن سركشگگگگان

كگگگ از ديگگگدنش ديگگگو گگگگردد سگگگتوه
يگگگود دختگگگر مگگگن سگگگياه و كاگگگود
ب گ گيتگگي كسگگي ايگگن يگگگفتي نديگگد
ره كگگگگوه گيگگگگرد هگگگگم انگگگگدر هگگگگوا
دو هفتگگگ بگگگ خانگگگ تاگگگاه و نژنگگگد
ز مُهگگگگر خگگگگداييش بگگگگر وي نشگگگگان
(ايرانشاهابيالخير)521 :1370 ،

در دناالة داستان ك اژدها بار ديگر ميآيد و دختر را در ميان مگيگيگرد ،آذربگرزين پسگر
فرامرز ،ب جستوجوي او ميرود و اژدها را در كوه مييابد و ميكشد و بدينسان دختر را از
يرّ پتياره نجات ميدهد .در اين داستان غير از بازتاب بنماية مورد بحگث بگ صگورت عايگق
بودن اژدها بر دختر ،آن مهم و درخور بحث است ،ظهور اژدها در پيکر ابر است.
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وزان ابگگگر كگگگان اژدهگگگا گشگگگت بگگگود

سگگگپهاد بگگگ زاري ورا كشگگگت بگگگود
(همان)527 :

ابر در اساطير گاه نماد بارانآوري و گاه نماد اژدهاست« .ريشة پيکرگرداني اژدها ب ابر در
بهمننام را احتما ًال بايد در ارتااطهاي متعدّد و متنوّ اين موجود با آسمان و ابر دانست؛ از
آن جمل مثالً در روايات و باورهاي هند و ايراني ،آسمان ابرآلود و ابرهاي سياه گاه اژدهايي
تصور يده ك آبها /باران را بازدايت است( ».سركاراتي .)240 :1385 ،بنماية دختررُبايي
ديوان در متون حماسي منظوم و منثور ارتااطي تنگاتنگ با بارانآوري دارد و رهايي آنها
نماد تَرسالي و رهاسازي باران است.
در اسطوره هاي كهن هند و ايراني گاو نماد باران است و ب وسيلة اژديدهاک يا اِهي
دزديده مييود و فريدون و ايندره آنها را پا ميگيرند« .يب يانزدهم روز مهر است ك
آن را درامزينان گويند و كاكثل نيز ناميده مييود و ساب اينك اين روز را عيد ميگيرند،
اين است ك مملکت ايران در اين روز از تركستان جدا يد و گاوهايي را ك تركستانيان از
ايشان ب يغما برده بودند ،از تورانيان پا گرفتند» (بيروني« .)346-345 :1389،نيز ساب ديگر
آن است ك ون فريدون ضحاک بيوراسب را از ميان برد ،گاوهاي اثفيان را ك ضحاک در
موقعي ك او را محاصره كرده بود و نميگذايت اثفيان ب آنها دسترسي دايت بايد رها
كرد و ب خانة او برگردانيد» (همان .)346 :در ريگودا نيز آيکارا آمده ك « :تو اي اندرا
گاوهاي پنهانيده در غارها را پيدا كردي» (ريگودا« .)321 :1385 ،ورزهگاو و صاعق  ،از
روزگاري با كهن ( 2400سال پيش از ميالد مسي ) رمزهاي خدايان آثار جوي بودهاند.
بانگ و نعرة ورزهگاو ،در فرهنگهاي كهن ،با طوفان و رعد ،برابر يده بود» (الياده:1385 ،
 .)97گاو در اين داستانها نماد زمين و باران است ك براي مدتي ب دست اهريمن ميافتد و
با يکست اهريمن دوباره باران جاري و زمين سرساز مييود.
گاه گاوان ييرده ك نماد ابرهاي بارانزا هستند ،در اساطير ايران در هيأت زن پديدار
مييوند« .زنهاي زياا و پير نايدني اَژيدَهاک را ك فريدون ميگيرد ،برابر همان
گاوهايياند ك تريت آپتي در وداها از ويشوروپ ميگيرد .ضمن ًا ويشوروپ اسبهاي بسيار
دارد و مي توانيم اين مالکيت او را با لقب بيوراسپ ضحاک ك ب معني اسبهاي زياد است،

مقايس كنيم» (بهار.)226 :1387 ،
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در ميان مردم عام رسم گاودزدي (ب وسيلة زنان) ك نماد بارانآوري بوده ،هنوز وجود
دارد .در مناطق غرب كشور ،يامل استانهاي ايالم ،لرستان ،كرمانشاه ،كردستان و برخي از
يهرهاي همدان ،هنگاميك براي مدت زيادي باران ناارد ،گروهي از زنان و دختران گاوهاي
روستاي مجاور را ب صورت صُوري ميدزدند .در سرفيروزآباد از توابع كنگاور ،گاوي را
ميدزدند و معمو ًال پيش از آغاز مراسم ،اين خار را ب روستاي مجاور ميرسانند تا از هرگون
سوءتفاهم احتمالي جلوگيري يود .گاو مورد نظر غالااً از راگاهها و مراتع مشترکِ نزديک
دو دهكده ،ب وسيلة زنهايي ك ب وبدستي و ماق مجهز يدهاند و اغلب زني تنومندتر

سركردگي آنها را ب عهده دارد ،ربوده مييود (معمار.)1137-1136 :1362 ،
در لرستان پاازاينك يماري گاو دزديده يد ،زنان روستاهاي ديگر ك از ماجرا
باخارند ،با وبدستي براي مقابل با زناني ك گاوها را بردهاند ،ب صحرا رفت و دعوايي
صوري راه مياندازند .سرانجام كسي ضامن مييود و بدان يرط گاوها را ب صاحاانشان

برميگردانند ك باران باارد (اسديان و ديگران146 :1358 ،؛ عسکري.)53/1 :1382 ،
در كردستان ب اين مراسم «گابان هينان» ،يعني آوردن گلة گاو ،ميگويند و همانگون
ك از عنوان آن مشخص است ،گل اي گاو دزديده مييود .جزئيات اين موضو با آن
پيشازاين گفت يده ،اندكي متفاوت است .زنان و دختران يک روستا هر يک وبي ب
دست ميگيرند و كاس اي مسين مانند كالهخود بر سر ميگذارند .آنها ب راگاه ده
همساي ميروند و گلة گاو آنها را ربوده و ب ده خويش ميآورند .وپان ك با اين مراسم
آينا است ،زنان و دختران ده خود را از ماجرا آگاه ميكند .آنها نيز با وبهايي در دست
و كاس اي مسين بر سر ،براي بازپاگيري گاوهايشان حركت ميكنند .نمايشي جَنگگون
ميان زنان دو روستا انجام ميگيرد ك بايد ب يکست دستة گاوربايان بينجامد .در اين
جنگ بايد قطرة خوني بر زمين ريخت يود ،زيرا مردم معتقدند ك براي يستن اين قطرة

خون حتم ًا باران ميبارد (معمار.)1139 :1362 ،
گاوربايي از معدود آيينهاي بارانخواهي است ك فقط در غرب ايران رايد بوده و تاكنون
گزاريي ماني بر اجراي آن در مناطق مركزي و يرق ايران منتشر نشده است .ميريکرايي
رواج اين رسم را در منطق اي ك معاد بزر كنگاور در آنجا قرار دارد و رود بزر
گاماسياب (گاوماسي آب) تمام طول آن را طي ميكند ،قابل تأمل ميداند .وي احتمال
ميدهد ك گاوربايي امروزي بازماندة رسمي كهن بوده بايد .در اين رسم هنگام
خشکسالي ،زنان ك محرمان درگاه اَناهيتا بودهاند ،در نمايشي آييني ،گاوي را از رمة گاوان
معاد ميربوده اند و ب اين طريق براي بارش باران گروكشي ميكردهاند (ميريکرايي:1380 ،
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 .)104-103ياملو از يکسو اين مراسم را با نارد تيشتر با اَپوش ،ديو خشکسالي ،در پيوند
ميداند و از سوي ديگر آن را ب اسطورة دزديدهيدن گاوهاي آسمان (ابرها) ب وسيلة وريتره

ربط ميدهد (ياملو270-267/1 :1377،؛ ميريکرايي.)104 :1380،
يکي از پژوهشگران اين آيين را ب يکي از هرههاي س گانة تيشتر يعني گاو زرينياخ
مرتاط دانست و اضاف ميكند ك گروگرفتن گاو يعني گروگرفتن فريتة باران (پاپلي:1378 ،

.)204
آن دربارة آيين گاوربايي ميتوان گفت ،اين است ك اين مراسم باآنك ب اسطورة
نارد تيشتر و اَپوش يااهت نداني ندارد ،اما حاصل عناصر اساطيري متفاوتي است؛ از
يکسو با اسطورة ربودهيدن گاوهاي آسماني (ابرها) ارتااط دارد و از سوي ديگر با برخي از

كاركردهاي ايزد مهر ،ازجمل حمايت وي از پيمان و وظايف جنگي او بسيار نزديک است
(بهار .)264-263 ،35-34 :1387 ،در اوستا دربارة دزديده يدن گاو و ياريرساندن ايزد مهر
آمده« :هم نين گاوي ك ب تاراجش برده بايند ،ب اميد بازگشت ب گلة خويش ،او را ب
ياري هميخواند .كي دلير ما ،مهر فراخ راگاه ،از پي ما بتازد و گلة گاوان را رهايي

بخشد » (دوستخواه.)374 -373 :1384 ،
پیوند اسب و آب
مهمترين ويژگي اسب در متون اسطورهاي و حماسي ارتااط دايتن با آب است .در
تقسيمبندي بندهش ،اسب آبي يکي از انوا اسبهاست (فرناغدادگي .)79 :1385 ،يکي از
مهمترين اسطورههاي ايران جدال تيشتر با ديو اَپوش است .اَپوش ديو ،خشکسالي را بر
خونيرث گسترده و ايزد تيشتر براي رهايي زمين از اين خشکسالي ب جدال با او
برميخيزد و ب پيکر گاو ،مرد و اسب درميآيد و بر زمين باران ميباراند .تيشتر ك ايزد
بارانآور است ،در بيشتر هنگام ب يکل اسب پديدار مييود« .ب راستي او ب پيکر اسب
پاک درآيد و از آب ،خيزابها برانگيزد» (دوستخواه .)334 -331 :1384 ،تيشتر ب درياي
فراخکرد وارد مييود و با اَپوش ماارزه ميكند و اَپوش ديو بر او يره مييود .تيشتر ب
درگاه اورمزد نياز ميآورد و از او پيروزي ميخواهد و ون ب جنگ اَپوش ميرود ،پيروز

مييود (همان.)336 - 334 :
وجود اسب دريايي و آبي در متون حماسي ريش در اسطوره دارد .ون حماس رابطة
نزديک و مشاب ب اسطوره دارد ،تصور اساطيري اسب آبي كمكم وارد حماس يده و
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پهلوانان ك ادام دهندة همان سنت ديرينة ايزدان هستند ،اسبهايي دارند ،از نژاد آب.
اسب نژاده در متون حماسي نژاد از آب دارد .يايد براي اسب ،نژادي تيشترسان تصور
ميكردهاند .مهمترين خويشكاري پهلوان در اسطوره و حماس كشتن اژدهايي است ك
نظم طايعي خلقت را د ار آيوب كرده و باعث بينظمي و خشکسالي يده است ،پا
اسب يا پهلوان ك نماد باران و ايزد تيشتر است با اين پتياره و آيوب نارد ميكند .در متون
حماسي و عاميان  ،اسب با دريا عجين يده و اسبهاي يگفت ،نژاد از اسبهاي دريايي
دارند .قديميترين مناع غيرداستاني ك از اسبهاي آبي نام برده ،المسالک و الممالک است.
«نژاد اسبهاي ختّالني ك ب خوبي نژاد ستايش مييود ،از آن شم نازكول است...
روزي آن اسب نر ب همراه يک كرّه اسب ماده و اسبهاي بسيار ديگر از آن شم بيرون
آمد و با اسبهاي ماده جفتگيري كردند و پيوست در آن راگاه بودند تا ب اسبهاي
(ماده) خو گرفتند و اين اسب نر با كرّهاسب مادهاي از كرّههاي ياه ك با ياان بود

جفتگيري كرد ،درنتيج كرّه اساي بلند باال و زياا ب وجود آمد» (آيدنلو.)149 :1388 ،
در ياهنام ب طور واض ب دريايي بودن اسب ايارهاي نشده؛ ولي در داستان يزدگرد،
اساي پيدا مييود ك بيارتااط با آب نيست .يزدگرد بزهگر از ستارهيناس ميخواهد ك
آيندهاش را پيشبيني كند .ستارهيناس ب او ميگويد ك ب سوي شمة سو مرو ك مر
تو در آنجا است .يزدگرد سوگند ميخورد ك بگ سوي شمة سو نرود .ازقضا يزدگرد
خوندماغ مييود و پزيکان در درمان او عاجز مييوند .موبد ب او ميگويد :تو از راه
پروردگار سرپيچي كردهاي و ميخواهي از نگ مر بگريزي اره تو آن است ك ب
شمة سو بروي و از خداوند عذر گناه بخواهي .لذا يزدگرد ب شمة سو ميرود و در آنجا
با لگد اساي ك از شم بيرون ميآيد كشت مييود (فردوسي .)387-388 /6 :1386،در
عجايبالمخلوقات آمده « :شمة سو ب دايتن اسب آبي مشهور بوده است .گويند ديهي
است ميان نيشابور و توس ،سو گويند و آنجا شم اي است آن را سو رود خوانند ،گويند
در آن اسپ بحري است ...اميري آنجا اسپ ماديان دايت ،اسپ بحري با وي گشني كرد،
بچة ملمّع ابلق بزاد ،ون بزر

يد ،ب آن شم رفت» (همداني .)236 :1387 ،اساي ك

يزدگرد را ب كام مر ميكشيد ،نيز در شم ناپديد ميگردد.
هر ند در ياهنام ب دريايي بودن رخش اياره نشده ،در يکي از روايتهاي مردمي
دربارة رخش آمده است :هنگاميك رستم از يافتن اساي درخور و نيرومند عاجز است ،زال
از سيمرغ ياري ميخواهد و «سيمرغ ميگويد :رستم بايد برود كنار دريا اساش آنجاست...
عدّهاي ميگويند كرهاي ك از اسب رستم زاده يد ،همراه مادياني از دريا بيرون آمد .عدّهاي
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ديگر ميگويند مادياني از دريا بيرون آمده ك يکم دايت و همآنجا زاييد ك آن كره،
اسب رستم يد» (انجوي ييرازي .)92 /2 :1363 ،در طومار هفتلشکر نيز ب اسب تمور
(تيمور) ،فرزند برزو ك هم  ،نژاد از رخش دارد و هم دريايي است ،اياره مييود« :كرّهاي...
ك از نسل رخش است ...و در كنار درياي ين است .وقتي اكوان ديو رستم را ب دريا
انداخت بود ،رخش در ميان رم درآمد ،آن كرّه از آن ب هم رسيده( »...هفتلشکر:1377 ،

.)333
بهترين وصف از نژاد اسبهاي دريايي در كوشنام آمده است .در يکارگاه طيهورياه،
سواران آبتين موفق نمييوند يزي يکار كنند؛ ولي برعکا سواران طيهور هر يک دو
يکار دارند ،آبتين يرمزده مييود و خوب ك ب اسبهاي آنان مينگرد ،درمييابد ك
اسبهايشان دو پاي اضاف دارند .طيهور ك آبتين را يرمگين ميبيند ،داستان اسبهاي
خويش را ب او ميگويد:
 ...سگگگتوران مگگگا هگگگم بگگگ كگگگردار بگگگاد
بگگگگدو گفگگگگت طيهگگگگور ،گگگگگاه بهگگگگار
ز دريگگگا برآيگگگد يگگگب تيگگگره اسگگگب
گگگگو بگگگگوي تگگگگن ماديگگگگان بشگگگگنود
كنگگگگد گشگگگگني و بگگگگازگردد بگگگگ آب

كگگ دارنگگد از اسگگبهگگاي آبگگي ،نِگگژاد...
فرسگگگگتم فگگگگراوان بگگگگ درياكنگگگگار...
دمگگگان و دنگگگان هگگگم گگگو آذرگشسگگگب
گگو بگگاد دمگگان سگگوي ايشگگان يگگود
پشگگگگيمان يگگگگود ،بگگگگازگردد بگگگگ آب
(ايرانشانبن ابيالخير)272-271 :1377 ،

هم نين در كوشنام ب دريايينژاد بودن اسب فريدون و سياوش اياره يده است

(همان 397 :و  .)448در ياهنام

 ،فريدون با همين اسب از رود دجل ميگذرد (فردوسي:1386،

 .)74 /1اسب سياوش توانايي گذر از آتشوآب را دارد .هنگام آمدن كيخسرو ب سوي ايران
نگ بان رود كشتي در اختيار او نميگذارد و كيخسرو با اسب از رود ميگذرد (همان/2 :

.)448
در نسخة خطي قهرماننام  ،اسب قهرمان از دريا بيرون ميآيد .ون هوينگياه ب كنار
درياي عمان ميرود ،يبهنگام غوغايي در ميان سپاه ميافتد .ون پادياه از واقع
ميپرسد :ييرپنج ميگويد :اي پادياه بدان ك از دريا جانوري بيرون آمده و خود را ب
لشکر رسانيده .ون هوينگياه و سپاهيان ب ديدار جانور ميآيند ،جانوري ميبينند ك از
سمت دريا ميآيد و در ميان سپاه ميافتد و هم را تار و مار ميكند .هوينگ ياه ب
كمنداندازان دستور ميدهد ك جانور را بگيرند .جانور خود را ب دريا مياندازد .قهرمان با
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كمندي ك از رم ديوان ساخت  ،جانور را از دريا بيرون ميكشد .در فرجام قهرمان اسب را
ميگيرد و نزد هوينگياه مي آورد و آن جانور بحري بارة قهرمان ميگردد (قهرماننام  ،بيتا:

.)44 - 42
در ابومسلمنام نيز آمده است« :سلطانمنصور گفت :اساي در فالن واليت هست ك هرگز
كا نين اساي نديده است؛ و از دريا ب دست ايشان افتاده است ،از بهر من آوردند در
زنجير بست ام .هيچ آفريدهاي نداند ك زين بر پشت او گذارد( ».طرسوسي .)313 /1 :1388 ،در
اسکندرنام نيز آمده :ك زمام ون ب طلب گريست ميرود و صلصال را ميبيند ك بر
تکاور دريايي سوار است (باقي .)360/1 :1392 ،در دارابنامة بيغمي ،بهزاد ك از نوادگان رستم

است« :غرق در سالح يد و مركب بحري را ب زير ران كشيد» (بيغمي.)622/2 :1391 ،
تکرار بنماية اسب آبي در متون حماسي و ادبيات عام  ،ربطي ندان با تفکر عوام ندارد.
«مضمون دريايينژاد بودن اسب پهلوان در داستانهاي ايراني ،بنماي اي است اصيل و كهن
و ناايد آن را ب دليل تکرار در بعضي متون و روايات عاميان دانست» (آيدنلو.)146 :1388 ،
ب احتمال بنماية دريايي بودن اسب پهلوان از اين موضو نشأت گرفت ك ون در ابتدا
گردونة ايزدان بارانآوري هم ون آناهيتا را اسبهايي از جنا باران و باد و تگر ب
حركت درميآوردند و ايزد تيشتر در هيأت اسب ظاهر مييد ،در گذار از اسطوره ب
حماس  ،پهلوان حماسي ك سريتي اسطورهاي و فرازميني دارد و خويشكاري عمدة او
بارانآوري و كشتن اژدهاي دربندكنندة آبهاست ،سوار بر اسپي ميگردد ك نژاد از آب
دارد .ب طوركلي ،ذهن و ناخودآگاه مردم براي پهلوانان حماسي اساي ميگزيند ك
آبسريت بايد« :اما اگر بخواهيم ريشة باوريناختي اهميت و برتري اسب دريايي را فراتر
از اساطير و معتقدات مربوط ب يک قوم يا فرهنگ ويژه و از منظر يک اعتقاد عام و كلي
بشري بنگريم ،مي توان احتمال داد ك ون آب در پندارهاي كهن انسان سر شمة هستي
و رمز كل يزهايي است ك بالقّوه وجود دارند ،اساي هم ك از آب آفريده مييود و يا از
درون آن بيرون ميآيد و كرّهاي آبي ب وجود ميآورد ،ارزيمند و برتر از نوعي ديگر است،
زيرا ب هرحال مستقيماً و بدون دخالت واسط از گوهر خلقت يعني آب نژاد ميبرد و پديد
ميآيد» (همان .)157 :الياده نيز در تحليل اهميت آب معتقد است ك «جانوري آبزي و
خاص ماهيان و موجودات عجيبالخلقة دريايي آيات قداست مييوند؛ زيرا قائممقام واقعيت

مطلقي ميگردند ك در آبها اناايت يده است» (الياده.)193-189 :1385 ،
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اسب و اسبدزدي در حماسههاي منظوم
دزديده يدن اسب در كنار دزديده يدن گاو و زن يکي از بنماي هاي مهم اسطورهاي -
حماسي است .هر ند ك اسپهاي زيادي در متون حماسي ب سرقت ميروند ،تنها رخش،
اسب رستم و يبرنگ ،اسب سياوش است ك صورت نمادين ب خود ميگيرند و ميتوان
آنها را از لحاظ اسطورهيناسي تگفسير و تأويل كرد .از مهمتگرين داليلي كگ ميتوان اين
اسبها را نماد باران و آب دانست و گميدن آنها را با كاهش بارش باران مربوط دانست،
يکي ارتااط اين اسبهاي با آب است و ديگري پيدا يدن اين اسپها در توران مقر
افراسياب (اَپوش) است .براي تقويت اين نظري ابتدا ب ارتااط اين اسبها با آب ميپردازيم.
رخش از يگفتترين اسبهاي حماس ايران است .خويشكاري رخش ،ب همراه رستم،
تيشترسان بودن او را تقويت ميكند .در يکي از داستانهاي مردمي مربوط ب رخش آمده
است ك هنگاميك رستم از يافتن اساي درخور و نيرومند عاجز مييود ،زال از سيمرغ
ياري ميخواهد و سيمرغ ميگويد« :رستم بايد برود كنار دريا اساش آنجاست» .دراينجا
عدّهاي ميگويند كرهاي ك اسب رستم يد ،همراه مادياني از دريا بيرون آمد« .عدّهاي ديگر
ميگويند مادياني از دريا بيرون آمده ك يکم دايت و همآنجا كرهاي زاييد ك آن،
كرّهاسب رستم يد» (انجوي ييرازي .)92 /2 :1363،در روايتي ماندايي از داستان رستم و
سهراب ياهنام ك (رستم و يزد) نام دارد ،رخش بارهاي غيرعادي و كرّهاساي دريايي
معرفي يده است (خالقي مطلق .)77 :1388 ،در يک داستان كردي روايت يده است ك رستم
در هنگام گرفتاري ،خداوند را ب خواب ميبيند ك ب او ميگويد« :لگامي درست كن و ب
دريا بينداز ،رستم اينگون ميكند و رخش از ميان امواج دريا بيرون ميآيد و پهلوان را
ميرهاند» (خالقي مطلق .)90 -89 :1362 ،در روايت ارمني رستم زال نيز رخش كرة يک اسب
دريايي است « :وپان در جواب (رستم) ميگويد :روزي ديدم ك اسپي از دريا بيرون آمد و
مادياني را پوياند و دوباره ب دريا بازگشت ،اما در حال بازگشتن گفت :ب زودي كرهاي از
اين ماديان زاده خواهد يد .اين كره را ب هيچكا مدهيد مگر رستم پسر زال» (اميدساالر،
 .)61 :1381در طومار هفت لشکر هنگام گزينش رخش ،زال رستم را ب كنار دريا (هيرمند)

ميفرستد (هفتلشکر.)408 :1377 ،
برخي از پژوهشگران مانند خالقي مطلق ( )90 :1362و كريستينسن ( ،)12 :1355ريشة
اساطيري و دريايي بودن پيوند اسب با باد و دريايينژاد بودن اسب (خصوص ًا رخش) را در
روايات ايراني ،در ايارة اوستايي (تيشتر و اَپوش) ميدانند.
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رخش و رستم با يکديگر حماسة پهلواني را آغاز ميكنند و با هم نيز ب انجام ميرسانند
و يکي بدون ديگري معنا ندارد« .در افسان هاي مردمي رخش همزاد رستم است و با او زاده
مييود و عمري ب درازي عمر رستم دارد» (بهار .)455 :1352 ،تنها اساي ك در حماس ها
تيشترسان است رخش است ،هم از گونة رنگ ،هم خويشكاري .رستم هنوز خردسال است
ك افراسياب ب ايران حمل ميكند .زال از او ميخواهد ب نارد او برود ،رستم ميپذيرد و
ميگويد ك بايد ابزار جنگي و اساي ويژه دايت بايد (فردوسي .)333 -334 /1 :1386،رستم ب
دناال اساي است ك تاب نيروي پهلواني او را دايت بايد .براي همين ب دناال نين اساي
ب گلة اسبها سركشي ميكند و در نهايت رخش را در اسبهاي كابلي مييابد (همان/1 :
 .)337 -334در ياهنام توصيفي متعدد براي رخش آمده است .رخش داغي بر كفل دارد و
بهاي آن سروسامان دادن ب مرز ايرانزمين است.
با اين توصيفاتي ك براي رخش آمده و بگا تگوج بگ حملة افگراسياب و گگسترش
خشک سالي ،تيشتر بودن رخش و رستم تقويت مييود .در اوستا نيز مردم آمدن تيشتر و
آوردن باران را خواستارند« .كي تيشتر رايومند فرّهمند براي ماه سر برآورد كي شم هاي
آب ب نيرومندي اساي ،ديگرباره روان يود » (دوستخواه« )330 :1384 ،ب راستي او ب پيکر
اسب پاک درآيد و از آب ،خيزابها برانگيزد» (همان .)331 :رستم يکي از پهلوانان ايراني
است ك از جهاتي ميتوان او را با ايندره ك از مهمترين ايزد بارانآور هندي است مقايس
كرد .در اساطير هند دربارة زاده يدن ايندره آمده است« :زاده يگدنش (اينگدره) بگا
خشکسالي بزرگي همراه بود و هم بدين مناسات مردم ب درگاه خداوند موي كردند و از
آنان ياري جستند تا ويترة اهريمن را مقهور و گاوان ابري را ك در زندان او اسير بودند ،آزاد
و آنان را از خشکسالي رهايي دهند .ايندره ب هنگام زاده يدن زاري مردمان را ك «
كسي ب ياري ما مييتابد ،ينيد و ب ياري آنان يتافت» (ايونا .)18 :1381 ،رستم نيز
هنگام سيطرة افراسياب بر ايران وارد دنياي حماس مييود.
افراسياب ك بنونيست ،كارنوي ،هوزينگ و ماكوارت معتقد ب اينهماني او و ديو
خشکسالي اپوش هستند (بازرگان59-37 :1388 ،؛ آيدنلو ،)90-65 :1388 ،بر ايرانزمين يره
يده است و رخش بهايي ب اندازة تمام مرز ايرانزمين دارد و رستم رخش را ب بهاي آباد
كردن و سامان دادن ايرانزمين از وپان ميگيرد .اساي يگرف ك بايد سرزمين ايران را
آراست كند و آن را سامان دهد بايد تيشتر بايد ك در مقابل اَپوشديو ميايستد و باران را
ب ايرانيهر ميباراند.
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مرحلة ب عد جدال رستم و افراسياب و يا تيشتر و اَپوش است .صفت رخش در ياهنام
رخش رخشنده و درخشان است و غرش او و رستم مانند رعد بهار است« .كلمة افراسياب
(فرنگرسين) را يوستي اينطور معني ميكند (كسيك بسيار هراس اندازد) افراسياب
هميش با صفت (مئيّري ) آمده است؛ يعني مجرم و سزاوار مر » (پورداود)211 :1347 ،
درفش و خفتان و همة متعلقات افراسياب سياه است (فردوسي .)347 /1 :1386 ،افراسياب نماد
ديو اَپوش است ك هنگام حمل ب ايران باران را از ايرانيهر بازميدارد و باعث خرابي و
خشکسالي مييود« .در افسان ها است ك افراسياب ميآيد و رودهاي سيستان را
ميخشکاند ....افراسياب مظهر خشکي و رستم مظهر باروري و آبآوري است» (بهار مهرداد،

.)312 :1378
يبرنگ بهزاد نيز بنا بر متن كوشنام دريايينژاد است و اساي است بركتآور ك
داستان آن با اساطير باروري و بركت در ديگر سرزمينها يکسان است (رضايي ديتارژن ،
 .)98 -95 :1391احتمال ميرود ك يخصيت اصلي داستان سياوش اسب بوده بايد و بعد در
مرحلة گذار از اسطوره ب حماس اسب هيأت انساني پيدا كرده بايد .محققان گاهي سياوش
را مرد سياه ميدانند (بهار )156 :1387 ،و گاهي ب معناي دارندة اسب سياه (ياحقي:1389 ،
 .)496عدهاي نيز سياوش را مطلق اسب ميدانند (حصوري .)41 :1387 ،وجود اسب و سوار در
داستان سياوش نان ب هم آميخت يده ك اين حدس را قوي ميكند ك سياوش در
الي هاي كهن اسطوره ابتدا اسب بوده و بعدها يکل انساني ب خود ميگيرد؛ ولي اين تغيير
و تحول نقش اسب را از بين نارده است؛ نانك سياوش با يبرنگ از آتش بيرون ميآيد
و ب توران ميرود و بعد از مر رسالت خود را ب كيخسرو و يبرنگ ميدهد .يبرنگ
بهزاد ون سريت آبي دارد در مرغزار و در كنار جوي آب پديدار ميگردد .در طومار جامع
نقاالن اياره يده است ك گيو براي پيدا كردن كيخسرو ب كنار دريا ميرود (طومار نقالي
ياهنام .)531 :1391 ،

در متون حماسي ب ويژه ياهنام ماجراي دزديدن يا وجود اسب پهلوانان ايراني در
تورانزمين انعکاس پيدا كرده است ك با مفهوم اسب و بارانآوري بيشتر ب پديدة
باراندزدي يااهت دارد .رخش بارة جهانپهلوان رستم ك سريتي تيشترگون دارد ،فراوان
ب وسيلة تورانيان دزديده مييود .يبرنگ بهزاد نيز هنگام كشت يدن سياوش پنهان
مييود و هنگام پيدا يدن كيخسرو ظاهر مييود و كيخسرو را ب ايران ميآورد.
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رخش در داستان رستم و سهراب ب وسيلة تورانيان دزديده مييود و پيدا كردن آن
خاستگاه داستان رستم و سهراب است .هم نان وقتي اكوان ديو رستم را ب دريا مياندازد،
تورانيان رخش را ميربايند و ب توران ميبرند رستم از آب نجات پيدا ميكند و ب كنار

شم ميآيد؛ ولي از رخش اثري نميبيند (فردوسي.)294 -293 /3 :1386 ،
ب دريا انداختن رستم و نجات او حاكي از اين است ك رستم از ايزدان بارانآور است .اين
بار نيز رخش را از رستم ميربايند و طاق معمول هر دفع ك رخش گم مييود ،در
سرزمين توران پيدا مييود .رستم مانند ايزد درواسب ك وپان گل اسبها است ،اسب را
ك نماد باران است از نگ افراسياب بيرون ميآورد و ب ايران ميآورد .يايد اين يکي از
مهمترين يکستهاي افراسياب در برابر كيخسرو بايد .درواقع گلة اسبهايي ك نماد باران
هستند از نگ ديو اَپوش نجات پيدا ميكنند .گل هاي اسب نماد باران ،قدرت ايزدان
بارانآور است ك گاهي در اختيار ديو خشکسالي قرار ميگيرد و ايزدان بارانآور براي
بازيابي قواي خود اسپان را ب نگ ميآورند .نين داستاني براي ايندره نيز وجود دارد.
«هنگاميك ايندره از دو اسب خود جدا مييود ،ضعيف و نزار مييود و هنگاميك بر آن
لگام ميزند ،دوباره نيرومند ميگردد و در ميادين نارد ،ديمنان تاب مقاومت در برابر

نيروي اين دو اسب خوشرنگ ايندره را ندارند» (قليزاده.)70 :1392 ،
افراسياب يگفتزده ب ديدن رخش ميآيد؛ ولي ديگر دير يده است .رستم و رخش گلة
اسبها را از نگ او بيرون آوردهاند (فردوسي)294 -295 /3 :1386 ،
رستم تمام قدرت افراسياب را ك منحصر ب دايتن اسبهاي بارانزا است ب سود خويش
ميكند .در اين داستان رستم ب باران مانند مييود .هم نين افراسياب گالي ميكند ك
گل است ب دست او افتاده است (همان-295 /3 :
رستم قدرتمند يده و ديو و پيل و هر
 .)298يايد ديو در اين داستان اياره ب اكوان ديو بايد ك سريتي بادي دارد (بهار مهرداد،

 .)447 :1387باقري و كوياجي نيز معتقد هستند ك اكوان در داستان اكوان ديو ،معادل
فئي الين ،ديو باد يني است و از ديگرسو باقري اين فرضي را مطرح ميكند ك يايد
اكوان ،در اصل اک واي ب معناي واي بد بوده بايد (باقري حسن كياده139 :1388 ،؛ كوياجي،

.)34 :1379
رستم بعد از پيدا كردن رخش و ربودن گلة اسبهاي افراسياب ب ايران ميآيد .كارهاي
رستم در اين داستان ،همان داستان گزينش اسب را ب ياد ميآورد؛ زيرا اسبها را ب
ديگران ميبخشد و رخش را ب عنوان برنشست خود برميگزيند .لذا گويي خويشكاري
رستم رهايي اسبهاي نماد باران ،از دست افراسياب است:
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 ...بگگگ ايرانيگگگانبگگگر گلگگگ بخگگگش كگگگرد

نشسگگت از در خويشگگتن رخگگش كگگگرد
(فردوسي)298 -295 /3 : :1386 ،

عالوه بر داستان ياهنام در متون ديگر ب دزيدن رخش نيز اياره يده ك بگيارتاگاط بگا
اين بنماي نيست .در زرينقاانام رستم براي ماارزه با ديوان بگ كگوه قگاف ميرود و رخش
ب وسيلة ديوان دزديده مييود .رستم در جنگ عفريتديو نزد زال مينالد و ميگويد:
نگگدانم ك گ رخشگگم كجگگا مانگگده اسگگت

تگگگگنم در دم اژدهگگگگا مانگگگگده اسگگگگت
(زرينقاانام )392 :1393 ،

هنگام گميدن رخش تن رستم بيتوان است و احساس ميكند كگ در دم اژدهگا گرفتگار
يده است ك بيارتااط ب اژدهاي دربند كنندة آبها نيست .رستم از ناپديگد يگدن رخگش
بسيار نگران است و ب زال ميگويد:
اگگگگر رخگگگش در زيگگگر پگگگي بگگگودمي
نگگ قهگگرش بمانگگدم نگگ عفريگگتديگگو

درنگگگگم در ايگگگن رزم كگگگي بگگگودمي
نگگ صگگخره نگگ انکگگوس جگگادوي ريگگو
(همان)409 :

رستم مهاكارديو را اسير ميكند و از گميدن رخش يکوه ميكند .مهاكگار مگيگويگد كگ
رخش را عفريت ديو ب قلعة كيوانحصار فرسگتاده و رخگش در دسگت انکگوسجگادو ،دايگة
عفريتديو ،گرفتار است( .همگان .)395 :مهاكگار رسگتم را ب سگوي قلعگ راهنمگايي مگيكنگد.
سرانجام دختر ياه پريان ،مهرزرين نقاب ،رخش را بگ كريمگان نشگان مگيدهگد و كريمگان
رخش را ب رستم ميرساند (همان .)479 :همکاري پري بگا پهلگوان و اسگير يگدن رخگش در
دست ديوان بيشتر ب بنماي هاي باروري و بارانآوري ارتااط دارد .هم نگين در بخشگي از
زرينقاانام يميالس ،پسر رستم يکدست ،در جنگ با قارن ب طعن ب ربوده يدن رخگش
رستم يکدست اياره ميكند (همان.)416 :
اين داستان مستقيماً اياره ميكند ك رستم بدون رخش نيروي نداني ندارد و با رخگش
نيروي دوبارهاي ميگيرد .گل هاي اسب نماد باران و قدرت ايزدان بارانآور است ك گاهي در
اختيار ديو خشکسالي قرار ميگيرد و ايزدان بارانآور براي بازيابي قواي خود اين اسبهگاي
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نگ ميآورند؛ مانند ايندره ك بگدون اسبهگاي خگود نيگرو و تگواني نگدارد (قلگيزاده،

.)70 :1392
در داستان سياوش نيز كيخسرو يبرنگ بهزاد را در ميان گلة اسبهاي افراسگياب پيگدا
ميكند .بعد از پيدا كردن كيخسرو نوبت پيدا كردن يبرنگ بهزاد است ك نمونگة بگاران و
بركت است تا وجود تکاملنيافتة سوار كامل يود .فريگيا نشگان و جگايگگاه يگبرنگگ را
اين نين ب كيخسرو ميدهد:
يکگگگگي مرغزارسگگگگت از ايگگگگدر نگگگگ دور
يکگگگگگگگگي جوياارسگگگگگگگگت و آب روان
بگگگگ بهگگگگزاد بنمگگگگاي زيگگگگن و لغگگگگام

بگگگگ يگگگگکسگگگگو ز راه سُگگگگوران تگگگگور
ز ديگگگگگگدار او تگگگگگگازه گگگگگگگردد روان
ُنگگگو رام گگگگردد تگگگو بگگگردار گگگگام
(فردوسي)427 -426 /2 :1386 ،

يبرنگ بهزاد ون سريت آبي دارد (ايرانشان ابيالخير )448 :1377 ،در مرغگزار و در كنگار
جوي آب پديدار ميگردد .در طومار جامع نقاالن اياره يده است ك گيو براي پيگدا كگردن
كيخسرو ب كنار دريا مگيرود (آيگدنلو )531 :1391 ،و هم نگين گيگو كگيخسگرو را در كنگار
شم مييابند (فردوسي .)423 /2 ،1386 ،فريگيا ب كيخسرو و گيو ميگويد ك هنگام روز
و وقت خواب افراسياب بايد يبرنگ را پيدا كنند:
گگو خوريگگيد بگگر تيگگغ گناگگد يگگود
گلگگگ هر گگگ اسگگگت انگگگدر آن مرغگگگزار

در خگگگگگگواب راه سگگگگگگپهاد يگگگگگگود
بگگگ آبشگگگخور آيگگگد سُگگگوي جگگگويبگگگار
(همان)428 /2 :

از ابيات باال نان برميآيد ك افراسياب نمونة ديو اَپوش اسگت و يگبرنگگ را كگ نمگاد
باران است ،در اختيار گرفت است .هم نين ون «سريت ديو مانند دارد در روز مانند ديگو
سپيد ميخوابد» (فردوسي .)744 /9 :1386 ،گيو و كگيخسگرو بايگد پنهگاني و دور از شگم او
يبرنگ را ب دست بياورند .نکت اي ك اَپوش بودن افراسياب و در اختيار دايتن باران را در
داستان تقويت ميكند ،اين است ك افراسياب نگ بان گل پندايت يده اسگت .مگگر امکگان
دارد پادياه كشور توران وپان گل بايد اين مسأل ب رويني فرضگي را تقويگت مگيكنگد.
هم نين در داستان رخش ديديم ك هنگام ربودن گلة اسبهاي افراسياب ب وسيلة رسگتم،
در بامداد وپان گل خواب است و افراسياب هراسگان بگ ديگدن رسگتم و رخگش مگيآيگد،
نانك در كوشنام نيز اياره يد اين اسب آبينژاد است.
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يبرنگ بهزاد در گگلة اسبهاي افراسياب رهاست و تن بگ زيگن كسگي نگداده و منتظگر
كيخسرو است ،مانند رخش ك انتظار رستم را ميكشد .يکي از داليل ديگگر كگ ايگنگونگ
اسطورهها را ب باران ربط ميدهد ،پويش پلنگين دايتن است ك بيارتاگاط بگ باربيگان و
پويش آناهيتا نيست .رستم ك نمونة يک ايزد بارانآور است ،ب دايتن باربيان يهره است.
ابراهيم پورداوود ،محمود اميدساالر و مهري باقري معتقد هستند كگ باگر بيگان از جگنا
پوست سگ آبي است (پگورداوود299 :1377 ،؛ اميدسگاالر119 :1372 ،؛ بگاقري )26- 24 :1365 ،و از
ديگرسو ،در اساطير ايران تنها ارديسور آناهيتا ،خگداي آبهگاي روان اسگت كگ پويشگي از
پوست بار دارد .ارديسور آناهيتا جام اي از پوست بار پوييده است .بار جانوري آبزي است
ك اگر پوستش ب هنگام آماده يود ،هم ون سيم و زر درخشان ب شم ميآيد (دوسگتخواه،
 .)321 :1384در اينك پويش باري ك در اين اسطورهها از آن نگام بگرده مگييگود ،پوسگت
جانور آبزي است ،يکي نيست ،ون رستم بار بيان را ك جانوري دوزيسگت اسگت در كنگار

دريا ميكشد و از پوست آن براي خود پويشي درست ميكند (خسروكيكاوس.)33-32 :1386،
لذا پيوند رستم با آب و اناهيتا ،پيوند بيشتر رخش را با آب و باروري اثاگات ميكنگد« :نگام
خود رستم در يکل ايراني كهن آن ( )Rautas- taxmaاز طريق يکل پهلگوي ميانگة كلمگ ،
يعني ( )Rotstahmرودخانة جاري يا قهرمان معني مييگود .نگام مگادر وي رودابگ تركياگي
است از رود و آب با پسوند (ة) (در پهلوي ميان گَ ) .نام او هم رودخانة آب معني ميدهد.
مهراب ،پدر بزر مادري رستم نيز عنصگر آب را در نگام خگود مگنعکا ميكنگد .نگام پسگر

جهانپهلوان ،سهراب نيز نين خصوصيتي را نشان ميدهد» (اميدساالر.)119 :1372 ،
عالوه بر رخش ،در زرينقاانام ب دزديده يدن يبرنگ ب وسيلة يميالس ،فرزند رسگتم
يکدست ،اياره مييود (زرينقاانام .)572 -565 -558 -555 -553 :1393 ،
ريش و خاستگاه اسبدزدي ب مسگالة آب و خشگکسگالي ارتاگاط دارد .آن گ از نقگل
زرينقاانام ميتوان استنااط كرد ،اين است ك رستم يکدست ،رخش را ميدزدد و رسگتم
هفت سال سرگردان و بينيرو ب دناال رخگش مگيگگردد تگا بگاالخره آن را پيگدا مگيكنگد.
هم نين هنگاميك سياوش كشت مگييگود ،قحطگي و خشگکسگالي هفگتسگال ايگران را
فراميگيرد:
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همگگي سگگوخت از هگگر سگگو گگگاه و رخگگت
ز بگگاران هگگوا خشگگک يگگد هفگگت سگگال
يگگگد از رنگگگد و تنگگگگي جهگگگان پرنيگگگاز



ب گ ايرانيگگان بگگر ،يگگد آن كگگار سگگخت
دگرگون گ يگگد بخگگت و برگشگگت حگگال
برآمگگگگد بگگگگر ايگگگگن روزگگگگگاري دراز
(فردوسي)412 /2 :1386 ،

گيو پا از رند هفتسال كيخسرو و يبرنگ را ك نماد بگاران و بگاروري هسگتند پيگدا
ميكند.
نگگين تگگا برآمگگد بگگرين هفگگت سگگال

ميگگگان سگگگوده از تيگگگغ و بنگگگد دوال
(همان)421 /2 :

رند هفتسالة گيو و گميدن رخش ،منطاق با آيين كشاورزي و يگادآور خشکسگاليهاي
هفتسال است ك ايران را تهديد مگيكگگرده اسگت .يکگي از مگواردي كگگ ناگگود بگگاران و
خشکسالي را تقويت ميكند پديدار يدن سروش در هيأت ابر اسگت .گگودرز يگاي خگواب
سروش را ميبيند:
نان ديد گودرز يک يب ب خگواب
بگگر آن ابگگر بگگاران خجسگگت سگگروش

كگگگ ابگگگري برآمگگگد از ايگگگران پگگگرآب
بگگ گگگودرز گفتگگي كگگ بگشگگاي گگگوش
(همان)414 /2 :

هنگام يرگي افراسياب بر ايران معموالً كشگور را خشگکسگالي هفگتسگال فراميگرفتگ
است .در يکي از دستنوياهاي متون پهلوي آمده اسگت :در زمگان منگو هر افراسگياب بگ
ايران حمل ميكند و «خود منو هر (ب ) كوهستان رفت و آن فراسيا تور بگ ايگرانزمگين

پادياهي بکرد .از آن روز تا هفتسال ،باران نااريد» (مزداپور.)668 :1365 ،
باور غايب يدن ايزدهاي بركت و بارانآوري نيز ب تقويم ساالن برميگردد .در نظر مگردم
در فصلهايي ك تابستان يا زمستان بوده ،بعضي از ايزدان غايب مييدند .ازآنجاك سال ب
دو فصل زمستان و تابستان تقسيم مييده و زمستان پندماه بوده و تابسگتان هفگتماهگ .
«زمستان ك پند ماه در يک سال است» (زادسگپرم .)71 :1385 ،مگيتگوان دوران هفگتماهگة
تابستانهاي گرم و سوزان را ك براي بزر نمايي ب هفت سال تاگديل يگده ،دوران غياگت
ايزدان باران آور دانست .گفتني است ك ب غيات بعضي از ايزدان ماننگد رپيهگوين در فصگل

زمستان و ب زير زمين رفتن آن ،در اين فصل ،اياره يده است (فرناغ دادگي.)106 :1385 ،
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اسب و اسبدزدي در حماسههاي منثور و اساطیر
عالوه بر منظوم هاي حماسي منظوم ،در گسترة حماس هاي منثگور ،طومارهگاي نقگالي و
اساطير ديگر ملل نيز گاه بنماية اسپدزدي ديده مييود .در داستانهاي مردمگي يگاهنام
آمده ك ديمنان قصد دارند ك رخش را بدزدند« :كل دست گفگت :قربگان رخگش را همگين

امشب ميدزدم ،ون رستم بدون رخش نميتواند قدم بردارد» (انجوي.)54 -55 /2 :1363 ،
در طومار جامع نقاالن نيز رخش ب وسيلة رستم يکدست و تيمور دزديده مييود (طومگار
جامع نقاالن 695 :1391 ،و  )729و جهانبخش بگ دناگال رخگش مگيرود و او را پيگدا ميكنگد
(همان )737 -736 :و رستم بعد از پيدا يدن رخش ميگويد ك مدت هگار سگال اسگت كگ
رخش گم يده است (همان .)759 :در طومار هفت لشکر نيز ب دزديده يدن رخش ب وسيلة
تيمور (هفتلشکر )336 :1377 ،و بازآوردن رخش ب وسيلة جهانبخش (همان )422 :اياره يگده
است.
عالوه بر دزديده يدن رخش و يبرنگ در متون حماسي منظگوم و منثگور ،مگيتگوان در
اساطير يوناني ،ب دزديده يدن اسپ هركول ب دست يک ديوزن نيز اياره كگرد؛ نگانكگ
هركول ب هنگام بردن گاوها ب را ،ب سرزمين اسکوتها مگيرسگد و گون هگوا نامسگاعد
است ،خود را با پوست يير ميپوياند و ب خواب ميرود .ون از خواب بيگدار مگييگود ،از
اسپهاي خود اثري نميبيند .در پي اسپها ،ب غاري مگيرسگد و كگ زنگي نيمگ مگار بگ او
ميگويد ك اسپها در حاا او هستند و اگر ب همخوابگي با او تگن دردهگد ،آنهگا را پگا
خواهد داد .هركول ب اين خواست تن درميدهد .زن نيممگار مگيگويگد از ايگن هگمبسگتري
صاحب س پسر خواهد يد .با آنها كند هركول كمان خود را ب او ميدهد و ميگويگد
ك آن پسري را ك بتواند اين كمان را خم كند ،نزد من بفرست .پسر سوم ،اسکوت از عهگدة
اين كار برميآيد و نسل قوم اسکوت از او يکل ميگيرد (خگالقي مطلگق .)67 :1388 ،نانكگ
مشهود است در اين اسطورة يوناني ،آيکارا يک ديوزن نيم مار اسپها را حاا كرده اسگت
و حاا اسپها در بند او ،نمودگار حاا دختران جمشگيد نگزد ضگحاک يگا زنگداني گاوهگا
ب وسيلة ويشوروپ در اساطير هند است ك هم نماد حاا ابرهاي بارانزا در نگ اژدهاي
خشکسالي ب يمار ميرود.
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نتیجهگیري
در اين جستار بعد از بررسي متون پيش از اسالم و حماس هگاي منظگوم و منثگور ،رويگن
يد ك اسپ ب موازات گاو و زن ،نماد بارانزايي و باروري است و هم نانكگ بگاران از دريگا
ميآيد ،اسپ نيز نژاد از دريا دارد و از دريا برميخيزد .از ديگرسو ،اسب نماد باران است و بگا
ايزدان بارانآور و خداي آبهاي روان (آناهيتا) در ارتااطي تنگاتنگ است .ازاينرو ،دزديگدن
اسپ ون گاو و زن ،با باراندزدي در پيونگد اسگت و بگازپا گگرفتن آنهگا نمونگ هگايي از
بارانآوري و بگارانكگرداري ايگزدان بگارانآور اسگت؛ نانكگ يگبرنگگ بهگزاد و رخگش از
نمون هاي اسبهايي هستند ك نماد باران هستند و گاهي ب وسيلة ديگو اَپگوش (افراسگياب)
دزديده مييوند و سپا ب وسيلة رسگتم و كگيخسگرو بگ ايگران بگاز گرداننگده مگييگوند.
هم نين گم يدن هفتسالة رخش و قحطگي هفگتسگال بعگد از كشگت يگدن سگياوش و
نااريدن باران ب مدت هفت سال در هنگام افراسياب هگم بگ خشکسگاليهگاي هفگتسگال
مربوط است و هم ب غيات ايزدان بارانآوري و بركت در فصل گرما و تابستان.
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 خسرو كيكاوس .)1386( .فرامرزنامه ،تصحي ميترا مهرآبادي ،تهران :دنياي كتاب. رضايي ديتارژن  ،محمود .)1391( .سیاوشان ،اهواز :دانشگاه يهيد مران اهواز. رضايي ديت ارژن  ،محمود« .)1388( .بازتاب نمادين آب در گسترة اساطير»،ادبیات عرفاني و اسطورهشناختي ،پاييز دورة  5يماره  ،16صص .127 - 111
 ریگودا .)1385( .ترجمة محمدرضا جاللنايني ،تهران :وزارت فرهنگ و ارياداسالمي.
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 زادسپرم .)1385( .وزیدگيهاي زادسپرم ،ترجمة محمدتقي رايدمحصل ،تهران:پژوهشگاه علوم انساني.
 زرینقبانامه ،)1393( .ب كويش سجاد آيدنلو ،تهران :سخن سركاراتي ،بهمن .)1385( .سایههاي شکار شده ،تهران :طهوري. ياملو ،احمد .)1377( .کتاب کوچته ،جلد  ،1تهران. -صال وند ،نويد و محمد خزايي.https://www.academia.edu .)2016( .

 طرطوسي ،ابوطاهر .)1380( .ابومسلم نامه ،ب اهتمام حسين اسماعيلي ،تهران:معين.
 عسکريعالم ،عليمردان .)1386( .فرهنگ عامۀ لرستان ،خرمآباد :افالک. فردوسي ،ابوالقاسم .)1386( .شاهنامه ،تصحي جالل خالقي مطلق .تهران :بنياددايرهالمعارف اسالمي.
 قليزاده ،خسرو .)1392( .دانشنامۀ اساطیري جانوران ،تهران :بنگاه ترجم ونشر كتاب پارس .
 قهرماننامه ،نسخة خطي كتابخانة ملي ايران ،يماره .5-22799 كوياجي ،جهانگير كوورجي .)1379( .آیینها و افسانههاي ایران و چین باستان،ترجمة جليل دوستخواه ،تهران :علمي و فرهنگي.
 كريستنسن ،آرتور .)1355( .آفرینش زیانکار در روایات ایراني ،ترجمة احمدطااطاايي ،تاريز :موسسة تاريخ و فرهنگ ايران.
 معمار ،فريدون« .)1362( .آيين طلب باران در غرب ايران (باختران ،كردستان وتويسركان)» ،چیستا ،سال  ،2يمارة  ،10صص .54-38
 ميريکرايي ،محمد .)1380( .انسان و آب در ایران ،تهران :گنجينة ملي آب ايران. -صال وند ،نويد و محمد خزايي« .)1395( .تقدس گاو و آيين طلب باران بر پاية

پژوهشهاي قوم باستانيناسي روستاي دهلر بخش خزل كنگاور» ،همایش
باستانشناسان جوان.
 ورنيکا ،ايونا .)1381( .اساطیر هند ،ترجمة باجالن فرخي ،تهران :اساطير. همداني ،محمد ابن محمود .)1387( .عجایبنامه ،تصحي جعفر مدرس صادقي،تهران :مركز.
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مهدي رضایي



دانشيار دانشگاه سلمان فارسي كازرون ،ايران

لیال

اکبري

دانشجوي دكتري دانشگاه سلمان فارسي كازرون ،ايران (نويسندة مسؤول)
تاریخ دریاف 1399/8/12 :
تاریخ پذیرش1399/10/28 :

چکیده
روايت خيزش بهرام وبين علي سلط دو تن از پادياهان بزر ساساني يعني هرمز و
پسرش خسروپرويز ،تنها نمون اي از مواردي متعدد است ك فردوسي از سريت سيريناپذير
آدمي براي ارضاي غريزه قدرتطلاي و ستيز پيوستة او در جهت دستيابي ب قدرت مطلق
حکايت ميكند .رابط بهرام با ياهان ساساني از طوالنيترين تعاملهاي ميان ياه و پهلوان
است ك بخشي بزر از آن ب مجادلة پريور ميان بهرام و خسرو اختصاص يافت است.
واكاوي گفتوگوي آنان ييوهاي يايست است جهت تحليل مناساات قدرت در دربار
سياسي ايران .ضرورت انتساب ب تاار پادياهان ،بزرگان و پهلوانان از يکسو و لزوم
مقاوليت ملي و مردمي از سويي ديگر در كسب حاكميت مشرو  ،نو خاصي از گفتمان را
ميان خسرو و بهرام رقم زده است ك در نو خود در ياهنام بينظير است؛ ب ويژه آنك
تاريخ نيز بر آن صحّ ميگذارد .در مقالة حاضر ضمن سودجستن از برخي مؤلّف هاي
كاربرديناسي زبان ،ب ارتااط تنگاتنگ دو نو ويژة زبان يعني قدرت و ايدئولوژي
پرداخت ايم.
کلیدواژهها :تحليل گفتمان انتقادي ،بهرام وبين  ،خسروپرويز ،ياهنام .

Rezaeimehdi56@gmail.com
Leilaakbari181@yahoo.com
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مقدمه
محتوا و رويكرد حماس ها را منازعة قهرمانان بر سر قدرت يکل ميدهد .ديک ديويا
درونماية اصلي ياهنام را وفاداري و يورش ميخواند (ديويا .)46 :1396 ،بيگمان انگيزة
غالب در اين الشها ،حفظ و يا تصاحب قدرت است .در اين ميان كشمکش ميان ياهان و
زيردستان ،برجست و شمگير است؛ كشمکشي ك تنها ب رزم و جنگ منحصر نمييود
بلک الشهاي زباني و ب خصوص رجزخوانيها نيز بستري مناسب براي نمايش و
ب رخكشيدن قدرت و سلط مييوند« .در حقيقت نارد در دو قلمرو قوه نطق و قدرت عضل
در موازات هم ب پيش ميروند و مکمل و پشتياان همند .رجزخواني نوعي نارد يفاهي
است» (فالح .)125 :1385 ،سيدرصد از حجم ابيات ياهنام ب ديالو هاي قهرمانان با
يکديگر اختصاص يافت است (سرّامي )299 ،177 :1368 ،و از كل اين ديالو ها ،س
گفتوگوي طوالني روايتيده در ياهنام  ،نشان از نقش مؤثر و موازي زبان با كنش ،در
مقولة قدرت دارد .مجالا هفتگانة بوذرجمهر و پا از آن اندرزهاي وزير نامدار انوييروان
ب او ،ابياتي تعليمي است ك مضاميني در جهت تعديل قدرت مطلق ون آيين كشوداري،
برپايي عدل و داد و خودداري از ستم و بيداد نيز در آنها ب شم ميخورد .گفتوگوي
رستم و اسفنديار ،ستيز ميان دو نمايندة قدرت ديني و سياسي و نمايندة قدرت پهلواني و
ملي است .جاهطلاي گشتاسب ،ياهزادة آيينپرست و جهانپهلوان نامدار ايران را در برابر
يکديگر قرار ميدهد .رستم و اسفنديار هيچكدام خود تمايل ب اين تقابل ندارند؛ هيچكدام
انديشة نشستن بر تخت پادياهي را در سر نميپرورانند .رستم تنها در پي حفظ جايگاه و
حيثيت خود است و اسفنديار نااميد از وفاي ب عهد پدر در واگذاري تاج و تخت ب او ،تنها
ب اجراي فرمان پدر ك در حکم فرمان ايزد است فکر ميكند .آن گفتوگوي سوم را از
دو مورد قال متمايز ميسازد اين است ك ركن اساسي مجادل را رسيدن ب قدرت مطلق و
تکي زدن بر باالترين مقام مملکتي رقم ميزند .ادعاي پادياهي يک سردار و يورش او بر
ياه مشرو  ،مسأل اي است ك قال از آن در ياهنام و در تاريخ ساسانيان سابق ندارد
(كريستنسن« .)579 :1368 ،داستان بهرام تقابل دو انديش در نظام قدرتطلب است؛
پادياهاني ك همواره از مردان اليق ب عنوان ابزاري براي آسايش خود و حکومتيان بهره
ميبرند و سرداراني ك لياقت خود را برتر از پادياه ميدانند و سعي دارند خود در رأس
ساختار قدرت قرار بگيرند» (محمودي بختياري .)122 :1394 ،بهرام ،خسرو پرويز ،نماد قدرت
واقعي را ب الش ميكشد؛ اما اين الش با يکست مواج مييود.
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پیشینۀ پژوهش :از ميان مقاالتي ك پيرامون يخصيت بهرام وبين و حوادث مربوط ب
او در ياهنام ب نگارش درآمده است ،ند مقال پديده قدرت را با اهداف و ديدگاههاي
متفاوت در اين داستان تحليلكردهاند .بهروز محمودي بختياري در مقالة «تراژدي قدرت:
بررسي تطايقي داستان بهرام وبين و تراژدي مکاث» با بررسي هدف ،علل و ابزار رسيدن
ب قدرت ،وجوه يااهت يورش بهرام و مکاث را تايين كرده است .اسحاق طغياني در مقالة
«بررسي و مقايس دو هرة نيم تاريخي ياهنام (بهرام گور و بهرام وبين ) بر اساس
نظرية قدرت» كويش كرده است تا با درنظرگرفتن انگيزة قدرت ،تصويري واقعي از دو
قهرمان و يحصيت تاريخي را ب نمايش بگذارد .مؤلف ديگر ،ايرج مهركي در مقال اي
تحتعنوان «قيام بهرام وبين در ياهنام » ب مقايسة روايات كتب تاريخي با ياهنام در
مورد قيام بهرام وبين پرداخت و ضمن مقايس  ،نگاه خاص فردوسي ب اين قيام را مورد
بررسي و تحليل قرار داده است .مقالة حاضر نيز واكاوي پديده قدرت را در داستان بهرام در
ياهنام در نظر دايت است؛ با اين تفاوت ك جلوههاي تقابلي اين پديده را در مکالم و
گفتمان ميان بهرام با يخصيت ديگر داستان يعني خسروپرويز ب بحث گذايت است .نيز
جهت تکميل بحث ،نگاهي ب بازتاب اين پديده در كنشهاي غيركالمي ون زبان بدن
دايت است.
مباني نظري پژوهش :تحليل گفتمان انتقادي ريش در آراي ميشل فوكو دارد .فوكو
گفتمان را نوعي فعاليت محوري انسان ب يمار ميآورد (آقاگلزاده .)67 :1385،زبانيناس
ديگر فركالف نيز زبان را يک كردار و ب منزلة يک كنش اجتماعي ميداند ك براي برقراري
ارتااط ميان انديش ها و باورها ب كار گرفت مييود .تحليل گفتمان با كاركرد زبان در
زمين هاي اجتماعي ب ويژه با تعامل يا مکالم هاي ميان گويندگان سروكار دارد .از اين
ديدگاه متن مجموع اي يک پار و متشکل از اجزاء و عناصر دروني و بيروني ،يامل زبان و
زمينة اجتماعي و ب طور كلي يک گفتمان است؛ اما هنگامي ك متن از سط بافت موقعيت
فرد ب سط كالن جامع گسترش داده مييود عالوه بر زبان با مفاهيمي ون سياست،
ايدئولوژي و قدرت پيوند ميخورد و قابليت تحليل انتقادي مييابد .ديويد كريستال در
تحليل گفتمان انتقادي مينويسد« :رويكردي در تجزي و تحليل زبان است ك هدف از
آن ،آيکارسازي روابط پنهان قدرت و فرآيندهاي ايدئولوژيکي در زبانيناسي است» (همان:
 .)11بدينگون ايدئولوژي و قدرت دو مؤلّفة اصلي در تحليل گفتمان انتقادي هستند.
نورث ايدئولوژي را «نظامي از هنجارها ،ارزشها ،باورها و جهانبينيها ك نگرشهاي
اجتماعي-سياسي و اعمال يک گروه ،يک طاقة اجتماعي يا جامع را در حکم يک كل
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هدايت ميكند» ميخواند (فتوحي .)2 :1399 ،تفکر ،تکلم و استدالل فرد يا گروه تحت هدايت
اين باورهاي بنيادين قرار ميگيرد و ايدئولوژي در صورت مادي خود يعني زبان بازتاب
مييابد (فركالف .)96 :1379 ،مفهوم قدرت نيز يااهتي بسيار ب ايدئولوژي دارد .ب نظر فوكو
«قدرت تنها محدود ب قدرت سياسي نيست؛ بلک ياک اي از روابط درهمپيچيده است ك
ب ساختار جامع مشروعيت ميبخشد و ريش در الي هاي مختلف تعامالت اجتماعي و زباني
دارد ك در يک ظرف گفتماني يکل ميگيرد» (نوابخش و كريمي .)49 :1388 ،اعمال قدرت از
طريق كاركردهاي ايدئولوژيک زبان صورت ميگيرد .بررسي عناصر و مؤلّف هاي مؤثر در روند
گفتمان ،ب مفسر كمک مي كند تا ديدگاه گويندگان را واكاوي كند و ب مناساات نهفت
قدرت ،منافع و ارزشهاي اساسي در الي هاي اجتماعي رهنمون يود.
اشکانیان و ساسانیان :ايکانيان يا امپراطوري پارتها ،نام دودماني ايراني است ك 471
سال بر قسمت اعظم آسيا حکومت كردند .اين ياهنشاهي در قرن سوم پيش از ميالد
توسط اريک رهار قاايل ايراني پرني پا از فت پارت در يمال يرقي ايران تأسيا
گرديد .قلمرو ايکانيان با غلا بر رقياانيان يعني سلوكيان و مادها گسترش زيادي يافت.
ياهان ايکاني خود را ياهنشاه (ياه ياهان) ميخواندند ك نشاندهندة ادعاي آنان بر
جانشيني هخامنشيان است؛ اما حکومت آنان مانند هخامنشيان توسط يک دولت مركزي
اداره نمي يد .ياهنشاهي ايکاني از تعداد زيادي پادياهي كو ک و بزر تشکيل يده بود
ك فرمانروايي بر آنان ب صورت موروثي دستب دست مييد .سرانجام نيز جنگهاي
داخلي ،زمين ساز ضعف و زوال ايکانيان را فراهم ساخت و منجر ب يورش ارديير بابکان
فرمانرواي اصطخر در پارس گرديد .ارديير بر اردوان ياه پنجم ايکاني حمل كرد و سلسلة
ايکانيان را سرنگون ساخت و حکومت ساساني را بنيان نهاد .وي را از آن جهت ك نام
پدرش بابک بود و بر قلع دارابگرد امير بود ،ارديير بابکان خطاب كردند .نام پدر بابک نيز
ساسان بود ك از مغان زرتشتي بوده و نساتش ب كورش ياه بزر هخامنشي ميرسيد.
ساسانيان حدود هارصد سال حکومت كردند و ون هخامنشيان حکومتي متحد را در
ايران ب وجود آوردند .در اواخر دورة ساساني ،در ايران جامع و تمدني پيچيده ب وجود آمده
بود و كشور سازماندهي و اوضا اداري مشخصي پيدا كرده بود؛ اما جنگهاي طوالني و
فرسايشي با روم ،قيام بهرام وبين و يهروَراز و حکومت فاقد مشروعيت ياهان متعدد و
اكثراً گم نامي ك بعد از خسروپرويز ب پادياهي رسيدند ساب يد تا پادياهي ساسانيان در
مقابل اعراب كامال از پا درآيد (دريايي.)61-59 :1383 ،
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بهرام چوبینه و خسروپرویز :بهرام وبين از مردم ري ،پسر بهرامگشسب ،از دودمان
بزر مهران ،يکي از هفت خاندان ممتاز ساساني بود ك در زمان انوييروان سمت مرزباني
آذربايجان و ارمنستان را دايتند .اوضا ناب سامان و آيفتة خاندان ساساني ،بهرام را ك
ب رغم خدمات و جانفشاني هاي بسيار مورد اهانت ياه قرار گرفت بود ب يورش علي
هرمزد و خسرو مصممتر ساخت .بهرام پا از منهزم ساختن تركان ب فرماندهي كل
نيروهاي ايران در برابر روميان نصب يد؛ اما يکست خورد .هرمزد ب ييوهاي نتدرست او را
از فرماندهي خلع كرد و درنتيج بهرام با پشتيااني لشکريانش رايت خالف برافرايت.
دودمان بهرام مدعي بودند ك از نسل ايکانيانند .پا از قتل هرمز ،بهرام با تکي بر اين ادعا
حاضر ب فرمان برداري از خسرو نگرديد .از آن جايي ك سپاه بهرام نيرومند بود خسرو رو ب
هزيمت نهاد .بهرام فاتحان ب پايتخت درآمد و ب دست خود تاج بر سر نهاد و ب نام خويش
سک زد (كريستنسن .)579-578 :1368 ،خسرو با متحد يدن با روميان موفق ب يکست
بهرام يد .بهرام ب دربار خاقان پناه برد و در حمايت او قرار گرفت؛ اما در فرجام با توطئ و
تحريک خسرو ب قتل رسيد.
خسروپرويز فرزند هرمزد هارم و نوة خسروانوييروان است ك توانست در ميان
كشمکشهاي درباريان و فرماندهان نظامي و بزرگان حکومتي ب قدرت برسد .قيام بهرام
بزر ترين حادثة دوران پادياهي او و پدرش بود؛ حادث اي ك در تاريخ ساسانيان تازگي
دايت .خسرو پا از غلا بر بهرام و فرونشاندن يورش او تا مدتي طوالني ب جنگ با
بيزانا پرداخت؛ اما پا از پيروزيهاي برقآسا و خيرهكننده در نهايت از هراكليوس
يکست خورد .پيشنهاد صل او را نپذيرفت و همة تقصيرات را ب گگردن سگردارانش
انداخت و ب توبيخ و مجازات آنان پرداخت .پا ايراف و سرداران ناراضي با پسر خسرو،
ييروي ك از انتخاب نشدن خود ب جانشيني ناخرسند بود ،همدست يدند و خسرو را از
سلطنت خلع كردند و سپا با نسات دادن اتهاماتي ،او را ب قتل رساندند و پسرش ييروي
(قااد) رسم ًا ب سلطنت انتخاب يد.
 -1کنشهاي کالمي
 -1-1تحلیل داستان در باف

موقعی

داستان تقابل خسرو و بهرام وبين در ياهنام بخشي بزر از كل روايت پادياهي
هرمزد و خسرو را ب خود اختصاص داده است .گفتوگوي طوالني خسرو و بهرام  224بيت
را يامل مييود (فردوسي .)895 -886 /4 :1394 ،يک رجزخواني طوالني ميان پادياه با پهلوان
و ساالر سپاهش ك ب مانند دو خصم خوني در برابر هم قرار ميگيرند و ماجرا با مر يکي
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پايان ميپذيرد .داستان از اين جهت در نو خود در ياهنام بينظير است .روايت عصيان و
يورش بهرام در ياهنام همان وقايعي را يامل مييود ك در تاريخ ب آن اياره يده
است .بيترديد صحت تاريخي داستان نقشي بسيار در تأثيرگذاري آن ايفا ميكند .طاري،
ستيز زباني خسرو و بهرام را ب گون اي مختصر اما با همان يدّت و حدّت ،نقل كرده است
(طاري.)731-730 /2 ،

 -2-1نظام نوب گیري و مدیری

مکالمه

از بحثهاي مهم در رويدادهاي گفتمان ،اجازة صحات و نوبتگيري در گفتوگو است
(يول .)100 :1378 ،ماهيت گونگي نوبتگيري ب كار گرفت يده در گفتمان ،ب روابط قدرت
ميان مشاركتكنندگان وابست است و از اين جهت داراي اهميت است (فركالف.)204 :1379 ،
مکالمة خسرو و بهرام در ده نوبت پياپي ميان آن دو رد و بدل مييود .اين نو ارتااط
كالمي زنجيرهاي و بدون مکث بين دو يا ند نفر بيانگر احساس همپايگي يخصيتها
است (يول .)18 :1378 ،ماهيت حماسي ياهنام نيز در برجست ساختن ارتااط موازي و
رودررو ميان ياه و پهلوان تأثيرگذار است؛ هر ند در نظام سياسي و اجتماعي ،بهرام در
جاي گاه فرودست نسات ب خسرو قرار دارد .بهرام تا پايان ب مانند خسرو از آزادي بيان
برخوردار است .او حتي دستِ باال را ميگيرد .قدرت سخنوري و زبان تند او ك فردوسي نيز
در آغاز معرفيش در پادياهي هرمزد ب آن اياره ميكند:
سگگگگگخنآور و جلگگگگگد و بينيبگگگگگزر

سگگگگي رده و تنگگگگدگوي و سگگگگتر

ال بر
ساب مي يود تا از خسرو عقب نماند و در هر نوبت مکالم يركت كند .خسرو كام ً
گفتوگو تسلط دارد و با وقوف بر اين ك هر زمان ك اراده كند قادر ب قطع آن است ،اجازة
صحات را از او نميگيرد .او براي جلوگيري از جنگ و حل مسأل ب ييوهاي مسالمتآميز
تصميم ب گفتوگو با بهرام ميگيرد .خودش باب سخن را باز ميكند و زماني هم ك
لجاجت و زبانآوري بهرام خست و ملولش ميسازد و متوج مييود ك از مکالم طرفي
نميبندد ،پايان آن را اعالم ميكند:
كگگگ بگگگد يگگگاه هنگگگگام آرش بگگگگوي

سرآيد مگگر بگر مگن ايگن جسگتوجوي
(همان)33 /8 :

پا از آن پارهگفتارها بسيار كوتاه مييود؛ نان ك س نوبت پاياني مکالم را تنها 12
بيت تشکيل ميدهد و سرانجام در نوبت آخر گفتار ،خسرو منتظر پاسخ بهرام نميماند؛ از او
روي ميگرداند و ب سمت لشکريان خود ميرود و بدينگون ختم گفتمان را اعالم ميكند.
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 -3-1اصل همیاري
گرايا اولين كسي است ك راهبُردهاي هارگان را ك انتظار ميرود در مشاركت
مکالم اي رعايت يود ،مطرح كرد :راهبرد كميت (سخنگفتن در حد الزم) ،كيفيت (صحت
كالم و ارائة مستندات كافي) ،رابط (بيان مسائل مربوط با موضو ) و روش (سخن مختصر،
واض  ،روين و منظم) .رعايت اين اصول ،ب مشاركتكنندگان در هر بخش از گفتوگو
كمک ميكند تا سهم خود را آنگون تعيين كنند ك جهت و هدف مورد قاول مکالم يا
گفتوگو ايجاب ميكند (آقاگلزاده .)32 :1392 ،خسرو جنگ را ب صالح نميداند؛ اما با ديدن
بهرام درمييابد ك او ب هيچگون سر سازگاري و اطاعت ندارد .پا هدفمند و زيركان در
همان ابتداي سخن در ند واژه جايگاه خودش و بهرام را ب وي گوشزد ميكند و يادآور
مي يود ب عنوان كسي ك در رأس هرم قدرت قراردارد ،قادر ب تفويض بخشي از آن ب
زيردستانش است :سپهدار ايرانت خوانم ب داد (همان.)16 /8 :
بهرام در پاسخ ،بيپرده ،در اصل و نسب خسرو تشکيک ايجاد ميكند .از آن پا استدالالت
هر كدام در اثاات اصالت نژاد خود ،ستيز كالمي يديدي را رقم ميزند .خسرو با اياره ب
نژاد:
گگگو كسگگگري نيگگگا و گگگو هرمگگگز پگگگدر

كگگگگ را دانگگگگي از مگگگگن سگگگگزاوارتر
(همان)18 /8:

حق موروثي سلطنت:
پسگگگر بيگمگگگان از پگگگدر بخگگگت يافگگگت

كگگاله و كمگگر يافگگت و هگگم تخگگت يافگگت
(همان)25 /8 :

و  ...بارها در پي ب دستدادن مدركي براي حقانيت مشرو خود برميآيد و بهرام را ب
تأييد يايستگي خود ميخواند .بهرام نيز ب پيشينة طوالنيتر نسات ب ساسانيان:
ُگگگن از دخگگگت بابگگگک بگگگزاد ارديگگگير
نگگگ گگگون ارديگگگير اردوان را بکشگگگت

نگگگ ايگگگکانيان را بگگگدي داروگيگگگر
ب نيرو يگد و تخگتش آمگد بگ مشگت
(همان)25 /8 :

و هنر جنگآوري و و توانايي شمگير خود اياره ميكند و با قاطعيت اظهار ميكند ك هنر
(استعداد و مهارت) براي پادياهي ،از دودمان ضروريتر است:
مگگگگگگن از تخمگگگگگگ نامورآريگگگگگگم
نان دان كگ كگا بيهنگر در جهگان

گگگو جنگگگگ آورم آتگگگش سركشگگگم...
بگگگ خيگگگره نجويگگگد نشسگگگت مهگگگان
(همان)29 /8 :
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اما استداللت بهرام ضد و نقيض است .بنابراين صحت كالم او را نميپذيرد .دو نظرگاه
متفاوت بهرام يعني ابهام در صحت نژاد پادياهي خسرو و ديگر اين ك تاار سلطنتي
موضوعيتي ندارد (ديويا ،)110 :1396 ،نشان آن است ك او با سفسط و تخطئ خسرو،
سعي دارد تا ب هر ييوة ممکن ،قدرت خسرو را نامشرو و ناروا جلوه دهد.
 -4-1رعای

ادب

ليچ براي تکميل اصول هارگانة گرايا ،اصلي ديگر را با عنوان رعايت ادب در تعامل،
مطرح ساخت .اصولي ون باگذيت بودن ،باحيا و متواضع بودن نسات ب ديگران ،حا
همدردي دايتن و ( ...آقاگلزاده .)29 :1392 ،ادب برجست ترين مؤلّف در مکالمة خسرو و
بهرام است .ست يز ميان آن دو ،در حقيقت ستيز ميان دو طاق فرادست و فرودست جامع
است .خسرو نمايندة ادبيات رسمي است .صاحبنظران گفتمان انتقادي ،استفاده از زبان
رسمي را ابزار قدرت ميدانند و معتقدند صاحاان قدرت گفتوگوي خود را در قالب ادبيات
رسمي ب پيش ميبرند و طرف مقابل را نا ار از پذيرش و ادام گفتوگو در قالب قوانين
نانويت خود ميسازند .بنابراين فرد بيبهره از ادبيات رسمي را فردي ميدانند ك حاضر ب
پذيرش گفتمان قدرت نيست .استفاده از ادب محاوره و غيررسمي يکي از برجست ترين
نشان ها و نمادهاي تقابل با گفتمان قدرت در جامع است .خسرو ب آيين پادياهان هم جا
رسم ادب را ب جا ميآورد ،متغير مييود ،ب پند و نصيحت ميپردازد ،تهديد ميكند؛ اما از
هار وب ادب خارج نمييود .او بارها سپاهيان و بهرام را بزر ميدارد و بهرام را ب
تثايت سپ ساالري ايران و حتي يراكت در سلطنتش نويد ميدهد .از سوي ديگر ،بهرام
نمايندة طاقة عامّة مردم است .بنابراين در گفتوگو از ادبيات عاميان سود ميبرد؛ ادبياتي
ك صري و بيپروا است .كنش زبانيش بازتاب خشم و نابردباري او است ك در بددهنيهاي
بيپردهاش نمود مييابد .او استعدادي خاصي در ناسزاگويي ،اهانت و تحقير دارد .گستاخي،
جسارت و رکگويي بهرام مؤثرترين حربة او در ميدان گفتوگو است .مکالم با خسرو را با
اين تکگويي آغاز ميكند« :ك اين روسپيزادة بدنشان» و از همان ابتدا رويارويي نان با
دريتگويي در ميدان سخن ميتازد ك خسرو رنگ ميبازد .اقتدار و تواناييهايش را ن تنها
در ميدان كارزار ك در بيانش نيز ب نمايش ميگذارد.
 -5-1برجستهنمایي و طرد
برجست سازي و طرد ييوهاي براي حفظ و استمرار قدرت است .هر گفتماني الزام ًا نياز ب
گفتمان رقيب ديگري دارد تا ب واسطة آن هويت و قدرت يابد .ب كمک همين سازوكار
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است ك يک طرف قدرت ،گفتمان خود را هژمونيک ميكند و همزمان سلط گفتماني
رقيب را درهممييکند و هرة قدرت را طايعي و بديهي جلوه ميدهد و آن را از نظرها
پنهان ميكند (سلطاني .)112 :1392 ،مشاركتكنندگان در گفتوگو بدين ييوه ،نقاط قوّت
خود و ضعف حريف را برجست ميسازند.
اثاات يايستگي خود براي احراز قدرت مطلق و ناسزاوري رقيب براي كسب آن با تکي بر
دو مؤلّفة نژاد و هنر ،هستة اصلي گفتوگوي خسرو و بهرام را يکل ميدهد .مؤلّف اي ك
روي اي تقابلي ميسازد .بهرام بيشتر از مکانيسم طرد و ب حايي راندن رقيب استفاده
ميكند و ب ييوه هاي گوناگون صحت نژاد و اصل و نسب خسرو را ب الش ميكشد.
بالفاصل در اولين نوبت سخنگفتن خسرو را پادياه سرزميني خُرد (سرزمين االنيان)
ميخواند ن ايران .االنياه ناتوانتر و كو کتر از آن است ك در انديشة ايرانياهي جاي
بگيرد:
االنيگگگاه گگگون يگگگهرياري كنگگگد

وُرا مگگگگرد بگگگگدبخت يگگگگاري كنگگگگد
(همان)17 /8 :

و ون خسرو اصالت گوهر خود را ب او گوشزد ميكند ،پاسخي تحقيرآميزتر ب او ميدهد
و او را كمترين بندگان ميخواند:
االنيگگگاه بگگگودي كنگگگون كهتگگگري

هگگگم از بنگگگده بنگگگدگان كگگگمتگگگري
(همان)18 /8 :

و تا پايان مکالم در خواردايت خسرو كوتاهي نميكند:
بگگگگدو گفگگگگت بهگگگگرام كگگگگز راه داد
كگ ساسگگان يگگاان و يگگاانزاده بگگود

تگگگو از تخگگگم ساسگگگاني اي بگگگدنژاد
نگگگ بابگگگک يگگگااني بگگگدو دادهبگگگود
(همان)25 /8 :

سپا نژاد كهنتر و اصيلتر خود و نيز هنرش را ب رخ خسرو ميكشد (رجو يود ب
ذيل عنوان اصل همياري).
در نقطة مقابل ،خسرو با بهرهگيري ازمفاهيم متضاد و متقابل ،نوعي فرايند برجست سازي
و طرد را رقم ميزند ك طي آن گزارههاي درست ب خسرو و گزارههاي غلط ب بهرام ختم
مييود و بدينگون قدرت را ب نفع خود بازتوليد ميكند .نظمي جهاني ك در رأس آن خدا
و ياه قرار دارند ،در عمل و ير سلطنت را ب خسرو ميبخشد .باور ب پيوند ياه با خدا از
طريق فرّه و قرار گرفتن در طول قدرت حقيقي گيتي ،سلطنت مطلق پادياهي دنيوي را
مشروعيت مي بخشد .نيايش خسرو در برابر مناع قدرت ،نمادي از سلطنت الهي او است و
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در مقابل سلطنت بهرام توسط ديوان و جادوگران تأييد يده است .براساس همين باور
خسرو دو ياک از مفاهيم تقابلي را در طول گفتوگو مطرح ميكند :در يک سو مفاهيم
هممعنايي ك بار اهورايي دارند و برگرفت از سر شمة خرد هستند .عصارة اين مفاهيم
درس بيت توسط خسرو بيان مييود:
جهگگگگاندار يگگگگاهي ز داد آفريگگگگد
بگگگدان كگگگا دهگگگد كگگگو سگگگزاوارتر
...كنگگگگون ايگگگگزدم داد ياهنشگگگگهي

دگگگگگر از هنگگگگر بگگگگا نگگگگژاد آفريگگگگد
خردارتگگگگگگر ،هگگگگگگم بيآزارتگگگگگگر...
بزرگگگگگي وتخگگگگت و كگگگگاله مهگگگگي
(همان)24 /8 :

و از طرف ديگر گزارههايي ك معاني اهريمني دارند؛ از القائات ديوان است و نتيج
بيخردي:
ز مغگگگز تگگگو بگسسگگگت رويگگگنخرد
هگگر آن ديگگو كآيگگد زمگگانش فگگراز

خنگگگک نگگگامور كگگگاو خگگگرد پگگگرورد
زوانگگگگش بگگگگ گفتگگگگار گگگگگردد دراز
(همان)19 /8 :

بهرام ب واسطة مجادل و زبانآوري در برابر ارادة ايزد قدرتبخش ك اين كار از بيخردي
او نشأت گرفت  ،خو ِد ديو است و محکوم ب يکست در برابر قدرت ايزدي.
واژههاي تقابلي بهکارگرفتهشده توسط خسرو در طول گفتمان
مفاهیم ایزدي

مفاهیم اهریمني

خرد (بصيرت و بينايي ،راغ خرد ،خرد ب عنوان ناداني و ديوي و ديوصفتي (خشم ،كين ،ريک،
رويناييبخش جان و دل) گوهر ،يزدانيناسي ،آز ،بدعت ،جادو و مکر و تنال) ،بدگوهري و
حقيناسي ،ب آيين بودن و راستي ،داد و بيآزاري ،بيبني ،گن كاري و بيراهي ،ناسپاسي ،كژي،
فرّه و بخت و هنر و بزرگي ،بهشت ،ياه ،يارستان .بيدادگري ،خُردي ،دوزخ ،بنده ،خارستان.

 -6-1زوجهاي همجوار
در تحليل مکالم  ،دو پارهگفتاري ك توسط دو مشارک كالم بيان مييوند ،بسيار مربوط
با هم خواهندبود همان گون ك در صورت زباني پرسش و پاسخ ،اتهام و دفا  ،احوالپرسي و
جواب ،خداحافظي و پرسش ،عذرخواهي و پذيرش و مانند آنها ديده مييود .زوجهاي
همجوار روابط قدرت حاكم بر فضاي مکالم را نشان ميدهد؛ اما پارهگفتارهاي مکمل را
هميش زوجهاي هماهنگ و طايعي نميسازد؛ بلک گاه پاسخها برخالف عرف معمول و
انتظار گوينده است و ساختاري غيرمرج را يکل ميدهد.
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قرين ها در نوبت اول مکالم خسرو و بهرام را زوجهاي غيرمرج تشکيل ميدهد ك
هيچگون تناسب و هماهنگي با هم ندارند .خسرو سخن را با خوشرويي و حالپرسي از
بهرام آغاز مي كند و ب گفت خودش رزم را سور پندايت  ،ضمن ستايش و تمجيد از بهرام او
را ب منصب سپ ساالري لشکر ايران نويد ميدهد .بهرام بالفاصل درصدد پاسخگويي
برميآيد و با ب كارگيري ساخت غيرمرج  ،هر مضمون بيانيده توسط خسرو را با مضموني
متقابل و مخالف پاسخ ميگويد تا در خسرو ايجاد رعب و ترس كند .احوالپرسي را با
تمسخر و تکار ،بزر دايت و احترام را با تحقير و توهين ،نويد را با تهديد و دعا را با نفرين
جواب ميدهد.
زوجهاي همجوار در نوب
قسم

اول زوج همجوار/خسرو

اول مکالمه
قسم

دوم زوج همجوار/بهرام

نين داد پاسخ مر ابلقسوار /ك من خرمم ،ياد و
بپرسيد بهرام يل را ز دور /هميجست هنگام
ب روزگار
رزم ،سور
تو درگاه را هم و پيراي اي/همان تخت و ديهيم االنياه ون يهرياري كند /وُرا مرد بدبخت ياري
كند
را ماي اي...
سگاليدهام روزگار تورا/ب خوبي بسيچيده كار تورا تو را روزگاري سگاليدهام /ب نوّي كمنديت ماليدهام
تو را روزگار بزرگي مااد!
مداراد دارنده باز از تو دست!
بياويزمت زآن سزاوار دار
سپهدار ايرانت خوانم ب داد

بدينگون گزارههايي خصمان را پيش ميگيرد ك تا انتها ب آن ادام ميدهد .خسرو نيز
از آن پا ب قرين بهرام و همسان با او سخن ميگويد .اتهامات و ايرادات پيوستة بهرام ب
مشروعيت سلطنت خسرو و دفاعيات خسرو در اثاات حقانيت خود ،مضمون اصلي تمام
گفتوگو را در نوبتهاي بعد تشکيل ميدهد و ساختهاي همجوار را مرج و قرين
ميسازد.
 -7-1عبارتبنديهاي افراطي و دگرسان
عاارت بندي افراطي يعني آن ك تعداد زيادي از كلمات تقرياا هممعنا در كنار هم بيايند
و دگرسان بدين معني است ك عاارتبنديهاي موجودِ مسلط و طايعييده ،جاي خود را
ب عاارتبندي مقابل و مخالف بدهد (فركالف .)174 :1379،بهرام در تمام طول مکالم از اين
يگرد بهره ميگيرد .از سويي در هر نوبت گفتوگو خود را پادياه ايران ميخواند:
ب يگاهي مگرا خواندنگد آفگرين (همگان)18 /8 :
دگر كانگدر ايگران مگنم يگهريار (همگان)22 /8 :
كنون تخت و ديهيم را روز ماست(همان)26 /8 :
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همگگگگي بگگگگوي تگگگگاج آيگگگگد از مغفگگگگرم

همگگگي تخگگگت عگگگاج آيگگگد از خنجگگگرم
(همان)29 /8 :

و از طرف ديگر بر موضو سلسل مراتب پادياهي خط بطالن ميكشد .پادياهي ساسانيان
ب آن علت ك سنتي و مورد تأييد عادات ديرين است ،مشروعيت و حق حکومت دارد.
مشروعيتي ك ماني بر فرّه ايزدي است و طاق قوانين خاص تنها طاق اي ك داراي فرّه
ايزدي است ،ميتواند قدرت را در سيطره خود دايت بايد .بهرام سعي در زدودن اين تفکّر
حاكم بر جامع دارد .سلطنت موروثي و طاقاتيبودن جامع ازجمل باورهاي پذيرفت يده
«منش اجتماعي» ب يمار ميآيد ك بهرام را ب فکر وادايت تا در برابر نابرابري توزيع
قدرت و حاكميت ناحقِ هيأتي خاص ،در جامعة روزگار خويش تأمل كند (طغياني:1389 ،
 .)16بهرام پادياهي خسرو را از طرف خداوند نميداند؛ بلک از طرف مردم ميداند؛ مردمي
ك او معتقد است خسرو را نابود ميكنند.
 -8-1شاخصها ،القاب ،صفات و صورتهاي خطاب
گزينش و ب كارگيري صفات و القاب براي يکديگر و نيز طرز خطاب قراردادن ديگران،
مشخصكنندة هويت اجتماعي مشاركتكنندگان در كالم و نمودار احساس و درک آنان از
جايگاه خود و مخاطب است .عناويني ك براي هم بگ كار ميبرند ،منزلت اجتماعي خود
آنان را نشان ميدهد.
 -1-8-1صفات و القاب
كاربرد صفات و القاب مثات و منفي ،نشان محات يا تنگفر طگرفين مکالمگ نسات ب
يکديگر است .خسرو و بهرام حتي قال از رويارويي با يکديگر ،در مونولو هايشان ،طرف
مقابل را با صفاتي توهينآميز و تحقيركننده ياد ميكنند .در بخش آغازين مکالمل خسرو از
آن جهت ك صالح خود را در صل و دوستي ميبيند ،بهرام را با هفت ياخص ون
پرخايخرمهتر ،ستون سپاه و ...مورد خطاب قرار ميدهد .دينامها و صفات زيتي ك بهرام
ب كار ميبرد ،خسرو را از ادام تکريم بهرام بازميدارد .سپا او نيز صفات منفي را در
خواردايت بهرام استفاده ميكند اما لفظ او هيچگاه ب مانند بهرام بيپرده و ركيک نيست.
بهرام ب ويژه نژاد خسرو را آماج بددهنيهاي خود قرار ميدهد .صفاتي ون روسپيزاده،
ناپاکزاده ،االنياه و ياانزاده هم در جهت بياعتااركردن خسرو و تخفيف منزلت او
است .جايگاه فرودست بهرام مانعي است تا ياخص اجتماعي و بياني محترمان را براي
خسرو ب كار گيرد.
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صفات منفي براي بهرام

روسپيزاده بدنشان /سند (ناپاکزاده) /االنياه ( 2دودگوندراز/خوهلبيني خوابنده شم/ديو هره
بار) /بدنژاد /ياانزاده /ناسزاوارياه/بدنشان /خاکرنگ /ب تمثيل خر خوانده مييود  /ديو يا
فريفت ديو /ناسپاس /بدكنش /بدتن/دژآگاه مرد/
بيهُش (ديوان ) /بدكنش
ب كناي خر نگ و عقاب در مقابل عقاب و
خورييد /بيبن/بدگوهر /وبين  /ب كناي ضحاک
ياخصها و صفات مثات براي خسرو

ياخصها وصفات مثات براي بهرام (هم در
نوبت اول)

بهرام تنها يکبار خسرو را مرد گُرد خطاب پرخايخر مهتر/سرافرازمرد /پيراي درگاه /ماي
تخت و ديهيم /ستون سپاه /يمع درخشنده /گرد
ميكند !
بگگگگدو گفگگگگت بهگگگگرام كگگگگاي مگگگگرد گگگگگرد جهانجوي
سگگگگزا آن بگگگگود كگگگگز تگگگگو يگگگگاهي باگگگگرد!
(همان)25 /8 :

 -2-8-1ضمایر شخصي و صورتهاي خطاب
ضماير يخصي و صورتهاي خطاب نقش بزرگي را در روابط اجتماعي ايفا ميكنند و
يايد بيش از ديگر كلمات بازگوكنندة قوانين اجتماعي حاكم بر روابط افراد هستند .كاربرد
ضمير يا صورت خطاب خاص ميتواند بازگوكنندة موقعيت اجتماعي گوينده و مخاطب و
نو رابط و مناساات آنها بايد .ييول ب كارگيري آنان تابعي از رابطة كهتري گ مهتري
ميان مشاركين در كالم است (كشاورز .)72-71 :1372 ،در محاوره بهرام و خسرو تقريااً تنها از
دو ضمير من و تو استفاده مييود.
گ ضمير من
در يرايطي ب كارميرود ك گوينده قصد نشاندادن قدرت يا موقعيت برتر خود را دايت
بايد .اين ضمير فخرفرويي ميدان جنگ را پرهيجان و جذاب ميسازد .بدينگون در
مکالمة بهرام و خسرو ضمير من براي خودستايي ،تکي بر نژاد و گوهر ،تهديد ،تحقير و
ترسافکندن در دل رقيب ب كار گرفت مييود:
گگو مگگن گگگند خگگويش آيگگکارا كگگنم
...ناايگگد كگگ بگگر دسگگت منبگگر هگگالک

دل جنگيگگگگان پگگگگر مگگگگدارا كگگگگنم...
يگگگوند ايگگگن دليگگگران بگگگيبيم و بگگگاک
(همان)32 /8 :

بهرام :بگدو گفگت بهگرام جنگگي مگنم

كگگگ بگگگيخ كيگگگان را ز بگگگن بگگگركنم
(همگگگگان)27 /8 :
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مگگگگن از تخمگگگگ نگگگگامور آريگگگگم
نايگگگره جهگگگانجوي گگگگرگين مگگگنم

گگگو جنگگگگ آورم آتگگگش سركشگگگم
همگگگان آتگگگش تيگگگز بگگگرزين مگگگنم
(همان)28 /8 :

گ ضمير تو
ضمير تو بسامد بااليي در گفتوگوي خسرو و بهرام دارد ( 59مورد توسط خسرو و 23
مورد توسط بهرام ب كار ميرود) .كثرت استعمال اين ضمير از طرفي نشان از حضور فعال،
همسان و هماندازة آنان در مکالم و از سوي ديگر بيانگر اوج تقابل و معارضة يديد كالمي
بين آن دو جهت اثاات تسلط بر گفتوگو است .خسرو ك قصد ترغيب و تشويق بهرام ب
صل دارد ،در ابتداي سخن ،تنها در پي ايجاد فضايي صميمي و دوستان است .فاصلة
اجتماعي خود را ناديده ميگيرد و بهرام را ب گون اي مورد خطاب قرار ميدهد ك قدر و
مقام او را در نزد خودش بزر جلوه دهد:
تگگگگو درگگگگگاه را هم گگگگو پيرايگگگگگ اي
 ...تگگگو را بگگگا سگگگپاه تگگگو مهمگگگان كگگگنم

همگگان تخگگت و ديهگگيم را مايگگ اي ...
ز ديگگگدار تگگگو رامگگگش جگگگان كگگگنم
(همان)16 /8 :

زبان ستيزهجو و اهانتآميز بهرام در سخن با خسرو ،ساب مييود ك از همان آغاز،
گفتوگو ب مشاجرة لفظي و مکالم اي خصمان بدل گردد .ضمير تو براي خطاب قراردادن
فردي ك نسات ب گوينده از موقعيت اجتماعي برتري برخوردار است ،ميتواند بيانگر
حاالت خصمانة گوينده بايد .اين ضمير توسط بهرام تنها براي تحقير ،توهين ،تهديد ،نفرين
و اتهام ب خسرو استفاده مي يود .خسرو نيز همين ييوه را پيش ميگيرد؛ اما خطابهاي
دلسوزان و نصيحتگونة او باعث مييود تا سخنش تيزي زبان بهرام را ندايت بايد.
مضامین خطابها در ده نوب
خسرو

گف وگو
بهرام

نفرين ،تهديد
 -1صميميت و بزرگدايت
تحقير ،توهين ،نفرين ،تهديد
 -2نکوهش ،نصيحت،
تحقير ،توهين ،نکوهش ،الف
 -3نکوهش ،نصيحت ،الف ،تحقير ،سوگندو نويد
الف ،تهديد
 -4نکوهش ،الف ،تحقير ،سوگند و نويد
الف
 -5الف ،تحقير ،توهين
نکوهش ،تهديد ،الف
 -6نصيحت ،تحقير ،نکوهش
 -7نصيحت ،نکوهش ،الف ،تحقير ،اتهام ،نويدو -
تطميع ،تهديد
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تحقير
تحقير
-

 -2کنشهاي غیرکالمي
درصد بااليي از احساسات حقيقي و مفاهيم ارتااطي از طريق فرآيند ارتااط غيركالمي
منتقل مييود .در تعامل با ديگران تنها  35درصد از معني در يک موقعيت خاص با كالم ب
ديگران منتقل مييود و  65درصد باقيمانده در زمرة غيركالمي است (رضي و حاجتي:1390 ،
 .)67تحليل و رمزگشايي از زبان بدن در انتقال مفاهيم و احساسات واقعي در يناخت
يخصيت حقيقي و روحيات افراد بسيار مؤثر است .حاالت هره ،حركت اندامها و بومپايي
از ارتااطات غيركالمي هستند ك خسرو و بهرام در حين مکالم براي دسترسي ب قدرت
ب كار ميگيرند .بنابراين ابزاري مناسب است براي تايين روابط قدرت ميان آن دو.
 -1-2حرکات و اشارات چهره و اندام
ماادل و ارسال پيام گاهي با نمايش ايارههاي شم و صورت وحركات و حالتهاي اندام
صورت ميگيرد .زبان بدن اطالعاتي بسيار را ب مخاطب انتقال ميدهد .خسرو و بهرام حين
گفتوگو از زبان بدن نيز استفاده ميكنند.
گ رو ب سوي آسمان كردن :نشانة ارتااط با خداوند و اميد و انتظار ب بخشايش او است.
ب ويژه نشان از آن است ك ياه يا پهلوان همواره با مناعي فوق بشري در ارتااط است
(قاسمزاده.)178 :1397 ،

نيايش خسرو ب درگاه ايزدي ،نمادي از الهي بودن قدرت او است .گويا خسرو قصد دارد
قدرت آسماني و ماورايي و تثايتيدة خود را ب رخ بهرام بکشد ك در ميان گفتوگو ب راز
و نياز با خداوند ميپردازد:
بناليگگد و سگگر سگگوي خوريگگيد كگگرد

ز يگگگزدان دلگگگش پگگگر ز اوميگگگد كگگگرد
(همان)19 /8 :

گ روي برگرداندن و خنديدن :رويگرداندن نشان بيزاري ،نفرت و پرهيزكردن از يزي
است و هنگامي ك با خنده همراه بايد ريشخند را نيز با خود دارد .خسرو در پايان گفتوگو
بهرام را نافرهمند ميخواند و با خنده از او روي ميگرداند:
بدين هگوش و ايگن راي و ايگن فرّهگي
بگفگگت و بخنديگگد و برگشگگت از اوي

بجگگگويي همگگگي تخگگگت ياهنشگگگهي
سگگگوي لشگگگکر خگگگويش بنهگگگاد روي
(همان)34 /8 :
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ب واقعيتي اياره ميكند ك قابل انکار نيست و آن يرط دارا بودن فرّه براي يخص پادياه
است ك بهرام از آن بهرهمند نيست .بهرام براي قدرتي مجادل ميكند ك درواقع امر ب
خسرو تعلق دارد و ياه اي درآن نيست.
گ تعظيم كردن و بر اسب ماندن :در طول تاريخ پايين آوردن ارتفا بدن در مقابل فرد
ديگر ب منظور ايجاد روابط مافوق/زيردست ب كار رفت است (پيز .)63 :1386 ،بهرام با ديدن
خسرو زماني طوالني در برابر خسرو تعظيم ميكند؛ اما از اسب پياده نمييود .بر اسب
ماندن در ياهنام نشاني از جايگاه و منزلت برتر فرد است و در حکم آن است ك يخص
خود را نسات ب فرد مقابل مسلط و در مقام باالتر ميبيند؛ نانك پياده يدن از اسب
نشان پذيرش جايگاه برتر فرد مقابل است .بهرام االنياه را يايستة جايگاهي در اندازه
پادياه ايران نميبيند و حالتي ميان را پيش ميگيرد .درواقع ب گون اي تمسخرآميز ب
جايگاه خسرو دهنكجي ميكند:
هگگم از پشگگت آن بگگاره بگگردش نمگگاز

هميبگگگگود پيشگگگگش زمگگگگاني دراز
(همان)17 /8 :

گ شم بستن :نشان خشم و عصاانيت است .خسرو بارها بهرام را براي خشمش سرزنش
ميكند .بهرام براي انتقال خشم خود از حاالت هره نيز بهره ميگيرد .خسرو هنگامي ك
براي اولينبار شمش بر بهرام ميافتد او را نين توصيف ميكند:
همگگگان خوهگگگلبيني خوابنده شگگگم

دل آگنده دارد تگو گگويي بگ خشگم
(همان)14 /8 :

خشم بيپايان بهرام ،ابزاري است تا خسرو را وادار ب ينيدن كند .او بدينگون ميزان
دسترسي ب گفتمان و درنتيج قدرتش را افزايش ميدهد.
 -2 -2بومپایي
بوم پايي اصطالحي است ك بر ادعاي قانوني بر محدوده يا وسايلي خاص داللت ميكند؛
نانك آن محدوده و وسايل را انحصاري و مجزا ميسازد .مثل ادعاي مالکيت بر خان ،
وسايل زندگي ،مصنوعات ،لااس ،خوراک و زيورآالت (رضي و حاجتي .)80 :1390 ،بومپايي
ارتااط زيادي با قدرت دارد و بيشتر مناسب روحية فرادستان است .ادعاي پادياهي بر
ايرانيان و احساس تملک بدانان ،خود برترين نو بومپايي است ك خسرو و بهرام هر كدام
ب آن استناد ميكنند:
خسگگرو :سگگپاهت همگگ بنگگدگان منانگگد

بگگگ دل مگگگرده و زنگگگده آنِ منانگگگد...
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دل جنگيگگگگگگان پرمگگگگگگدارا كگگگگگگنم
(همان)32 /8 :

بهگگرام :بگگ يگگاهي مگگرا خواندنگگد آفگگرين
 ...كگگگ ايرانيگگگان بگگگر تگگگوبر ديگگگمنند
بدرنگگگگد بگگگگر تنگگگگتبر پوسگگگگت و ر

نمگگگانم كگگگ پگگگي برنهگگگي بگگگر زمگگگين...
بکويگگگگند و بيخگگگگت ز بگگگگن بركننگگگگد
سگگپارند گويگگت اسگگتخوانت بگگ سگگگ
(همان)18 /8 :

بيگمان ثروت عظيم و عجايب درگاه خسروپرويز در ساختن تصويري قدرتمند از او
بسيار مؤثر بوده است .خسرو ب خوبي از اين گزين بهره ميگيرد .پويش ،آراستگي و
تجمالت خسرو ،اسب و كوكا سپاهيان ش ب هنگام لشکركشي ب سوي بهرام براي ايجاد
رعب و وحشت و نشان دادن قدرت مسلط نمون اي ديگر از بومپايي است.
نشسگگگت جهگگگاندار بگگگر خنگگگگ عگگگاج
ز دياگگگگاي زربفگگگگت ينگگگگي قاگگگگاي
گگو بنگگدوي و گسگگتهم بگگر دسگگت يگگاه
همگگگ غرقگگگ در آهگگگن و سگگگيم و زر

ز زر و ز يگگگگاقوت بگگگگر سگگگگرش تگگگگاج
گگگو گگگگردوي پيشانگگگدرش رهنمگگگاي
گگگگگگو خرّادبگگگگگگرزين زرينكگگگگگگاله
ز يگگگگاقوت پيگگگگدا نگگگگ زرينكمگگگگر
(همان)13-12 /8 :

نانك بهرام با ديدن يکوه و ف ّر خسرو ،او را فريدون ميخواند و در نهان ب يايستگي،
نژاد و اصالت پادياهي خسرو اذعان ميكند:
پديگگگد آمگگگدش خگگگط بگگگر گگگگرد عگگگاج

فريگگدون يگگل گشگگت بگگا گگگرز و تگگاج
(همان)13 /8 :

در مقابل اسب ،لااس و حتي ظاهر خود بهرام بسيار ساده و در عين حال كارآمد و گزيده
توصيف يده است ك نشان از اقتدار ،هيات و اعتماد ب نفا باالي او در برابر فرّ و يکوه
خسرو دارد.
نشسگگگگت از بگگگگر ابلگگگگق مشگگگگکدُم
سگگگليحش يکگگگي هنگگگدويتيغ بگگگگود

خنيگگگگگده سگگگگگرافراز رويين سگگگگگم
ك گ در زخگگم گگون آتگگش و ميگگغ بگگود
(همگگگگگگگگان)12 /8 :

قاگگگگايش سگگگگپيد و حمايگگگگل سگگگگياه

هميرانگگگگد ابلگگگگق ميگگگگان سگگگگپاه
(همان)14 /8 :
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نتیجهگیري
بهرام نمايندة طاقة متوسط جامع است .از خاندان بزرگي است اما از خون و نژاد
پادياهي برخوردار نيست .تفکرات او با خسرو و حتي جامعة آن زمان در تقابل كامل است.
مااني ايدئولوژيک بهرام از نو حاكميت مردمي و اساس ايدئولوژي خسرو از نو حاكميت
موروثي و طاقاتي است ك در لواي مشروعيت پنهان يده است .بهرام علي اقتدار يکي از
نيرومندترين پادياهان ساساني قيام ميكند ن تنها در عمل ك در بنيان ايدئولوژي اما نگاه
كاريزماتيکي جامع ب ياه ب عنوان يخصيت برتر ديني و سياسي ،بهرام را در جايگاه
سلطنت نميپذيرد .بهرام در برابر انديش اي قد علم ميكند ك در اجتما نهادين يده است
و خدي ناپذير است .خالف اين باور بيخردي و ديوانگي محض است و براي هيچكا
قابلقاول و حتي قابلتصور نيست گردي خواهر خوني و نامدار او و پيرزني بيگان و
عامي ك در سر راهش قرار ميگيرد .زبان بهرام نيز با ديدگاه مردمگرايان و ب عمد ضد
سلسل مراتاي او همخواني دارد .اين زبان ب نحو پرخاشگران اي توهينآميز و در مقايس با
ديگر يخصيتهاي ياهنام عوامان است .بهرام در رويارويي با خسرو ب مقابل با گفتمان
مسلط ميپردازد .آرايش قدرت حاكم را ب الش ميكشد؛ اما اين الش ب يکست
ميانجامد .يورش او گوياترين نماد فروريختن زودهنگام نهادهاي انساني است ك سالهاي
متمادي ب ايران خدمت كردهاند .در نظر او هم يز در هنر و يايستگي خالص مييود
اما ايراني ك او در آن زندگي ميكند ب واسط نهاد پادياهي زنده است؛ نهادي ك قدرت
نمادين پادياه ،قدرت واقعي است صرفنظر از اين ك متصدي سلطنت سزاوار آن مقام بايد
يا ناايد .بهرام مقتدرترين مرد زمانش است؛ اما در رسيدن ب قدرت تنها است.

روای
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تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی
«با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیهالسالم»

رضا

شجري

دانشيار دانشكدة ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه كايان ،ايران (نويسندة مسؤول)
الهام عربشاهي

کاشي

دانشآموختة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كايان (مدرس حوزه و دانشگاه) ،ايران
تاریخ دریاف 1399/7/20 :
تاریخ پذیرش1399/12/8 :

چکیده
نارد با اژدها يکي از مهيدترين ماجراهايي است ك در تاريخ اساطيري و پهلواني ،همواره
كانون توج بوده و رفت رفت ب ايعار آييني نيز راه يافت اسگت؛ ب گونگ اي كگ گگاه بگراي
قهرمانان ديني نيز نارد با اژدها و كشتن آن ،يکي از افتخارات مهم قلمداد مگييگده اسگت؛
نانك بسياري از ياعران آييني از سدة هفتم تا ب امروز ب ماجراي كشتن اژدها در مهگد
قصگ  ،مناقگب ابگن
توسط حضرت علي ( ) اياره كردهاند .قديميتگرين مناگع روايگي ايگن ّ
يهرآيوب در سدة يشم هجري است؛ اما در ديگر منابع و متون معتار ييع و سني مانند
يواهد التنزيل حسکاني و مناقب خوارزمي و مناقب علي بن ابيطالب ( ) الجالبي الشافعي
ب اين داستان اياره نشده است .در اين پژوهش ،سعي يده تگا عگالوه بگر توجگ بگ سگير
تاريخي اين داستان و حضور پررنگ اژدها در داستانهاي اساطيري-حماسگي بگ تحليگل و
بررسي داستان نارد با اژدها در مهد توسط حضرت علي ( ) و داليل ريد شمگيگر آن در
يعر آييني هم پرداخت يود .الاگت يهگرت داستگان نارد بگا اژدهگا در حگوزة اديگان الهگي
ميتواند بحثي سماوليک بايد و اژدها نماد همان ديمنان بيروني (اهريمن ،ديمنان ديگن
و )...و دروني (نفا) بايد ك تمام قديسان ديني توانست اند بر اين ديمن يره يوند و در
مورد حضرت علي ( ) هم ميتواند عالوه بر ديمن دروني يامل ديمنان بيروني هم بايگد.
اين داستان ب ساب دايتن قالب حماسي و مفاخرهآميز ،نگ تنها در طگول تگاريخ بشگريت،
بلک در حوزة يعر آييني هم بسيار مورد اقاال قرار گرفت است.
کلیدواژهها :داستان ،حماس  ،اسطورة نارد با اژدها ،يعر آييني ،حضرت علي ( ).
rshajari@kashanu. co. uk. ir
e. arabshahi@yahoo. com
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مقدمه
يکي از ماجراهاي مهيد در طول تاريخ بشريت ،نارد قهرمانان و قديسان با اژدهايان است
ك همواره موردتوج خاص و عام بوده است .مجسم ها ،تندياها و نقاييهاي ب جامانگده
از كهنترين دوران ،گواهي بر اين مدعا است .رد پاي اين ماجرا در اديگان الهگي هگم ديگده
يده است با اين تفاوت ك ب جاي پهلوانان و قهرمانان اساطيري ،قديسان و يخصگيتهاي
ياخص مذهاي ،امر ماارزه با اژدها را بر عهده گرفتند؛ نانك در برخي منابع اسالمي هم
ب ماجراي كشتن اژدها در گهواره ب دست ماارک حضرت علي ( ) ايگاره يگده اسگت .در
حقيقت« ،اژدهايان ب دليل آنك سازندة حوزة وسيعي از انديش هاي انسگاني بگودهانگد در
مذاهب يهود ،مسيحيت و اسالم موردتوج قرارگرفت اند و ب عنوان بخشي از ستيز بگا يگر و
پليدي و ديمنان پاكي و معصوميت ،انسان را ب ماارزه طلايدهانگد .قهرمانگان اژدهگاكش و
خدايان اساطيري ب تدريد در صحنة مذاهب ،جاي خود را ب قديساني دادهانگد كگ نيگروي
ماارزه با اژدها را از مذاهب و اعتقادات خويش بگ دسگت آورده بودنگد و بگدين ترتيگب بگا
اژدهاكشي مقدسان ،هم قدرت اژدها ب نمايش درآمده است و هم نيروي قديسان؛ نانك
در ادب مسيحي سگنت مارتگا آب مقگدس را بگر اژدهگا پايگيده و او را دور مگيسگازد و در
كليساي مسيحي باناند عشاء ربگاني و فگريتگان و قگديسان رام نشدني بگ ناگرد بگا اژدهگا
مييتابند و ميکائيل ،فريتة مقرب يک اژدهاكش بزر است ك انعکاس ايگن ماجراهگا در
نقاييها و مجسم هاي دورة كالسيک ،قرون وسطي و رنسانا اروپا مشهود است» (رسگتگار
فسايي .)264 :1379 ،اژدها در آيينهاي مقدس ين ماننگد «كنفوسگيوس» ،مفهگوم نمگادين
مراقب كنفوسيوس و در «بوديسم» نمگاد روح كيهگاني و در «دائوئيسگم» نمگاد راه و خگود
«دائو» و در متگون كهگن ادب گين «يگوجينگ» ،نمگاد روح اجگدادي ،بگاروري و طلسگم
گرانبها و در «فنگ-يين-يگن» نمگاد ويرانگي اسگت .ناگرد «اپگوش و ايگزد تيشگتر» نمگاد
خشکسالي و ديو بازدارندة باروري« ،اژيدهاک»« ،ضحاک و گرياسپ» ،نارد سام و رسگتم
با اژدها ،نارد اژدهاي ياخدار و گرياسپ ،نارد گشتاسپ با اژدها ،اسکندر با اژدها ،ارديگير
بابکان و كرم هفتواد ،اسفنديار و اژدها ،بهرام گور و گرياسب و گنگدرو بگا اژدهگا در يگمار
مهمترين ناردهاي اساطيري با اژدهايان است ك در همة آنها ،اژدها نماد اهگريمن و ظلگم
است (نائبزاده 33 :1389 ،و .)61
يکي از تحليلهاي قابل قاول دربارة نارد با اژدها اين است ك اژدهگا گ اسگطورهاي بگا
نمود بيروني و فرا طايعي بايد و تفسيري انتزاعي از كيفيتي دروني ،مگانعي اسگت كگ
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غلا بر آن ،مقدمة ورود ب مرحلة معنوي باالتر براي سالک يگا قهرمگان اسگت .در اسگاطير
ايران ،مار و اژدها نمادي از مر  ،قحطي و بالياي اهريمني است .پيروزي قهرمان بر اژدهگا
گاه ب گشايش در نيروهاي طايعت ميانجامد و اين گشايش ميتواند برآينگد فگت درونگي
بزرگي بايد ك در مسير حركت «انسان نوعي» با نماية بيروني قهرمان ب سگوي كمگال رخ
داده بايد (بهنام فر و ملک پايين .)54 :1392 ،بازتاب نارد با اژدها ب يخصگيتهاي دينگي هگم
رسيده و صاحب كتاب قص حمزه در ضمن داستان هلويکم آن ،ب ماجراي كشتن اژدها
توسط حضرت امير حمزه در زمين خرسن اياره كرده است (رستگار فسگايي بگ نقگل از يگعار،
.)279 :1379

ماجراي كشتن اژدها در گهواره توسط حضرت علي ( ) از ديگر ،داسگتانهاي حماسگي و
هيجانانگيز يعر آييني است ك بازتاب وسيع آن ،ساب يده تا داليل يهرت ايگن قصگ را
تحليل و تايين كنند .فارغ از بررسي سندي و داللي اين روايت و درسگتي آن بگا توجگ بگ
داليل نقلي و عقلي بايد اذعان كرد ك كثرت نقل اين روايت در سگرودههاي آيينگي سگاب
يده تا مخاطاان اينگونة ادبي ،روايت مذكور را صحي يگا در يگمار روايگات مسگلم تلقگي
كنند؛ درحاليك نتايد نشان داد كتاب مناقب ابن يهرآيوب ،قديميترين مناع ذكگر ايگن
روايت است ك از انا بن مالک ب نقل از عمر بن خطاب اينگون نقل يگده كگ حضگرت
علي ( ) وقتيك در گهواره دستهايش بست بگود مگاري را ديگد كگ بگ طرف او ميآمگد.
دستها را خارج كرد و ب گون اي گردن آن مار را فشرد ك مرد .با فرياد مادرش ،اطرافيگان
جمع يدند؛ سپا ب فرزندش علي ( ) عرض كرد :كأنّک حيدره :گويا تو از نظگر يگجاعت
ون يير هستي (ابنيهرآيوب مازندراني 1379 ،ق.)288/2 :
در ادامة داستان نقل يده است ك اثر انگشت آن حضرت در اسطوان در كوف و مشگهد،
كف او در تکريت و موصل و غيره و اثر يمشير او در صخرة جال ثور در مک و اثگر نيگزة او
در كوهي از جاال بادي و در سنگي در نزد قلعة خيار معگروف بگوده اسگت (موسگوي:1388 ،
.)389-390
هم نين برخي از ارباب روايات ،اين منقات را با اندكي دخل و تصرف در جزئيگات بيگان
كردهاند؛ براي مثال:
در مک اژدهايي ترسناک ظاهر يد .حضرت علي ( ) در گهواره بودند وقتي دليل تگرس
مردم را از مادر جويا يدند از گهواره خارج يده و در بيرون از محيط مک  ،انگشت خگود را
در دهان اژدها كرده و او را دو نيم كردند ازاينرو ب ايشگان «اژدرد» گوينگد (اخگوان ارمکگي،
.)19 :1382
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يکي از اسامي مشهور حضرت علي ( ) «حيدر» يا «حيدره» است كگ نهاونگدي در انگوار
المواهب معتقد است اين اسم در كتب قديمة پيش از تولد آن حضگرت ،ذكگر يگده اسگت؛
نانك در حيوه الحيوان ،لقب حيدره ب معني لحيم و پرگويت است؛ گون آن حضگرت
در وقت تولد ،عظيم الاطن بودهاند .در بحاراالنوار ب نقل از جابر جعفگي ،حيگدر بگ معنگي
حازم و كثيرالنظر در دقگايق ايگيا و در لسگان عربگي بگ معنگي يگير اسگت؛ زيگرا ايشگان
ايجعالناس بوده و در نارد با مرحب خياري فرمودند :أنا الگذي سگمتني امگي حيگدره .بگ
اعتقاد برخي هم مأخذ اصلي اين اسم ،همان روايت منقول از مناقب ابن يهرآيگوب اسگت
ك انا از عمر بن الخطاب نقل كرده است (نهاوندي ،بي تگا206 :؛ الگدميري ،بيتگا390-389/1 :؛
قمي.)153 :1371 ،

در اين پژوهش سعي يده تا ب پرسشهاي زير پاسخ داده يود:
 -1اسطورة نارد با اژدها تأثيري در آفرينش داسگتانهاي مربگوط بگ قهرمانگان
ديني با محوريت اژدها كشي دايت است
 -2آبشخور حقيقي قصة كشتن اژدها در مهد توسط حضگرت علگي ( ) ،بگر اسگاس
منابع معتار ييع و سني يست
 -3انگيزة راويان از بيان اينگون روايات بوده و گون در متون دينگي -ادبگي و
ب ويژه يعر آييني گسترش يافت است
پیشینۀ پژوهش :با توج ب يهرت فراوان نارد با اژدها در اساطير و سير تگاريخي ايگن
نارد در اديان الهي ،پژوهشهاي فراواني تاكنون دراينباره انجام يگده اسگت ،بگراي مثگال،
رستگار فسايي در كتاب اژدها در اساطير ايران ( )1379ب بررسگي اژدهگا و پيشگينة آن در
اساطير ايراني و نيز بازتاب آن در برخي اديان الهي پرداخت است .نائگبزاده و سگامانيان در
مقالة «اژدها در اسطورهها و فرهنگ ايران و ين» ( )1394و نيز در مقالة «نقش و مفهگوم

اژدها در بافت هاي ايران و ين با تأكيد بر دورة صفوي ايران و اواخگر دورة مينگگ و اوايگل
ينگ ين» ()1395؛ رؤيايي و حسامي و نوبري در «مطالعة تطايقي نماد اژدهگا در آثگار
هنري ايران و ين» ( ،)1396قگائمي در مقالگة «تفسگير انسانيگناختي اسگطورة اژدهگا و
بنماي هاي تکراريوندة اژدهاكشي در اساطير» ( ،)1389بهنام فر و ملگک پگايين در مقالگة
«خوانش اسطورهاي حکايت كشتن بهرام اژدها را و گند يافتن در هفتپيکر» ( ،)1392بگ
بررسي وج سماوليک و نمادين اژدهگا و بازتگاب ناگرد بگا اژدهگا و افسگان هاي اژدهاكشگي
پرداخت اند .الات پاياننام هايي هم در اين زمين انجام گرفت ك براي مثگال ،نائگبزاده در
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پاياننامة كاريناسي اريد خود با عنوان بررسي تطايقي نقش و مفهگوم اژدهگا در هنرهگاي
سنتي ايران و گين ( )1389بگ نقگش و مفهگوم اژدهگا در ادبيگات اسگاطيري ،فرهنگگ و
باورهاي عاميان و هنرهاي سنتي ايران و ين پرداخت اسگت؛ امگا تگاكنون دربگارة روايگت
كشتن اژدها در مهد توسط حضرت علي ( ) در مجموع ايعار آيينگي ،هگيچ اثگر مسگتقلي
انجام نشده است .تنها در كتاب حمل حيگدري بگا نگگاهي بگ حماسگ هاي دينگي ()1395
ضمن اياره ب اين روايت آن را از داستانهاي برساختة عام در محگاورات تفننگي دانسگت
است.
اهميت اين پژوهش آن است ك نگارندگان ،ن تنها بگ بررسگي اسگطورة اژدهگا در متگون
كهن باستاني پرداخت اند؛ بلک ب تحليل داليل يهرت روايت كشتن اژدها در مهد در يگعر
آييني بر اساس منابع معتار روايي ييع و سگني نيگز توجگ دايگت و بگا اسگتفاده از روش
تحليلي -توصيفي ،ب بازتاب اين واقع در يعر آييني و داليل يهرت آن پرداخت اند.
بحث و بررسي
 -1بررسي و تحلیل سیر تاریخي داستان نبرد با اژدها از اسطوره تا شعر آییني
اژدها يکي از عناصگر مهگم در داسگتانهاي اسگاطيري و حماسگي اسگت و بيشتگر نمگاد
اهريمن و يومي بوده و در يمار عنصري سماوليک ،آيينة تمامنماي زندگي اقوام و ملتها
يده است .عنصر اژدها در اساطير جهان ب جز ين ،نماد يگومي و اهگريمن اسگت كگ بگا
قدمتي كهن در متوني مانند عهد عتيق تورات در باب هفتم سفر خروج ،عهد جديد (انجيل
يريف) در مکايفة  11و  12در فصل دوازدهم ،قرآن كريم ،اوستا ،مروجالگذهب مسگعودي،
عجايب المخلوقات طوسي و نيز عجايب المخلوقگات زكريگا محمگد بگن محمگود المکنگوني
القزويني ،تاريخ طاري ،تذكرهاالوليا ،كليل ودمن  ،مرزباننام و قابوسنامگ و در آيينهگايي
مانند «كنفوسيوس»« ،بوديسگم» و «دائوئيسگم» ذكگر يگده اسگت (نائگبزاده.)25-2 :1389 ،
داستان نارد با اژدها در طول تاريخ از يهرتي فراوان برخوردار بوده؛ نانك رد پاي آن در
عرصة يعر آييني هم ديگده مييگود .ديگوان حسگن كايگي (يگاعر قگرن  6و  7هجگري)،
قديميترين اثر ادبي است ك عالوه بر ماجراي كشتن اژدها ب كشگتن تمسگاح نيگز ايگاره
كرده است:
گهي ب طفليت او ميدرد ز هگم ثعاگان

گهي ب بحر و جزاير هميكشگد تمسگاح
(كايي)77 :1389 ،

در علينام ( 482ق) ك قديميتر از اثر كايي است ،تنها ب نام «حيگدره» ايگاره يگده
است اما اثري از اين قص نيست.
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در مجلا دوم از حرب جمل آمده است:
همگگ راي آن جسگگت تگگا گگون كنگگد

كگگ بگگا حيگگدره دعگگوي خگگون كنگگد
(ربيع)11 :1390 ،

دراينباره ،دو احتمال وجود دارد:
الف) هيچ اثري از اين قص در قرن  5ناوده و تنها ياعر با توج ب يگهرت ايگن اسگم در
متون اسالمي آن را آورده است.
ب) يا اينك در آن زمان هم اين داستان مشهور رواج دايت و ياعر بگا در نظگر دايگتن
يهرت قص از نقل آن خودداري كرده است؛ گاهي نيز يگاعر بگا توجگ بگ برخگي روايگات
اختالفي از لقب «يير گير» استفاده كرده است؛ نانك در علگي نامگ از زبگان «كريگب»
دربارة حضرت علي ( ) نقل ميكند:
ب گ پاسگگخ نگگين گفگگت آن خيگگرهسگگر
همگگگين بگگگود كگگگام دلگگگم اي اميگگگر

ك گ اي مهتگگر از بهگگر ايگگن غگگم مخگگور
كگگ گگگردم همگگاورد آن يگگير گيگگر
"

(ربيع)182 :1390 ،

الات ياعران آييني بسياري ب اين ماجرا اياره كردهاند؛ براي مثال:
آن طفل ييردل ك ب توفيگق ايگزدي

در عهد مهد كرد يگکار اژدهگا عليسگت
(ابن يمين فريومدي ،بيتا)40 :

در مهد دريد اژدر بيياه ز دم تا دم

گو باش خوارج را اهمال بتحسينا
(جيحون يزدي)27 :1363 ،

محتشم نيز در ديوان خود آورده است:
ياه خيار گير اژدر در امام بحر و بر

ناصر حق غالب مطلق اميرالمؤمنين
(محتشم كاياني)301 :1370 ،

بد ب

گهواره ك

اژدر را دريد

حيدر

صفدر

اميرالمؤمنين

(مشجري و قنادزاده ب نقل از قاضي اسداهلل
كوهپاي اي)84/1 :1350 ،
براي نمون هاي بيشتگر بنگريگد( :حگزين الهيجگي)64 :1378 ،؛ (امامگت كايگاني)179 :1363 ،؛
(فراهي كاياني)207/1 :1349 ،؛ (مشجري و قنادزاده)64 /1 :1350 ،؛ (نصيري)91 :1381 ،؛ (عاطفي بگ
نقل از عليمحمد بيضايي.)22 :1379 ،

گاهي نيز ياعر براي فضيلتترايي بيشتر و اسطورهسازي ب جزئيات اژدهگا هگم ايگاره
كرده است؛ درحاليك در سند اصلي اين روايت ،اصالً ب جزئيات اژدها مانند طول هارصد
گزي و دهان بيست گزي آن اياره نشده است؛ براي مثال:
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ازقضگگگگگگگاي خگگگگگگگداي عالميگگگگگگگان
ارصگگگگگگد گگگگگگگز درازي آن مگگگگگگار
هگگر دو شگگمش گگو مشگگعل سگگوزان
بگگگگگود دنگگگگگدان او هگگگگگار وجگگگگگب
مگگگگرغ اگگگگگر رو ب سگگگگوي او بگگگگردي
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بگگگگگگود در مکگگگگگگ اژدري پنهگگگگگگان
هگگر يکگگي يگگاخ هگگم گگو يگگاخ نگگار
همچگگو كگگوهش سگگر و گگو غگگار دهگگان
دهگگنش بيسگگت گگگز ز لگگب تگگا لگگب
از هگگگگوايش بگگگگ دم فگگگگرو بگگگگردي»
(طاهري برزكي و باغ ميراني)86 :1395 ،

نيز داعي آراني با اندكي دخل و تصرف ،آورده است:
يگگاهان كننگگد يگگيوه غالمگگيّ قناگگرش
يگگشماه بگگود اژدر صدسگگال بگگر دريگگد

گگگر التفگگات جانگگب قناگگر كنگگد علگگي
در مهگگگد نگگگاز گگگارة اژدر كنگگگد علگگگي
(آراني)349 :1383 ،

آراني هم حضرت علگي ( ) را يگشماه و اژدهگاي مگذكور را صدسگال دانسگت اسگت؛
درحاليك در هيچيک از منابع معتار و قديمي اين مسأل تأييد نشده است.
در كتاب حمل حيدري با نگاهي ب حماس هاي ديني ضگمن تحليگل منظومگة فارغنامگة
حسين فارغ گيالني ،در تحليل محتواي اين اثر بگ برسگاختگي اينگونگ داسگتانها ايگاره
كرده و با نگاهي منتقدان ميگويد« :غالب حوادث و جنگهگاي فگارغنامگ تخيلگي اسگت و
نشان ميدهد ك يگاعر اسگتعدادي انگدک در سگرودن ايگعار دارد؛ امگا اطالعگات او غالاگاً
مجلسي و سماعي است ،آنهم ن در مجلا فضال و بزرگان بلک ياعر بيشتگر در محافگل
عام مانند قهوهخان ها و خانقاهها ك در قرن دهم و يگازدهم اتفاقگاً كگم هگم ناگوده اسگت،
حضور مييافت و قص ها را ب هم ميبافت است مثالً مار يا اژدهايي ك ب پندار او ب وسگيلة
حيدر كرار در گهواره از هم دريده مييود از داستانهاي برساختة عام در محاورات تفنني
است» (طاهري برزكي و باغ ميراني.)86 :1395 ،
برخي هم عالوه بر كشتن اژدها از بستن بازوي يير در گهواره ياد كردهاند:
عمر بن عادود از دست تو غلتان يده در خون
بگگازوي يگگير باسگگتي تگگو ز گهگگواره و كگگودک
اژدهايي ك خطگر دايگت دو نگيمش بنمگودي

ون دو نيمش بنمودي ب يقين دست خدايي
دست ديوان تگو باسگتي و تگو بگازوي خگدايي
وزن ميزان عدالت گر خگود سگحر گشگايي
(تتماج)19 :1391 ،

گاهي ياعران آييني براي باال بردن تأثير حماسي ماجرا ب اصل روايت هم افزوده و سگن
حضرت را در لحظة دريدن اژدها يشماهگي ،هارروزگي و ...بيان كردهاند؛ درحاليكگ در
مناقب اصالً ب سن حضرت اياره نشده است؛ براي مثال:
ونكگگگ بگگگود او مظهگگگر حگگگي قگگگدير

داد سگگگلمان را نجگگگات از دسگگگت يگگگير
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گگگگگار روزه بگگگگگود آن دسگگگگگت خگگگگگدا

در ميگگگگگان مهگگگگگد بدريگگگگگد اژدهگگگگگا
(معتمدي كاياني)298 :1387 ،

الات ياعران ديگري مانند عطار نيشابوري ،هگاتف اصگفهاني و اهلگي يگيرازي ،صگحات
الري ،قاآني ،عايق اصفهاني و مشتاق نائيني ،يغماي جندقي و غيره هم در ديوانهاي خود
ب اين داستان اياره دايت اند و اين بازتاب وسيع نشاندهندة يهرت فگراوان ايگن قصگ در
افواه عموم است (موسوي گرمارودي .)32 :1393 ،در اينجا الزم است تگا ايگن روايگت از حيگث
داليل عقلي و نقلي ،ارزيابي يود.
 -2بررسي دالیل عقلي و نقلي روای

نبرد با اژدها در مهد

 -1-2بررسي دالیل عقلي
اخاار ضدونقيضي دربارة اين روايت بيان يده است؛ براي مثال ،با توجگ بگ ابعگاد خانگة
حضرت علي ( ) در بدو تولد و حضور اژدهاي هارصدگزي در آن ،ماارزة تنب تن كگودک
هارروزه يا يشماه در گهواره با نين اژدهايي و عگدم يگهرت ايگن داسگتان در منگابع
معتار اسالمي ،ساب يده تا با معيار عقل بشري سازگار ناايگد؛ هر نگد وجگود كرامگت و
خرق عادتهايي از اين قسم ب دست انايا و اولياي الهي امري دور از ذهن نيست.
 -2-2بررسي دالیل نقلي
بعد از پژوهشهاي فراوان دربارة اين روايگت ،نگارنگدگان احتمگال ميدهنگد كگ كتگاب
مناقب ابن يهرآيوب (قرن يشم) قگديميترين مناگع ذكگر ايگن روايگت اسگت و در حگال
حاضر ،مناع قديميتري در دسترس نيست .دربارة بررسي سندي و داللي روايت از حيگث
نقلي هم نميتوان براي اين روايت ،سلسل راوياني در نظر گرفت تا ضعف يگا توثيگق رجگال
آن بررسي يود .اين روايت فقط از انا بن مالک ب نقل از عمر بن الخطاب ذكر يده است
و فاصلة زماني بين نقل اين روايت در قرن  2هجري از عمر بن الخطاب تا ذكر ايگن روايگت
در كتاب مناقب ،ندين قرن فاصلة زماني است و اطال يافتن از درستي حديث مذكور بگ
دليل افتادگي آغازي ،ميسر نيست (عربياهي كايي .)75-70 :1398 ،با توج ب اينكگ زبگان
اسطوره ،زباني نمادين و رازگون است ،كويش براي بررسگي سگندي و داللگي ايگن مگاجرا،
كاري عاث بوده و بايد براي اين قسم از اسطورهسازيها در خصوص پهلوانگان دينگي ماننگد
ساير اسطورهها ،ب جناة سماوليک آنها توج كرده و ماارزه با اژدها ،نماد ماارزه با نفگا
يا ديمن بيروني قلمداد يود.

تحلیل و بررسي نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آییني

 -3بررسي دالیل شهرت فراوان این روای

175



نزد عوام و بازتاب آن در شعر آییني

داليلي فراوان براي يهرت اين روايت نزد عوامالناس و بازتاب آن در يگعر آيينگي وجگود
دارد ك در اينجا ب مهمترين آنها اياره مييود.
 -1-3میزان تأثیر قصّهگویان و جریان قصهگویي بر ایتن داستتان در ستالهاي
آغازین هجرت
نهاد نوپاي قص گويي اسالمي در طول قرن اول و دوم هجري پيوست ريد كرده و كانون
اولية آن در آغاز ظهور اسالم ،مسجد بود .خلفاي اسالمي هم تمايلي فگراوان بگراي يگنيدن
قص ها ب ويژه با رنگوبوي پندآميز و ديني دايتند و نخستين كسي ك قصگ گويي را آغگاز
كرد عايد بن عمير در روزگار عمر بن خطگاب بگود .قصگ گويان عمومگاً در قالگب دو گگروه
سنتگرايان و نوگرايان يا بدعتگذاران تقسيم يدند ك همت اصگلي سگنتگرايان تگرس و
انذار مردمان و انگيزة نوگرايان لذت و سرگرمي ينوندگان بود (ابگنجگوزي .)1386 ،نانكگ
ابن قتيا هم در تأويگل مختلگف الحگديث ،هگدف قصگ گويان را از نقگل ايگن داسگتانها و
افسان هاي محيرالعقول و باورنکردني ،جلب توج عوام دانست است (ابنقتياگ  ،بيتگا.)279/1 :
ب عاارتديگر ،سنت قص گويي مسلمين ب مثاب درختگي اسگت كگ از يکسگو در باورهگاي
روايي عرب جاهلي و از سوي ديگر در سنتهاي قص گويي تمگدنها و فرهنگهگاي ديگگر،
مثل ايران و روم و مصر و هند ،ريش دارد ك در طي زمگان حگدوداً هارصگد سگال ،ذيگل
هويتي واحد ب نام اسالم ب ثمر نشست .رواج انوا باورها دربارة يياطين ،جگن و جگانوران
ندسر در مکانهايي عجيب در قالب قص /يعر ،گواه آميختگي بنياديني است كگ سگازندة
روح غالب فرهنگ و ادب عهد جاهلي اسگت و كمكگم مناگع اصگلي روايتهگاي مورخگان را
ميسازد و گاه يرگي آن بر ذهن و زبان عموم روايتگران موجب اعتراض يديد گروهي با
ديدگاه عقلي و اعتدالي مييود (ابنجوزي .)16-15 :1386 ،پا احتماالً ماجراي كشتن اژدهگا
ب دست حضرت علي ( ) در گهواره ميتواند در يمار قص هاي نوپاي اسالمي بايد كگ در
قرنهاي آغازين هجرت رواج يافت است؛ نانك طاق سند روايت ،عمر بگن خطگاب راوي
القصگاص و المگذكرين از ابگنجگوزي ()1386
اين ماجرا است و با استناد ب ترجمة كتگاب ّ
ميتوان گفت ك عمر خطاب در يمار يکي از مهمترين قص گويان صدر اسگالم و در يگمار
قص گويان نوگرا قرار دايت است.
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 -2-3تأثیر مناقب خوانان بر نقل روای

کشتن اژدها در گهواره توسط حضرت

علي (ع)
با توج ب سير تاريخي حيات مناقبخوانان و اثرپذيري آنان از مسائل سياسي عصريان،
ميتوان حدس زد ك رواياتي مانند كشتن اژدها در گهگواره ،بگ همگت مناقگب خوانگان در
برخگگي منگگاطق ايگگران منتشگگر يگگده و يگگاعران آنهگگا را بگگر سگگر بازارهگگا بگگراي سگگرگرمي
ميخواندهاند؛ نانك اين بدعت در حقيقت از زمان امويان و مروانيان پاي گذاري يده كگ
مشتي افراد بددين را جمع كرده تا با جعل حکايات دروغ و اسطورهسازيهاي بياسگاس در
حق پهلوانان ياهنام مانند رستم و اسفنديار ،زمين اي فراهم كنند تا دالوريهاي حضگرت
علي ( ) را ناديده بگيرند و بگر ريگادتهاي ايشگان سگرپوش بگذارنگد؛ نانكگ در كتگاب
النقض هم در جواب اينك «رافضيان اينهم مناقب خوانند تا عوامالناس و كودكان ديگگر
طوائف را از راه بارند و فرا نمايند ك آن علگي كگرده اسگت مقگدور هگيچ آدمگي ناگود و
صحاب هم ديمن علي بودند» نقل كگرده اسگت ايگنكگ «مناقگب بگراي فگريفتن عگوام و
كودكان ديگر طوائف خوانند دروغي ظاهر و بهتاني عظيم است؛ زيرا اگگر غگرض آن بگودي
ناايد در قم و كايان و آب و مازندران ك همگي ييع هستند اينقدر رواج ميدايت ،پگا
غرض مناقايان و فضائليان ،كسب مقصود بايد» (قزويني رازي.)44-43 :1331 ،
الات با توج ب مقدمة كتاب علينام  ،از لحن تند مؤلف بعض مثالب الگروافض ميتگوان
دانسگگت ك گ اهگگل سگگنت گ دل پرخگگوني از ايگگن مناقبخوانگگان دايگگت و معتقدنگگد ك گ
مناقبخوانان در بازارها جمع يده و هم وقيعت صحابة پاک و خلفاي اسالم و غازيان دين
خوانده و صفات تنزيهي خاص خداي جل جالل و قصگة معجگزات پيغگاماران خگداي را بگ
يعر درآورده و ب علي ابن ابيطالب نسات ميدهند (ربيع :1388 ،سيودو؛ ساحاني-33 :1391 ،
.)36
-3-3الهام از قرآن کریم و سایر کتب آسماني و الگوسازي براي ائمتۀ اطهتار
علیهمالسالم
تسلط بر اژدها و تسخير آن ازجمل مااحث مهمي است ك حتي در قرآن كگريم هگم در
خصوص معجزات موسي ( ) در سورة ط ضمن آيات  20-17و برخي از سگورههاي ديگگر،
ذكر يده است.
در كتب آسماني مانند قرآن كريم و تورات ،اژدها ،نمادي از قدرت الهي و از حيث يگکل
ظاهري ب صورت موجودي جنانده ،با قگدرت بلعنگدگي اسگت .اژدهگا در انجيگل نمگادي از
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ييطان ،بسيار خشمگين ،با رنگ سرخ ،داراي هفتسر و ده ياخ است و بر هگر يگاخ يگک
نيم تاج قرار دارد .در اوستا هم جزو خرفستران و نمادي از اهريمن است ك بگر روي يگکم
خزيده ،ابک با پوزه و س كل و يش شم ،زرينپاين  ،ياخدار و بلعنده اسگت (نايگبزاده،
.)32 :1389

وجود اين پيشزمين هاي ذهني و ميل بشر بگ اسطورهسگازي بگ ويژه در مگورد بزرگگان
تاريخ و ازجمل رجال دين ،ساب يده تا با الهام از معجزات پياماران بزر الهگي ،روايگاتي
مانند كشتن اژدها در گهواره توسط حضرت علي ( ) در بين تودة مردم رواجگي شگمگيگر
پيدا كند.
 -4-3احتمال ترکیب لفظ عربي «حیه» به معني متار در ترکیتب بتا پستوند
فارسي «در»
يکي از القاب مشهور حضرت علي ( ) در منابع اسالمي «حيدره» ب معني يير است .بگا
توج ب بازتاب اين اسم و برابر فارسي آن در يعر آييني ،ميتوان وج تسمية ديگري هگم
براي آن در نظر گرفت ك بدين يرح است :در احتمال نخسگت ،اينكگ واژه مركگب از واژة
«حي » ب معني مار و «در» ب معني درنده در نقش صفت فاعلي مركب مرخم و هاي غيگر
ملفوظ نسات بايد ك در مجمو ب معناي درندة اژدها (مگار) اسگت .در يگماري از منگابع
ييعي و سني وج تسمية «حيدره» اينگون ذكر يده ك فاطم بنت اسگد ،در بگدو تولگد
فرزنديان در غياب ابوطالب او را اسد ناميد؛ اما وقتي ابوطالگب بازگشگت از ايگن نگام اكگراه
دايت و او را علي ناميد .ازاينرو حضگرت علگي ( ) در روز خياگر ضگمن رجزخگواني بگراي
ديمن ،خود را حيدره ناميدند ك در حقيقت حيدره ،لقاي است كگ مگادر حضگرت ( ) در
بدو تولد براي ايشان انتخاب كردند.
نانك ابن ابي الحديد هم در يرح نهدالاالغ اين نام را برگزيدة مادر حضرت علي ( )
دانست است (رسولي محالتي34/1 :1404 ،؛ نيز بنگريد :ابن مگزاحم390 :1404 ،؛ طاگري آملگي كايگر،
351 :1415؛ ابگگن مغگگازلي178 :1412 ،؛ صگگفار و كو گ باغي99/1 :1404 ،؛ ابگگنحيگگون179/3 :1409 ،؛
خطيب خوارزمي43 :1375 ،؛ الدميري ،بيتا ،273 /1:العطاردي ،42/1 :1393 ،ابگن ابگي الحديگد:1359 ،

 ،11صابري يزدي .)34 :1394 ،ب عاارتديگر« ،حيدره» از طريق حديث صحي رسگيده اسگت و
هيچگون يکوياه اي در صحت اين انتساب از جانب مادر حضرت ب ايشان نيست (موسگوي
همداني)64 :1382 ،؛ نانك مجلسي هم در باب سي و نهم حيوهالقلوب در داستان فت خياگر
از زبان حضرت علي ( ) در پاسخ ب رجزخواني مرحب آورده است« :مگنم آنكگ مگادرم مگرا
حيدره نام كرده است مانند يير ژيان قدم ب ميدان گذايت ام يما را مانند دان كيل مگيكنم
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و برميدارم» (مجلسي .)1119 /4 :1389 ،در كتاب مناقب مرتضوي هم ب عاگارت مشگهور «انگا
الذي سمتني امي حيدره /ضرغام آجام و ليث و قسوره» بگ معنگي« :مگنم كگ مگادرم مگرا
حيدره ناميد منم يير بيش ها» ،اياره يگده اسگت (حسگيني كشگفي ترمگذي .)394 :1380 ،در
حقيقت ،اعطاي لفظ «حيدره» از طرف مادر ب آن حضرت ،داراي يهرت روايگي اسگت .در
بيت ذيل ،ب «حي در» اياره يده است:
آنک در گهواره اژدر كشت در يگشماهگي

صاحب عنوان حي در يد آن حيدر علي است
(موسوي آراني)83 :1379 ،

حيدر صف در ،ي عنتگركش خيارگشگاي

سگگرور غالگگب ،سگگر مگگردان اميرالمگگؤمنين
(وحشي بافقي)207 :1386 ،

 -5-3اثر پذیري از فرهنگ باستاني ایران و خلط قدیسان دیني با پهلوانتان و
قهرمانان باستاني و میل به اسطورهسازي
تأثير از فرهنگ ايران باستان و الگوسازي از قهرمانگان و پهلوانگان ايگن دوره سگاب يگده
اسگت تگگا زنگگدگي قديسگان بگگا داسگگتانهاي ايگگن دوره آميختگ يگگود و آن گ را در مگگورد
اسطورههاي باستان ذكر يده اسگت ،بگراي يخصگيتهاي دينگي هگم نقگل كننگد .برخگي
نظري هاي دينيناسگان  ،خگدايان يگا نيمگ خگدايان را در يگمار قهرمانگان اصگلي اسگطوره
دانست اند .اسطورهها تفسير نخستين از جهان و طايعتند و بيشتر جناة نظري تفکر انسان
باستاني ب يمار ميرفت اند؛ درحاليك آيينها و يعائر جناة عملي آن است (رضايي:1383 ،
 .)33درواقع زبان اسطوره زباني نمگادين و رازآلگود و بگا ناخودآگگاهي در پيونگد اسگت و بگا
برانگيختن و پديدآوردن نمادهاي رؤيايي و اسطورهاي ،نهفت هاي خگويش را بگر مگا آيگکار
ميسازد .بگر اساس پگارهاي از پگديگدههگگاي موجگگود در اسگگاطير دينگي« ،نيمگ تگاريخي
نيم اسطورهاي»اند؛ يعني فالن هره يا رخداد ديني ك در تاريخ ديگن زمگان و مکگانش را
ميتوان يافت اندکاندک از ويژگيهگاي اسگطورهاي برخگوردار مييگود در حقيقگت انجگام
كارهاي يگفت مثل كشتن ديگوان و پتيارگگان را تنهگا قهرمانگان نمگادين اسگطوره انجگام
ميدهند .اينگون پديدهها برزخي و دوگان اند .يعنگي پگايي در زمگين تگاريخ و دسگتي بگر
آسمان اسطوره دارند؛ زيرا واقعيتهاي بروني و تاريخي ب تگدريد بگ پديگدههايي درونگي و
نمادين و اسطورهاي بگدل مييگوند و اسگطوره مايگ هاي خگويش را اندکانگدک از تگاريخ
ميستاند (كزازي 123 :1376 ،و 59-58؛ سيگال69 :1394 ،؛ پرون.)180 :1381 ،
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الکساندر كراپ در يمار يکي از محققان اسطورهپگژوه ،نقگل ميكنگد :از ديربگاز ،گگرايش
انسان ب اسناد يهوات و دردها و رندها و فضايل و رذايل خود ب جانوران و مخلگص كگالم
قائل يدن جان و رواني انساني براي آنان ،خصگلت عمگومي اسگطوره اسگت (كگراپ ،آبراهگام،
مالينوفسکي ،كازنوو و استروس55 :1377 :؛ كرتيا15 :1373 ،؛ پيير گريمال و ديگران.)70 :1396 ،

اژي در لغت ب معني مار و همتاي آن در سانسکريت اَهي است ك در اوستايي ايگن واژه،
دخيل است .اسگطورة مگار كهگن و پيشگينة آن بگ روزگگاران هنگدواروپايي بگازميگردد در
اسطورههاي يوناني نيز پهلوانان بزر  ،هراكلا ،پتيارهاي س سر را بگ نگام گريونئگووس از
پاي درميآورد (كزازي275 /1 :1385 ،؛ عفيفي501 :1383 ،؛ كگرتيا ،9 :1373 ،جگان گگري:1378 ،
 67و 212؛ يوسفي45 :1394 ،؛ آموزگار56 :1388 ،؛ كزازي.)136 :1376 ،

اسطورة اژدهاكشي عنصر مركزي در اسطورة آفرينش بابلي اسگت .ايگن اسگطوره مانگاي
افسان پرسوس و آندرومدا ،افسانة هركول و هشت پاي لرنيگان ،افسگانة زيگفريگد و فگافنير،
افسانة بيوولف و گرندل يده است .اسگطورة اژدهاكشگي در نمگايش مگذهاي ژرژ قگديا و
اژدها هنوز زنده است (هوک ،بيتا.)20 :
در روايت كنعاني هم از نيروهاي آيفتگي (كائوس) ك يهرياري بعل را تهديد ميكننگد،
همانند مراسم آييني سال نو عارانيان ب عنوان «مار آغگازين» يگاد مييگود و ايگن سگرآغاز
ييطاني است ك ب هيأت مار ،حوا را ميفرياد و توسط فريتة اولين ،ميکاييگل ،از آسگمان
رانده مييود (جان گري.)254 :1378 ،
اژدها كمابيش در همة اسطورهها نمادي گجست  ،اهريمني و زيانبگار اسگت كگ پهلگوان
آييني بايد آن را از ميان بردارد .در نماد يناسي ايراني ،مار نشانة رازآلگود اهگريمن اسگت و
اژدها ونان مار بزر يا ماران مار بيش از هر نمگادي ديگگر ،گجسگت و اهريمنگي بگوده و
نيروهاي تااهكار و ويرانگر را ب نمود ميآورد .از آن روي پهلوانان بزر و آييني ميبايد با
آنها ماارزه كنند؛ نانك در اسطورة آفرينش سومريان ب اژدهايي ب نام تيامات ك نماد
آيفتگي آغازين يا كائوس است برخورده ك خداي بزر سگومري «انليگل» او را ميكشگد.
در اسطورة آفرينش بابلي ،كشندة اين اژدهگا خگداي بگزر بابليگان «مگردوخ» اسگت .ايگن
اژدهگاي آغگازين و كيهانيگناختي در تگورات «تيگوم» اسگت .در اسگطورههاي ايرانگي هگگم
گرياسب پهلوان بزر آييني اژدهاي ياخداري ب نام زرينپاين و سام اژدهاي كشف رود
را از پاي درميآورند .فريدون بر ضحاک دست مييابگد ،فرامگرز پگور رسگتم نگد اژدهگا را
كشت و آذربرزين پورفرامرز با كوب اي بهمن پسر اسفنديار را در كام اژدهگا هگمراه بگا خگود
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هار پاره تقسيم ميكند و از او انتقام مر

پدر و يورش بگ سيسگتان را ميگيگرد

(كزازي399-398 /2 :1385 ،؛ بهار.)239 -234 :1375 ،

براي بزر ترين پهلوانان ياهنام  ،يعني رستم و اسفنديار ،هفتخانهايي ذكر يگده كگ
كشتن اژدها در خان سوم ،براي هر دو نفر مشترک است (كگزازي)68/2 :1385 ،؛ بگراي مثگال
در خان سوم جنگ رستم با اژدها آمده است:
بغريگگگگگگگگگگگد آن آژدهگگگگگگگگگگگاي دژم
گگگو زور و تگگگن آژدهگگگا ديگگگد رخگگگش
...بماليگگگد گگگگوش؛ انگگگدر آمگگگد يگگگگفت
بدريگگد كفگگگتش بگگگ دنگگدان گگگو يگگگير
بگگگزد تيگگگغ و انگگگداخت از تگگگن سگگگرش

همگگگي آتگگگش افروخگگگت گفتگگگي بگگگ دم
كگگگزآن سگگگان برآويخگگگت بگگگا تگگگاجاخش
بکنگگگد اژدهگگگا را بگگگ دنگگگدان دو كفگگگت
بگگگگر او خيگگگگره يگگگگد پهلگگگگوان دليگگگگگر
فروريخگگگت گگگون رود ،زهگگگر از بگگگرش
(فردوسي)27/2 :1369،

هنوز هم رد پاي اينگون داستانها در ادب فلوكلريک جاي دارد؛ نانك نقل يگده ،در
حوالي قري «هنگو» مکاني در نزديکي پاريز ،اژدهايي سنگي ديده يگده كگ مگردم اعتقگاد
دايتند ،قرنها پيش دو دختر در طلب آب براي مادر پير و بيماريان بگ نزديکگي شگم
رفتند با ديدن اژدهايي ك از دهان و شمانش آتش ميباريد بياختيار ،يا علي گفتنگد بگ
مدد نيروي غياي ،موال علي ( ) با ضربة ذوالفقار ،اژدها را بگ سگنگ بگدل كردنگد (باسگتاني
پاريزي.)4-6 :1371 ،
الات مرتضي مطهري يکي از عوامل نفوذ تحريف را اغگراض ديگمنان و تمايگل بشگر بگ
اسطورهسگازي و افسگان سگگازي در طگول تگگاريخ ميدانگگگد؛ زيگرا همگواره در بشگر حگا
قهرمانپرستي هست ك در اثر آن دربارة قهرمانهاي ملي و ديني افسان ميسازد (مطهگري،
.)48/1 :1366

-6-3کارکرد عرفاني-تمثیلي روای

نبرد با اژدها در مهد

گاهي اسطورهسازيهايي از اين سگنخ در قگرن هگارم و پگنجم هجگري در زنگدگينامگة
عرفاي بزرگي مانند ابوسعيد ابيالخير ب شم ميخورد ك بيشتر جناة عرفگاني -تمثيلگي
دارد؛ نانك خواج بوعلي فارمدي از يرگي ابوسعيد بر اژدهايي بگزر در راه بازگشگت
از طوس ب ميهن ياد كرده است (محمد بن منور .)183 :1390 ،يگفيعي كگدكني در نقگد ايگن
داستانها ميگويد« :در اينگون كرامات هيچ امر غيرطايعي و خرق عادتي ب معني تصرف
در قوانين حاكم بر طايعت وجود ندارد و عقيدة من آن است ك بوسعيد با ايگرافي كگ بگر
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ضماير دايت  ،ب عنوان مشهورترين صاحب كرامت در ميان مردم يهرت يافت و اندکاندک
ديگران قص هايي از قايل تحت فرمان دايتن درندگان و اژدهگا و امثگال آن را برافزودهانگد
اگر از سماوليسم اژدها و يير – ك اژدها نفا آدمگي اسگت و تسگلط بگر آن اژدهگا از هگر
اژدهاي ديگري ديوارتر است و يير رمز ولي و ييخ است ييخ گون يگير اسگت و دلهگا
بيش اش -بگذريم و اين كلمات را در همان معني ظاهريش بفهميم تصور من آن است كگ
اين قص ها افزودة ديگران است ك بعد از مر ابوسعيد داخل زندگينامگة او يگده اسگت»
(محمد بن منور :1390 ،نودون ).
در مثنوي معنوي هم در قالب تمثيلي زياا ،نفا را ب اژدهايي با ماهيت دوزخي تشگاي
كرده ك بزر ترين ديمن دروني انسان است نانك در بيت ذيل آمده است:
اي يگگگهان كشگگگتيم مگگگا خصگگگم بگگگرون
كشگگتن ايگگن كگگار عقگگل و هگگوش نيسگگت
دوزخسگگت ايگگن نفگگا و دوزخ اژدهاسگگت

مانگگگگد خصگگگگمي زو بتگگگگر در انگگگگدرون
يگگگير بگگگاطن سگگگخرة خرگگگگوش نيسگگگت
گگگگو بگگگ درياهگگگا نگگگگردد كموكاسگگگت
(فروزانفر)484/1 :1380 ،

پا مي توان براي اين روايت ،نوعي كاركرد تمثيلي در نظر گرفگت و اذعگان دايگت كگ
يايد دريدن اژدها در گهواره نوعي تمثيل روحاني بايد .بگ عاارتديگر ،مگار تمثيگل نفگا
اماره و دنيا تمايالت پست نفساني بايد ك در بدو تولد ،توسگط آن حضگرت ،طگرد يگده و
خود حضرت ( ) هم سمال پهلواني راستين بوده است كگ توانسگت اند بگر اژدهگاي نفگا
يره يوند؛ براي مثال:
پارسايي بين ك ديگو نفگا در دسگت علگي

صعوه را ماند ك در نگ عقاب افتاده است
(رسا)79 :1374 ،

اژدر نفگا اي بگگرادر خفتگ بگر بگگاالي گگگند
گگگند پگگر گگگوگرد احمگگر اژدر آن را پاسگگاان

گند خگواهي بايگد اول وضگع اژدر دايگتن
دفع اژدر كگردن و گگوگرد احمگر دايگتن
(صفايي اصفهاني)107 :1362 ،

صرفنظر از بررسي سندي و داللي اين داستان ،براي كسي ك دارندة لقگب ايگجعالناس
در بين عرب و عجم است و در يمار نخستين فرد ايمان آورنگده بگ پيگامار (ص) در عصگر
جاهليت بوده ،خياريکن ،كشندة پهلواناني مشهور مانند عمرو بن عادود و مرحب خياگري
بوده و در يب ليل المايت بدون هيچ ترس در بستر پيامار (ص) خفت  ،در بيشتگر غگزوات
با ذوالفقار و دست يداللهيش ،صحن هايي خارقالعاده را رقم زده ،كشتن اژدها يا هر حيوان
خارقالعادة ديگر ،كاري غير ممکن نخواهد بود .در تعاير سگماوليک هگم اژدهگا رمگز يگر،
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يومي ،اهريمن و حتي در نگاه وسيعتر نفا اماره دانسگت يگده اسگت كگ بگاز هگم هگيچ
پهلوان در كشتن اين اژدها ،توانمندتر از آن حضرت نخواهد بود.
نتیجهگیري
از ديرباز ،نارد با اژدهايان در يمار يکي از مهمتگرين داسگتانهاي اسگاطيري و حماسگي
بوده ك كمكم از مرز اسطوره و حماس فراتر رفت و بگ عرصگة اديگان بگزر الهگي ماننگد
اسالم ،مسيحيت و يهود راه پيدا كرده است ،با اين تفاوت ك اين بگار بگ جگاي پهلوانگان و
قهرمانان حماسي و اساطيري ،قديسان بزر الهي پا ب عرص گذايگت و بگا ناگرد نمگادين
خود با اژدها ك سماولي از ير و خواست هاي نفساني است ،سعي دايت اند تا با ايگن ناگرد
سهمگين ،زمينة بازگشت انسان را ب فطرت پاک ازلي خويش فراهم كنند .ناگرد بگا اژدهگا
فقط يک داستان صرف حماسي يا اساطيري نيست؛ بلک بيانگر مجموع اي از انديش هگا و
آرمانهاي انساني است ك ريش در باورها و اعتقادات اقگوام جهگان دارد؛ نانكگ رد پگاي
اين نارد ب حوزة يعر آييني هم باز يده و روايت كشتن اژدها در گهگواره توسگط حضگرت
علي ( ) در آن ،بازتاب وسيعي دايت است .قديميترين مناع ذكر اين داستان ،مناقب ابگن
يهرآيوب است .در يعر آييني هم ديوان حسن كايي (در سدة  7ق) قديميترين مناعگي
است ك ب اين ماجرا اياره كرده و الاتگ برخگي هگم بگ ايگن مگاجرا ،يگاخ و بگر داده؛
درحاليك در منابع روايي ،ب آنها اياره نشده است .بگ عاارتديگر ،كويگش بگراي رد يگا
پذيرش اين داستان از حيث عقلي و نقلي ،كاري عاث است؛ مگر آنك بگراي ايگن قسگم از
اسطورهسازيها براي پهلوانان ديني مانند ساير اسطورهها ،جناة سماوليک در نظر گرفت و
ماارزه با اژدها را نماد ماارزه با نفا يا ديمن بيروني بدانيم؛ زيرا ب طوركلي ،زبان اسطوره،
زباني نمادين و رازآلود است .بررسي داليل احتمالي ريگد شگمگيگر ايگن داسگتان و سگير
تاريخي آن نشان داد ك مواردي مانند جريان قص گويي در صدر اسالم و بگ ويژه رواج كگار
قصّاصان از زمان بنيامي  ،مناقبخواني بر سر بازارها ،الگوپذيري از داستان اناياي الهگي در
قرآن كريم ،تركيب بودن لفظ «حيدره» از «حي »« ،در» و پسوندهاي غيرملفوظ ،ميل بشر
ب اسطورهسازي و نيز توج ب كاركرد تمثيلي و عرفگاني ايگن قصگ ميتوانگد از مهمتگرين
داليل يهرت اين قص در يعر آييني بايد .بگراي ايگن قصگ دو احتمگال ميتگوان در نظگر
گرفت :نخست آنك  ،هر ند براي رواج اين قص در قرن  5ق ،مناعي در دست نيست؛ امگا
امکان دارد اين داستان در متني ك ندان مهم ناوده براي نخستين بار آمده يا اينكگ آن
متن در طي قرون متمادي از بين رفت بايد و ديگر آنك هر ند مدركي مستند بگراي آن
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در طول تاريخ ب دسگت مگا نرسگيده؛ امگا نميتگوان صگد در صگد آن را رد كگرد .از سگويي
گزارشها و استنادات تاريخي دربارة نارد با اژدها ساب يده تا اين روايت ،بسيار موردتوج
قرار گيرد.
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 استروس ،لوي؛ مالينوفسکي ،كراپ ،الکساندر؛ كازنوو ،ژان؛ آبراهگام ،كگارل.)1377( .جهان اسطورهشناسي ،تهران :مركز.
 اكاري تتماج ،حسين .)1391( .گلزار اکبري ،كايان :خاطرات قلم. آموزگار ،ژال  .)1388( .تاریخ اساطیري ایران ،تهران :سمت. -باستاني پاريزي ،محمدابراهيم .)1371( .اژدهاي هف سر ،تهران :كتاب درنا.

 الاکگگري مکگگي حنفگگي (اخطگگب خگگوارزمي) ،ابوالمويگگد محمگگد .)1375( .المناقتتبخوارزمي ،يرح و ترجم

اپ دوم ،موسسة فرهنگي انتشاراتي سام .

 بهار ،مهرداد .)1375( .پژوهشي در اساطیر ایران (پارة نخسآگ .

و دویم) ،تهران:
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 بهنام فر ،محمد و مصگطفي ملگک پگايين« .)1392( .خگوانش اسگطورهاي حکايگتكشتن بهرام اژدها را و گند يافتن در هفگتپيکر» ،نشریۀ پژوهشهتاي ادبتي،
يماره  ،40صص .62-39
 پرون ،استيوارد .)1381( .اساطیر رم ،ترجم محمدحسين باجالن فرخگي ،تهگران:اساطير.
 جيحون يزدي .)1363( .دیوان جیحون یزدي ،ب كويش احمد كرميا ،تهگران:نشريات «ما».
 حزين الهيجي ،محمد علي بن ابيطالب .)1378( .دیتوان حتزین الهیجتي ،بگتصحي ذبي اهلل صاحبكار ،تهران :ساي .

 حسيني الترمذي كشفي ،محمد صال بن عاگداهلل .)1380( .مناقب مرتضتوي :درمناقب شاه اولیاء امیرالمؤمنین علتي مرتضتي علیهالستالم ،بگ تصگحي
كوروش منصوري ،تهران :روزن .

 حسيني منش ،سيد محمدتقي .)1379( .پرتوي از خورشید پرفروغ امام علتي(ع) در آثار استاد شهید آی اهلل مطهري (ره) ،قم :ساط اكار ( ).
 حکيم صفايي اصفهاني .)1362( .دیوان اشعار حکیم صفاي اصفهاني ،ب سعي واهتمام احمد سهيلي خوانساري ،بيجا :اقاال.

 خسروپناه ،عادالحسين« .)1383( .آسيبيناسي جامع ديني» ،پایگتاه مجتالتتخصصي نور ،ضمیمۀ خردنامه همشهري ،يماره  ،41صص .22-21
 ربيع .)1388( .علي نامه :منظومۀ کهتن ،مقدمگة محمدرضگا يگفيعي كگدكني ومحمگود اميدسگگاالر ،تهگران :مركگگز پژوهشگي ميگگراث مکتگوب موسسگ مطالعگگات
اسماعيلي .
 رسا ،قاسم .)1374( .دیوان دکتر قاسم رسا ،مشهد :رستگار. -رستگار فسايي ،منصور .)1379( .اژدها در اساطیر ایران ،تهران :توس.

 رسولي محالتي ،سيد هايگم 1404( .ه .ق) .زندگاني حضرت امیرالمؤمنین عليبن ابيطالب (ع) ،تهران :علمي اسالمي .
 -رضائي ،مهدي .)1383( .آفرینش و مرگ در اساطیر ،تهران :اساطير.
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 رؤيايي ،حميدرضا ،وحيده حسامي و فاطم نوبري« .)1396( .مطالع تطايقي نمگاداژدها در آثار هنري ايران و ين» ،سومین همایش ملي باستانشناسي ایران
()https://civilica. com/doc/770651

 ساحاني ،جعفر .)1391( .فروغ والی تاریخ تحلیلي زنتدگاني امیتر مؤمنتانعلي (ع) ،قم :موسسة امام صادق ( ).
 سپهر ،ميرزا محمدتقي .)1393( .گزیدة نواسخ التواریخ ،مجموع  7جلدي ،قگم:دفتر انتشارات اسالمي وابست ب جامع مدرسين حوزه علمي قم.

 السروي المازندراني ،ابيجعفر محمد بن علي (ابن يهرآيوب) 1412( .ق) .مناقتبآل ابيطالب ،تحقيق و فهرست د .يوسف الاقاعي ،الجزءالثگاني ،بيگروت -لانانگک
داراالضواء.

 السروي مازندراني ،محمد بن علي (ابن يهر آيوب) 1379( .ه .ق) .مناقب آل ابيطالب ،دورة  4جلدي ،قم :عالم .
 -سيگال ،رابرت آلن ( ،)1394اسطوره ،مترجم احمدرضا تقاء ،تهران :ماهي.

 الشافعيالشهير بابن مغازلي ،ابيالحسن علي بگن محمگد .)1992-1412( .مناقتباالمام علي بن ابيطالب (ع) ،بيروت – لانان :دار االضواء.
 صابري يزدي ،عليرضگا .)1394( .هزار حدیث در فضایل امام علي (ع) ،ترجمگةمحمدرضا انصاري محالتي ،قم :جامع مدرسين حوزة علمية قم.

 طاهري برزكي ،مرتضي و محسن باغ ميراني .)1395( .حملۀ حیدري با نگاهي بهحماسههاي دیني ،كايان :مرسل.
 -عاطفي ،افشين .)1379( .توالي علي ،كايان :وابست ب موسس همراهان قلم.

 عربياهي كايي ،الهام« .)1398( .تحليگل و آسيبيناسگي يگعر آيينگي يگاعرانكايان از سدة يشم تا امروز» ،رسالۀ دورة دکتري ( ،)PHDاستاد راهنمگا رضگا
يجري ،مشاوران عاگداهلل موحگدي حگب و رضگا روحگاني ،ريگتة زبگان و ادبيگات
فارسي ،دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي ،دانشگاه كايان.

 العطاردي ،الشيخ عزيگز اهلل .)1393( .مسند االمام امیر المؤمنین ابتي الحستنعلي ابن ابيطالب (ع) ،تهران :عطارد مركز فرهنگي خراسان.
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 عفيفي ،رحيم .)1383( .اساطیر و فرهنگ ایراني در نوشتههاي پهلوي ،تهران:توس.

 فراهي كاياني ،عزيگز اهلل .)1349( .خوشهاي از خرمن ادب :در مدایح و مراثتيچهارده معصوم پاک سالماهلل علیهم اجمعین و اشعار مذهبي دیگتر ،جلگد
اول ،بيجا :اپخان يركت سهامي طاع كتاب.
 فردوسي ،ابوالقاسم ،)1369( .شاهنامه ،دفتر دوم ،ب تصحي جالل خالقي مطلگق،كاليفرنيا :مزدا.

 فروزانفر ،محمدحسن (بديعالزمان) .)1380( .يرح مثنوي يريف (جزو نخسگتين ودوم از دفتر اول) ،تهران :علمي و فرهنگي.
 فروغي جهرمي ،محمدقاسم .)1385( .نتينامتۀ خورشتید :مجموعتۀ نوحته ومرثیههاي عاشورایي ،تهران :مجتمع فرهنگي عايورا.

 قائمي ،فرزاد« .)1389( .تفسير انسانيناختي اسطوره اژدها و بنمايگة تکراريگوندةاژدها كشي در اسگاطير» ،جستارهاي ادبي (ادبیات و علوم انستاني ستابق)،
پياپي  ،171يماره  ،4صص .26-1
 القزويني الرازي ،نصيرالدين ابيالرييد عادالجليل ابيالحسين بن ابيالفضل1331( .ه .ش) .النقض بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض ،تصحي
جاللالدين حسيني ارموي ،قم :دارالحديث كتابخانة قم.
 قمي ،ييخ عااس .)1371( .منتهي اآلمال ،تهران :كتابچي. كايي ،حسن بن محمود .)1389( .دیوان حسن کاشي ،ب كويگش سگيد عاگاسرستاخيز ،تهران :كتابخان  ،موزه و مركز اسناد مجلا يوراي اسالمي.
 كرتيا ،وستا سرخوش .)1373( .استطورههاي ایرانتي ،ترجمگ عاگاس مخاگر،تهران :مركز.

 كزازي ،ميرجاللالدين .)1385( .نامۀ باستتان :ویترایش و گتزارش شتاهنامۀفردوسي ،جلد دوم (از پادياهي نوذر تا پايان رستم و سهراب) ،تهران :سمت.
 گري ،جان .)1378( .اساطیر خاور نزدیک (بینالنهرین) ،ترجمة باجالن فرخيم.ح ،تهران :اساطير.
 -گريمال و ديگران ،پيير .)1396( .انسان و اسطوره ،تهران :هيرمند.
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 متخلص ب ربيع .)1390( .بهگزین علي نامه ،گزينش ،مقدم و يرح لغگات سگيدعلي موسوي گرمارودي ،تهران :ميراث مکتوب.
 محتشم كاياني ،كمالالدين علي .)1370( .دیوان موالنا محتشتم کاشتاني ،بگكويش مهر علي گركاني ،بيجا :كتابخان سناني.
 مشجري ،احمد و احمد قناد زادة كايگاني .)1350( .نغمههاي کاشتان ،جلگد اول،قم :اپخان پيرو.
 -مطهري ،مرتضي .)1366( .حماسۀ حسیني ،تهران :صدرا.

 معتمدي كاياني ،سيد حسين .)1387( .سرودههاي ستنتي (متدایح و مراثتياهلبی

علیهمالسالم) ،قم :قلم مکنون.

 موسوي آراني ،سيد علياصغر .)1379( .دیوان ستید شتهاب موستوي آرانتي،مقدم عااس بهنيا ،كايان :محتشم.

 موسوي گرمارودي ،سيد مصطفي .)1393( .آیینۀ ختدا :امیرالمتؤمنین حیتدرعلیهالسالم در شعر فارسي ،قم :مركز نشگر هگاجر وابسگت بگ مركگز مگديريت
حوزههاي علمي خواهران.
 موسوي همداني ،محمگدباقر .)1382( .علي (ع) در کتتب اهتل ستن  ،تهيگ وتدوين احمدرضا كشوري ،تهران :پورياد.

 موسوي ،سيد محمدمهدي .)1388( .تاریخ انبیا :از آدم تا ختاتم و زنتدگاني ومعجتتزات چهتتارده معصتتوم (علیهمالستتالم) و آداب و ستتنن استتالمي و
دستورات شرع مطهر ،تهران :جمهوري.
 ميهنگگي ،محمگگد بگگن منگگور بگگن ابگگي سگگعد بگگن طگگاهر بگگن ابگگي سگگعيد.)1390( .اسرارالتوحید في مقامات الشیخ ابي ستعید ،مقدمگ و تصگحي و تعليقگات
محمدرضا يفيعي كدكني ،تهران :آگاه.

 نايب زاده ،راضي « .)1389( .بررسي تطايقي نقش و مفهوم اژدها در هنرهاي سنتيايران و ين» ،پایاننامۀ کارشناسي ارشد ،استاد راهنما صمد سامانيان ،مشاور
اميرعاگگاس محمگگدي راد ،گگگروه صگگنايع دسگگتي ،دانشكگگده تجسگگمي-ك گاربردي،
دانشگاه هنر اصفهان.
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 نايب زاده ،راضي و صمد سامانيان« .)1394( .اژدها در اسطورهها و فرهنگ ايگران وگين» ،فصلنامه ادبیات عرفاني و اسطورهشتناختي ،دوره  ،11يگماره ،38
صص .271-237

 نايب زاده ،راضي و صمد سگامانيان« .)1395( .نقگش و مفهگوم اژدهگا در بافتگ هايايران و ين با تأكيد بر دورة صفوي ايگران و اواخگر دوره مينگگ واوايگل ينگگ
ين» ،نشریه مطالعات تطبیقي هنر ،دوره  ،6يماره  ،11صص .84-69
 نصيري ،علياكار .)1381( .گنجینۀ نصیري ،با مقدمة عااس بهنيا ،تهي و تگدوينمصطفي باقري مفرد ،كايان :مرسل.
 نهاونگگدي ،يگگيخ علياكاگگر( .بيتگگا) .انوارالمواهگگب نهاونگگدي ،بيجگگا :كتابفرويگگيمحمودي.
 هوک ،ساموئل هنري( .بيتا) .اسطورههاي خاورمیانه ،مترجمان علياصغر بهراميو فرنگيا مزداپور ،تهران :روينگران.
 وحشي بافقي ،كمالالگدين .)1386( .دیوان وحشي بتافقي ،بگ كويشگش پرويگزبابابي ،تهران :موسس نشر نگاه.
 -يوسفي ،سمي  .)1394( .اساطیر ایران ،مشهد :اسپندگان.

https://dorl.net/dor\ 20.1001.1.23225793.1400.17.1.8.9
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تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس
الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن
فریبا

شمسي

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران

محبوبه خراساني



دانشيارگروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران (نويسندة
مسؤول)

شهرزاد

نیازي

استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران
تاریخ دریاف 1399/2/24 :
تاریخ پذیرش1399/12/8 :

چکیده
از داستان رستم و سهراب ،ب دليل بهرهمندي از عناصر دراماتيک و جذّابيتهاي داستاني،
تاكنون نمايشنام  ،اُپرا و فيلمنام هايي بسيار اقتااس يده است .اين داستان از برجست ترين و
تأملبرانگيزترين داستانهاي ياهنام است كگ در آن پدر و پسر ب حکم سرنويت ،در بگرابگر
يکديگر قرار ميگيرند .يکي از اين اقتااسها ،پويانمايي «رستم و سهراب» ب كارگرداني كيانوش
دالوند در سال  1392است .ازآنجاك ساخت پويانمايي در كشور ما نگوپاست و نيگاز بگ
زيرساختهايي دارد ك ب اعتقاد نويسندگانِ اين جستار مهمترين آن فيلمنام است؛ لذا بر آن
يديم تا فيلمنامة اين پويانمايي را با معيارهاي كتاب گون از هر يزي فيلمنام اقتااس كنيم
اثر ريچارد كريوولن ك مهمترين مرجع نگارش فيلمنام هاي اقتااسي است ،مقايس كنيم تا ب
هدف اين پژوهش ك كمک ب نگارش اصولي و يافتن لغزشهاي فيلمنام هاي اقتااسي از آثار
كهن ادبيات اين مرزوبوم است ،بر اساس نمونة موردي حاضر دست يابيم .از اين منظر با مقايسة
اصل داستان در ياهنام و پويانمايي ،اين نتيج ب دست آمده است ك متن ياهنام منطاق با
الگوي ساختاري -محتوايي كريوولن است؛ ولي فيلمنامة پويانمايي اقتااسي ،كموكاستيهايي دارد


fariba.shams50@Gmail.com
Khorasani.m@iaun.ac.ir
 Niazi_60@yahoo.com
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ك عاارت است از :نپرداختن ب تايين نو اقتااس ،در نظر نگرفتن روح داستان ،تغيير ناگهاني
پايان داستان بدون فراهم آمدن زمين هاي آن از پيش ،تغيير درونماية اثر ،عدم معرفي آفرينندة
داستان .ضمن اينك با اين دگرگوني ،اثر را از ژانر اصلي حماسي-تراژدي خود خارج كرده ،باعث
ايجاد ياهة نوعي تحريف در داستاني نين محاوب يده است.
کلیدواژهها :ياهنام  ،تراژدي ،رستم و سهراب ،پويانمايي ،الگوي اقتااس كريوولن ،كيانوش
دالوند.
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مقدمه
داستان رستم و سهراب در ادبيات و اساطير جهان ،همتاياني دارد ك داراي پيرنگي
دقيق ًا مشاب است .ب ساب ريش دايتن اين ماجرا در ضمير ناخودآگاه بشر و تضاد
بنيادين روانيناختي پدر و پسر ،وجود اين همتايان ،امري طايعي مينمايد؛«اما هيچ
ن زبوني و درماندگي انسان در برابر
داستاني اين ماي يورانگيزي و دلربايي را ندارد .داستا ِ
سرنويت ك ب صورت جنگي ميان پدر و پسر بيان يده است .عظمت و قدرت هراسانگيز
سرنويت ك سرانجام پسر را ب دست پدر تااه ميكند و فاجعة رستم و سهراب را پديد
ميآورد ،هيچجا اين اندازه نمايان نيست و از همين روست ك نقادان ،اين اثر فردوسي را
ياهكاري بزر تلقي كرده و گاه آن را با بزر ترين تراژديهاي يونان برابر يمردهاند»
(زرينكوب )24-23 :1380 ،و ب اين داستان ،در زمين هاي ادبي و هنري از منظوم و
نگارگري گرفت تا تئاتر و سينما اقاال فراوان يده است.
غير از ادبيات كالسيک ،در دورههاي مختلف ،اقتااسهايي فراوان از آن صورت گرفت
است و تحقيقاتي بسيار نيز در ايران و خارج از ايران انجام يده است؛ اما از هر بُعد و
منظري (آفرينشي و پژوهشي) بگ آن نگگريست مييود ،زوايگايي نهفتگ از آن ،آيکگار
ميگردد .پرسش اصلي تحقيق حاضر اين است ك فيلمنام در اثر اقتااسي از متون
حد ميتواند با اصل داستان اختالف دايت بايد و اينكگ معيارهاي
اساطيري تا
فيلمنامة اقتااسي كريوولن تا اندازه با فيلمنامة پويانمايي و نيز داستان ياهنام منطاق
است در پژوهش حاضر ،س حوزه با هم تالقي يافت است :اسطوره ،نقد ادبي و هنري و
اقتااس سينمايي و برآنيم تا اين اسطوره را از منظر الگوي اقتااس ريچارد كگريوولن1،
فيلمنام نويا ،نويسنده و استاد فيلمنام نويسي و طراح صحن پردازي ،با بردايت سينمايي
پويانمايي رستم و سهراب ب كارگرداني كيانوش دالوند ،تحليل كنيم.
همانطور ك ميدانيم در مقايس با كشورهايي ك پر مدار ساخت و توليد پويانمايي
هستند ،كشور ما تازهوارد محسوب مييود .از عمر نخستين توليدات پويانمايي ايران بيش
از يصت سال ميگذرد ()1336؛ اما برخالف فيلمهاي سينمايي ،پويانمايي در جلب نظر
منتقدان ندان توفيقي ندايت است .ب اعتقاد نگارندگان ،ضعف اصلي اين ناكامي در
فيلمنام است ك بنياد يکلگيري اثري سينمايي محسوب مييود .با توج ب اينك
نويتة حاضر گزارش بخشي از پژوهشي دانشگاهي با عنوان «بازتاب متون كهن فارسي در

Krevolin

1Richard
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پويانماييهاي ايراني» است و ب مقايسة قص هاي كهن و بازنمايي آنها در پگويگانمايي
ميپگردازد ،ضروري مينمگود تگا درنگي در تطايق اين دو از منظگر اصگول معيگارمند
فيلمنام هاي اقتااسي دايت باييم .بدين منظور كتاب گون از هر يزي فيلمنام
اقتااس كنيم اثر ريچارد كريوولن ك مهمترين مرجع نگارش فيلمنام هاي اقتااسي است،
انتخاب يد تا بتوانيم موارد ضعف يا خطاهاي فيلمنام نويسان را در اقتااس از متون كهن
دريابيم و راغ كو کي بر سر راه هنرمندان جوان و فيلمنام نويسان آينده قرار داده باييم.
اين پژوهش ،با روش تحليل محتوا ،از منظر تطايقي و با استفاده از الگوي ريچارد
كريوولن ،پويانمايي را بررسي ميكند .جامعة آماري ما ياهنام و نمونة موردي داستان
رستم و سهراب است .در پويانمايي نيز جامعة آماري پويانماييهاي اقتااسي از اين داستان
و نمونة مورد مطالع  ،رستم و سهراب كيانوش دالوند است و دليل انتخاب آن ،عدم تطايق
متن و فيلمنامة اين پويانمايي است.
ت سينماي ايران آغاز
ي صنع ِ
پیشینۀ پژوهش :اقتااس از ياهنام  ،از سالهاي ابتداي ِ
يد .تا سال  1382حدود يکسوم از نمايشنام هايي ك از ياهنام اقتااس يده است ،بر
اساس داستانِ رستم و سهراب است .در تمامي اقتااسها ،جز تغيير در بعضي جزئياتِ
داستان و دراماتيزه كردن آن ،اتفاقي ديگر نيفتاده و اثر ،يکل تراژيک خود را حفظ كرده
است .با توج ب ندجنا اي بگودن اين تحقيق و براي سامان بيشتر پيشين  ،اين بخش
بگ صورت دست بندي ارائ مييود:
الف) پيشينة اقتااس سينمايي از ياهنام « :فردوسي» از سپنتا « ،1313رستم و
سهراب» از مهدي رئيا فيروز « ،1336بيژن و منيژه» از منو هر زماني  1337نمون هاي
نخست اقتااس سينمايي ياهنام هستند.
ب) پيشينة اقتااس پويانمايي از ياهنام  :صنعتِ پويانمايي نيز ،همواره ياهنام را
بهترين دستماي  ،براي فيلمنام هاي خود دانست است ،از آن جمل اند« :پيدايش آتش»
نصرت كريمگي « ،1350زال و سيمرغ» ،علياكار صادقي « ،1356داسگتانهاي ياهنام »،
محمود صائمين « ،1383افسانة ماردوش» ،حسين مراديزاده « ،1384رستم و اسفنديار»،
عليرضا كاويانراد « ،1385رستم و برزو 1و ،»2نيما ميگلي و كاميار خسروي ،1388
«افسگانة آرش» ،عليرضا كاويانراد « ،1391داستان زال» ،اسفنديار احمدي  .1391اين
توليدات ،اصوالً اقتااس وفاداران از متن اصلي هستند ك با جلوههاي ويژه و گاه تاديل
صور خيال كالمي ب هيأت تصويري و نمايشي مخاطب را خرسند ميدارند.
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ج) پيشينة مطالعات نمايش و ادبيات :ضابطي جهرمي ( )1378در كتاب سينما و
ساختار تصوير يعري در ياهنام  ،از امکانات هنري و ظرفيتهاي باالي تصويرسازي
ياهنام و ارزشهاي هنري آن در پرداخت سينمايي ،سخن ميگويد.
حنيف ( )1384در كتاب قابليتهاي نمايشي ياهنام  ،ابتدا ياهنام و عناصر نمايشي
ازجمل پيرنگ ،گفتوگو ،قهرمانسازي ،كشمکش ،گرهافکني و گرهگشايي ،بحران ،تعليق،
اوج و زمان و مکان و سپا تاريخچ و مراحل اقتااس از ياهنام را با تحليل نمون هايي
بيان ميكند.
موحدي ( )1387در پاياننامة بررسي قابليتهاي نمايشي و تصويري منظومة رستم و
سهراب بگراي اقتااس تلويزيوني در قالب تئاتر تلويزيوني ،اقتااس از اين داستان را براي
تاديل ب تئاتر تلويزيوني ،در پيوند با يناخت تمامي عناصر روايت دراماتيک ،مانند
يخصيتپردازي ،صگحن پردازي ،حركت و بررسي عناصر اجرايي -تکنيکي هم ون
تركيببندي تصوير ،اندازة نما ،عدسيها ،زاوية ديد و حركات دوربين ميداند .در اينگون
پژوهشه ا محقق ب دناال يافتن عناصر نمايشي در متن كالمي است ك عمدت ًا ازآنجاك
ياهنام تنها متن مکتوب با قابليتهاي كامل نمايشي است ،در نهايت فهرستي از اين
عناصر ب مخاطب معرفي ميگردد؛ ولي ب كاركرد فيلمنام اي پرداخت نمييود.
د) پيشينة نقد دراماتيک داستان رستم و سهراب :نصر اصفهاني ،حاتمي ،هايمي
ب ياهنام بر پاية
( )1389در مقالة «واكاوي جنا هاي دراماتيک داستان رستم و سهرا ِ
دراميناسي ارسطو» ،ب واكاوي جنا هاي دراماتيک داستان رستم و سهراب بر پاي
بوطيقاي ارسطو ،ب منزلة كهنترين و درعينحال معتارترين رسگال در يناخت سازوكار
نمايش در آثار منظوم و غير منظوم كالسيک ميپردازند .در اين تحقيق در اصل ب همان
اصول فيلمنام نويسي الات از نگاه ارسطو و منطق روايي ارسطو پرداخت يده ك
نظري پردازاني ون كريوولن نيز همان اصول را ب يکلي امروزين تدوين كردهاند.
سالمت باويل ( )1392در مقالة «نقد دراماتيک داستان رستم و سهراب» ،ضمن تعريف
درام و عناصر دراماتيک ب نقدوبررسي اين عناصر در اين داستان پرداخت است .در اين
تحقيق نيز جنا هاي نمايشي اين داستان بررسي و نقد يده است .امري ك پيشفرض
نويتة حاضر محسوب مييود.
اكاريزاده ( )1398در مقالة «تحليل منطق واسازانة روايت رستم و سهراب» ك در
پژوهشنامة ادب حماسي ب اپ رسانده است و ب نکت اي جالب اياره ميكند و آن
اينك روايت رستم و سهراب ب دليل نو تراژيک خود ،بايد ب فاجع منتهي مييد .وي
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ب بررسي تناقض داستان و طرح و تاعات ساختاري و معنايي اين تنش در اين روايت
پرداخت است و اين نکت دقيقاً همان حلقة مفقودة ما در پويانمايي اقتااسي دالوند است
ك ب تفصيل در باب آن توضي دادهايم و در اين پژوهش هم از منظري ديگر ثابت مييود.
ه) پيشينة نقد پويانمايي رستم و سهراب دالوند :اهللداديان ( )1393در مقال اي با عنوان
«رستم و سهراب كويشي جسوران براي رسيدن ب انيميشن ملي» ك بيشتر ب جنا -
هاي تکنيکي و حرف اي پرداخت است ،مينويسد :اين اثر كامالً حق مطلب را ادا نکرده؛ اما
كويشي جسوران و ن الزام ًا قهرمانان است ك سعي دايت اصالت و ايراني بودن خود را
حفظ كند.
سلگي ( )1394در نويت اي با عنوان «ياددايتي بر فيلم رستم و سهراب؛ كمفروغ اما
ستودني» اقتااس از ياهنام را هر ند وفاداران نميداند ،اما ستايش ميكند .وي ب تغيير
پايان قص خرده ميگيرد و از برخي يخصيتپردازيها و صحن هاي رزمي ك ياي
اكشنهاي آسياي يرقي يده است ،انتقاد ميكند.
محمودي ( )1398در مقالة «بررسي و تحليل پيرنگ روايي در انيميشن رستم و
سهراب (ساختة كيانوش دالوند)» ضمن بررسي دقيق پيرنگ اين اثر سينمايي ب اين
نتيج ميرسد ك كارگردان پيرنگ حماسي و قوي اثر را با تغيير در روند روايت و ب ويژه
صحنة پاياني ب داستاني سرگرمكننده تنزل داده و موجب يده تا مخاطب كودک و
نوجوان بعد تماياي اين فيلم با اصل تراژدي در ياهنام كنار نيايد .اين تحقيق با نگاه ب
پيرنگ ،جناة آموزيي توج ب اين عنصر روايي را برجست ميكند؛ اما نويتة حاضر از
ديد فيلمنام نويا معيارهاي فيلمنامة اقتااسي را مرور ميكند.
و) پيشينة فيلمنامة اقتااسي كريوولن :احسان رضايي ( )1395در مقالة «بررسي از كي
وست تا كنگ در اقتااس سينمايي (نمون موردي فيلم ناخدا خورييد ناصر تقوايي ،از
رمان دايتن و ندايتن ارنست همينگوي)» مااني نظري مقالة خود را بر پاية پرسشهاي
دو نظري پرداز حوزة فيلمنام هاي اقتااسي يعني ريچارد كريوولن و رابرت بورمن قرار داده
و ب اين نتيج ميرسد ك تقوايي با يناخت توأمان جهان سينما و درک عميق ادبيات،
توانست رمان همينگوي را از دريچ و صافي ذهن خود عاور دهد و با بوميسازي فضاي
ديگري خلق نمايد و از بيان روايي ب بيان تصويري رسيده است.
بصيري ( )1391در مقالة «فرايند اقتااس از مضامين ديني و متون كهن» در فيلمنام
مراحل اقتااس را از ديدگاه كريوولن اخذ كرده است ب اين نتيج ميرسد ك عالوه بر
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ساختار پند قدمي كريوولن ب حا زياايييناختي ديني نيز نياز است تا فيلمنامة
اقتااسي موفقيت كسب كند.
موسوي مهر و ديگران ( )1393در مقالة «اقتااس راديويي از داستانهاي منثور
عرفاني» براي نمايشنام هاي راديويي از الگوي ريچارد كريوولن ب هدف تهية نمايشنام
از متون كهن عرفاني استفاده كرده است.
با عنايت ب پيشينة پژوهش بر روي ند جناة اقتااس سينمايي از ياهنام  ،ساخت
پويانمايي ،فيلمنام و روايت و نيز روش كريوولن ،تاكنون پژوهشي مشاب در اين زمين
انجام نيافت و وج مميزة اين تحقيق در تطايق اصول فيلمنام نويسي كريوولن با فيلمنامة
پويانمايي دالوند و وج تطايقي-آموزيي آن است.
مباني نظري پژوهش :ازآنجاك ماحث اسطوره ،تراژدي و اقتااس يناخت يدهتر از
نظرية ريچارد كريوولن است؛ لذا ب دو مقولة نخست ب اجمال نظري ميافکنيم و بحث را با
تفاوتها و يااهتهاي داستان در ياهنام و پويانمايي و سپا تايين معيارهاي كريوولن
پي ميگيريم.
اقتباس و انواع آن :اقتااس در لغت ،ب معناي پارة آتش گرفتن ،نور گرفتن ،فايده
گرفتن و دانش فراگرفتن از كسي است (دهخدا :1373 ،ذيل واژه) .اقتااس؛ يعني گرفتن جوهر
اثر اصلي و بازگرداندنش در رسان اي ديگر .اقتااس فقط بريدن نيست؛ بلک اضاف كردن،
تركيبكردن و خلقكردن است (همان) .مفهومِ اقتااس ادبي براي سينما را ميتوان اينگون
جمعبندي كرد:
 )1اخذ كردن؛  )2تاديل از يکلي ب يکل ديگر؛  )3سازگاري و تطابق يکلي با محيط
ن داستانها و نمايشنام ها ب فيلم،
(اكارلو .)4 :1384 ،ب طوركلي س روش براي برگردا ِ
ميتوان بريمرد:
 )1ب طور كامل از رمان (اثر ادبي و )...پيروي يود.
 )2حوادث كليدي و اصلي موردتوج قرار گيرد.
 )3فيلمنام اي مستقل بر محور طرح كلي داستان نويت يود (مرادي.)14-17 :1368 ،
ادگار ويلگيا 1در مقالة «نويسندگي براي راديو و تلويزيون» ،فيلمنام هاي اقتااسي را
نين دست بندي ميكند:

Willis

1Edgar
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«اقتااس» :تعهّد فيلمنام نويا در اقتااسِ آثار ،مشاب تعهّد مترجم است ك بايد انديش و
اساس بيانيدة نويسنده را از زبان اصلي ،با حداقل تغيير ب زبان ديگر بيان كند.
«بر اساسِ» (اقتااس آزاد يا بردايت آزاد) :اين اصطالح در مورد فيلمنام هايي ب كار
ميرود ك سهم اصليشان ب اثر مورد اقتااس تعلق دارد.
«ملهم از» :در اين روش ،فيلمنام  ،در يکل نهايي ،يااهت دوري با اثر مورد اقتااس
دارد و تنها در حکم فضاي تعاليبخش براي نويسندة فيلمنام است تا تخيل خود را ب
پرواز درآورد (همان.)18-19 :
در جهان سالهاست ك پويانمايي ب عنوان رسان اي مؤثر ثات يده و هم از نظر
پردازش مفاهيم و هم از نظر اقتصادي پاب پاي سينماي زنده ،نقشآفريني ميكند و
ي حماس و اسطوره
گنجاندن مفاهيم حماسگي و اسطورهاي در آن ،ن تنها ب جايگاه ارزي ِ
خللي وارد نميكند؛ بلک گاه نسات ب فيلم زنده ،محاسني نيز دارد .محمد حنيف بر سر
اقتااس از منابع كهن موانعي برمييمرد ك يکي از مهمترين آنها ،هزينة سرسامآور
اجراي پروژههاي حماسي است ك مستلزم فراهم كردن لااسهاي رزم و اسب و تداركات
سپاه و سياهيلشکر و ...است ك امکانات پويانمايي ميتواند اين مشکل را حل كند (حنيف،
.)141 :1384

ويژگيِ دروني اسطوره و دستنيافتني بودن نيز عاملي است ك موجب دوري مخاطب از
آن مييود .كوروش برزگر در مقالة «قدم زدن روي آتش» ك درواقع ترسيم نقش اولية
فيلمنامة پويانمايي رستم و سهراب است ،ميگويد :در اسطوره ،ارتااط بين مخاطب و
اسطوره بر اساس فاصل گذاري است و در كارِ زنده ،اين فاصل كم و درنتيج اسطوره،
باورناپذير خواهد يد و ارة كار ،رويآوردن ب پويانمايي است و اين تفکري است ك
سفارشدهندگان را ب سمتوسوي پويانمايي سوق ميدهد (برزگر .)217 :1388 ،عالوه بر
اينها ،بافت اجتماعي و فرهنگي كشور ماست ك پويانمايي ميتواند تا حدي محدوديتها
و موانع ارتااطي موجود در فيلم زنده را دور بزند و براي مخاطب ملموستر بايد.
شباه ها و تفاوتهاي داستان در شاهنامه و پویانمایي
اين داستان در ياهنام و پويانمايي ،از رفتن رستم ب مرز ايران و گميدن رخش در آن
حوالي تا لشکركشي سهراب ب ايران و ناردش با رستم تقريا ًا يااهتهاي اساسي دارند و
عمدة اختالف در نو نگاه و پايانبندي است ك با توج ب تمركز مقال بر نو اقتااس،
الزاماً ب تفاوتهاي اساسي دو داستان ب تفصيل ميپردازيم تا مشخص گردد ك اين
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تفاوتها ب هيچوج نميتواند نشاندهندة نو اقتااس و توجي فيلمنام نويا ،در سکانا
پاياني فيلم يود:
در ياهنام  ،تمركز اين داستانِ تراژيک بر نقش تقدير و ناگزيري از آن است .سگرّامي در
كتاب از رنگ گل تا رند خار تمامت داستان رستم و سهراب را نمايشدهنگدة نقگش تقگدير
ميداند (سرّامي .)621 :1368 ،داليل بسياري براي اين فکر وجود دارد؛ داليلي از قايلِ اقامگت
ناگهاني رستم در سمنگان ،آينايي و ازدواج با تهمين و تولد سهراب ،پافشاري سگهراب بگر
لشکركشي ب ايران ،ناكامي وي در يناخت پدر ،مر ژندهرزم و همكاري نکگردن هجيگر و
حتي رستم ،نيرنگ رستم در برابگر سگهراب (بگرخالف اخگالق پهلگوانيش) ،ارسگال نشگدن
نويدارو .با همة اينها در پايان ،سهراب پدر را ميبخشد و او را مقصر مر خود نميبيند.
در پويانمايي ،ظلم و نيرنگ افراسياب ب عنوان ديمن اصلي ايرانيان و مقابلة رستم با وي
ب عنوان قهرمان ملي و حفظ ايران ،محور اصلي داستان است .كتاب حماس سرايي در ايران
افراسياب را بزر ترين نمودار پهلواني و پاول و تاختوتاز اقوام توراني مگيدانگد ،درسگت
مانند رستم ك در روايات ملي ب تدريد نمونة كامل دليري و تناوري و نيرومنگدي پهلوانگان
ايران ميگردد (صفا .)598 :1378 ،افراسياب از عهگد منگو هر تگا پايگان سگلطنت كيخسگرو
ديمن بزر ايران است .در كتاب هفتم دينكرت (فصگل  ،1فقگرة  )31از كويگش افراسگياب
براي ب دست آوردن فرّ سخن رفت است و در يشت نوزدهم (فقرات  )64-56افزوده يده كگ
افراسياب هفت كشور جهان را براي ب دست آوردن فرّ ،جستوجو كرد .در مجمل التگواريخ
نيز آمده است ك افراسياب در هفت كشور ،كارزار كرد و يمارة حربهاي وي ب هزار و اند
رسيد (صفا.)600 :1378 ،
در ابتداي فيلم ،داستان اينگون روايت مييگود« :در زمگانهگاي خيلگي دور ،جهگان در
صل و آرامش ب سرميبرد .قلبهاي مردم مملو از يادي و زندگي بود تا ايگنكگ يگک روز،
خورييد ديگر ب سرزمين توران نتابيد و هم جا تاريک يد .مردم گرفتگار يگاي بگيپايگان
يدند .در ميانِ اين تاريکي ،ستمگري خود را پادياه تگوران خوانگد .او رؤيگايش بگ نگگ
آوردن تمام سرزمينها بود .او جنگهاي خونين زيگادي بگ راه انگداخت تگا سگرزمينهگاي
بيشتري را تصرف كند .افراسگياب بگ خوبي مگيدانسگت ،بگراي رسگيدن بگ هگدفش بايگد
پرافتخارترين مردم جهان را ب زانو درآورد :اقليم پارس /ايران .او سالهاي پيگاپي ،وحشگيان
ب ايران حمل ميكرد و يکست ميخورد .ناكاميهايش بگ خشگمي غيرقابگلمهگار تاگديل
يده بود و تنها يک مرد ميان او و آرزوهايش قگرار دايگت« ...رسگتم» (دقيقگ  .)1-3بگا ايگن
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مقدم  ،فيلمنام نويا با هنرمنگدي توانسگت  ،محگور داسگتان را بگر روي يخصگيت رسگتم
طراحي كند.
شخصی هاي اصلي داستان در شاهنامه و پویانمایي
يخصيتپردازي در داسگتان ،نقشگي مهگم دارد« .كگارل ايگلسگياس 1،فگيلمنامگ نگويا،
داستان را يامل كسي ميداند ك مصران ب دناال ب دستآوردن يزي است؛ ولي در ايگن
راه ب مشکل برميخورد .اين تعريف ،سگ عنصگر اساسگي دارد .كگاراكتر ،هگدف كگاراكتر و
تعارض» (ساليوان و ديگران )17 :1390 ،و اينك «آن يک داستان را منحصرب فرد ميكنگد،
يک كاراكتر قوي و سلسل اتفاقاتي است ك احساسات مخاطب را برانگيزد» (همگان .)30 :بگر
اساس اين تعريف ،رستم و سهراب هر دو اين قابليگت را دارنگد و تعگارض موجگود در اصگل
داستان ياهنام بسيار قويتر از پويانمايي است .ب جهت اهميت يخصگيتپردازي در هگر
دو اثگگر و برجسگگتگي آن در روايگگت مکتگگوب و روايگگت تصگگويري ب اختصگگار ب گ مهگگمتگگرين
يخصيتهاي دو اثرِ اصلي و اقتااسي ميپردازيم:
رستم
رستم كليديترين يخصيت اين داستان است ك بارها ستايش مييود .محمد حنيف،
روند تغيير يخصيت رستم را در سراسر ياهنام  ،قابل بررسي ميداند ،از ارتااطش با زال و
سيمرغ تا كيش و اصول اخالقيش و ...تا بتوان نتيج گرفت ك گون نين يخصيتي از
يک پهلوان يريف ب پيرمردي نيرنگباز بدل مييود (حنيف .)143 :1384 ،در اين سخن،
تأكيد نويسنده بر پايان داستان و نارد وي با سهراب است .الات بايد ديد ك محمد حنيف
منظري ميبيند .در پويانمايي ،يخصيت رستم با
براي وقو اين تراژدي ،رستم را از
اين ديدگاه مطرح نمي يود ون اصوالً مر سهراب و پسركشي رستم از قص  ،حذف يده
و يايد فيلمنام نويا براي رهايي از اين تفکر ،نين پاياني را براي قص رقم ميزند .در
هر دو اثر ،رستم ،از هر دو جانب ب يدت مورد تحسين است .كيكاووس در نامة درخواست
از رستم براي جنگ با پهلوان نوخاست (سگهراب) ،اينگون وي را ستايش ميكند:
دل و پشت گردان ايران تويي
ز گرز تو خورييد گريان يود

ب
ز

نگال و نيروي ييران تويي
تيغ تو ناهيد بريان يود
(فردوسي)141 / 1 :1396 ،

Karl Iglesias
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در داستانهاي حماسي و اساطيري ،قهرمانِ ملي ن ب عنوان نقشي فردي ،بلک بگ عنوان
الگويي اجتماعي در داستان نقشآفريني ميكند و نميتوان آن را بيرون از كاركردهاي ملي
توصيف كرد :سير تحول و گسترش سرودههاي حماسي ب منظوم هاي بزر و سرانجام ب
حماسة ملي ،فضيلت قهرماني و پهلواني را از حوزة محدود خانداني و قومي بگ حگوزة ملگي
ميكشاند و فضايل قهرمان يک جامع بدوي را ب فضايل يک قهرمان ملي تعميم ميدهگد.
قهرمانْ هميش در حال خطرپذيري و دفا از حيثيت و نام است و با توج ب زمان يگکل-
گيري آن ،جنا هاي متفاوت مييابد و در مراحگل پگيشرفتگ تگرِ اجتمگاعي ،خواهنگاخواه از
ذهنيت عامتر و همگانيتري ماي ميگيرد ك همان ذهنيت ملگي اسگت (واحددوسگت:1387 ،
 .)221در روايگتِ ابتگدايي پويانمايي ،اينگونگ مگييگنويم :افگگراسياب ،سگالهگاي پيگاپي،
وحشيان ب ايران حمل ميكرد و يکست ميخورد  ...تنها يک مرد ميان وي و آرزوهگايش
قرار دايت؛ مردي ك هميش و هم جا از ايران دفا ميكگرد؛ بگزر تگرين قهرمگان بگراي
ايرانيان و مقتدرترين ديمن براي افراسياب .آنگاه با تصويري پرصالبت از رسگتم و بگگدون
هيچ سخني بگا كمک موسيقي و نگور و جلگوههگگاي بصگري ،رسگتم معرفگي مگييگود .در
ياهنام  ،بارها ب يخصيت افسان اي و اسطورهاي رستم در جايگگاه قهرمگاني ملگي ايگاره
مييود .حتي تهمين نيز بر بالين رستم ،او را اينگون ميستايد:
بگ كردار افسان از هر كسي
ك از يير و ديو و نهنگ و پلنگ

ينيدم همي داستانت بسي
نترسي و هستي نين تيز نگ
(همان)263 /1:

در پويانمايي ،تهمين هنگام سخن گفتن با نديم اش دربارة رستم نين ميگويد :ابهّت
و جذّابيّت اين مرد ،خيرهكننده است .ايرانيان او را بيشتر از ياه دوست دارند ...قدرت و
يهامتش او را ب يک اسطورة جاودان تاديل كرده (دقيقة  )5يا از زبان هومان ،اينگون
ميينويم « :او يک مرد معمولي نيست .او در قدرت و يهامت بيهمتاست .او يک اسطوره
است .بازوهاش كوه رو جاب جا ميكن  ...ايران و كيكاوس بدون او تکي گاهي ندارند .اون
يعني ايران و ايران يعني رستم» (دقيقة  .)69اين جمل بارها ب خصوص از قول تهمين (در
ذهن سهراب) تکرار مييود و ياهبيت اثر مييود« :پدرت يک مرد معمولي نيست ،او يک
اسطوره است».
نکتة جالبتوج اين است ك در پويانمايي ،برخالف ياهنام تعداد و يدت ستايش
رستم اغلب از جانب تورانيان است .از اولين توصيف از زبان تهمين و نديم اش تا توصيفات
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بعدي از زبان افراسياب و هومان ك بارها اياره ميكنند ايران پشتيااني مثل رستم دارد و
درواقع ،مؤيّد اين بيت ياهنام است:
غمي

يد

دل

نامداران

هم

ك

رستم ياان بود و ايشان رم
(فردوسي)275 /1 :1396 ،

اين مضمون ،وقتي رستم در سمنگان است از زبان افراسياب ،اينگون بيان مييود :گلّة
كيكاووس بي وپان مانده (دقيقة .)13
با يخصيتپردازي مناسب ،ميتوان نقشي مؤثرتر از آنها در ذهن مخاطب خلق كرد تگا
همان نقش مهمِ بازيگر را ب خوبي ايفا كند« :بازيگر بخشي بنيادين است ك همة درام بر
گرد او مي رخد .بدون نويسنده و طراح و كارگردان ،درام وجود دارد؛ ولي بگدون بگازيگگر
ن  .حتي عروسکهاي خيم يببازي يا تئاتر عروسکي يا يخصيتهاي بيجگانِ فگيلمهگاي
پويانمايي نيز بازيگرند .يعني نشان هاي يمايلي را كگ نماينگدة انسگانهگا يگا حيوانهگاي
انساننماست ،دارايند» (اسلين .)32 :1387 ،در پويانمايي كويش يده است ك بازيگر نقگش
اصلي يعني رستم با همان هيات و عظمت توصيف فردوسي ترسيم گردد.
نام رستم ،در اصل داستان ك ب همراه ملحقات  1200بيت است ،بيشتر از  100بار
برده يده ك اغلب با صفتهاي تهمتن ( 20بار) ،پيلتن ( 10بار) ،گو يا گو نامدار ،ساالر،
پهلوان ،يير اوژن  ،ساالر نيو ،سپهاد ،پيل و ...است .در پويانمايي ،براي نشان دادن اين
توصيفات عالوه بر استفاده از كلمات ،با كمک هرهسازي و تصويرپردازي هرهاي قوي و
مصمم از وي ترسيم مييود .در اين پويانمايي ،رستم شماني دريت و قهوهايرنگ و
ابرواني كشيده و پهن دارد .گون هاي استخواني و برآمده او نشانة مصمّم بودن است .سايل
و ريشي پرپشت و مجعّد دارد ك پايين آن دو ياخ است .موهايي بلند و مرتب و مجعّد
دارد .بازواني بسيار ستار و قدرتمند و مچهايي كلفت و مچبندهاي بسيار بزر ك تا
آرنجش ميرسد و تصويري عجيب بر آن است؛ تصوير دو يير بالدار ك از پشت ب هم
سايدهاند و در حال غرّش هستند و درحاليك از قسمت پاها ب هم سايدهاند ،سپري
در ميانشان قرار گرفت است .او لااسي پهلواني و بدون آستين بر تن دارد .بر كتفهايش
س نوار پهن قهوهايرنگ است ك دگم اي پهن و طاليي دارد و دور نوارها نيز با همان
رنگ طاليي تزئين يده است .كمربندي پهن دارد ك در ميان آن گل نيلوفر است و در دو
طرف آن نقش بار يا پلنگ است .پيشانيبندي قهوهاي بر پيشاني بست ك بگر آن نقش
فگروهر ديگده مييود .بگر يمشير بزر رستم و غالف آن هم نقشبرجسگتة بزر و
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عجياي از دو حيوان بگالدار است .در كل بخشي بسيگار از اين طگراحي با الهام از
نگارگريهاي رستم ترسيم يده است.
سهراب
سهراب در ياهنام بارها از زبان دوست و ديمن ،ستايش مييود و در اغلب موارد ،ب
سام تشاي مي يود و ستايش وي باز هم در محدودة رستم و خاندانش است .نخستين
توصيف اصلي از سهراب ،ابيات زير است ك در صدر ستايشها از سهراب قرار ميگيرد:
و يک ماه يد هم و يکسال بود
دهسال يد زان زمين كا ناود

برش ون بر رستم زال بود
ك يارست با وي نارد آزمود
(فردوسي)265 /1 :1396 ،

رستم وقتيك ياان ب قشون تورانيان حمل ميبرد و ژندهرزم را ميكشد ،در بازگشت،
سهراب را اينگون توصيف ميكند:
ك هرگز ز تركان نين كا نخاست
ب توران و ايران نماند ب كا

ب كردار سروست باالش راست
تو گويي ك سام سوارست و با
(همان)280 /1 :

در پويانمايي ،وقتي خار ينانِ افراسياب ،او را از وجود سهراب آگاه ميكنند ،افراسياب
ب بهان اي وي را ب كاخش فراميخواند و هنگام ورود ،براي آزمودن قدرت و دالوريش،
تعدادي جنگجو را واميدارد ك ب او حمل كنند .كارگردان در يک صحنة نمايشي و
اكشن ،ناردي ترتيب ميدهد و با همين صحن  ،دالوري سهراب را ب نمايش ميگذارد .در
گفتوگويي ك پاازاين ماجرا ميان سهراب و افراسياب درميگيرد ،يخصيت سهراب
ب خوبي نمايان مييود:
 افراسياب :ازت معلوم اصيلزادهاي .كي بهت جنگيدن رو ياد داده سهراب :هيچكا .جنگيدن تو خون من  .فکر نميكنم كسي ب يير يکار كردنياد بده! (دقيقة .)48
رستم ك خود پهلواني بزر است ،بارها با ديدن سهراب او را ميستايد .در هنگام نارد
آغازين رستم و سهراب ،رستم مرتااً زير لب ،سهراب را ميستايد .رستم( :در دل ،خطاب ب
قدرت و سرعتي! باورنکردني ! (دقيقة  .)59وقتي رستم ،خست و زخمي برمي-
سهراب)
گردد ،هنگام مداوايش ،كيكاووس با نيشخند ميگويد :نالة رستم را نشنيده بوديم ك
ينيديم.
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 رستم :فقط يکي مثل خودم ميتونست نالة رستم رو در بياره ،ياد جوونيهاي خودمافتادم.
 -كيكاووس :اين جوون رو بزر

نکن.

 رستم :بزرگش نميكنم ،بزر هست .جدال امروز ،تمام افتخارات گذيت رو در نظرمخوار و بيرنگ كرد .بايد فکري كنيم! (دقيقة  )61ك يادآور اين بيت ياهنام است:
همي گفت رستم ك هرگز نهنگ
مرا خوار يد جنگ ديو سپيد

آيد ب سان
نديدم ك
ز مردي يد امروز دل

پلنگ
نااميد

(فردوسي)288 /1 :1396 ،

تهمینه
در ياهنام  ،تصويري ناپايدار و كمرنگ از تهمين داده مييود و در كمتر از  10بيت
توصيف مييود .مهمترين بيتي ك فردوسي در آن تهمين را از تمام جوانب زميني و
روحي ب تصوير ميكشد ،بيت زير است:
روانش خرد بود و تن جان پاک

تو گفتي ك

بهره ندارد ز خاک
(فردوسي)263 / 1 :1396،

در ابتداي داستان ،در
در پويانمايي ،تهمين  ،يخصيتي محوري و كليدي دارد؛
يکلگيري ماجراي عشق بين او و رستم ك كارگردان با امروزي كردن صحن  ،فضايي
دراماتيک و طنزآلود ميآفريند و در گفتوگوي غيرمستقيم او با رستم ب واسطة رخش
در فضايي جذاب .حضور تهمين بگارها صحن هگاي كليدي را رقم ميزند .خداحافظي
اندوهبارش با رستم ،بارداري و كابوس ديدنش ،گفتوگوهاي رازآلودش با سهراب ،هم
حاكي از اهميت اوست؛ اما مهمترين نقش او در پايان داستان است؛ نقشي ك در ياهنام
اصالً وجود ندارد .تهمين ك هنگام ازدواج با رستم ،گلي سرخ و جادويي را از او هدي
گرفت (نماد غربي زندگي) ،در روز نارد پاياني ميان رستم و سهراب بيخار از ماجرا ،با
ن گل ،وحشتزده و سراسيم سوار بر اسب مييود و با ديواري خودش را ب
ديدن پژمرد ِ
ايران ميرساند .سپاهيان افراسياب راه را بر او ميبندند؛ اما او باالخره خودش را ب آنها
ميرساند و مانع مر سهراب مييود.
افراسیاب
در ياهنام  ،يخصيت افراسياب ك از زمان پادياهي نوذر مدام در حگال جنگگوگريز بگا
ايرانيان و ب خصوص رستم است ،ب عنوان ياه -پهلواني قدرتمند معرفي مييود:
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اگگگگگر بشگگگگنود نگگگگام افراسگگگگياب
(همان)805 /2 :

در داستان رستم و سهراب ،در ادامة ماجراهاي قالي ،ديمنيش با ايرانيان ادام مييابد.
«او از ميان پهلوانان ايران تنها از قارن و زال و از هم بيشتر از رستم بيم دايت و براي
نابود كردن او ارهگريها كرد ،سهراب و برزو و جهانگير را ب جنگ با او وادايت
(صفا )599 :1378،ك معروفترين آنها ،ب جان هم انداختن پدر و پسر است .نکتة ديگر
جادوگري افراسياب است .صفا ب نقل از دينكرت (كتاب  ،7فصل  ،1فقرة  )31ب جادوگري
افراسياب اياره ميكند« :افراسياب مردي جادو بود» (همان .)596:در ياهنام نيز بارها ب
جادوگري افراسياب اياره يده است:
يکي جادويي ساخت با من ب جنگ

ك بر شم روين نماند آب و رنگ
(فردوسي)167 /1 :1396 ،

در پويانمايي ،برجستگي اين يخصيت ن از جهت دالوري و پهلواني ،بلک از جهت
جادويي و حيل گري است .در صحن هايي از فيلم ،با نامرئي يدن و ون ساحران از اينسو
ب آنسو رفتن و زبان كشيدن آتش از بدن و لااسش ،ميتوان جادويي وي را ب شم ديد.
شخصی هاي فرعي داستان
يخصيتهاي ديگر اين داستان ،يگاه سگمنگان ،كگيكگاوس ،هومگان ،بارمگان و هجيگر
(مهگرزاد) هسگتند ك در پويانمايي ب فراخور نمايشيكردن قص  ،پررنگ و امروزي يدهاند.
مثالً يخصيتهاي هومان و بارمگان بگ فراخگور نقشگي كگ دارنگد و بگ سگاب رقابگت بگا
يخصيتهاي انيميشني خارجي ،يکلي خاص يافت اند و بارمان يخصيتي فراانساني يافتگ
و ياي آدمآهني يده است.
الگوي اقتباس ریچارد کریوولن
ريچگارد كگريوولگن ،فيگلمنامگ نويا ،نگگويسنده و استگگاد فيگگلمنامگ نويسگي و طگراح
صحن پردازي و نويسندة كتابهاي فيلمنام نويسي با تمام وجگود و زنگدگيتگان را هگدايت
كنيد است .وي در دانشگاههاي بسياري تدريا كرده و جشنوارهها و سگمينارهايي بسگيار
را نيز در زمينة فيلمنام نويسي راهاندازي كرده است .بسگياري از فگيلمنامگ هگاي او سگاخت
يده و جوايز بسياري نيز كسب كرده است (كريوولن .)227-226 :1390،وي در مقدمة كتابش
گون از هر يزي فيلمنام اقتااس كنيم ،مينويسد« :اين كتاب پاسگخ ايگن سگؤال و هگر
پرسش مشاب ديگري دربارة ماهيت و فن اقتااس را خواهد داد» .ريچارد كريوولن در كتاب
گون از هر يزي فيلمنام اقتااس كنيم ،با ساختاري منسجم كگگ بگ نظگر بگديهي نيگز
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ميرسد ،ب طرح پرسشهايي براي اطمينان از درستي و استواريِ فرايندِ نگارش فيلمنامگ ،
ميپردازد .نکت اينجاست كگ همگين سگگاختار منسگجم و منطقگي و بگ ظاهر بگديهي در
بسياري از فيلمنام ها رعايت نمييود و همين موجب ميگردد تا آثار توليدي آسيب جدي
باينند.
اكنون بر اساس معيارهاي وي ك ب جهت پرهيز از تکرار و محدوديت حجگم مقالگ بگ
ذكر آن در كنار تطايق با فيلمنام ميپردازيم ،الگوي اقتااس از اثر ادبي تنظيم ميگگردد و
داستان رستم و سهرابِ فردوسي براي نويتن فيلمنام و بگ هگمراه آن فيلمنامگة اقتااسگي
دالوند نيز از اين داستانِ كهن ،بررسي مييود.
طرح ،ساختمان جامع يک نمايش است ك آغاز ،ميان و پايگان دارد .بگ نظگر فورسگتر1،
نويسندة انگليسي كتابهاي عناصر داستان و جنا هاي رمان ،داستانْ روايگت رويدادهگايي
است ك برحسب توالي زماني ،آرايش يافت اند و طرح نيز اگر روايتگي از رويداده اسگت،
اساس آن بر علت و معلول نهگاده مگييگود (كگادن .)332 :1386 ،از نظگر ريچگارد كريگوولن،
هم يز از صافي طرح ميگذرد .داستان رستم و سهراب ،اولين يرط الزم اين نظري يعني
حضور طرح روايي را در امرِ اقتااس داراست.
پويانمايي رستم و سهراب ،ب كارگرداني كيانوش دالوند ،محصول مشترک مركز گسترش
سينماي مستند و تجربي و استوديو پويانمايي آريا در سال  1392است .اين اثر ،سگ بُعگدي
و  91دقيق است و بگ خگاطر دارا بگودن تکنيگکهگاي بصگري ،تحگولي در پويانماييهگاي
اقتااسي از ياهنام ايجاد كرده است .كارگردان اين اثر مگيگويگد كگ جرقگة سگاخت ايگن
پويانمايي ،هنگام مشاهده اُپراي رستم و سهراب اثر بهروز غريبپور در ذهنم ايجاد يگد .در
ابتدا فيلم را ب يگکل اپرا طراحي كرديم؛ اما پا از س سال كگار ،قگرار بگر ايگن يگد كگ
ديالو محور بايد .پا كار قالي را دور ريختيم و فيلمنامة جديدي نويتيم (دالونگد.)1394 ،
اين پويانمايي ك در جشنوارههاي خارجي ،ازجمل جشنوارة معگروف «كگن» هگگم نمگايش
داده يد و مورد استقاال قرار گرفت .در هفتة فيلمهاي ايراني در ايتاليا ،لهسگتان ،انگلگيا،
آلمان و روسي  ،س هفت در  50سينما بگ نمگايش درآمگد و رويهمرفتگ در  100كشگور
اكران يد (بينام.)1392 ،

Morgan Forster

1Edward
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مطالعۀ تطبیقي فرآیند پنج قدمي اقتباس از نظر کریوولن
كريگگوولن بگگ سگگاب فعاليگگت علمگگي ،عملگگي و تخصصگگي بگگر روي فگگيلمنامگگ  ،اسگگتاد
فيلمنام نويسي و نظري پرداز در اين زمين است؛ لذا در كتاب خود سعي كرده تا گامبگ گام
ضمن آموزش نگارش اين مهارت ،زمينة الزم براي نقد نظاممند فيلمنامگ هگا را بگراي رفگع
ضعفها و كاستيهاي آنها فگگراهم آورد .وي در پنگگد گگگام و هفگت پرسگش از محتگواي
فيلمنام و اهداف پردههاي روايت معيارهاي خود را سامان داده است و ما با رديابي گگامهگا
و طرح پرسشها و نيز اهداف پردهها ب خألهاي اسگتراتژيک موجگود در پگويگانمگگايي پگي
ميبريم ك در ادام ميآيد.
قواعد داستانگويي در سينما بر اساس اين فرض ساده بنا يگده اسگت« :يگک يخصگيت
خوب بر موانع سختي غلا ميكنگد تگا بگگ هگدفي مطلگوب بگگرسد» (كريگوولن.)43 :1390،
فيلمنام نويسي ،ژانري ب يدت منظم از داستانگويي است ك بگيش از آنكگ بگ ژانرهگاي
منثور ياي بايد ،ب يعر نزديک است .نکتة اصلي در اينجا صرفاً اين است كگ در زمينگة
اقتااس ،يما آزاديد و درواقع مسؤوليت داريد ك داستان را بهتر كنيد .داسگتان يگما بايگد
واض تر ،سريعتر و ييرينتر از مناع اصلي بايد .بايد حاوي كنشهاي بيشتگر ،جگذابتر و
تحريکكنندهتر از داستان اصلي بايد .تنها يزي ك براي يرو احتياج داريد ،يگک ايگده
است ،اين ايده را نيز صرفاً بايد بتوان در يک كلم خالص كرد (كريوولن.)29 :1390،
قدم  :1یک کلمه
يک كلم پيدا كنيد ك درونماية اثرتگان را در خگودش خالصگ كنگد .در نهايگت ،همگة
فيلمها ب يک ايده و يک كلم ميرسند .هر فيلم خوبي را ك ميخواهيد در نظر بگيريد تگا
باينيد طور دربارة يک كلم است (كريوولن.)30 :1390،
تککلمۀ عصارة قصه [درونمایه] چیس ؟
در داستان رستم و سهراب فردوسي« ،تقدير» يا «سرنويت» تکكلمة داستان است؛ اما
در فيلمنامة دالوند ب خاطر پايانبندي دور از انتظارش ،نميتوان با اين صراحت درونماية
اثر را سرنويت دانست.
قدم  :2دو جملۀ کلیدي
دو جمل اي ك ب طور موجز عصارة داستان يما (و ن درونماي ) را در خوديگان دايگت
بايند.
اين دو جمل بايد از الگوي ذيل تاعيت كنند:
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جملۀ اولِ ژانر و فیلمها
«جملة اول ،بايد با ژانر يرو يود و ب دناالش اسگامي نگد فگيلم نمونگ اي از آن ژانگر
بيايد ك وقتي كنار هم قگرار بگيرنگد ميتواننگد حسگي از داسگتان يگما را منتقگل كننگد»
(كريوولن.)31 :1390،

فيلمنام اي را ك ميخواهيم از داستان رستم و سهراب اقتااس كنگيم ميتگوان اينگونگ
توصيف كرد :يک فيلم اسطورهاي-حماسي« .ژانر ب اين دليل اهميت دارد ك لحن و حگال
و هواي فيلم را ديکت ميكند .نام بردن از فيلمهاي سابق متعلق ب آن ژانر ،ماهيگت دقيگق
اين حال و هواي فيلم را روينتر ميسازد» (كريوولن.)31 :1390،
جملۀ دوم -پيرنگ
تأكيد بر پيرنگ است ن درونماي  .اگر ادعا كنيد ك فيلمنام تان قصة پيروزي خيگر بگر
ير را روايت ميكند ،صرفاً جملة درونماي اي ماهمي را بيان كردهايد ك دربارة بسگياري از
قص ها ميتوان ب كار برد .جملة كليدي ،بيان پيرنگ در حداقل كلمات ممکن است .حتي
بزر ترين ياهكارهاي سينمايي غرب هم در تک جمل هگا خالص مييوند ،مثالً پگيرنگگ
يگگهروند كگگين مييگگود« :قصگگة صگگعود و سگگقوط غ گول مطاوعگگات؛ گگالز فاسگگتر كگگين»
(كريوولن .)33-31 :1390،پيرنگ داستان در ياهنام را ميتوان نين گفت :قصة تراژيگک و
حماسي پسركشي و در فيلمنامة اقتااسي دالوند نان پيرنگ متزلزل است ك ب ديگواري
ميتوان در تکجمل اي خالص كرد؛ غير از اينك قصة تراژيک و حماسي پسركشي را كگ
از كهنالگوهاي برجستة تجربة بشري است ،تا حد قص اي سرگرمكننگده بگا پايگاني خگوش
پايين كشيده است.
قدم  :3هف

بزرگ

پيش از جلوتر رفتن ،هفت پرسش اساسي وجود دارد ك بايد پاسخ داده يود .پاسگخ بگ
اين پرسشها ب يفافسازي و تعريف داستان يگما كمگک ميكنگد .در بسگياري از مگوارد،
پاسخهاي ب اين پرسشها در طول نويتن متن تغيير ميكند؛ اما ب دفعات ثابت يگده كگ
اين هفت پرسش بهترين جا براي يرو داستان و پيشبرد آن است.
شخصی

اصلیتان کیس ؟

(فقط ميتوانيد يک يخصيت اصلي دايت باييد ).اگر در فيلمها امکان حضور تعگداد
زيادي يخصِ بازي وجود دارد ،بايد ب طور قاطع تصميم بگيريد ك يخصيت اصليتان گ
كسي بايد ،ن پند يخصيت اصگليتان ،بلکگ «تگک» يخصگيت اصگلي .يخصگيت اصگلي،
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دلوجان داستانِ است و اگر دوستدايتني ناايد ،فيلمنامگ موفگق نخواهگد بگود .بنگابراين
مطمئن يويد ك اين يخص زندگي دروني غنگي و تعگدادي بسگيار مشخصگة جگذاب دارد
(كريوولن .)34 :1390،در اين داستان يخصيت اصلي سهراب است.
داستان واقعاً دربارة کیس ؟ سفر او چیس ؟
محققان بسياري بر آن بوده و هستند ك در داسگتان رسگتم و سگهراب ،قهرمگان اصگلي،
سهراب است .در نارد اين دو ،سهراب ،پهلوان برتر است؛ آنهم بر ماناي نيرومندي و پاكي
و خلوص ذاتي .بييک داستان ،بيشتر دربارة سهراب است .حتي صحن هاي اولية داستان،
آنجا ك در مرغزاري پر از نخجير در مرز ايران و توران رستم ب استراحت و يکار مشگغول
است ،فرصتِ يخصيتپردازيِ پدر سهراب را مگيبينگيم و در ادامگ  ،آيگنايي پگدر و مگادر
سهراب ،ازدواج آنها ،نشانِ خانوادگي ك رستم ب يکلِ مهرهاي ب تهمين ميسپارد تا بگ
گيسو يا بازوي فرزندش باندد ،هم و هم ب يگکل پگيشزمينگ اي بگراي ورود يخصگيتِ
سهراب ب داستان است.
 .1مشخّصاً سرنوش

چه کسي را ميخواهیم دنبال کنیم؟

سرنويت سهراب را ك ب جستوجوي پدر ميرود.
 .2خواسته ،نیاز ،میل شخصی

اصلیتان چیس ؟

يخصيت اصلي جذابيتش مربوط ب مشکل دراماتيک اوست .س پاسخ اصلي ب اين
پرسش معموالً عشق ،پول و زندگي (بقا) است (همان .)35 :خواستة سهراب ،پيدا كردن پدر
و آگاهي يافتن از اصل و نساش است .الات اين خواست ها ،نيازها و اميال ممکن است در
طول داستان تغيير كنند ،اما ب ياد دايت باييد ك اين خواست ها و اميال ،عامل اصلي
جلبتوج مخاطاان هستند ،پا بايد پيشاپيش ب وضوح بيانشان كرد (كريوولن.)34 :1390،
 .3چه کسي یا چه چیزي او را از دس یابي به خواستهاش بازميدارد؟
خوب بودن فيلم مربوط است ب خوب پردازش يدن يخصيت آدم بگد و مگوانعي عظگيم
است ك در مسير يخصگيت اصگلي وجگود دايگت يگا پديگد ميآينگد (كريگوولن.)36 :1390،
افراسياب ،هومان و بارمان را همراه با لشکري دوازدههزارنفري ب كمک سهراب ميفرستد و
ب آن دو دستور ميدهد ترتياي بدهنگد كگ سگهراب ،پگدرش را نشناسگد .بگارزترين عمگل
افراسياب ،ب جان هم انداختن پدر و پسر و نيرنگي است ك براي رسيدن ب اين هدف بگگ
كار ميبندد .هجير ،سردار ايراني ك ب دست سهراب اسير مييود نيز از معرفي رسگتم بگ
سهراب سرباز ميزند .همينطور خود رستم نيز مانع دستيابي سهراب ب خواسگت اش كگ
همانا يناختن پدر است ،مييود و خود را ب او معرفي نميكند .كيكاووس نيز اولين مانع
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رسيدنِ سهراب ب خواست اش ب نظر ميرسد؛ از آنجگا كگ سگهراب او را پاديگاهي نگااليق
ميدانست و رستم را پهلواني نامدار ميداند ك بايد ب جاي او بنشيند.
 .4چگونه در پایان به شیوهاي جالب و غیرمعمول به خواستهاش ميرسد؟
مي دانيم ك در آخر فيلم ،جيمز باند باز هم دنيا را نجات خواهد داد؛ اما مطمئن نيستيم
ك گون  .پا كليد داستانگويي سينمايي ن « يستي» ك « گونگي» آن است
(كريوولن .)36 :1390،سهراب ك پهلويش با خنجر پدر دريده مييود ،در آستانة مر
مهرهاي را ك ب بازو بست  ،ب رستم نشان ميدهد و ميگويد :من پسر رستم هستم و اين
نشانِ خانوادگي ماست و او تو را خواهد كشت .از زاريِ رستم ،سهراب پدر را بازمييناسد.
در دالوند ،سهراب ب خواست اش با پاياني خوش ميرسد.
 .5با پایان داستان به این شیوه سعي دارید ،چه چیزي بگویید؟
فيلمها با درونماي ها پيشميروند و معموالً ند تمهيد سگينماييِ وحگدتبخش هگم در
آنها وجود دارد ك ميتوان آنها را ب عنوان بنماي هاي (موتيگف) تکراريگوندة تصگويري،
روايي يا گفتوگويي در نظر گرفت .تکرار عناصر خگاص ،راهگي بگراي بگروز درونمايگ هاي
آگاهان يا ناخودآگاه نويسنده است ك ميتواند يخصيتها ،اپيزودهگا ،وقگايع ،گفتوگوهگا،
وسايل صحن و عناصر ديگر بايد (كريوولن .)37 :1390،در داستان ياهنام يزي كگ نگد
بار تکرار مي يود ،نايناخت ماندنِ رستم براي سهراب است و سريتِ تقدير كگ هگم گون
زنگي در سراسر داستان طنين مياندازد.
در اثر دالوند ،گفتوگوها و يخصيت پدر تهمين در ند صگحن تکگرار مييگود ،صگداي
رستم ،صداي تهمين و خوابهايش و كابوسهايش ،ياخة گلگي كگ رسگتم بگ او داده در
ند صحن استفاده يده ،درختي كگ در حيگاط خانگ كايگت  ،همينطگور گفتوگوهگاي
افراسياب ند بار تکرار يده و نيز كالغ و مهره .گويي بخت و اقاال ميخواهگد همگ يز را
آمادة يناختن پدر و پسر كند .در اين فيلم ميتوان ب آمدن منجي و ياريگگر در واپسگين
لحظ ايمان آورد.
 .6چگونه مي خواهید داستانتان را تعریف کنید؟ (چه کسي آن را باید بگوید و
چه تمهیدات روایي باید به کارگرفته شود؟).
فردوسي در اين اثر ،داناي كل است و قصّ را گاه از زبان خودش ،گاه در خالل گفت-
وگوي يخصيتها ،روايت ميكند .براي اقتااس نيز مييود از همين روش استفاده كرد و
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بنا ب طراحي صحن ها ،از صداي راوي يا گفتوگويِ يخصيتهاي اصلي براي پيشبُرد
طرح داستان ،استفاده كرد ك دالوند از اين امکانات استفاده ميكند.
 .7شخصی

اصلي و فرعي چگونه در داستان تحول ميیابند؟

اين پرسش تجسمگر قاعدة طاليي تحوّل است .يخصيت اصلي گون در جريان داستان
تحول مييابد آيا اين تحوّل موج و ارضاكننده هست آيا تماياگران اين تحول را باور
ميكنند (كريوولن .)38 :1390،در ياهنام سهراب را اگر نمايندة ديمن ايران (بر اساس
ظاهر قص ) در نظر گيريم ،كشت مييود و تحول منفي دارد؛ ب جز اينك در واپسين
دقايق زندگيش پدرش را مييناسد ك تحولي مثات ولي ناكام است؛ لذا تحول يخصيت
اصلي ب اهداف نهايي خود نميتواند برسد .در پويانمايي سهراب ب تحولي عظيم دست
مييابد ك همانا ر سيدن قهرمان ب اصل وطني و اصل زيستي خود است؛ ولي گويي
تمهيدات اين تحول در صحن هاي پيشيني ،ندان قوي يده نشدهاند.
قدم  :4نمودار صحنهاي
در نمودار صحن اي بايد تا جايي ك ميتوانيد جاهاي خالي را پر كنيد ،حتي يزهايي را
ك هرگز در فيلم ظاهر نخواهند يد ،مثل عناويني براي هر پرده .هر بيشتر بگ نمگودار
صحن اي اضاف كنيد ،تلقي بهتري نسات ب مقاطع و سگکاناهاي مهگم متنتگان خواهيگد
دايت (كريگوولن .)38 :1390،در اينجا بايد اصول اولية ساختار س پردهاي مشخص يود .هيچ
مرز مشخصي براي جدا كردن پردهها در يک فيلم وجگود نگدارد؛ امگا يگک شگم حرفگ اي
ب سرعت ميتواند ،تقطيع پردهها را تشخيص دهد .جداسازي پردهها كاري سگخت نيسگت.
هر بيشتر تحليل فيلم را تمرين كنيد ،تشخيص آنها سادهتر خواهد بود.
اهداف پردة اول:
پرده عاارت است از تعدادي سکانا ك در صحن اي نهايي ب نقطة اوج ميرسد (مک

كي .)24 :1382 ،ب نظر ميرسد ك ارسطو ،گام را در نمايش ب معني نزديک ب پرده ب كار
ميبرد؛ زيرا وي نيز «درام را ون بيشتر يزهاي كامل ديگر اين جهان ،در س گام
بريمرد :آغاز ،ميان و پايان» (پورعلم و پيراوي ونک 2 :1391 ،ب نقل از ارسطو .)125 :1382 ،اين
ساختار ،تقريگا ًا هماني است ك در اصطالح نمايشي ب آن ساخگتار «س پگردهاي» نيگز
ميگويند .پردة اول را ميتوان برابر با مقدم يني دانست.
 .1باید ایدة اولیهتان گیرا باشد.
غمگگگي بگگگددلش سگگگاز نخجيگگگر كگگگرد

كمگگر بسگگت و تگگركش پگگر از تيگگر كگگرد
(فردوسي)261/ 1 :1396 ،
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ايدة اولية پردة نخست ،عزم يکار است ك هم ب لحاظ بصري جذابيت دارد و هگم يکگي
از عناصر بسيار پربسامد در قص هاي كهن است .بسياري از اتفاقگات سرنويگتسگاز زنگدگي
قهرمانان نيز در يکار پيش ميآيد.
 .2همذاتپنداريِ خواننده را برانگیزد.
در ياهنام  ،فردوسي ب خوبي توانست حا همذاتپنداري بگا دو يخصگيت مهگم يعنگي
رستم و سهراب را برانگيزاند .گواه راستين آن نيز زندهبودن اين تراژدي در ذهن ميليونهگا
فارسيزبان است؛ اما در پويانمايي هم ب داليگل فنگي و هگم ضگعف فگيلمنامگ ايگن اتفگاق
نميافتد.
 .۳شخصی ها را پراکنده و سریع معرفي نکنید.
در پويانمايي ب نظر ميرسد يخصيتها ندانك بايدويايد جامع و با آرامگش معرفگي
نشدهاند.
 .4باید چیزي مهم در معرض خطر باشد.
دفا از مرزوبوم امري مهم است ك اينک در معرض خطر است.
 .5تماشاگرتان را با مشکل دراماتیک گیر بیاندازید.
در پردة اول ،مشکل دراماتيک ك داللت نشان يناختي نيز دارد ،زماني است ك رستم
مجاور مييود تهمين را ترک كند و مهرهاي را ك ب بازو دارد ب تهمين ميدهد و از او
ميخواهد آن را ب گيسوي دختر يا بازوي پسري باندد ك ب دنيا خواهد آورد تا هم
بدانند او فرزند رستم است.
 .6یک حادثۀ محرّک داشته باشید.
سهراب در جستوجوي پدر است و از بيكفايتي پادياهي ون كيكاووس آگاه يده،
ميخواهد پدر را ك جهانپهلوان ميداند ب جاي وي نشاند .وي با حمايت افراسياب ب مرز
ي داستان ميگردد.
ايران و توران لشکركشي ميكند و اين لشکركشي حادثة محرک اصل ِ
 .7ضرورت دس یابي شخصی

اصلي به اهداف یا فقدان آنها را بازگو کنید.

«هر موانعِ پيش روي يخصيتها ،بزر تر بايد ،پيروزي آنها هم بزر تر خواهد
بود .عاملِ ديگرِ اين معادل  ،ريسک است .هر يخصيت بيشتر ريسک كند ،پيروزي او و
ب ثمرنشستن آن ريسکها ،رضايتبخشتر خواهد بود» (كريوولن .)21 :1390،در اين گام،
هدفِ رستم نابوديِ سهراب است ك در جاهة ديمن است؛ ولي هدف سهراب يافتن پدر و
نشاندن وي ب جاي كيكاووس است .امر دراماتيک در اين پارادوكا است ك با اينك
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رستم ب هدف خود رسيده ك آن يکست ديمن است؛ اما در اصل ناكامترين پيروز ميدان
است؛ راك پسرش را كشت است .از آنسو ،سهراب نيز ب هدفش دست نمييابد ك ب
لحاظ استراتژي روايي امري كاركردي است .حال در پويانمايي اين معادالت ب هم ميريزد
و اساس ًا با يناختن پدر و پسر اهداف وطني و حماسي در پردة فرامويي نهفت مييود.
 .8در چرخش براي سوق به پردة دوم ،هیجانانگیز باشید.
خار ينان اين راز را ك سهراب فرزند رستم است ،ب افراسياب ميرسانند .افراسياب،
لشکري با فرماندهي هومان و بارمان ،ب ياري سهراب ميفرستد ،ب اين اميد ك پدر ب
دست پسر كشت يود و يکي از موانع بزر او در دستيابيش ب اقلي ِم پارس از بين برود.
پا هر دو لشگر از اين راز بزر باخارند؛ درحاليك مهمترين كسي ك بايد باخار بايد،
در بيخاري مطلق ميماند .هم در ياهنام و هم در پويانمايي ايگن رخش هيجانانگيز
وجود دارد؛ اما در پايان پويانمايي با رسيدن تهمين و آگاه كردن رستم و سهراب از
نساتشان با هم بر هم ميريزد.
 .9در این پرده ،ژانر باید مشخص شده باشد.
«علت و معلول از مهمترين تفاوتهاي بين فرم رمان و فيلمنام است .در فيلم بعد از
پردة يک ،هيچ تصادفي قابلقاول نيست؛ پاسخها بايد مستقيم ًا از دل وقايعي بيايند ك
قاالً ديدهايم» (كريوولن .)21 :1390،در ياهنام خواننده از همان ابتدا با براعت استهالل
راوي ،با سو نام اي روب رو مييود «پر آب شم»؛ ولي در پويانمايي در آخر پردة اول
هنوز تکليف ژانر روين نيست يا نهايتاً داستاني سرگرمكننده است .با توج ب تذكر
كريوولن ما در فيلمنام نيازي بيشتر داريم ك حوادث را دقيقتر طراحي كنيم.
اهداف پردة دوم:
همانطور كگ در تعريف پردههاي روايي گفت يد ،پگردة دوم را ميتگوان بگرابگر بگا
گرهافکني دانست .در اين پرده مراحل زير بايد رعايت يوند:
 .1داستانتان را بسازید.
سهراب در دژ سپيد ،هجير را ب اسارت ميگيرد و از او نشانِ خيمة رستم را ميپرسد؛
اما جوابي نمييابد .رستم در حملة ياان  ،ژندهرزم را ميكشد و سهراب خشمگين ب سوي
لشکر ايران تاخت و حريف ميطلاد .با اين پرسش و نيافتن پاسخ جريان داستان در پردة
دوم ساخت مييود.
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 .2توقّعات را وارونه کنید .خطرپذیريهاي بزرگتر بسازید.
در رويارويي رستم با سهراب ،پدر از بردن نام خود ،خودداري ميكند .سهراب ،وقتي
رستم را خاک كرده بود و ميخواست او را بکشد ،فريبِ گفتة او را ميخورد و از كشتنِ
حريفش دست ميكشد .در اين صحن انتظارات تماياگر برآورده نمييود و راوي ياهنام
خطرپذيريهاي بزر تر را در قگالب نيرنگگ رستم مي يند تا خواننده نتوانگد آن را
پيشبيني كند.
 .3موانع جالب و جالبتر براي ممانع

از دس یابي او به اهدافش طراحي کنید.

با كشت يدن ژندهرزم يکي ديگر از مهرههاي دستيابي سهراب در يناخت پدر از ميان
ميرود .همينطور است ممانعتِ رستم از معرفي خود ب سهراب .هم يز دستب دست
هم ميدهد تا مانع سهراب از يناخت پدرش يوند.
 .4کسلکننده و زیادهگو نباشید .داستان بايست ها را ميگويد و تطويل نداني
ندارد.
 .5مشکل دراماتیک را پررنگ کنید .اگر شکس

بخورد چه ميشود؟

مشکل دراماتيک پردة دوم ماجراهايي است ك صحنة نارد آنها را رقم ميزند :رستم
اگر يکست بخورد ،ايران از دست ميرود و اميدها ب نااميدي مطلق بدل مييود؛ راك او
جهانپهلوان ايران است و يکستناپذير .سهراب گمان ميكند اگر در اين نارد پيروز نشود،
هرگز نخواهد توانست پدرش را پيدا كند و او را ياري دهد تا بر تخت پادياهي ايرانزمين
بنشيند .حتي از آنسو نيز تورانيان ك ب وي اعتماد كردهاند ،نااميد مييوند و ازاينپا او
را دستكم ميگيرند؛ لذا فشاري عظيم بر روي هر دو قهرمان است ك گرة دراماتيک پردة
دوم را سخت و ديوار ميكند.
 .6حسي پیوسته از خط تهدید و تنش در صحنهها داشته باشید.
با حيل اي ك رستم در نار ِد اول ترتيب داد ،انتظار ميرود اگر در نارد دوم ،اينبار رستم،
سهراب را ب زمين زد با وي همانگون كند ك سهراب كرد و كار ب ناردِ سومي بينجامد؛
اما رستم نيرنگ ميكند و بعد از ب زمين زدن سهراب ،ب آييني ك خود وضع كرده
پايبند نميماند و پهلوي حريف را مييکافد .اينجاست ك تهديد و تنش ك از روز پيش
آغاز يده و خط پيوست اي را ساخت  ،ب اوج خود ميرسد؛ ولي با يگفتي ميبينيم ك اين
پيوستگي در پويانمايي يکست مييود.
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باید در پایان این پرده ،شرایطي بدتر از آغاز داشته باشد.

سهراب ك پهلوانان و اميدواران در پردة نخست آمده است در اينجا ب خنجر پدر
پهلويش دريده مييود و در آستانة مر قرار ميگيرد .در پويانمايي مطلق ًا با نيگن
صحن اي روب رو نمي يويم ،يرايط قهرمان در اين صحن ب بهترين حد خود ميرسد ك با
الگوي كريوولن ناسازگار است.
 .8هماوردِ شما باید نقشه یا برنامۀ زیرکانه و روشني داشته باشد.
در ياهنام رستم نقشة ظريف و زيركانة خود را عملي ميكند و حريفش را ب زمين
ميزند؛ اما در پويانمايي نقش يا برنامة زيركان اي در كار نيست .تنها تهمين تصادف ًا از روي
نشانة پژمردگي گل ،درمييابد ك فاجع اي در راه است و خود را ب ميدان رزم يوهر و
پسرش ميرساند.
اهداف پردة سوم:
پردة سوم را نيز ميتوان برابر با گرهگشايي دانست ك از پا مقدم يني و گرهافکني
ميآيد و يامل اين يش ويژگي است:
 .1با سر به سم

پایین بدوید .بههیچوجه لغزش جایي ندارد.

سهراب نشاني را ك ب بازو دارد ب رستم نشان ميدهد و ميگويد ك از دودمان نريمان
و فگرزنگد رستم دستگان است .رستم كگ سهراب را مييناسد بگ زاري مينشيند و از
كيكاووس نويدارو طلب ميكند .در پويانمايي افشاي راز پدروپسري آن دو از زبان تهمين
در پردة سوم آمده و از جذابيت اصل قص فاصل گرفت است.
 .2نقطۀ اوج را بزرگترین لحظه قرار دهید.
با تعلّل كيكاووس ،سهراب ب مر نزديکتر مييود .رستم ميخواهد ،خود نويدارو را
ن
بياورد .ميان راه ب او ميگويند سهراب او را ميخواند ،برميگردد و سواري براي آورد ِ
نويدارو ميفرستد« .وقتي ب اوج ميرسيم يستي اهميتي ندارد ،گونگي مهم است»
(كريوولن .)22 :1390،در ياهنام نقطة اوج با پشتوانة كهنالگويي و اساطيري برجست اي
همراه يده است؛ درحاليك در پگويانمايي نقط اوج را غافلگيران از نگو غيگرمنطقي
ميتوان دانست ك براي مخاطب آگاه از اصل داستان حيرتآور و براي تماياگر بياطال
بيهيجان است.
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 .3باید در پایان به حلوفصل برسید.
در پويانمايي حلوفصل همان گرهگشايي رابطة دو قهرمان از زبان تهمين است؛ اما در
ياهنام حلوفصلي پارادوكسي و غمانگيز داريم .سهراب بزرگواران پدر را آرام ميكند:
از اين خويشتن خستن اكنون

سود

نين بود و اين بودني كار بود
(فردوسي)296/1 :1396 ،

 .4این صحنه ،نتیجۀ تصمیم قاطع قهرمان در لحظۀ بحراني اس .
تصميم قاطع قهرمان در ياهنام اتفاق ميافتد و سهراب در آغوش پدر جان ميدهد؛ اما
ال نين صحن اي وجود ندارد .لحظة بحراني را تهمين رقم ميزند.
در پويانمايي اص ً
 .5قواعد دنیایتان را واضح و روشن بیان کنید.
در ياهنام قواعد تراژدي روين است؛ گويي از دست هيچكا ،هيچ كاري برنميآيد و
همة حوادث را دست تقدير رقم ميزند و كويش يخصيتها در دستيابي ب اهدافشان،
راه ب جايي نميبرد؛ اما همانطور ك گفت يد در پويانمايي ازآنجاك ژانر نامشخص يا در
حد داستاني سرگرمكننده ميماند ،قواعد دنياي داستان نيز بر هم ميريزد .هدف تراژدي
ك از نظر ارسطو يفقت (كتارسيا) است ،در پويانمايي متحقق نمييود .قص در پردة
سينما تمام مييود و تماياگر را درگير يستي خود (اگر اصل داستان را نداند) نميكند.
 .6پایانبندي شما باید در تداوم درونمایهتان باشد؛ باید قدرتمندترین لحظۀ
فیلم شما به لحاظ عاطفي باشد.
در ياهنام  ،رستم پيروز ،اما درواقع ناكام است .همانطور ك ب نظر ميرسيد از ابتدا
ن رخش ب سمنگان ،آينايي رستم با تهمين  ،ازدواج آنها و ب دنيا آمدن
هم يز (از رفت ِ
سهراب) ب دست سرنويت صورت گرفت  ،از مر ِ پسر ب دستِ پدر نيز از همين دست ياد
مييود « :نين بود و اين بودني كار بود» .ب نظر ميرسد ،در پويانمايي بيشترين تجمع
بار ضعف روايي در همين پايانبندي بايد ك با درونماية اثر همسويي ندارد.
قدم  :5طرح کلي
هر فيلمنام ب س پرده تقسيم مييود .هر يک از اين پردهها از مجموعگ سگکاناهايي
تشکيل يده است ك خود اين سکاناها صحن هايي را يامل مييوند و ايگن صگحن ها از
ضرباهنگهايي تشکيل يده است ك در جاي خود از سطور گفتوگوها و كنشها يا نماهگا
حاصل مييوند .طرح كلي (يا همان فهرسگت صگحن ها) بايگد دسگتكم از پنجگاه صگحن
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تشکيل يده بايد :پانزده تا در پردة اول ،بيستوپند تا در پردة دوم و ده تا در پگردة سگوم.
تمامي اين صحن ها بايد براي پيشبُرد داستان ضروري بايگد .هگر كگدام بايگد يگک «علگت
وجودي» دايت بايد و در پايان هر صحن بايد در وضع موجود متن تغييري حاصگل يگده
بايد (كريوولن .)48 :1390،در پويانمايي تنظيم طرح كلي ب قاعده اسگت و صگحن هگا تقرياگاً
برابر الگوي كريوولن هستند ،تغييرات نيز در پايان هر صحن اتفگاق مگيافتگد؛ ولگي بحگث
اصلي تغييرات محتوايي است ك خارج از ساختار طرح كلي است.
در جدول زير ب صورت مقايس اي الگگوي كريگوولن را بگا يگاهنام و پويانمگايي تطايگق
دادهايم:
الگوي اقتباس کریوولن

شاهنامه

پویانمایي

قدم  :1يک كلم

سرنويت

ماهم

قدم  :2دو جملة كليدي

تراژدي -اسطورهاي-حماسي

يک فيلم اسطورهاي-حماسي

جملة دوم -پيرنگ

قصة تراژيک و حماسي پسركشي

قصة سرگرمكننده

قدم  :3هفت بزر * يخصيت
اصلي كيست

سهراب

سهراب

* داستان واقع ًا دربارة كيست سفر
او يست

سهراب -يافتن و ب تخت نشاندن پدر

سهراب -يافتن و ب تخت
نشاندن پدر

 .1مشخّصاً سرنويت كسي را
ميخواهيم دناال كنيم

سهراب

سهراب

 .2خواست  ،نياز ،ميل يخصيت
اصليتان يست

سهراب -يافتن و ب تخت نشاندن پدر

سهراب -يافتن و ب تخت
نشاندن پدر

يزي او را از
 .3كسي يا
دستيابي ب خواست اش بازميدارد

افراسياب ،هومان ،بارمان ،هجير ،رستم
و كيكاووس

افراسياب ،هومان ،بارمان،
هجير ،رستم و كيكاووس

 .4گون در پايان ب ييوهاي جالب
و غيرمعمول ب خواست اش ميرسد

سهراب با نشان دادن مهرة بازويش ب
رستم ميفهمد ك كشندة او پدرش
است.

پايان خوش يناختن پدر و
پسر

 .5با پايان داستان ب اين ييوه سعي
يزي بگوييد
داريد

قطعيت سرنويت

ايمان ب بخت و اقاال

 .6گون ميخواهيد داستانتان را
تعريف كنيد

داناي كل

داناي كل با ابزارهاي متنو
بصري

 .7يخصيت اصلي و فرعي گون در
داستان تحول مييابند

سهراب كشت مييود و تحول منفي
دارد ،در واپسين دقايق زندگيش با
يناخت پدر تحولي مثات و ناكام
مييابد.

سهراب ب اصل وطني و
زيستي خود ميرسد ،ولي
تمهيدات اين تحگول در
صحن هاي پيشيني ندان
قوي يده نشدهاند
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قدم  :4نمودار صحن اي  .1بايد ايدة
اولي تان گيرا بايد.

يکارگاه

در تاريکي فرورفتن توران
زمين

 .2همذاتپنداريِ خواننده را
برانگيزد.

آري

خير

 .3يخصيتها را پراكنده و سريع
معرفي نکنيد.

آري

خير

 .4بايد يز مهمي در معرض خطر
بايد.

دفا از مرزوبوم

روينايي و خويي مردم توران
زمين

 .5تماياگرتان را با مشکل دراماتيک
گير بياندازيد.

مهره ب بازو يا گيسوي پسر يا دختر
رستم

مهره ب بازو يا گيسوي پسر يا
دختر رستم

 .6يک حادثة محرّک دايت باييد.

كيكاووس بيكفايت است و رستم
يايستة پادياهي است.

كيكاووس بيكفايت است و
رستم يايستة پادياهي است.

 .7ضرورت دستيابي يخصيت اصلي
ب اهداف يا فقدان آنها را بازگو
كنيد.

سهراب نميتواند پدر را ب تخت
پادياهي بنشاند.

سهراب پدر را مييناسد و از
نتايد اين يناخت ما آگاه
نمييويم.

 .8در رخش براي سوق ب پردة
دوم ،هيجانانگيز باييد.

باخاري همگان از نسات رستم و
سهراب و بيخاري آن دو

باخاري همگان از نسات رستم
و سهراب و بيخاري آن دو

 .9در اين پرده ،ژانر بايد
مشخصيده بايد.

تراژدي

سرگرمي

اهداف پردة دوم :داستانتان را بسازيد.

هجير رستم را نشان نميدهد ،ژندهرزم
كشت مييود.

هجير رستم را نشان نميدهد،
ژندهرزم كشت مييود.

 .2توقّعات را وارون كنيد ،ريسکهاي
بزر تر بسازيد.

فريب دادن رستم ،سهراب را

فريب دادن رستم ،سهراب را

 .3موانع جالب و جالبتر براي
ممانعت از دستيابي او ب اهدافش
طراحي كنيد.

هم يز دستب دست هم ميدهد تا
مانع سهراب از يناخت پدرش يوند

هم يز دستبگ دست هم
ميدهد تا مانع سهراب از
يناخت پدرش يوند اما
تهمينة نقش همة موانع را پاک
ميكند.

كسلكننده نااييد؛ ورّاج نااييد.

-

-

مشکل دراماتيک را پررنگ كنيد .اگر
يکست بخورد مييود

رستم اگر يکست بخورد ،ايران از
دست ميرود .سهراب پدر را نمييابد.

رستم اگر يکست بخورد ،ايران
از دست ميرود .سهگراب پدر
را نمييابد.

 .6حسي پيوست از خط تهديد و
تنش در صحن ها دايت باييد.

وجود دارد

وجود دارد

 .7ضرورتاً يخصيت بايد در پايان اين
پرده،يرايطي بدتر از آغاز دايت بايد.

سهراب در آستانة مر

است.

سهراب خويحال از يافتن پدر
است.
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 .8هماوردِ يما بايد نقش يا برنامة
زيركان و رويني دايت بايد.

رستم نقشة ظريف و زيركانة خود را
عملي ميكند و حريگفش را ب زمين
ميزند.

نقش يا برنامة زيركان اي دركار
نيست ،تهمين خود را ب
ميدان رزم يوهر و پسرش
ميرساند و آنها را معرفي
ميكند.

اهداف پردة سوم:
با سر ب سمت پايين بدويد.
ب هيچوج لغزش جايي ندارد.

سهراب مهره را نشان ميدهد و رستم
با حقيقت روبرو مييود.

افشاي راز پدروپسري آن دو از
زبان تهمين

 .2نقطة اوج را بزر ترين لحظ قرار
دهيد.

نقطة اوج با پشتوانة كهنالگويي و
اساطيري برجست اي همراه يده است

نقط اوج را غافلگيران از نو
غيرمنطقي ميتوان دانست

 .3بايد در پايان ب حلوفصل برسيد.

حلوفصلي پارادوكسي و غمانگيز؛
سهراب بزرگواران پدر را آرام ميكند

حلوفصل همان گرهگشايي
رابطة دو قهرمان از زبان
تهمين

 .4اين صحن  ،نتيجة تصميم قاطع
قهرمان در لحظة بحراني است.

تصميم قاطع قهرمان اتفاق ميافتد و
سهراب در آغوش پدر جان ميدهد

تصميمي وجود ندارد.

 .5قواعد دنيايتان را واض و روين
بيان كنيد.

قواعد تراژدي روين است؛ سرنويت
كار خودش را ميكند.

قواعد خالف انتظار تراژدي
است.

 .6پايانبندي يما بايد در تداوم
درونماي تان بايد؛ بايد
قدرتمندترين لحظة فيلم يما ب
لحاظ عاطفي بايد.

سگرنگويت پسگر را بگ دست پسر
ميكشد.

بگخت پگدر و پگسر را بگ هگم
مييناساند.

نتیجهگیري
در بررسي فرآيند پند قدمي اقتااس كريگگوولن و اصگل داستگگان «رسگتم و سگهراب» و
فيلمنامة اقتااسي آن ،اين نتيج ب دست آمد ك اصل قص  ،جمالت كليدي ،يخصيتهاي
اصلي ،پرسشهاي محوري دربارة وي ،پايان داستان ،درونماية اصگلي آن و سگاختار روايگي
در اصل داستان با الگوي اقتااسي كريوولن كامالً منطاق است؛ امگا در فگيلمنامگة اقتااسگي
دالوند اين انطااق مختل يده و ساختار اصلي داستان ب هم ميريزد .اين داسگتان منطاگق
با اصول فيلمنام نويسي پيش ميرود و نيازي ب تغيير اساسي در داستان وجود نگدارد؛ امگا
فيلمنام نويا در پويانمايي در انتخاب نو اقتاگاس تگا حگدي سگردرگم اسگت و نتوانسگت
نسات ب اصالت و يهرت داستان و هدفي ك خود براي فيلمنام اش برمييگمرد ،مطابقگت
ايجاد كند .فيلمنام نويا ميتوانست با تغييراتي در يخصيت ،فضگا ،مکگان ،زمگان و ديگگر
عناصر ،پايانِ اصلي داستان را تغيير ندهد؛ اما در روحِ داستان ،ادامة زندگي سهراب را نگ از
نظر جسمي كگ از نظر حماسي و پهلواني ،ب فراخور هدف اصلي فردوسي ك حفظ وطگن،
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حتي ب قيمت فداكردن پسر است ،ب بيننگده بنمايانگد و تصگوير زنگدة عشگق بگ وطگن را
ب عنوان دليل انتخابِ پسركشيِ رستم ،ب تصوير بکشد .درصورتيكگگ فيگگلمنامگگ نگگويا
ميخواست ،تصويري جديد خلق كند ،بايد لوازمش را فراهم مگيكگرد؛ يعنگي بگا توجگ بگ
اقتااسِ «ملهم از» ،كلِ فيلمنام  ،يااهت دوري ب داستان اصلي مييافت و با ايجگاد تغييگر
اساسي در وقايع و يخصيتها ،فيلمنام اي ديگر خلق ميكرد تا بينندة آيگنا بگ داسگتان،
غافلگير نمييد و فيلم در پرداخت نين قصة اصيلي د ار ياهة «تحريف» نميگشت.
ديگر اينك بنا ب تعريف ارسطو و ب تاع آن كريوولن از تراژدي ،پويانمايي دالوند،
ژانر ادبي خود را با تغييرات در الگوي ساختاري ،تغيير ميدهد ،موقعيتي ك وي ب ويژه در
سکانا پاياني ميآفريند ،از نو «كرداري يگرف» و «يفقت و هراس» ب يمار نميآيد؛
لذا اطالق تراژدي ب اين اثر درست نيست و نهايت ًا ب ند نتيجة حايي اي اياره مييود:
اينك در اثري ك مناع اصلي آن ،ياهنام است ،بدون اياره ب فردوسي و ياهنام  ،تنها
در ابتداي فيلم ب ذكر بيت «ب نام خداوند جان و خرد »...بسنده يده است .عالوه بر اين،
با توج ب اينك خود كارگردان ،اذعان دارد ك هدف اصلي او ،مخاطب خارجي بوده و
براي اكران فيلم ،در خارج از كشور سرماي گذاري كرده است ،اين بيت براي مخاطاان
خارجي ناآيناست و نميتواند نشان اي از ياهنام انگايت يود .ديگر اينك بهتر بود ،در
ابتداي فيلم ،نو و مناعِ آن حداقل در حد ايارهاي كوتاه ،اقتااس ،بردايت آزاد ،با الهام از،
نيز ميگرديد.
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تحلیل شخصیتپردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ
اصیلِ مارتین هایدگر
سید آریا

قریشي

كاريناسي اريد ادبيات نمايشي ،گروه هنرهاي نمايشي و موسيقي ،دانشگاه تهران ،ايران
تاریخ دریاف 1399/9/2:
تاریخ پذیرش1399/12/8 :

چکیده

يکي از مهمترين علل تأثيرگذاري داستان رستم و اسفنديار ،ييوة تقابل دو يخصيت
اصلي است .برخالف اكثر ناردهاي ُرخداده در ياهنام  ،رستم و اسفنديار تا پيش از جدال
با يکديگر همواره در يک جاه قرار دايتند .بنابراين ب نظر ميرسد ديگر ن با خير و
يرّ متعارف روب روييم و ن با سوءتفاهمي از آن دست ك در داستان رستم و سهراب
اتفاق افتاد .ب همين دليل ،ويژگيهايي ك اين دو يخصيت را رودرروي هم قرار داده ،از
ت رستم
ن دو يخصي ِ
اهميتي ويژه برخوردار مييود ب طوريك تحليل تفاوتهاي بنيادي ِ
و اسفنديار ،يکي از راههاي كشف علل تأثيرگذاري اين داستان ب يمار ميرود .براي
رسيدن ب اين هدف ،پيش از هر يز نياز است ك با پيدا كردن معياري مناسب ،راهي
براي طاق بنديِ ويژگيهاي رفتاريِ دو يخصيت اصليِ اين داستان ب دست بياوريم .در
ش رو ،كويش يده تا بر اساس آرايي ك مارتين هايدگر در مورد ريش هاي
پژوهشِ پي ِ
يکلگيري «زندگي اصيل» و تفاوتهاي آن با «زندگي غير اصيل» مطرح كرده،
ن دو يخصيتِ اصلي داستان رستم و اسفنديار بررسي يده و نقش اين
تفاوت هاي بنيادي ِ
تفاوتها در مسير حركت داستان و ب سرانجام رساندنِ آن موردتوج قرار گيرد .نتايد اين
پژوهش نشان ميدهد ك تحليل يخصيتپردازي در داستانِ رستم و اسفنديار بر اساس
نظرية هايدگر ،ن تنها ميتواند ما را ب دركي روينتر از ريش هاي اختالف ميان اين دو
ض اسفنديار را هم توجي كند.
يخصيت برساند؛ بلک برخي از رفتارهاي ب ظاهر متعار ِ
کلیدواژهها :رستم ،اسفنديار ،ياهنام  ،فردوسي ،مارتين هايدگر ،دازاين ،زندگي اصيل.

ariaghoreishi@ut.ac.ir
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مقدمه
از نظر داستاني ،ميتوان ريشة رويارويي بين رستم و اسفنديار را تا ميل گشتاسپ ب
حفگظ تاجوتخت و بهان جويي و دستور غيرمنصفانگ اش خطاب بگ اسفنگديگار براي
ل
دستگيري رستم دناال كرد؛ اما در مقاطعي از داستان ،ب نظر ميرسد ك اين مشک ِ
بيروني ،قابلحل است .ازيکطرف ،اسفنديار ك در ابتدا در مقابل دستور پدرش از رستم
حمايت كرده ،مي تواند از دستور او سرپيچي كند .از سوي ديگر ،هم رستم و هم اسفنديار
پيشنهادهايي جهت مصالح ب طرف مقابل ميدهند؛ اما ن رستم خواست هاي اسفنديار
را قاول ميكند و ن اسفنديار ب پيشنهادهاي رستم تن ميدهد .بنابراين درک كامل
گونگي گسترش تنش ميان دو يخصيت اصلي داستان ،بدون توج ب عوامل دروني،
امکان پذير نيست .اين تعارض دروني ميان رستم و اسفنديار ،از اختالف عقايد آن دو
سر شم ميگيرد؛ اختالفي ك خود را در تفاوت ميان ايدهآلها و تصميمهاي آنها نشان
ن موجود در يخصيت
ميدهد .از اين جنا  ،نکتة كليديِ اين داستان ،تفاوتهاي بنيادي ِ
رستم و اسفنديار است ك راه توافق را سد كرده و آن دو را ب سمت جنگي ويرانگر
ميكشد.
ي اصيل و غير
مارتين هايدگر 1،در نظري اش در مورد تفاوتهاي موجود ميان زندگ ِ
عواملي باعث مييوند تا وجود يک انسان ب سمتِ اصالت
اصيل ،ب اين ميپردازد ك
پيش برود و در اين صورت ،آن آدم تفاوتهايي با ديگراني پيدا خواهد كرد ك ب آن
اصالت دست پيدا نکرده اند .با بررسي برخي از جزييات داستان رستم و اسفنديار ،ب نظر
ميرسد ك ميتوان بسياري از تفاوتهاي اساسيِ دو يخصيت اصليِ اين داستان را در
قالب تفاوت ميان يک زندگي اصيل و يک زندگي غير اصيل بررسي كرد و ب دركي از
ريش هاي برخي از رفتارهاي آن دو ك ب ناردِ خونينِ نهايي منجر مييود ،رسيد.
از سوي ديگر ،برخي از كنشهاي يخصيتها و اطالعاتي ك در مورد اسفنديار ب ما
داده مييود ،همخوانيِ نداني با يناختي ندارند ك در بخشهاي ديگر همين داستان
(يا ديگر داستانهاي ياهنام ) از او ب دست آوردهايم؛ اما با تحليل رفتارهاي رستم و
اسفنديار و اطالعات منتقليده در مورد اين دو بر ماناي نظرية زندگي اصيل ،ميتوان

)Martin Heidegger (1889-1976

1
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برخي از اين تعارضات را حل كرد .بنابراين اين ييوة تحليلي ،ميتواند ما را در درک بهتر
مسير حركت داستان رستم و اسفنديار ياري كند.
پیشینۀ پژوهش :در مورد داستان رستم و اسفنديار پژوهشهايي پريمار انجام يده و
عدهاي نيز ب تقابلهاي يخصيتي در اين داستان اياره كردهاند ك ميتوان ب نمون هاي
زير اياره كرد:
در مقالة «داستان رستم و اسفنديار و نمايشنامة مکاث» (هايميان و بهراميپور،)1388 :
اسفنديار ،هم ون مکاث ،يخصيتي سركش پندايت يده ك فرد پليدي نيست؛ اما در
آرزوي رسيدن ب هدفي جاهطلاان (تاجوتخت) از مرزهاي يرافت و انسانيت عاور ميكند
و همين او را ب كام مر ميفرستد.
كزازي ( )1366در مقالة «ستيز ناسازها در رستم و اسفنديار» ،هر دو يخصيت اصلي را
د ار دوراهيهايي سخت مي داند .تغيير مسيرهاي اسفنديار در طول داستان نايي از
ي او است و رستم هم بر سر دوراهي تن ب بند دادن يا ماارزه با اسفنديار
كشاكش درون ِ
قرار دارد.
ستّاري ،صفّار حيدري و محرابي كالي ( )1394در مقالة «يخصيت رستم بر اساس
داستان رستم و اسفنديار در ياهنام و نظرية خوديکوفايي آبراهام مزلو» ،رستم را در
اين داستان نمونة يخصيتي ميدانند ك طاق نظرية مزلو ب خوديکوفايي رسيده است.
ب عقيدة نويسندگان ،در اين داستان بر برتري جسمي ،روحي ،يخصيتي و معنوي رستم
تأكيد يده است.
هم نين حسيني و محمدزاده ( )1385در مقال اي با عنوان «بررسي ساختار تقابل
رستم و اسفنديار در ياهنام بر اساس نظرية تقابل لوي استروس» ،عوامل دروني را
ن بهي را
محرک اصلي اين دو پهلوان در مسير رويارويي دانست اند .هر دو يخصيت دي ِ
پذيرفت اند و از اين جنا تقابلي با يکديگر ندارند؛ اما تعارض آنها در اين است ك رستم
هرگز تن ب بند نميدهد و اسفنديار هم پر از ميل قدرت است و هيچگون فرمانناپذيري
را نميپسندد .همين تعارض است ك منجر ب نارد مييود.
دازاین :واژة دازاين1از تركيب دو واژة آلماني ( Daب معناي «آنجا») و ( Seinب معناي
«هستي») تشکيل يده است .بنابراين معناي ظاهريِ دازاين« ،آنجا بودن» يا «آنجا
1Dasein
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هستن» است .در آلمانيِ محاورهاي ،واژة دازاين ب معناي «وجود»1ب كار ميرود (راتال،

 .)23 :1388فيلسوفان آلماني غالا ًا از اين واژه ب همين معنا استفاده كردهاند؛ اما هايدگر
اين واژه را با معناي ظاهري ب كار ميبرد (حنايي كاياني .)190 :1375 ،هر ند آن را براي
دست اي خاص از پديدهها مورد استفاده قرار ميدهد و ن تمام پديدههايي ك وجود دارد.
هايدگر در فلسفة خود ،بحثِ يناختِ مفهومِ «هستي» را موردتوج قرار ميدهد.
درواقع  ،پرسش بنياديِ فلسف نزد هايدگر ،پرسش در مورد مفهوم «وجود» يا «بودن»2

است (.)Pierce, 2015: 457
ما با اناوهي از هستيها يا بايندگان3روب روييم :از اتمها تا درختان ،كوهها و ستارهها.
طاق اين تعريف ،هر يزي را ك دربارة آن بتوان گفت ك آن «هست» ،ميتوانيم يک
«باينده» يا «هست» بدانيم (مکكواري)24-23 :1396 ،؛ اما آيا ميتوان هيچ بايندة (يا
ب هستي انتخاب كرد هايدگر با
هستندة) خاصي را ب عنوان نقطة يرو ِ تحقيق در با ِ
دادن پاسخ مثات ب اين پرسش ،آن باينده را دازاين ميداند.
تفاوت اساسي دازاين با تمام بايندگان ديگر اين است ك او بايندهاي
«هستييناختي» است .يعني ب بحث از اساسِ هستي خودش ميپردازد (حنايي كاياني،
 .)189 :1375گر

هايدگر ب ندرت تعريفي صري از دازاين ارائ ميدهد و در عوض،

يزي «نيست» يفاف
معموالً ميكويد تا اين مفهوم را با اياره ب اينك دازاين
كند؛ اما يکي از معيارهايي ك ب صراحت در مورد دازاين مطرح ميكند اين است ك

دازاين لزوم ًا نوعي يناخت از بودن يا هستي را در خود دارد (.)Stroth, 2015: 245-247
درواقع ،دازاين ن تنها هست؛ بلک هستيش براي او مسأل است (راتال .)25 :1388 ،ب اين
اعتاار ،دازاين را ميتوان بايندهاي دانست ك قادر ب جستوجو در مورد مفهوم وجود
است ( .)Pierce, 2015: 438اين ،نکت اي است ك دازاين را از اغلب بايندگان طايعي ديگر
متمايز ميگرداند (راتال .)25 :1388 ،در حقيقت ،دازاين بايندهاي است ك تا حدي در
قاال آن يزي ك هست ،مسؤوليت دارد و ميتواند آن را تااندازهاي تغيير دهد .با اين
تعريف ،دازاين مفهومي است ك هايدگر براي يخصيت انساني (يا اگر بخواهيم دقيقتر

1Existence
2Being
3Entities
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بگوييم ،يکلي از بودن ك منحصر ب انسانها است) ب كار ميبرد (.)Pierce, 2015: 438
راك وجود انساني ،تنها وجودي است ك دركي از هستي يا بودنِ خود دارد
324

 .)1984:آن

( Guignon,

ي
هايدگر را ب نظرية زندگي اصيل ميرساند ،بررسي همين تواناي ِ

دازاين در ايجاد تغيير در گونگيِ بودنش است.
جه دهي احساسات :فلسفة هايدگر بيشتر ب برهمكنش دازاين و جهانِ پيرامون
ط اطراف رخ ميدهد و فعلوانفعاالت دروني) را در
ميپردازد و هر دو (آن در محي ِ
ت دازاين مؤثر ميداند .از ديد هايدگر ،يکي از ويژگيهاي دازاين« ،در جهان
تعيينِ وضعي ِ
بودن» يا در معنايي عموميتر« ،آنجا بودن» است :دازاين در جهاني وجود دارد ك
بسياري از ويژگيهايش توسطِ او قابل تغيير نيست؛ اما منظور هايدگر از در جهان بودن يا
ن يک وجود دانست مييود ،با آن در مورد
آن «هستي در جوارِ» جهان ب عنوا ِ
ن ديگر مطرح يده ،يک تفاوت مهم دارد« :ن نان است ك هستندهاي ب نام
بايندگا ِ
«دازاين» و هستندة ديگري ب نام «جهان» «پهلو ب پهلوي» هم بايند» (هايدگر:1386 ،
 .)175در اينجا با يک مجاورتِ صرف روب رو نيستيم؛ بلک اين همجواري ،مستقيم ًا بر
آن دازاين «هست» ،تأثير ميگذارد.
ن محيطِ پيرامونِ خود تغيير
با وجود اين ،هر ند يايد دازاين نتواند در بسياري از اركا ِ
ايجاد كند ،ميتواند از بسياري از آنها بهره گيرد .ما در طول زندگيمان بارها با عناصر يا
بايندگاني هم ون گياهان ،دريا ،كوه و غيره روب رو مييويم .اين بايندگان ممکن است
از ديد ما صرفاً عناصري بايند ك در جهان قرار دارند .در صورت پذيرش نين
ديدگاهي ،اين عناصر صرفاً ،آنطور ك هايدگر نامگذاري ميكند« ،تودست» 1هستند؛
عناصري ك صرفاً در مقابلِ ما قرار دارند.
اما ممکن است همين عناصر را با توج ب كاربر ِد عمليشان موردتوج قرار دهيم :يک
تک وب ميتواند براي ساختن خان ب كار آيد و ب ما كمک كند تا با آن قايق بسازيم و
غيره .در نين يرايطي ،آن تک وب ديگر يک عنصرِ تودست نيست؛ بلک ب عنصري
ت درونيش
«دمدست» 2تاديل يده است؛ عنصري ك بدون نياز ب تغيير ماهي ِ
(ب عنوانمثال ،تركيب ييمياييِ آن) ميتوانيم از آن ب صورتي عملي براي اهداف خود

1Present-at-hand
2Ready-to-hand
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استفاده كنيم .بنابراين درست است ك دازاين نميتواند بسياري از يزها را تغيير دهد
ن خود را تعيين كند)؛ اما يک
(همانطور ك يک انسان نمي تواند محلّ تولد يا والدي ِ
بايندة منفعل نيست و ميتواند از بسياري از يزهايي ك در جهان هستند ،ب سود خود
بهرهبرداري كند .پا آن هايدگر در اين بحث موردتوج قرار ميدهد ،تأثيرپذيريِ
دازاين از جهان در عين استفاده از ويژگيهاي بايندههاي ديگر ب سود خود است.
ب آرام در حال
اما اين برهمكنش گون يکل ميگيرد فرض كنيد در يک ي ِ
پيادهروي در يک كو ة تاريک با فضايي آرامشبخش هستيد .ناگهان صداي خشخش و
سپا نزديک يدنِ سريعِ يک فرد را ميينويد .در اين يرايط ،احتماالً بدون اينك
ت روحي و فيزيکي بر خود دايت باييد ،تحولي در يما رخ
ل تغييرا ِ
قصدي براي اِعما ِ
ب
خواهد داد .تعرق ،انقااض ماهيچ ها ،تپش قلب ،ناپديد يدنِ آرامش و ايجاد اضطرا ِ
نايي از احتمالِ مورد هجوم قرار گرفتن .اين تغييرات ،الات در درونِ دازاين رخ ميدهد و
اين ،يعني خو ِد دازاين در اين فعلوانفعاالت نقش دارد؛ همانطور ك يک دازاين ممکن
است ب فکر فرار بيافتد و يک دازاين ديگر تصميم بگيرد ك با دست خالي ب مصاف آن
فرد نايناس (ك ممکن است خطرناک بايد يا ن ) برود؛ اما در هر حالت ،بخشي از اين
تغيير نايي از عواملي است ك در كنترل دازاين نيست (راتال .)52-51 :1388 ،اين
فعلوانفعاالت ،نشاندهندة «در جهان بودن» است .ما در دنيا وجود داريم و خواست يا
ناخواست با پديدههاي اطراف وارد تعامل مييويم .هايدگر يادآوري ميكند ك ما حتي
پيش از آنك متوج خودِ عنصرِ ترسناک يويم ،از آن ميترسيم .آن موجودِ نايناس ،در
ابتدا ترسناک است و سپا ب ما يناسانده مييود (هايدگر .)353 :1386 ،يعني اين تعامل
حتي پيشازاين ك يناخت دقيقي از طرفِ مقابل ب دست بياوريم ايجاد مييود.
اما اين ترس ،فقط بارِ منفي ندارد .بسياري از پديدههاي ديگري ك پيش از وقو
اضطراب براي ما معنايي ندايتند ،اكنون ب گون اي ديگر موردتوج قرار ميگيرند :يک
كو ة فرعي ،راغي روين و صداي قدمزدن افرادي در خيابان مجاور ،يايد تا پيش از
بروزِ ترس براي ما اهميتي ندايت؛ اما اكنون ب هر كدام از آنها ب عنوان راهي احتمالي
براي فرار ميانديشيم .تمام آن پديدهها پيشازاين براي ما پديدههايي تودست بودهاند؛ اما
وقو نگراني باعث مييود ك همة اين موارد ب گزين هايي دمدست تاديل يوند .پا
ترس ايجاديده ،ب جهتگيري ما كمک ميكند و در اين يرايط ،هر پديدهاي را بر اساس
كاركردي ك براي ما دارد موردتوج و بررسي قرار ميدهيم.
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آگاهي از فناپذیري و وجود اصیل :مفهومِ اصالت نقشي مهم در فلسفة مدرن دايت
و بيش از هم در سنت اگزيستانسياليستي ،از كييركگارد 1و نيچ  2تا هايدگر و
ب

سارتر3،

شم خورده است ( .)Pierce, 2015: 435باوجود اين ،اين مفهوم تا پيش از هايدگر با دو

پرسشِ جدّي روب رو بود .اول اينك گون ميتوان اصالت را تشخيص داد و دوم اينك
طور ميتوان آن را ب وجود آورد .بحثي ك در مورد نظريات افرادي ون كييركگارد و
نيچ درزمينة اصالت وجود دايت اين بود ك گون ميتوان نظرات آنها را با معيارهاي
عيني تشخيص داد .ب عنوانمثال اين پرسش پيش ميآمد ك گون يک نفر ميتواند
ب طور نساي مسير پيشر فت يک فرد در راه ب دست آوردن اصالت را ارزيابي كند
(1995: 61

 .)Golomb,در فلسفة هايدگر است ك ايدة اصالت براي اولين ب يکلي
(.)Pierce, 2015: 438

نظاممند موردتوج قرار ميگيرد
تاكنون متوج يدهايم ك محيطِ پيرامون دارد محدوديتهايي را ب ما تحميل كرده و
در احساسات و تصميمگيريهاي ما اثر ميگذارد .سؤال اساسي اين است ك ما در قاال
رويكردي را در نظر ميگيريم .هايدگر با حالتي يرو ميكند ك آن را
اين محيط،
ن
وجودِ هرروزي 4مينامد؛ حالتي ك احتماالً در بسياري از انسانها وجود دارد .جها ِ
هرروزي يعني جهانِ وظايفِ ماتني بر عادت و طُرُقِ متداول و مرسوم (مکكواري:1396 ،
 .)43وجودِ هرروزي ،عمدت ًا تحت تأثير قالبهايي است ك از جهان اطراف ب او تحميل
مييود .در اين يرايط ،ديگر عناصرِ محيطِ پيرامون ب عناصري دمدست تاديل نمييود؛
بلک اين دازاين است ك ب بخشي از محيط تأثيرگذار اطراف مادّل مييود .نين
وجودي ،ديگر متعلّق ب خود نيست؛ بلک از سوي قدرتهاي بيروني پيکربندي مييود.
ماهيتِ وجودِ هرروزي ،ن ب دست خود ،بلک توسط ديگران تعيين مييود .از برنام هاي
تلويزيوني ك تمايا ميكنيم تا غذاهايي ك ميخوريم و ييوههايي ك طاق آن لااس
ي ما توسط ديگران تعيين مييود (راتال .)80-79 :1388 ،در
ميپوييم ،تمام ابعادِ وجود ِ
يکل سادهاش ،وقتي ما ب دليل ميل و ديدگاه ديگران تن ب ازدواج ،تغيير ريتة تحصيلي
يا هر تصميم ديگري ميدهيم ك مطابق معيارهاي خودمان نيست ،تن ب زندگي هرروزي
)Søren Kierkegaard (1813-1855

1

2Friedrich

)Wilhelm Nietzsche (1844-1900
)Sartre (1905-1980
4Every dayness
3Jean-Paul
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دادهايم .هايدگر اين وجود را ،وجودِ «از خود ناوده» يا «غير اصيل»1مينامد؛ وجودي ك
ي غي ِر هرروزي خود را سركوب كرده است .وجودِ از خود ناوده منجر ب
امکانهاي هست ِ
زندگي غير اصيل مييود.
اين يکل از زندگي ،ساده تر از زير پا گذايتن الگوهاي عمومي است .زندگي غير
اصيل ،ميتواند نقشي تسکيندهنده دايت بايد؛ راك باعث مييود از مواجه با آن
ك رويارويي با آن براي ما ناخويايند است ،اجتناب كنيم ( .)Young, 2003: 114هايدگر ب
ياد ما ميآورد ك معيارهاي عمومي توسط همگنان  1ب وجود آمده ،يا آنطور ك دقيق ًا
هايدگر ميگويد« ،همگنان هر داوري و عزمي را از آنِ خود جا ميزند» و بنابراين با ِر

ن خاص بردايت مييود (هايدگر.)325 :1386 ،
پاسخگويي و مسؤوليت از دوشِ يک دازاي ِ
بااينحال ،وجودي ك ب زندگي غير اصيل د ار يده بايد ،آزاد نيست .اين دازاين ،پيش
از آنك يرو ب تفکر و تصميمگيري براي خويشتن كند ،با دركي خاص از خود و جهان
روب رو مييود؛ دركي ك ديگران ب او تلقين كردهاند .نين وجودي ،هرگز در موقعيتي
قرار نگرفت ك ييوة خاص هستيِ خود در جهان را مستقل از هرگون ارتااط با ديگران،
ابدا كند (راتال .)77 :1388 ،هايدگر ب اين اياره ميكند ك دازاين در نين يرايطي در
فعلوانفعاالت هرروزه گم مييود و در اين صورت ،هستيش ب سمت ديگران ميل كرده و

ديگر نميتواند «خودش» بايد (.)Stroth, 2015: 252
اما وجود «ازخود بوده» يا اصيل2از هرروزي بودن فراتر ميرود .دازاينِ از خود بوده ،با
معيارهاي خود ب پيش رفت و ب جاي فرافکني ،مسؤوليت آن هست را ميپذيرد .در
اين يرايط ،دازاين با آزاديِ واقعي تصميمگيري خواهد كرد« :هستي من متعلق ب من

است .كسي ك من هستم ،خصيصة من و ن هيچكا ديگري است» (راتال.)26 :1388 ،
پذيرش مسؤوليت كاري ديوار است؛ اما آزادي حقيقي زماني ب دست خواهد آمد ك اين
مسؤوليت را ب عهده بگيريم :آزادي و مسؤوليت دست در دست يکديگر دارند (هرگنهان،

.)714 :1393
عاملي باعث مي يود ك ب سمت وجود اصيل حركت كنيم اولين موردي ك
اما
هايدگر مورد تأكيد قرار ميدهد« ،مر » است .روي كاغذ ،همة ما ميدانيم ك فناپذيريم
1Inauthentic
2Authentic
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و يک روز خواهيم مرد؛ اما غالااً اين نکت را ب دست فرامويي ميسپاريم .ب عاارتديگر،
رفتار و تصميمگيريهاي بسياري از ما در طول زندگي ،ب گون اي است ك گويي عمر
جاويدان خواهيم دايت .آن باعث مييود ك كمتر ب فناپذيري خود توج كنيم،
اضطرابي است ك اين فکر در ما ايجاد ميكند.
ي
معمولترين يکل فرار از اضطرابِ مر  ،ادغاميدن با عرفهاي بييکل و غيريخص ِ
ي همراه با
«همگنان» است .اين حل يدن ،ب عدم اصالت ،خودباختگي و ناتواني در زندگ ِ

مسؤوليتپذيري منجر مييود (.)Laceulle, 2018: 201
اما اگر كسي اضطراب مر را بپذيرد ،گامي مهم در راه حركت ب سمت زندگي اصيل
بردايت است .اگر اضطراب مر را نپذيرفت و فرض كنيم ك آينده تا بينهايت ادام
دارد ،پا ب طورجدي ب فوريتي ك در زندگي وجود دارد نخواهيم انديشيد .پا يکي از
يروط رسيد ن ب زندگي اصيل ،پذيرش فناپذيري است .در اين حالت ،ما با نيستي روب رو
خواهيم يد و در اين حالت است ك ييفتگي ما نسات ب هستها گسيخت خواهد يد.

در حالت نگراني ،رابطة معمول ميان دازاين و هستها از هم ميپايد (كراوس.)275 :1384 ،
بنابراين هستي اصيل براي هايدگر داللت دارد بر يجاعت مواجه با اين موقعيت غير
قابل فرار انساني .تنها در مواجه با مر ِ خودمان است ك ميتوانيم معناي هستيمان را
جستوجو كنيم ( .)Lacuelle, 2018: 201در اين حالت ،ميتوان گفت مر

وارد زندگي

مييود تا آن را ب نتيج برساند .هر بار ك ب احتمال مردن ميانديشيم ،داريم ب سمت

ارزيابيِ هستيِ خودمان حركت ميكنيم (.)Golomb, 1995: 75
دومين عامل تأثيرگذار در حركت ب سمت زندگي اصيل« ،وجدان» است .وجدان،
ن امکانِ «از خود بودهاش» را آيکار ميسازد (مکكواري،
خصوصيتي است ك بر دازاي ْ
 .)64 :1396در حقيقت وجدان در اين بحث ما را ب روب رو يدن با مسؤوليت وجودمان و
پذيرفتن آن واميدارد (همان .)67 :اين تعريف از وجدان ،با تعريف هرروزي آن تفاوت دارد.
اعتاار مفهوم روزمرة وجدان ،از قواعدي ب وجود ميآيد ك همگنان تعيين كردهاند و ن
دازاين .وجدان را ميتوان نوعي ندا يا خطاب از خودِ اصيل ب خود غير اصيل دانست.
طاق اين تعريف ،وجدان دقيقاً همان افشايي است ك بر هر كا معلوم ميكند ك او

بايد بايد و خودِ اصيل او يست (همان.)72-71 :
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ميتوان لحن ترغيبكننده اي را در نظرات هايدگر در مورد مفهوم اصالت پيدا كرد .ب
گفتة او ،رويكرد عملي اين ديدگاه ،در وسيعترين معناي ممکن ،تربيتي و هدف اين
ديدگاه« ،امکانپذير ساختن ترويد فرديت» است ( .)Guignon, 1984: 321ب بيان ديگر،
ن اصيل را يکلي از هستي ميداند ك در آن هر كدام از ما «خودمان»
هايدگر دازاي ِ

هستيم (.)Stroth, 2015: 245
وجودي ك ب زندگي اصيل دست يافت بايد ،تفاوتهايي با وجودِ غير اصيل پيدا
ميكند ك برخي از اين تفاوتهاي اساسي ،در ادام  ،با ذكر مصداقهايي از داستان رستم
و اسفنديار موردتوج قرار خواهند گرفت.
معیار تصمیمگیري :آدمي ك اصيل نيست آزادي خود را از دست داده و ب ديگران
اجازه ميدهد تا براي او تصميم بگيرند (هرگنهان .)713 :1393 ،پا اين جنا از تفاوت
ميان وجود اصيل و غير اصيل را ميتوان تفاوت ميان آزادي (در تصميمگيري) و اسارت
ن داستان رستم و اسفنديار را ميتوان يکلگرفت
(در بند معيارهاي همگنان) دانست .بنيا ِ
از ند تقابل دانست « :برخورد آزادي و اسارت ،پيري و جواني ،كهن و نو ،تعقّل و تعاّد،
برخورد سرنويت با اراده و انسان و در پايان ،برخورد زندگي و مر » (اسالمي ندوين،
 .)13 :1390هر ند برخورد آزادي و اسارت در الية رويي داستان (خواستة اسفنديار و
مقاومت رستم) هم قابل تشخيص است ،ميتوان اين تقابل را ب يکلي ديگر هم بررسي
كرد :تقابل ميان اصالتِ معيارهاي يخصي و اسارت در نگ معيارهاي ديگران .ضمن اين
ك حتي تقابل ميان تعقّل و تعاّد هم در اينجا يکل ديگري از برخورد ميان آزادي و
اسارت است.
هر ند اسفنديار در طول داستان بارها علّت تصميمگيريهايش را ب عواملي ون
احترام ب پدر و مخالفت يخصيش با زير پا گذايتن اصول مذهاي نسات ميدهد؛ اما
نيّت واقعي او در همان ابتداي داستان مشخّص يده است؛ جايي ك از بدعهدي پدر
دل ركين است و غصة خود را با مادرش ،كتايون ،در ميان ميگذارد:
كنگگگون گگگون بگگگر آرد سگگگپهر آفتگگگاب
سگگگخِنها كگگگ گفگگگت؛
بگگگگويم پگگگدر را َ
وُ گگگگر هگگگيچ تگگگاب انگگگدر آرد بگگگ هگگگر
كگگگ بگگگي كگگگامِ او تگگگاج بگگگر سگگگر نهگگگم

سگگگگر يگگگگاه بيگگگگدار گگگگگردد زِ خگگگگواب
نگگگگگدارد زِ مگگگگگن راسگگگگگتيها نهفگگگگگت!
بگگگ يگگگزدان كگگگ بگگگر پگگگاي دارد سگگگپهر،
همگگگگگ كشگگگگگور ايرانيگگگگگان را دهگگگگگم!

تحلیل شخصی پردازي در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگيِ....

تگگگگو را بگگگگانوي يگگگگهر ايگگگگران كگگگگنم!
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بگگگ زور و بگگگ دل كگگگار يگگگيران كگگگنم!
(فردوسي)294-293 /5 :1375 ،

خواست حقيقي اسفنديار از همين ابيات مشخّص مييود :كويش براي ب دست
آوردن تاج وتخت تا جايي ك حاضر است تاج را بدون اجازة پدر بر سر خود بگذارد.
بنابراين ايارات بعدي اسفنديار ماني بر لزوم اطاعت از رأي پدر ،با اين خواستة او در
تناقض ب نظر ميرسد .در ادام  ،زماني ك گشتاسپ از خشم و ناراحتي اسفنديار آگاه
يده و ب او فرمان ميدهد تا رستم را دستبست ب بارگاه او بياورد ،اسفنديار آيکارا بر
اين نکت تأكيد ميكند ك گشتاسپ از رسوم كهن و پذيرفت يدة اخالقي سرپيچي كرده
است:
ُنگگگگگين پاسگگگگگخ آوردش اسگگگگگفنديار
همگگگگي دور مگگگگاني زِ رسگگگگم كَهُگگگگن

كگگگگ اي پُرهنگگگگر نگگگگامور يگگگگهريار
سگگگخُن
بگگگر انگگگدازه بايگگگد كگگگ رانگگگي َ
(همان)303 /5 :

اسفنديار از نيکوكاري و بزرگي رستم آگاه است و ميداند ك ب اسارت گرفتنِ او ،كار
نايايستي است:
زِ گگگگگاهِ منگگگگو هر تگگگگا كگگگگيقاگگگگاد
همگگگگي خواندنگگگگدش خداونگگگگدِ رخگگگگش
نگگگگ او در جهگگگگان نگگگگامداري نوسگگگگت

يهرِ ايران بدو بود ياد!
هم
جهانگير و ييراوزن و تاجبخش!
بزر ست و با عه ِد كيخسروست!
(همان)

در ادام  ،اسفنديار ب نکتة مهم ديگري اياره ميكند ك باز هم نشان از دانش او در
تشخيص حق از باطل و سرسپردن ب تصمي ِم گشتاسپ عليرغم آگاهي از غيراخالقي
بودنِ آن دارد:
اگگگگر عهگگگدِ يگگگاهان ناايگگگد درسگگگت

ناايد زِ گشتاسپ منشور جست!
(همان)304 /5 :

پا اسفنديار ميداند ك اگر پادياه از راه درست منحرف يده و ب عهد خود وفا نکند،
نااي د از او تاعيت كرد .گشتاسپ ك اوضا را نين ميبيند ،سعي ميكند با يادآوري
اصول مذهاي ،اسفنديار را وادار ب پذيرش خواستة خود كند:
اسفنديار
ُنين داد پاسخ ب
هر آنكا ك از راهِ يزدان بگشت

اي يير دل پُرهنر نامدار،
ك
همان عه ِد اويست و هم بادِ ديت!
(همان)
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اما گشتاسپ از نيتِ حقيقيِ پسرش آگاه است و در ادام مجدداً سعي ميكند اسفنديار
را با وسوسة پادياهي ترغيب كند:
اگگگر تخگگت خگگواهي زِ مگگن بگگا كگگاله

رهِ سيسگگگگتان گيگگگگر و بگگگگركش سگگگگپاه!
(همان)

اسفنديار يک بار ديگر مخالفت خود را اعالم ميكند؛ اما سرانجام تصميم پدر را
ميپذيرد:
سپهاَد بروها پر از تاب كرد
ترا نيست دستان و رستم ب كار
دريغ آيدت جايِ ياهي همي!
ترا باد اين تاج و تختِ مِهان!
وليکن ترا من يکي بندهام!

ب يا ِه جهان گفت كز دين مَگَرد!
اسفنديار!
همي راه جويي ب
زِ گيتي مرا دور خواهي همي!
مرا گوي اي با بود زين جهان!
ب فرمان و رايت سر افگندهام!
(همان)305 /5 :

اسفنديار آگاهان معيارهاي يخصيش را كنار ميگذارد تا معيارهاي همگنان را،
معياري ك گشتاسپ از قول خود ميگويد و آن ب راه يزدان منتسب ميكند ،اجرا
كند .اسفنديار ،همينجا وجود اصيل را با مِيلِ مهارناپذيرِ پادياهي تاخت ميزند.
نشان هايي در داستان اين يک را در ما تقويت ميكنند ك اسفنديار در حال وانمود
كردن است .تمام تأكيدهاي او بر لزوم اطاعت از رأي پدر ميتواند بهان هايي براي مخفي
ت اصلي ب نظر برسد .فراموش نکنيد ك وقتي اسفنديار با رستم مالقات ميكند،
كردن ني ِ
كماكان از فرمان پدرش يرمسار است و بنابراين از رستم ميخواهد خودش تن ب بند
دهد و در عوض ،زماني ك ب بارگاه برسند ،خود او بند از دست رستم گشوده و ب او
احترام خواهد گذايت و تمام بديهاي اين تصميم ب گشتاسپ باز خواهد گشت.
ميبينيد ك اسفنديار ،ب نوعي ،پيشنهاد عدم رعايت موب موي دستور گشتاسپ را مطرح
ميكند و اين ،با تأكيد ندينبارة او بر سرسپردگيِ بي ونو را از حکم پادياه در تضاد
است .وانمود كردن ،يکي از ويژگيهاي زندگي غير اصيل است« :كسي ك زندگي
بياصالت دارد ...اجتنابناپذير بودن مر را نميپذيرد .نين فردي وانمود ميكند و

وانمود كردن بياصالتي است» (هرگنهان.)713 :1393 ،
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يايد بتوان گفت ك نکتة كليدي در اينجا ،رويينتن بودن اسفنديار است .رستم از
آسيبپذيري خود آگاه است اما اسفنديار ،هر ند در طول داستان ندين بار بر اين
تأكيد مي كند ك از تقدير گريزي نيست و اطميناني از پيروزي بر رستم ندارد ،ب هر حال
ب رويينتن بودن خود ميبالد .رستم ب خصوص پا از زخمهايي ك در روز اول نارد با
ال از فناپذيريِ خود آگاه يده و ب آن ميانديشد اما اسفنديار ،ن .
اسفنديار برميدارد ،كام ً
پا غيرمنتظره نيست ك اسفنديار ب اين سادگي معيارهاي همگنان را ميپذيرد و رستم
بر اصول خودش پافشاري ميكند .هر قدر اسفنديار در طول داستان با خودش د ار
تناقض مي يود ،رستم با خودش صادق است و بنابراين ،در طول ماجرا ،يخصيتي بسيار
يکدستتر از اسفنديار ب نظر ميرسد .وقتي رستم با درخواست اسفنديار ماني بر
پذيرش بند مخالفت ميكند ،برخالف هماوردش نيازي ب وانمود كردن ندارد:
گر اين تيزي از مغز بيرون كني،
ز من هرچ خواهيت ،فرمان كنم!
مگر بند ،كز بند عاري بود!
نايند مرا زنده با بند كا!

بکويي و بر
زِ ديدار تو
يکستي بود،
ك روينروانم

خست افسون
رامِش جان
زيت كاري
برينست و

كني،
كنم!
بود!
با!

(فردوسي)335 /5 :1375 ،

مشخّص است ك رستم ،برخالفِ اسفنديار ،ب ويژگيها و معيارهاي خود ارجا
ميدهد .اگر او نميپذيرد ك تن ب بند دهد ،ب دليل خواست پدرش يا فردي ديگر نيست؛
ن» او است ك اجازة نين كاري را نميدهد.
بلک اين «روينروا ِ
جايي ديگر ،وقتي اسفنديار برخالفِ قولي ك داده است ،رستم را ب سراپردة خود
دعوت نميكند ،رستم براي گل گزاري نزد اسفنديار ميرود .اسفنديار دستور ميدهد ك
سمت پ او جايي براي رستم آماده كنند و رستم اين را توهين ب خود ميداند .پا
اعتراض خود را نين بيان ميكند:
جهانديده گفت :اين ن جاي منست!

ب

جايي نشينم ك

راي منست!

(همان)343 /5 :

و كمي بعد ،در ادامة اعتراض خود ،نين ميگويد:
سگگزاوارِ مگگن گگگر تگگرا نيسگگت جگگاي
َ

مگگگرا هسگگگت پيگگگروزي و هگگگوش و راي!
(همان)
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در هر دو مورد ،رستم جايگاه خواست ها و تواناييهاي خود را برتر از اين ميداند ك
فردي ديگر بتواند آن را تغيير دهد .او جاي خود را بر اساس معيارهاي يخصيش انتخاب
ميكند؛ ن بر اساس معيارهاي ديگران.
جايي ديگر ،رستم ب ياد اسفنديار ميآورد ك هرگز تن ب تحميل زور از سوي ديگران
نداده است.
رخ بلند!
ناندد مرا دست
ب گر ِز گرانش بمالم دو گوش!
بدينگون از كا ناردم سَخُن!
وُ زين نرم گفتن مرا كاهشست!

ك گويد برو دستِ رستم باند
ك گر رخ گويد مرا كاين نيوش
من از كودكي تا يدهستم كَهُن
مرا خواري از پوزش و خواهشست!

(همان)355-354 /5 :

رستم نين پهلواني است .حتي اگر روزگار هم بخواهد او را وادار ب انجام كاري خالف
ميل يخصيش كند ،در مقابلش ايستادگي خواهد كرد« .آنگاه ك رستم فرياد بر ميآورد:
«ك گويد برو دست رستم باند /ناندد مرا دست رخ بلند» مردي است برتر از رخ
بلند ك گردش روزگار ميتواند جان او را بستاند؛ اما نميتواند سر او را فرود آرد .او با
كشتن اسفنديار از سر جانش ميگذرد؛ ولي از سر جوهر جانش نميگذرد» (مسکوب،

.)78 :1369
رستم از تفاوت جايگا ِه خود با اسفنديار آگاه است:
بدان گفتم اين تا بداني هم
رسيده نوي!
تو اندر زمان
تنِ خويش بيني همي در جهان!

تو ياهي و گردنكشان ون رم !
ند با فرِّ كيخسروي!
اگر
از كارهاي نهان!
ن اي آگ
(فردوسي)349 /5 :1375 ،

اما اين جاي گاه مانع ايستادگيِ رستم در مقابل انحراف و خاميِ اسفنديار نمييود .اين
رفتار ،در تضاد با سرسپردگيِ اسفنديار در مقابل گشتاسپ (عليرغم دريافتن خطاي او)
قرار ميگيرد.
اما نکت اي ديگر ك تفاوت دو يخصيت اصلي داستان رستم و اسفنديار را در زمينة
معيارهاي تصميمگيري برجست ميسازد ،ايارات مذهاي است .اسفنديار ،گسترشدهندة
دين است و ب اين امر ميبالد:
كنون

كارهايي

ك

من

كردهام

زِ

گردنكشان

سر

برآوردهام:

تحلیل شخصی پردازي در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگيِ....

نخستين كمر بستم از بهرِ دين

تهي

كردم

از

بتپرستان
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زمين!
(همان)

پا عجيب ب نظر نمي رسد ك در مواردي ،ب جناة ديني اطاعت از پدر ب عنوان
توجيهي براي بيان رايي سركوب افکار يخصيش اياره ميكند:
وُ گر سر بپيچم زِ فرمانِ ياه:

بدان

گيتي

آتش

بود

جايگاه!

(همان)336 /5 :

الات مي توان در صداقت اسفنديار يک كرده و ايارات مذهاي او را هم توجيهي ديگر
براي سرپوش گذايتن بر خواستة اصليش دانست .او پيشتر گشتاسپ را متهم ب
برگشتن از دين و راهورس ِم كهن كرده است و اين يعني اسفنديار متوج تعارض خواستة
پدرش و اصولِ اخالقي و ديني هست؛ اما از آن پا ديگر ب اين تعارض اياره نميكند.
پا ب نظر ميرسد اسفنديار باز هم دارد وانمود ميكند .نمودي ديگر از زندگي غير
اصيل؛ اما حتي در صورتِ پذيرشِ اعتقا ِد اسفنديار ب جناة مذهايِ اطاعت از فرمانِ ياه،
باز هم تغييري در اصل قضي ايجاد نمييود .در اين حالت هم اسفنديار د ار زندگي غير
اصيل است ون كماكان دارد بر اساس معيار همگنان تصميم ميگيرد .ميتوان اين
تصميم اسفنديار را با يرايطي مشاب مقايس كرد ك رستم در آن گرفتار يده است.
هنگامي ك سيمرغ ب رستم هشدار ميدهد ك كُشَندة اسفنديار ن تنها عمري طوالني
نخواهد دايت و در زندگي عذاب خواهد كشيد ،بلک در آن دنيا هم يرايط خوبي نخواهد
دايت ،او برخالفِ اسفنديار ،اصول يخصيش را از ترس نزول جايگاهش در دنياي ديگر
زير پا نميگذارد.
احساس فوری  :وجودِ غير اصيل ،اضطرابي براي مر

ندارد؛ ون مر

را از خود

دور ديده و آينده را پايانناپذير ميداند .ب همين دليل ،انتخابهاي اساسي خود را با اين
فرض ك زمان كافي براي انجام هر كاري در اختيار دارد ،مدام ب تعويق مياندازد و
نميتواند جنا هاي وجوديِ خود را يکپار كند .يکي از خصوصيات وجود غير اصيل آن
است ك امکانهايش متفرّق و نامنسجم مييوند؛ اما انتظار مر را كشيدن و واقف بودن
ب اين ك وجود آدمي داراي حدّ و مرز است ،منجر ب رسيدن ب وحدت جامعي مييود

ك امکانهاي وجود را گرد ميآورد (مکكواري.)69 :1396 ،
پا يکي از تفاوتهاي اصلي ميان وجو ِد اصيل و غير اصيل ،دايتن فوريت است .كسي
ك زندگيِ اصيل دارد ،از احساس يور و هيجان و حتي فوريت برخوردار است؛ زيرا
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مي داند وجودش محدود و متناهي است .با فرصت اندكي ك فرد در اختيار دارد ،بايد ب
تمام استعدادهاي خود تحقق بخشد .كسي ك زندگيِ بياصالت دارد ،از نين فوريتي

برخوردار نيست؛ زيرا اجتنابناپذير بودن مر را نميپذيرد (هرگنهان.)713 :1393 ،
گر اسفنديار ندين بار تأكيد ميكند ك سرنويت در دست او نيست و هر در
تقدير نويت يده بايد براي او رخ خواهد داد ،در مواردي اطمينانِ او را در رفتارش
مي بينيم .اگر او در اوايل رسيدن ب سيستان ،تمايلي ب همنشيني با رستم ندارد و
ميگويد در انجام اين كار درنگ ناايد كرد ،ب دليل احساس فوريت نيست؛ بلک ب واسطة
دستور پدرش است ك ب او گفت در سيستان درنگ نکند؛ اما جايي ديگر ،ب رستم
پيشنهاد بادهنويي ميدهد:
ترا آرزو گر
ك داند ك فردا

ُنين آمدهست
خواهد بُدن!

يک امروز با مي پَساييم دست!
زدن!
نشايد
داستانها
بدين
(فردوسي)336 /5 :1375 ،

اين درخواست اسفنديار ،با تأكيد پيشينش ماني بر لزوم عدم درنگ در سيستان در
تضاد است .اگر رستم مدام ب دناال همنشيني با اسفنديار است ،دليلي منطقي دارد .او
مي خواهد اسفنديار را از نارد منصرف كند و از هر فرصتي براي رسيدن ب اين هدف
استفاده ميكند؛ اما اسفنديار نين نيتي ندارد .او اتفاقاً از ابتدا آمده تا اگر رستم
پيشنهاد او را نپذيرفت و خود تن ب بند نداد ،با او وارد جنگ يود .پا افکندن كار
امروز ب فردا ،در مورد اسفنديار نميتواند توجي پذير بايد.
نمونة ديگرِ عدم فوريت در مورد اسفنديار ،پا از روز اول نارد مشاهده مييود؛ زماني
ت رقيب نزديک يده است .رستم ك توان ماارزه با
ك اسفنديار بي ش از هميش ب يکس ِ
پهلوان رويينتن را ندارد ،از او ميخواهد ك امشب را ب او امان دهد و سپا او همان
كاري را خواهد كرد ك اسفنديار بخواهد .دل اسفنديار ب رحم آمده و خواستة رستم را
ميپذيرد:
بدو گفت رويينتن اسفنديار
تو مردي بزرگي و زورآزماي
پذيرم همي من فريبّ ترا،
ب جان امشاي دادمت زينهار!

اي بَرمَنش مردِ ناسازگار،
ك
بسي اره داني و نيرنگ و راي،
بينم نِشيب ترا،
نخواهم ك
ب ايوان رسي كامِ كژّي مخار!
(همان)390 /5 :
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ي اسفنديار ب نظر ميرسد .اسفنديار ك
اين اقدام ،در نگاه اول ،نشاندهندة واالمنش ِ
پيشازاين ندين بار از بزرگي رستم ياد كرده بود ،اكنون ب احترام همين بزرگي،
نميخواهد سقوط دردناک رستم را بايند .پا ب او فرصت ميدهد تا ب خان رفت ،
دستي ب زخمهايش بکشد ،وصيت كند و سپا خودش را بيدردسر ب بند اسفنديار
بسپارد؛ اما توج ب برخي نکات ،ميتواند ما را ب نتيج اي ديگر نيز برساند.
ت ذكريده است ك
اولين نکت  ،تأكيد هويمندان بر لفظ رويينتن در بيت اول از ابيا ِ
ميتواند ايارهاي ب غرور اسفنديار بايد .در مقابلِ رستم ك در نهايتِ ضعف قرار دارد،
مَردي رويينتن ايستاده ك هيچكدام از تيرهاي رستم بر او كارگر ناوده است .پا
ي
بسا ،بتوان تصميم اسفنديار را اينگون تعاير كرد ك او ب دليل اطمينان از پيروز ِ
خود ،ب رستم امان ميدهد« :اسفنديار جوانمردي ميكند و پيشنهاد او را ميپذيرد.
اطمينان دارد ك از نگش ب در نخواهد رفت .يک يب هزار يب نيست .بگذار يک يب
ديگر هم آزاد بماند .فردا در بند او خواهد بود .يکي دو ضربة ديگر ميتوانست كار را
يکسره كند؛ ولي اسفنديار مانند سهراب ،فداي سادهدلي و غرور خود مييود» (اسالمي

ندوين.)24 :1390 ،
در ضمن ،اين اولين بار است ك اسفنديار يکي از خواهشهاي رستم را ميپذيرد« .تا
آن دم شمانش را بيش از حدّ باز نگاه دايت است ك ماادا پهلوان پير فرياش بدهد؛
ولي اين لحظ ناگهان بست مييود .آن روز بر اثر جراحتهايي ك رستم بردايت  ،غرور و
اعتمادب نفا اسفنديار افزايش يافت است ،يقين دارد ك ]رستم[از نگش ب در نخواهد

رفت» (همان.)46 /5 :
اين غرور را در قسمتهايي ديگر از داستان هم در اسفنديار ديده بوديم« :آنگاه ك در
نخستين ديدار ،رستم و اسفنديار ب هم ميرسند رستم بيدرنگ از رخش فرود ميآيد و
سپاسگزار آفريدگار است ك از نعمتِ ديدا ِر اسفنديار بينصيب نمانده است و ب سراپردة
خود دعوتش ميكند ،اين مرد فروتني است ماالمال از مهرورزي؛ اما اسفنديار فقط در

پايا ِن سخنِ رستم پا بر زمين مينهد .او خودكام اي است مغرور» (مسکوب.)92 :1369 ،
در ادام هم ميخوانيم ك اسفنديار انتظار ندارد ك رستم يب را زنده ب صا برساند.
بنابراين وقتي ،صا روز بعد ،رستم را آماده و سرحال ميبيند ،يادآوري ميكند ك اين
تحول يکيا  ،حتم ًا از اثرات جادوي زال است:
ُنين گفت پا با پشوتن ك يير

ناايد

برِ

مردِ

جادو

دِلير:
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گماني ناردم ك رستم زِ راه
همان باركش رخش زير اندرش
دستانِ جادوپرست
ينيدم ك

ب ايوان كشد بار و گار و كاله،
ِز پيکان ناود ايچ پيدا برش،
ب هَنگام يازد ب خورييد دست!
(فردوسي)406 /5 :1375 ،

پا اسفنديار ب دليل غرور و با علم ب اين ك زال ممکن است مسير نارد را تغيير
دهد ،اين فرصت را ب رستم داده تا خود را باز يابد .اسفنديار ،ب علت رويينتن بودن و
ن راه نزديک
ل نارد ،فوريتي در عمل احساس نميكند .همين ،او را ب پايا ِ
برتري در رو ِز او ِ
ميكند .از سوي ديگر ،رستم ،بر خالف اسفنديار ،از كو کترين فرصتها استفاده
مي كند .او تنها يک فرصت براي نابودي اسفنديار دارد و قدر آن را ميداند ون از
ي خود آگاه است .در آستانة نقطة اوج داستان ،اسفنديار خواهش رستم براي صل
فناپذير ِ
را نميپذيرد و يک بار ديگر نشان ميدهد ك تن ب معيارهاي همگنان داده است:
ب رستم ُنين گفت اسفنديار
مرا گويي :از راهِ يزدان بگرد!
ك هر كو زِ فرمانِ ياهِ جهان

ك تا ند گويي سَخُن نابکار !
زِ فرمان ياهِ جهانبان بگرد!
بگردد ،سرآيد بدو بر زمان!
(همان)410 /5 :

پا از آن ،رستم ب نيايش مشغول مييود .زماني ك اسفنديار تعلل رستم را ميبيند،
فناپذيري او را يادآور يده و او را تهديد ميكند:
بدو گفت كاي سَگزي بدگمان
بايني كنون تيرِ گشتاسپي!

نشد سير جانت ِز تير و كمان
دلِ يير و پيکان لهراسپي!
(همان)412 /5 :

پا از اين تهديد ،رستم درنگ نميكند .او ميداند ك اگر ب سرعت كار اسفنديار را
يکسره نسازد ،ممکن است فرصتي ديگر براي محافظت از خود پيدا نکند:
تهمتن گز اندر كمان راند زود
شم اسفنديار
بزد تير بر

بر آنسان ك سيمرغ فرموده بود،
ش آن نامدار!
سي يد جهان پي ِ
(همان)

تأكيد فردوسي بر سرعتِ رستم در گذايتن تير در كمان و انداختنِ آن ،در تقابل با
ب اسفنديار از او ديده بوديم .تفاوت آن طمأنين و
طمأنين اي قرار دارد ك پيش از نهي ِ
اين سرعت ،نايي از يادآوريِ فناپذيري رستم از سوي اسفنديار است.
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وجدان و مسؤولی پذیري :وجدان ،در معناي هايدگريش ،ب معناي مسؤوليت
دايتن در ازاي تصميمگيريها هم هست .فردِ داراي زندگي اصيل ،مسؤوليت پيامدهاي
انتخابهاي خود را ميپذيرد .فردِ آزاد نميتواند خداوند ،والدين ،اوضا و احوال ،ژنها يا
هر يز ديگري را ب خاطر آن مييود سرزنش كند (هرگنهان.)714 :1393 ،
در عوض ،وجودي ك ب زندگي غير اصيل د ار است ،از پذيرفتن مسؤوليت اقداماتِ
خود فرار ميكند .اسفنديار از اين جنا هم ،نمونة يک وجو ِد غير اصيل است .او هيچگاه
نقش خودش را در اتفاقات رخداده نميپذيرد .در مقابل گشتاسپ از جايگاه واالي رستم
ميگويد و در برابر رستم ميگويد ك نميتواند فرمان پادياه را زير پا بگذارد .با وجود
اين ،حدّاقل در س مورد ب نظر ميرسد ك شمهاي اسفنديار تا حدّي ب حقايق باز
يده و حدّاقل نقش منفي گشتاسپ را در ماجراها موردتوج قرار ميدهد .آن ميتواند
نقطة مشترک اين س لحظ تصور يود ،مواجهة مستقيم يا غيرمستقيم اسفنديار با
مفهوم «مر » است .لحظة اول ،هنگام مواجهة اولية اسفنديار با گشتاسپ و دريافت
دستور دست گيري رستم است .هر ند در اين صحن  ،اثري مستقيم از مر نميبينيم،
اسفنديار ب گشتاسپ ميگويد ك متوج نيت اصليِ او يده است .رستم براي گشتاسپ
بهان است .پادياه ميخواهد ك فرزندش از گيتي دور يود.
لحظة دوم ،زماني است ك اسفنديار با جنازة فرزندانش ،مهرنوش و نوشآذر ،روب رو
يده و ب همراه جسد آنها ،پيغامي گالي آميز خطاب ب گشتاسپ ميفرستد:
پدر
نز ِد
فرستاد
پَيامي
تو كشتي ب آب اندر انداختي
و تابوتِ نوشآذر و مهرنوش

ي تو آمد ب بر!
ك آن ياخ را ِ
اكَري ساختي،
زِ رستم همي
بايني ،تو در آز ندين مکوش!
(فردوسي)392 /5 :1375 ،

مورد سوم ،پا از اصابت تير ب شم او است .زماني ك اسفنديار در آخرين لحظات
عمر باز هم بر نقش پدرش در وقايع رخداده تأكيد كرده و پسرش ،بهمن را ب نشانة
اعتمادي ك ب رستم دارد ،براي تربيتيافتن ب دستان كُشندة ظاهريش ميسپارد:
ُنين گفت با رستم اسفنديار
ُنين بود ،بود آنچ بود!
زمان
بهان تو بودي ،پدر بُد زمان
مرا گفت :رو سيستان را بسوز!

از تو نديدم ب ِد روزگار،
ك
سَخُن هرچ گويم ،باايد يُنود:
ن رستم ،ن سيمرغ و تير و كمان!
نخواهم كزين پا بود نيمروز!
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بکوييد تا لشگر و تاج و گند

بدو ماند و من بمانم ب

رند!

(همان)419 /5 :

ت آن را انجام
ي بيشتر اسفنديار در اين لحظات ،او باز هم مسؤولي ِ
عليرغم روينبين ِ
داده است ،نميپذيرد .حتي وقتي تأكيد ميكند ك رستم صرفاً بهان بوده تا گشتاسپ از
دست اسفنديار رهايي يابد ،باز هم نقش ارادة خود را در پذيرش خواست هاي گشتاسپ
مخفي ميكند.
در سوي مقابل ،رستم ن تنها مسؤوليت تمام اقداماتش را پذيرفت و حاضر ب پرداخت
تاوان آنها مييود .اين ويژگي را در توضي ِ رستم در مورد دليل ارهجويي از سيمرغ
مشاهده ميكنيم:
ك من تا ب گيتي كمر بست ام،
و اسفنديار!
سَواري نديدم
و بي اره برگشتم از دستِ اوي
سُوي اره گشتم زِ بي ارگي،

بسي رزمِ گردنكشان جُست ام
كارزار!
جوينِ
با
زرهدار
بديدم كمان و بر و يستِ اوي،
يکبارگي
ندادم بدو سر ب
(همان)417 /5 :

اگر رستم نا ار يده از سيمرغ كمک بگيرد ،ب دليل اين است ك اسفنديار از ابتدا،
برتري فراطايعي نسات ب رستم دارد؛ وگرن از نظر جسمي ،قدرت آن دو ب هم پهلو
مي زند و يايد بتوان گفت ك رستم برتري اندكي بر اسفنديار دارد (جايي از داستان،
وقتي دو يخصيت دست يکديگر را در حين رجزخواني با تمام قدرت ميفشارند،
اسفنديار از فرط درد هره در هم ميكشد؛ اما رستم خم ب ابرو نميآورد) .پا استفاده
از عنصري فراطايعي مثل سيمرغ ،ميتواند مقابل با يک عنصر فراطايعي ديگر در
يخصيت اسفنديار تلقي يود « :نين ناردي در آغاز مردان نمينمايد؛ زيرا رستم ن ب
نيروي بازو و با خطر كردن جان ،بلک ب مدد رازي ك از آنِ آدميان نيست ،پيروز
ميتوان كرد آخر
مييود؛ اما با رويينتني ك هيچ تيري بر او كارگر نميافتد،
اسفنديار نيز خود از نيرويي غيربشري برخوردار است ك توانايي آدميان در برابرش ب
هيچ است .رستم در نارد نخستين هر ميكويد بيهوده بود .تازه آن وقتي ك بر وب
گز دست يافت ،رزمآوران برابر يدند .هر دو پهلوان و هر يک برخوردار از نيرويي همسنگ
و اسرارآميز» (مسکوب.)70 :1369 ،
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بنابراين اقدام رستم ،قابلتوجي ب نظر ميرسد .با وجود اين ،رستم پا از رجزخواني
ت ضعف خود و از ديدگاهي هايدگري،
ب در حالِ مر خود ،مسؤولي ِ
اولي براي رقي ِ
مسؤوليت «آن را ك هست» ميپذيرد.
نتیجهگیري
مجموع اي از تقابلهاي دو يخصيتِ رستم و اسفنديار را ميتوان در جدول زير خالص
كرد:
رستم

اسفندیار

آگاه نسات ب آسيبپذيريش

مطمئن از رويينتنيش

تصميمگيري با معيارهاي خود
صادق در بيان عقايد
موتور محرك اش هراس است
فروتن
مسؤوليتپذير در قاال تصميمگيريهاي خود

تصميمگيري با معيارهاي ديگران
پنهانكنندة بخشي از دغدغ هايش
موتور محرك اش وسوسة تاج و تخت است
گردنكش
مسؤوليتناپذير در قاال تصميمگيريهاي خود

جدول  – 1تفاوتهاي شخصیتي رستم و اسفندیار

مقايسة اين ويژگيها نشان ميدهد ك آن مانع از پايان زودهنگام اين تقابل
مييود ،آن دست از ويژگيهاي هر دو طرف است ك ب معيارهاي زندگي اصيل و غير
اصيل مربوط مييود .از اين جنا  ،ب نظر ميرسد بارِ گناه بيشتر بر دوشِ اسفنديار
است .اگر او اين نين از فناناپذيريِ خود اطمينان ندايت ،اگر معيارهاي گشتاسپ را بر
معيارهاي خود برتري نميداد و اگر مسؤوليت اقدامات خود را از همان ابتدا ميپذيرفت،
يرايط ميتوانست ب گون اي ديگر رقم بخورد.
ي رستم و اسفنديار بر پاية نظريات هايدگر،
ي ويژگي هايِ يخصيت ِ
هم نين تقسيمبند ِ
ب برطرفيدن برخي از تناقضهاي ظاهريِ موجود در يخصيت اسفنديار كمک كرده
است .اسفنديار همانطور ك نمون هايش در مقال ذكر يد ،مدام مسير خود را تغيير مي-
دهد و هر بار طوري رفتار ميكند ك گويي ميخواهد عقايد حقيقيش را بر زبان آورد؛ اما
يافت هاي اين مقال نشان ميدهد ك تغيير مسيرهاي ظاهري اسفنديار با توج ب
وابستگيش ب معيارهاي ديگران و تعلق ب زندگي غير اصيل ،قابل توجي است و ميتوان
با توج ب اين معيار ،دليلي منطقي و قابل درک براي تغييرات ظاهريِ معيارهاي
اسفنديار در طول داستان پيدا كرد .ضمن اين ك با بررسي همين تفاوتها است ك
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مشخّص مييود طور ماجراي رستم و اسفنديار ،عليرغم برخي يااهتهاي ظاهري اين
دو ،ب ناردي مر بار منتهي يد.
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پينوش ها
 -1هايدگر از ضمير  Manاستفاده ميكند ك در آلماني ميتواند ب اَيکال مختلفي مورد استفاده
قرار گيرد .ب عنوان مثال؛ «آنها ميگويند ك « ،»...كسي بايد آن را انجام دهد» يا «آدمي آن را
همينطور آنجام ميدهد» .مترجمان ،در ترجمة  Manاز عاارت  The Oneاستفاده ميكنند ك
در فارسي ب «همگنان» ترجم يده است« :وقتي در انگليسي ميگوييم «اين آن يزي است ك
همگنان آن را انجام ميدهد» ،يعني هم اينك همگنان يا همگان بايد ب آن صورت آن را آنجام
دهد و هم اينك هيچ فرد ب خصوصي وجود ندارد ك تصميم گرفت بايد ك آدمي بايد آنرا ب آن

صورت انجام دهد» (راتال.)76 :1388 ،
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چکیده
داستان فصل مشترک ميان ادبيات و بسياري از هنرهاست .هنرهايي ون تئاتر ،سينما
و حتي نقايي و موسيقي؛ اما داستان براي تاديليدن ب فيلمنام بايد داراي ويژگيهايي
بايد ك ابتداييترين آن تصويري بودن داستان ادبي مورد نظر است؛ زيرا تصوير برآمده از
وصف ياعر يا نويسنده جاندار ترين عنصري است ك بيننده را ب درک موقعيت مکاني و
زماني ميرساند .ازاينرو در مقالة حاضر با گزينش روش توصيفي -تحليلي سعي يده
است بگا تمگركز بر عناصر «تصوير» و «داستان» ك از مهمترين عوامل ساختاري در
يکلگيريِ فيلمنام است ،از آمادگي و قابليت داستانهاي ياهنام در برگردان ب قالب
فيلم نامة داستاني سخن گفت يود .بدين منظور با تعريف كلياتي ون تصوير (اعم از
حماسي و سينمايي) ،داستان و فيلمنام بحث را آغاز كرده و در ادام با طاق بندي و
يرح ساختار داستاني فيلمنام ك بيشتر ماتني بر عناصر تصويري و داستاني ون
صحن  ،يخصيت ،پيرنگ ،مضمون ،و گفتوگو است ،بحث را پي گرفت و در اين ميان با
ي آن
نشان دادن نمون هايي از داستان رستم و اسفنديار ياهنام و تطايق ساختار داستان ِ
با ساختار فيلمنام و آوردن نمون هايي از تصويرسازي در اين داستان ،پژوهش ب سرانجام
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ميرسد .نتيجة حاصل از پژوهش نشان ميدهد ياهنامة فردوسي و ب طور اخص داستان
رستم و اسفنديار ب دليل توصيفات فردوسي ك بر ماناي ويژگيهاي حماس سروده يده
است توانايي همراهي با رسانة سينما را دارد .ازاينرو ياهنام براي تاديل ب فيلمنامة
سينمايي ممکن است از منظر تصوير ،صحن پردازي و يخصيتپردازي مورد بررسي قرار
بگيرد.
کلیدواژهها :ياهنام  ،تصوير حماسي ،فيلمنام  ،رستم و اسفنديار.
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مقدمه
ادبيات ياخ اي از علوم انساني است ك بسياري از هنرها ازجمل هنر سينما ب گونگ اي
وابست ب آن است؛ زيرا فيلمنام ك طرح اولي براي ساخت يگک فگيلم سگينمايي اسگت،
مهمترين عنصر وجوديش يعني «داستان» را از ادبيات وام ميگيرد.
حال اين پرسش پيش ميآيد كگ گگون يک داستان در بسگتر ادبيگات مگيتوانگد بگ
فيلمنام سينمايي تاديل يود
با توج ب آنك فيلم رسان اي ديداري است و از راه تحرکِ تصگوير در ميگان هنرهگاي
ديگري ون عکاسي و نقايي متمايز است .ازايگنرو داسگتاني كگ فگيلمسگاز را در جهگت
ساخت تصوير متحرک ياري دهد قابليت تنظيم در قالب فيلمنام را دارد.
داستانهاي ياهنام با گذر از ذهن خالق فردوسي ب گون اي توصيف و بيان يده اسگت
ك از منظر داستانپردازي مخاطب را با دنيايي از روايت تصويري روب رو ميسازد؛ راكگ
توصيف در ياهنام ابزاري در جهت حماس سرايي است .ازاينرو فردوسگي از راه توصگيف
متناسب با موضو ِ كاري خود ،ويژگي زبان حماسي را در وجود داسگتانهگاي اسگطورهاي،
حماسي و تاريخيش حفظ كرده است .ويژگي ديگر داستانهاي ياهنام تحرک و پويگايي
تصاوير است؛ زيرا توصيف سرگذيت تاريخ حماسي يک ملت ك بيشتر آن در ميدانهاي
نارد در جريان است بدون توصيف حركت ب تقريب ناممکن است.
بر اين اساس ،ياهنام ب دليل دربردايتن داستانهگايي كگ توصگيف در آنهگا اجگازة
ايجاد تصوير متحرک را ميدهد ميتوانند تاديل ب فيلمنام اي براي ارائ در قگاب تصگوير
سينمايي يوند.
هدف پژوهش حاضر نشان دادن قابليتهاي داستان رستم و اسفنديار بگ عنوان يکگي از
برترين داستانهاي ياهنام  ،در قالب فيلمنام است .با اين هدف بحث بگا معرفگي تصگوير
اعم از تصوير سينمايي و حماسي آغاز مييود و در ادام با نشان دادن ساختار فگيلمنامگة
داستاني و تطايق آن با داستان مورد نظر پژوهش ب سرانجام ميرسد.
پیشینۀ پژوهش :در زمينة مقايس ميان تصاوير و بيگان سگينمايي بگا تصگاوير و بيگان

يعري در ياهنام  ،اثري ب نام «سينما و سگاختار تصگاوير يگعري در يگاهنام
جهرمي )1377 ،ب اپ رسيده است .اثر ديگر در زمينة ارتااط يگاهنام بگا رسگانة سگينما

» (ضگابطي

«فردوسي و هنر سينما» (هايمي )1390 ،منتشر يده اسگت .هگر دو اثگر نگامبُگرده بگ قلگم
سينماگراني ب نگارش درآمده است كگ رويكگرد سگينمايي ،اولويگت آثگار ايشگان اسگت.
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پرداختن ب فنوني ون نورپردازي ،تدوين و كارگرداني بار سينمايي آثار نامبرده را تقويت
ميكند.
بر اين اساس در پژوهش حاضر سعي يده است با تکي اي بيشتگر بگر عناصگري گون
داستان ك خاستگاه آن ادبيات است و يا تصوير ك ب گون اي عنصري مشترک ميان هگر
دو حوزه است از ورود ب مااحث تخصصي در حوزة سينما پرهيز يود و نيگز بگيشتگر بگر
دايت ها و قابليتهاي ادبي و تأثير آن بر رسانة سينما در قالب فيلمنامة داستاني سخن ب
ميان آورده يود.
بحث و بررسي
از اساسيترين راههايي ك ممکن است ب توليد يک فيلم بر اساس فگيلمنامگ بينجامگد،
توانايي خلق داستاني با قابليت تصويرسازي است كگ بتواند بيننده را با خود هگمراه كنگد.
ازاينرو دو عنصر تصوير و داستان را ميتوان زيربناي خلق يک فيلمنامة داسگتاني در نظگر
گرفت.
بر اين اساس ،در بخش پيش رو برآنيم تا با تعريف مفاهيم تصوير و داستان و پيونگد آن
با ساختار فيلمنام  ،مقدم اي براي ورود ب بخش بررسي همخوانيِ داستانهاي ياهنام با
ساختار فيلمنام اي فراهم آوريم.
بدين منظور در بخش «الف» با تعريگف مفهگوم تصگوير و طاقگ بنگدي آن در دو بخگش
تصوير يعري و تصوير سينمايي ،مااني ايتراک و اختالف ميان دو گونة تصوير نشان داده
يده است .در ادام با بررسي نقش تصوير در يعر حماسي قابليگتهگاي پنهگان و آيگکار
گونة حماسيِ يعرِ روايي در تصوير آفريني مورد بررسي قرار گرفت است.
در بخش «ب» ،با تعريف فيلمنام در مقام نخسگتين گگام توليگد يگک فگيلم بحگث بگ
ساختار فيلمنام و بخشهاي متفاوت آن در قالگب صگحن  ،پيرنگگ ،مضگمون ،موقعيگت،
يخصيت و گفتوگو پيوند خورده است.
الف) تصویر
تصوير يا ايماژ برآمدي از جستوجوي ذهني دروننگران يا بروننگرانة انسان اسگت كگ
عيني كردن آن از سوي انسان در ابتدا براي برقگراري ارتاگاط بگوده اسگت .بگ عاارتديگر
تصوير همان عينيت يافتگي ذهن انسان نسات ب امور دروني و بيروني اوست.
هنر يايد مهمترين ابزاري است ك بشر براي انتقال تصگاوير ذهنگي خگود يافتگ اسگت.
ياخ هاي گوناگون هنري ابزاري در جهت عينيتبخشي ب تصاوير ذهني هنرمنگد اسگت.
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براي نمون تصوير نقش يده بر بوم نقايي يا ترايي ك مجسم سگاز بگ سگنگ ميدهگد،
هم برآمده از تجسم ذهن جستوجوگر هنرمند است .واژهاي ك ذهنيگت يگاعر را بگراي
مخاطب قابل لما ميكند نمودار انديشة ذهني ياعر است .نويسگنده بگا يگنش واژههگا
تصوير ميآفريند و ديده و ناديده را در شم و ذهن خواننده مگنعکا مگيكنگد .در كنگار
تمگام اين ييگوههاي انتقال تصگاوير ،سينما در مقگگام «هنگگر هفگتم» بگگا خگگلق نگگوعي
پيشرفت تر از تصويرِ مادي ،ذهنيت فيلمساز را در قاب سينمايي نمايش مگيدهگد .بگدين
ترتيب از راه آفرينش تصوير رابط اي ميان تصويرگر و مخاطب يکل ميگيرد كگ هگدفي
فراتر از خاررساني در آن ب شم ميخورد.
تصویر شعري و مسألۀ روای
تصويري ك با وصف ياعر در ذهن مخاطب يکل ميگيرد ممکن است ايسگتا و سگاكن
بايد يا پويا و متحرک .تصگوير سگاكنِ يگعري گر گ ممکگن اسگت سريگار از زياگايي و
خالقيت بايد؛ اما در آفريدن روايت داستاني ناكارآمد اسگت .بگراي رويگن يگدن موضگو
بخشي از توصيف دختر كورنگ ياه در متن حماسي گرياسپنام را باينيم:
يده زرد گلنارش از درد داغ
بماندش دو گلنار خندان نژند
را
گهرپوش
عقيق
گويا
ب دردر سريت و بدر در يکفت
گشاد و جان كرد ازو پريکر

بگرد اندرش گرد م پر زاغ
بجوييد پوالدش اندر پرند
ك بنده بدش شمة نوش را
ب پروين بخست و ب يکر بسفت
م مهر روي و برت سيم بر
(اسدي طوسي)49-48 :1354 ،

در اين ابيات ،توصيفْ عمدتاً ماتني بر استعاره است ك خيالانگيز است؛ اما كگمتگر بگ
پويايي و تحرک تصوير كمک ميكند .براي نمون قصد از تمام توصيفات ماتني بر صگنعت
استعاره در اين صحن منجر ب يک نتيج است ك آن هم زياايي دختر است .بگ كارگيري
استعارههاي پيدرپي بيشتر ب خلق تصاوير ايستا ميانجامد تا تصاوير پويا .ازاينرو عامگل
توصيف در روايت داستاني ،زماني كارآمد است ك در خدمت روايگت بايگد و همينكگ از
اين كاركرد فاصل بگيرد مزاحم روايت خواهد يد .از همين رو ياعر با بگ كارگيري نگوعي
خاص از توصيف (يعر گفتن) ك داراي حركت است تصوير روايي ميآفريند.
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نمون اي از تصوير روايي در داستان زال و روداب :
گگگو رودابگگ گفتگگار ايشگگان يگگگگنيد
بريشگگان يکگگي بانگگگ بگگرزد ز خگگگشم
وزان پگگا بگگ شگگم و بگگ روي دژم

گگگو از بگگگاد آتگگگش دلگگگش بردميگگگد
بتابيگگگگد روي و بخوابيگگگگد شگگگگم
بگگگ ابگگرو ز خشگگم انگگدر آورد خگگم
(فردوسي)189 /1 :1386،

در اين ابيات ب كو کترين حاالت پديدار يدن خشم از سوي يخصيت رودابگ ايگاره
يده است؛ زيرا توصيف جزئياتي ون بستن شم از روي خشم و اياره ب شم و ابگرو و
حركاتي ك از آنها پديدار مييود ،ب خلق تصاوير پويا در راستاي پيشبرد روايگت مگي-
انجامد.
نقش تصویر در شعر حماسي
از مهمترين مسائلي ك در آفرينش تصاوير يعري ب درک بهتر مخاطب از يگعر كمگک
ميكند تناسب تصوير با موضو است .توانايي خلق اين همگگوني ممکگن اسگت بگ تنگو
تصاوير گون هاي مختلف يعر بينجامد .ب طگور مثگال تصگاوير «يگعر غنگايي» معمگوالً بگا
تصاوير «يعر تعليمي» متفاوت است و اين تفاوت تا اندازهاي بسيار ،برخاست از موضوعات
گوناگون است و اگر موضو را همان دريچة ديد ياعر ب جهان در نظر بگيگريم ،يگاعر بگر
آن است تا با خلق تصويري مناسب ،دريچة ديد خود را بر مخاطب بگشايد .بر اين اسگاس
ميتوان توانايي يا عدم توانايي ياعر در آفرينش تصوير متناسب با موضو ب موفقيگت يگا
يکست يعر او يا ب موفقيت يا يکست ارائگة ديگد او بينجامگد؛ راكگ بگا خلگق تصگوير
مناسب ،حواس خواننده يا ينونده ميتواند در رابط اي صحي بگا موضگو و تصگوير قگرار
گيرد و اين ب درک روينتر مخاطب از يعر كمک ميكند.
تناسب موضو با تصوير در حوزة يعر حماسگي (گونگة يگعري مگورد نظگر مگا) نيگز از
اهميتي بسيار برخوردار است .بدين ترتيب ك ياعر حماس سرا بهتر است درگگام نخسگت
موضو خود (حماس ) را ب خوبي بشناسد و در گام بعدي تصاوير مناسب با آن را بيافريند.
در اين صورت تصويرآفريني ب هدفي براي خلگق موضگو حماسگ بگدل مگييگود و ايگن
واالترين هدف خلق تصوير در گونة حماسي يعر است.
ويژگي هاي تصگوير حماسگي اجتنگاب از عناصگر تجريگدي و انتزاعگي ،قاطعيگت تصگوير
حماسي از راه «مگادي بگودن اجگزاي تصگوير»« ،بگدويت و سگادگي» تصگوير در حماسگ ،
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ب كارگيري اغراق بيش از انوا ديگر عناصر تصوير آفرين در يعر گون تشگاي و اسگتعاره
(يفيعي كدكني.)455 ،447 ،198 :1383 ،

با توج ب اين ويژگيها ممکن است تصگاوير يگاهنامة فردوسگي را تصگاويري حماسگي
بدانيم ك تصوير در درجة اول هدفي براي خلق موضو حماسي است؛ زيرا فردوسگي «بگر
خالف همروزگارانش ك تصوير را ب خاطر تصويگر در يعر ميآوردهانگگد ،مگيكويگد كگ
تصوير را وسيل اي قرار دهد براي القاء حالگتهگا و نمگايش لحظگ هگا و جوانگب گونگاگون
طايعت و زندگي؛ آنگون ك در متن واقع جريان دارد» (همگان .)440 :از دگر سو ،تصگاوير
او ب دليل دوري از عناصر «انتزاعي» و «تجريدي» ب يدت مادي و عيني جلوه ميكنگد و
اين بيشتر مرهون ب كارگيري عناصر طايعت در توصيفات يعري اوست.
جناة بيروني بودن تصاوير ياهنام (در مقابل تصاوير دروني ك بگيشتگر خگاص ايگعار
غنايي است) ك «خصلت روايي حماس است و روايت امري است كگ وقگايع و موضگوعات
آن در بيرون روي ميدهند» (ضابطي جهرمي .)140 :1377 ،در كنار ديگر عناصر ذكريده ،ب
نزديکي تصوير حماسي ياهنام ب تصوير سينمايي كمگک مگيكنگد؛ زيگرا روايگتپگذيري
ب عنوان فصل مشترک اين تصاوير ميتواند عامل مهمي در يکلگيري اين همكاري بايد.
فردوسي ب غيراز يناخت و درک صحي از هدف تصويرآفريني در حماس  ،ب گگونگي
ابزار ساخت اين تصاوير نيز در آگاه است .او ميداند ك اغگراق بگيش از هگر نگو ديگگر از
عوامل تصويرساز ،بگگراي خلق تصوير حماسي منگاسب است؛ زيگگرا اغراق با بگزر نمگايي
رابط دارد و بزر نمايي مناسبترين تصاوير را براي حماس رقم ميزند .ايگن بگدان معنگا
نيست ك ياهنام از عناصر ديگر تصويرسگازي گون تشگاي و اسگتعاره و ديگگر مجازهگا
خالي است؛ بلک با در نظر گرفتن نقش بسامد در بررسي يعر ممکن است گفت ك اغراق
در آفرينش تصاوير ياهنام برتري و غلاگ دارد .تشگاي هگا و اسگتعارههگاي ب كاررفتگ در
ياهنام نيز متناسب با نو حماس  ،بيشتر حسي و مادي اسگت تگا انتزاعگي و تجريگدي.
« اغراق در حماس جزو ذات يعر است ن يک صنعت بديعي .حماسگ كگ در هگر يگکلي
بنماي هاي اساطيري و پهلواني دارد ،با اعمال محيرالعقول همراه است» (يميسا.)1394 ،
تصویر سینمایي
اگر بر اساس علل اربعة ارسطو ب سينما نگاهي بيندازيم ،علت مگادي سگينما «تصگوير»
است و علت غايي «ديده يدن يا ب شم آمدن» .يعني همانگون ك يعر اساساً يگزي
جز توصيف نيست ،سينما نيز جدا از تصوير مفهومي ندارد .ب طوريك «واحد اوليگة بيگان
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در فيلم يک تصوير واحد يا يک نما» است (ضابطي جهرمي .)73 :1387 ،مهگمتگرين عنصگري
ك باعث تفاوت تصوير سينمايي و غير سينمايي (مثل عکاسي ،نقايي) مگييگود حركگت
است .ازاينرو نانك پيشازاين گفت يد هر نو نويتار ادبي و بگ طور اخگص در مقالگة
حاضر «يعر» ،براي انتقال ب روايت سينمايي بايد قابليگت ايجگاد تصگوير متحگرک را كگ
باعث تمايز سينما از ديگر هنرهاست ،دايت بايد.
عيني بودن تصوير سينمايي ك در «فضاي مادي» يکل ميگيرد از ديگگر وجگوه تمگايز
تصوير سينمايي با تصوير يعري است .بدين معنا ك بيننده تصوير سگينمايي را از طريگق
ديدن و ب طور مستقيم و بدون واسط (مثالً واسطة تخيل) دريافگت مگيكنگد و در ذهگن
ميپرورد؛ امگا تصگوير يگعري را از راه واژه درک مگيكنگد و بگ واسگطة تخيگل در ذهگن
ميپروراند و ديگداري مگيكنگد .بگ عاارتديگر ،در تصگوير يگعري بگا بگ كارگيري واژه از
«ذهنيت» ب «عينت» ميرسيم؛ اما در تصوير سينمايي رابط اي معکوس برقرار است.
«باورپذيري» ممکن است از ديگر وجوه تمايز تصوير سينمايي از ديگر تصگاوير ،بگ ويژه
تصاوير يعري بايد .بدين معنا ك انسان آن ميبيند را آسانتر ميپگذيرد تگا آن گ را
ميينود .بنابراين عامل «رؤيت» از مهمترين عناصر در پرداخت تصوير سگينمايي يگمرده
مييود.
بر اساس آن گفت يد ميتگوان نتيجگ گرفگت مناسگبتگرين تصگوير بگراي روايگت
سينمايي تصويري عيني ،قابل رؤيت و در نهايت متحرک است.
ب) فیلمنامه
طرح پيشرفگت و تکامليافت در ساخت يک اثگر سگينمايي فگيلمنامگ اسگت .بنگابراين
فيلمنام در سادهترين تعريف ،اولين راهنما براي ساخت فيلم اسگت .آن يگزي كگ ايگن
طرح را ب يک اثر هنري ارتقا ميدهد عنصر داستان است .ازاينرو فيلمنام با وابستگي ب
عنصگگر داسگگتان (كگ خاسگگتگگگاه آن ادبيگگات اسگگت) مگگيتوانگگد بخشگگي از ادبيگگات بايگگد.
ب عاارتديگر ميتوان گفت ،كويش سينماي داستاني ب تصوير كشيدن بخشي از ادبيگات
است.
برخي متون ادبيِ داستاني ب گون اي پرداخت يده است ك كو کترين تغييگري كگافي
است تا بتوان داستان را در قاب سينما ارائ كرد و اين قابليت زماني ارزيگي بگيشتگر بگ
خود ميگيرد ك متن مورد نظر پگيش از يگکلگيگري سگينما نويگت يگده بايگد؛ زيگرا
نويسنده در نگارش متن ،تصوري از اين ييوة ارتااط در ذهگن ندايگت اسگت و هر گ از
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قابليتهاي فيلمنام اي در اثر او ب شم مگيآيگد حاصگل ناگوغ و تخيگل فگردي اوسگت.
بارزترين نمونة نين ادعايي در ياهنامة فردوسي قابلبررسي اسگت كگ هگدف از گفتگار
حاضر نيز پرداخت ب اين مسأل است.
ساختار داستاني در فيلمنام نيز داراي دو ويژگي اصگلي اسگت كگ بگدون آن فيلمنامگ
نميتوانگگد الگگگويي بگگراي سگگاخت فگگيلم بايگگد .از آن دو يکگگي تصگگويري بگگودن و ديگگگري
«دراماتيک» (نمايشي) بودن داستان است .بنابراين «فيلمنام  ،داستاني است ك ب وسيلة
تصاوير در بطن ساختار دراماتيک تعريف مييود» (فيلد.)240 :1389 ،
ساختار فیلمنامه
فيلمنام براي انتقال انديشگة برآمگده از ذهگن و تجربگة داسگتانپگرداز نيازمنگد يگکلي
سازمانيافت است تا عناصر روايت داستاني را در قالب آن عرض كند .اين يکل نظگاممنگد
ك در هر مرحل از پيشِ روي ،بخشي از داستان را آيکار ميكنگد همگان سگاختار 1اسگت.
ب عاارتديگر «ميتوان ب يک معنا ساختار را جمع عناصري دانست كگ بگ هنگگام جلگو
رفتن در داستان ب تجربة ما يکل ميدهند... .و ميتگوان گفگت سگاختار جمگع عناصگري
است ك ما را قادر ميسازند تا در كل اثر انگارهاي معنيدار را باينيم .در اين معنا ،ساختار
ب نقش نزديک مييود» (اسکولز.)38 :1377،
ساختار و صحنه
گونگي «انتخاب حوادث» بخش مهمگي از سگاختار داسگتاني فگيلمنامگ اسگت؛ زيگرا
محتواي هر عنصر داستاني ب گون اي وابست ب حوادثي است كگ بگراي داسگتان طراحگي
مييود .بر اين اساس ،در ساختار داستاني فيلمنام بهتر است حوادثي برگزيده يگود كگ
بيشتگگرين «كگگنش»2را از يخصگگيت طلگگب كنگگد؛ زيگگرا كگگنش ن گ تنها از منظگگر محتگگوي
هر بهتر ميتواند در پيشروي صحن ب صحن  ،درونِ يخصيت را براي مخاطب آيگکار
كند؛ بلک از منظر ظاهر نيز يخصيت موجود در صحن با حركت3برآمده از كگنش ممکگن
است تصوير متحرک سينمايي را تقويت كند .ازاينرو «صحن 4عاارت است از فعلي كگ بگر

Structure

1.

2. Action.
3.Movement
4.Scene.
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محور واقع يا عملي متمركز يده و معموالً داراي وحگدت زمگان و مکگان اسگت» (جينکگز،
.)26 :1389

هر صحن نيز از يک يا ند نما تشکيل مييود ك انوا نما از نو نماي بست تا نمگاي
باز سعي در انتقال حال و فضاي حاكم بر صحن را دارند .عالوه بر ايگن ،تركيگب و كگاربرد
هر يک از عناصر صحن پردازي ون اسااب صحن و لااس ،نورپردازي ،يگدمان صگحن و
يخصيتها ميتواند معناي مورد نظر فيلمساز را هر بهتگر بگ شگمان بيننگده پيونگد
بگزند .يک فيلمنامة داستاني بگ طگورمعمگول هگگل تگگا يصگت صحنگگة داستگگاني دارد
(مکكي )25 :1389،ك در فرم معمول براي هر بيشتر تصويري يدن وجود سگ بخگش
در آن ضروري است -1 :عنوان صحن (سطر معرفي)  -2توضيحات صحن (حاوي كگنش)
 -3گفتوگو( 1يانو.)11 :1390 ،
توضي صحن بيش از هر يز بايد بازتاب كنش يخصيتها بايد؛ زيرا كنش،
ي درون
تضمينكنندة حركت داستان هم از منظر داستاني و هم از منظر تصوير سينماي ِ
قاب است .ازاينرو ،هنگاميك اسفنديار و رستم نخستين بار همديگر را مالقات ميكنند،
در قالب گفتوگوي آن دو لحظ هاي داستاني (معنا) در قالب احوالپگرسي ،ستگايش
يکديگر ،كشمکش نرم كالمي و  ...يرو ب يکلگيري ميكند؛ كنش نمايشي خروش
اساان و پياده يدن پهلوان ب گفتوگوي پهلوانان پيوند ميخورد:
از آنسگگگو خرويگگگي بگگگرآورد رخگگگگش
تهمگگگتن ز خشگگک انگگدر آمگگد بگگ رود
پگگا از آف گرين گفگگت كگگز يگگک خگگداي
كگگ بگگا نگگامداران بگگديگگگن جگگايگگگاه
نشگگگينيم و گگگگوييم و پاسگگگگخ دهگگگيم

وزيگگن روي اسگگگپ يگگگل تگگاجبخش
پيگگگگگاده يگگگگگد و داد يگگگگگل را درود
هميخواسگگگتم تگگگگا بگگگود رهنمگگگاي
نگگين تندرسگگت آمگگدي بگگا سگگپاه
همگگي در سگگگگخن راي فگگگگرخ نگگگهيم
(فردوسي)332-331 /5 :1386 ،

تا اینکه نقطۀ اوج صحنه با پاسخ رستم بهه رروااسها اسهينریار ي نه به سه رن
رساهایش به بنر رقم ي وارر:
ناينگگگد مگگگرا زنگگگده بگگگا بنگگگد كگگگا

ك روين روانم بر ايگن اسگگت و بگا
(فردوسي)335 /5 : 1386،

1. Dialogue
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گارلي مگوريتا ارتاگاط

بر همين اساس است ك از نظر بسگياري منتقگدان ازجملگ
صحن با حادث آنقدر مهم است ك آنها را يکسان گرفت اند (موريتا.)183 :1390 ،
با توج ب آن گفت يد در صحنة مورد بحث ،بگوييم صحنة سگرپيچي رسگتم
بگوييم حادثة سرپيچي رستم از فرمان ياه ،هردو را ميتوان يکي پندايت.
پرداخ

نور

توصيف روز و يب از جانب فردوسي در داستانها نشاندهندة گگونگي تگابش نگور در
صحنة داستان است .نورپرداز با توج بگ توصگيف روز و يگب قگادر اسگت زوايگاي نگور و
گونگي كميت و كيفيت آن را تنظيم كند.
و برگشگگت يگگب گگرد كگگرده عنگان

سپگگگگيده بگگگگرآورد رخشگگگان سگگگنان
(فردوسي)298 /5 :1386 ،

براي نمون  ،واپسين بيت سرآغاز صحنة آخرين نارد رستم و اسگفنديار اسگت .نخسگتين
نما از اين صحن ك ب مناع نوري غالب در ياهنام يعني خورييد اياره دارد ،با حركتي
تندتر از معمول ب تصوير كشيده مييود .نور خورييد در نين لحظگاتي ماليگم اسگت و
رنگي درخشان از زرد را انعکاس ميدهد .اين نگين نگوري بگا سگاختن فضگايي بايگکوه و
پرجاذب از «اوقات طاليي» در تصويربرداري سينمايي نيز ب يمار مگيآيگد (فليگپا:1389،
.)75

توصیف حرکات نمایشي
استفان يارف در كتاب عناصر سينما «حركت» را بارزترين ويژگي رسان سينما معرفگي
ميكند (يارف )7 :1390،تأكيد بر عنصر حركت در سينما دستكم از دو جنا اهميگت دارد.
نخستين جنا مربوط ب پيشبرد روايت از راه حركت اسگت و جناگ ديگگر بگ سگاخت و
پرورش تصوير ميانجامد.
توصيف فردوسي از حركت يخصيتها در اين داستان ب راستي اجازة طراحگي حركگات
نمايشي را از سوي كارگردان براي هدايت بازيگران آسان ميسازد .او كنش يخصيتهگا را
متناسب با فضاي هر صحن ترسيم ميكند .ب تقريب كمترين صحن اي در داسگتان وجگود
دارد ك از كردار يخصيتها تهي بايد .براي نمون اگر گفتوگوي ميان رستم و اسفنديار
ك موضو آن مفاخره است طوالني مييود ،فردوسي بگراي پرهيگز از خسگتگيِ مخاطگب
كنشهايي ون زورآزمايي دو پهلگوان در قالگب فشگردن دسگت را وارد مگيكنگد كگ بگار
نمايشي صحن را از منظر حركت تقويت ميكند:
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بيفشگگگارد گگگنگش ميگگگان سگگگخن

ز بُرنگگگگگا بخنديگگگگگد مگگگگگرد كهگگگگگن
(فردوسي)355 /5 :1386 ،

يگرد ديگر فردوسي براي ايجاد حركت در ميان گفتوگو ،آراستن خوان غذا و توصگيف
خوردن پهلوانان است.
بياريگگگد يگگگزي كگگگ داريگگگد خگگگوان
يگگگگل اسگگگگفنديار و گگگگگوان يکسگگگگره
بفرمگگگود مهتگگگر كگگگ جگگگام آوريگگگد
باينگگگيم تگگگا رسگگگتم اكنگگگون ز مگگگي
بيگگگاورد يگگگک جگگگام مگگگي ميگسگگگار
بگگگ يگگگاد يهنشگگگاه رسگگگتم بخگگگورد

كسگگي را كگگ بسگگيار گويگگد مخگگوان
زهگگگر سگگگو نهادنگگگد پيشگگگش بگگگره
بگگ جگگاي مگگي پختگگ خگگام آوريگگد
گگ گويگگد گگ آرد ز كگگاوس كگگي
كگگ كشگگتي بکگگردي بگگر او بگگر گگگذار
بگگگگرآورد از آن شگگگگم زرد ،گگگگگرد
(فردوسي)359 /5 :1386 ،

نانك در اين ابيات ديده مييود ،فردوسي با ب تصوير كشيدن كنش يخصگيتهگاي
داستاني بدون ب كارگيري عنصر گفتوگو (ك از بار دراماتيک اثر ميكاهد) بگ پگيشبگرد
داستان در قالب صحن دراماتيک ياري ميرساند .يعني ما بگا صگحن اي پرجنگبوجوش و
متحرک روب رو هستيم ك با تکي بر حا بينايي مخاطب توانايي روايتگري دارد.
ساختار و مسألۀ شخصی
شخصی

و کردار

انسانها در گام نخست با كاوش در ابعاد ظاهري سعي ميكنند راهي ب درون ايگخاص
بيابند و بر ماناي آن يخص را بسنجند و بگ قضگاوت بنشگينند .قضگاوتي كگ در آن هگر
يخص ديگري را بر ماناي معيار ترازوي خود ميسنجد و اگر او را با معيار خگود هگموزن
بايند او را مييناسد و مانند خود ميخواند و اگگر او را دور از معيارهگاي خگود باينگد در
يناخت او د ار ترديد مييود و با او احساس بيگانگي ميكند .درواقع معيار يناخت هگر
فرد نسات ب ديگري ،مقايس اي است ك او در ابعاد ظاهر و بگاطن از ديگگري نسگات بگ
خود انجام ميدهد و نسات دوري و نزديکي اين قياس ،روينگر ميزان يناخت انسگانهگا
از يکديگر است.
ازآن گفت يد ممکن است نتيج گرفت كگ در برخگورد انسگاني مهگمتگرين مسگأل
يناخت و درک متقابل است و ازآنجا ك داستان نيگز پديگدهاي برآمگده از ذهگن و تفکگر
انسان است ممکن نيست از اين برخورد و يناخت خالي بايد .يعني داستان (در هر يکل
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آن) ،با مسائل انسان در ارتااط است و مسألة انساني بدون يخصيتِ انساني قابل تعريگف و
يناخت نيست .يخصيتي ك در قياس با ظاهر و باطن انساني يگکل مگيگيگرد و پگرورده
مييود.
بر اين اساس ما در ساختار داستان ب ايخاصي نيازمنديم كگ پيرنگگ را بگ مضگمون
داستان پيوند بزنند و آن را ب سرانجام برسانند؛ ايخاصي همخوان با درک انساني و قابگل
يناخت براي انسان .يعني حتي اگر ديواري ك خالي از عنصگر زنگدگي اسگت وارد دنيگاي
داستان يود (دنيايي ك مخاطاش انسان است) بايگد بگراي انسگان قابگل يگناخت بايگد.
ازاينروست ك «يخصيتهاي جذاب» در طول تاريخِ داستان همواره از «انسگانيتي واحگد
نشأت گرفت اند» (مکكي.)254 :1389،
يخصيت داستاني براي قابل درک بودن بايد بتواند خود را براي مخاطگب آيگکار كنگد.
يايد اصليترين راهي ك يخصيت را ب مخاطب مييناساند ،يخصيتپردازي است.
يخصيتپردازي با معرفي بعد ظاهري ايخاص در ابعادي ون پويش ظاهري ،عگادات
گفتاري ،غذايي ،حركتي و هرآن از برون يک فرد ممکن است راهگي بگ درون را بگراي
مخاطب بگشايد ،يخصيت را در گام اول يناخت قرار ميدهد .گگام دوم ،بيگرون كشگيدن
بعد دروني فرد از اين ابعاد ظاهري است ك بسياري اين بعد درونگي ب دسگتآمده از بعگد
بيروني را يخصيت خواندهاند ك در اين صگورت يخصگيت برآينگدي از يخصگيتپردازي
معرفي مييود .از دگرسو ممکن نيست ب تمامي بر قول و ظاهر افراد براي يگناخت درون
آنها اطمينان كرد و يايد تنها راه قابل اطمينان براي يناخت درون هر يگخص كگرداري
بايد ك او نسات ب مسائل از خود نشان ميدهد .زيرا كردار انسگانهگا تأييگدي اسگت بگر
آن ميگويند و آن نشان ميدهند .الات كردار آدميان هميش بگا آن گ مگيگوينگد
برابري نميكند .فردي ممکن است خود را يجا بخواند؛ اما در مواقع خطر فرار را بر قگرار
ترجي دهد و اگر اين يخص در معرض قضاوت قرار گيرد ،حتي اگر در سخن هزار بار بگر
يجاعت خود تأكيد كند ترسو بودن او حتمي است .ازاينرو كردار اتفاقي اسگت كگ درون
انسانها را فارغ از گفتاريان نسات ب خود ،آيکار ميكنگد .از سگويي نگاهمخگواني ميگان
كردار و گفتار يخصيت ب جذابيت آن ميافزايد (حداقل در مگورد داسگتانپردازي نگين
است)؛ زيرا درون يخص از نظر مخاطب تا زمان كردار او مخفي ميماند و اين بر جگذابيت
داستان ميافزايد و نگين اسگت كگ بلکگر در عناصگر فيلمنام نويسگي خميرمايگة درام را
يخصيتي معرفي مگيكنگد كگ «دقيقگاً آنطگور كگ از او انتظگار مگيرود واكگنش نشگان
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نميدهد» (بلکر .)33 :1388 ،ازاينرو كردار افشاگر ،در داستان (بگ ويژه فيلمنامگة داسگتاني)
كاربردي ب مراتب مهمتر از زندگي واقعي دارد .در داستان بار هم يز بر دوش يخصگيت
است و بسياري از مسائل داستان از منظر يخصيت ب شم مگيآيگد و آيگکار مگييگود.
پيرنگ ،مضمون ،كنش ،گفتوگو و در يکكالم ساختار داستان در پيرامگون او و بگراي او
يکل ميگيرد و يايد ازاينروست ك نام بسياري از آثار داستاني جهگان بگ نگام ايگخاص
است (مکّي )93 :1390،مثل آنا كارنينا ،دكتر ژيواگو ،هملت . ...
اگر ارسطو در سگنجش ميگانِ يخصگيت و كگردار ،كگردار را موجگب وجگود تگراژدي
(داستان) ميداند ،خود او نيز يخصيت را ابزاري براي انتقال ايگن كگردار معرفگي ميكنگد
(زرينكوب .)123-122 :1387،يعني يخصيت در پايينترين سگط از تعريگف ،ظگرف حگاوي
كردار است؛ ظرفي ك مظروف درهرصورت ب آن وابست است .براي نمونگ بايگد رسگتمي
بايد تا ب دست او كنش كشتن اسفنديار صورت بگيرد و اين كنش ك برآمده از تصگميم
رستم در دوراهي انتخگاب اسگارت يگا كشگتن نيکگي گون اسگفنديار اسگت آيگکاركنندة
يخصيت تراژيک اوست.
دل رسگگتم از غگگگگگگم پرانديشگگگگ يگگد
كگگ گگگگگر مگگگن دهگگم دسگگت بنگگد ورا
دو كارسگگت هگگگردو بگگ نفگگرين و بگگد
هگگگگگگم از او بگگگگگد يگگگود نگگگام مگگگن
و گگگر كشتگگگ آيگگد بگگ ديگگگگت ناگگرد
كگگ او يگگگهرياري جگگگوان را بکشگگگت
و گگگر مگگن يگگوم كشگگت بگگر دسگگگت اوي
گسسگگگت يگگگگود نگگگام دسگگگتان سگگگام

جگهان پيش او گون يکگي بيشگ يگگد
و گگگگگگگر سگگگگگگرفرازم گگگگگگگگزند ورا
گزاينگگده رسگگگگگمگگگي نوآييگگگگن و بگگد
بد آمگگگگگد ز گشگگتاسگپ فرجگگام مگن
يگگگود نگگگگزد ياهگگگگان مگگگگرا رويزرد
بگگدان كگگو سگگخن گفگگت بگگا او دريگگت
نمانگگگد بگگگگ زاولسگگگتان رنگگگگ و بگگگوي
ز زاول نگيگگگگرد كگگگگگسي نيگگگگز نگگگگام
(فردوسي)361 /5 :1386 ،

كسي ميتواند بگويد ك كشتن اسفنديار مهمتر از آيگکاري يخصگيت رسگتم

حال
است.
ازآن گفت يد ميتوان بگ آميختگگي و پيوسگتگي اجتنابناپگذير كگردار (كگنش) و
يخصيت پي برد .بدين ترتيب ك يخصيت ،مجري كنش و كنش آيکاركنندة يخصگيت
است.
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و پيرنگ

ارسطو در ادامة بحث از اهميت كردار نسات ب يخصيت ،پيرنگ (افسگانة مضگمون) را
هدف غايي داستان (تراژدي) ميخواند و بر اين باور است ك كنشي ك با ابگزار يخصگيت
خود را نمايان ميكند ،روينگر پيرنگ داستان است و اين همان يزي است ك داستان
با آن ب بار مينشيند .در اينجا نيز يخصيت باز همگان نقگش ابزارگونگ را كگ در مگورد
كنش ب عهده دايت ،عهدهدار مييود .در اين تعريف ابزارگون  ،آيگکار يگدن يخصگيت
براي مخاطب اهميتي ندارد و اگر هم اهميتي دايت بايد ب مراتب كمتر از اهميت كگردار
و پيرنگ است.
در سوي ديگر ،صاحبنظراني قرار دارند ك معتقدند ن تنها پيرنگ ،بلکگ تمگام عناصگر
داستان در خدمت آيکارسازي يخصيت است .تا جايي كگ تگودوروف در بوطيقگاي نثگر،
پاازاينك از تأثيرگذاري متقابل كنش و يخصيت بحث مگيكنگد در نهايگت ب صگراحت
ميگويد ك يخصيت مهمتر است و «هر حکايتي توصيف كاراكترهاست» (تودوروف:1388 ،
 .)43الات او در ادام براي دوري از يکسونگري ،داستان را در دو بعگد «روانيگناختي» و
«ناروانيناختي» بررسي ميكند كگ در اولگي يخصگيت مهگم اسگت و در دومگي كگنش
ب خوديخود اهميت دارد.
سومين گروه ،صاحبنظران ميانگ اي هسگتند كگ از پيوسگتگي و تأثيرگگذاري متقابگل
پيرنگ و يخصيت سخن ميگويند .آنها با اياره ب اينك «ن پيرنگگ و نگ يخصگيت
هيچكدام كامالً مستقل از ديگري يکل نميگيرد» از «رابطة تعاون» ميان ايگن دو عنصگر
سخن ميگويند (موريتا.)117 :1390 ،
برماناي نظر گروه اخير ،اگر آزادگي و حفظ آن معنايي اسگت كگ پيرنگگ داسگتان
رستم و اسفنديار را رقم ميزند و هدف از يکلگيگري داسگتان را مشگخص مگيكنگد؛ امگا
لذتي را ك از كشف يخصيت رستم و اسفنديار در پي بروز اين پيرنگگ نصگيب مخاطگب
مييود ،ممکن نيست ناديده انگايت و سواي از پيرنگ براي آن اهميتي قائل نشد.
در اين داستان ما با ند يخصيت روب روييم؛ اما نانك از نام داسگتان برمگيآيگد دو
قهرمان در ميان اين يخصيتها وجود دارد ك قگرار اسگت داسگتان كشگمکش ايگن دو را
براي ما ب نمايش بگذارد .در ميان اين دو قهرمان نيز با توج ب نتيجة كار و پازمين اي
ك در همة ياهنام نسات ب رستم وجود دارد ممکن است پيرنگ اصلي را پيرامون ايگن
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يخصيت در نظر بگيريم .بدين ترتيب ك عناصر داسگتان ،در ايگن اثگر پشتب پشگت هگم
ميدهند تا علت تمام حوادث و كشمکشها را نين بيان كنند:
زمگگين هر گگ خواهيگگت فرمگگان كگگنم
مگگگگر بنگگگگد،كز بنگگگد عگگگگاري بگگگگود
ناينگگگد مگگگرا زنگگگده بگگگا بنگگگد كگگگا

ز ديگگگدار تگگگو رامگگگش جگگگان كگگگنم
يکسگگتي بگگود ،زيگگت كگگاري بگگود
ك روينروانگم بگر ايگن اسگت و بگا
(فردوسي)335 /5 :1386 ،

يا
كگگ گويگگد بگگرو دسگگت رسگگتم بانگگد
كگ گگگر گگرخ گويگگد مگگر ايگگن نيگگوش
مگگن از كگگودكي تگگا يدسگگتم كهگگن
مرا خواري از پوزش و خگواهش اسگت

نانگگگدد مگگگرا دسگگگت گگگرخ بلنگگگد
بگگ گگگرزِ گگگرانش بمگگالم دو گگگوش
بگگدين گونگ از كگگا ناگگردم سگگخن
وزين نرم گفگتن مگرا كگاهش اسگت
(فردوسي)355 /5 :1386 ،

بر اين اساس ممکن است پيرنگ اصلي اين داستان را آزادگي معرفي كرد .يعنگي تمگام
كشمکشها و پرسشها در اين داستان ب يک پاسخ ختم مييود و آن يزي نيست جگز
نپذيرفتن دستان رستم بند را .بنابراين ،اگر بپرسيم را رستم با وجود هشدارهاي سيمرغ
ماني بر بدآمدِ سرانجام خود و خاندانش بر اثر مر اسفنديار باز هم حاضگر بگ پگذيرفتن
بند بر دستهايش نمييود ،پاسخ با در نظر گرفتن پيرنگ اصلي داسگتان سگاده اسگت و
آن يزي نيست جز سعي بر پاس دايت آزادگي ،حتي با فدا كردن بگزر تگرين خانگدان
پهلواني ياهنام  .پا يخصيت رستم ك ميداند تنها «كردار ماند ز مگا يادگگار» اگگر در
برابر بند سر فرود آورد ،آن از او ب يادگار ميماند پذيرفتن خواري و اسارت است و اين
با يخصيت پهلوان حماسي ياهنام در تضاد است و از ويژگيهاي پيرنگ اصلي دوري از
تضاد و تغيير در مسير داستان است ،حتي اگر ب نابودي قهرمانهايش بينجامد .يعني اگر
هر يز در داستان تغيير كند و در تضاد قرار گيرد ،پيرنگ اصلي از آن مارّا است و يگايد
تمام تغييگرها و تضادها در راه حفظِ وحدت و سگکون پيرنگگ اصگلي در داسگتان صگورت
ميگيرد .از سويي تکرار اين مضمون (اصرار بر حفظ آزادگي) در جايجگاي داسگتان خگود
دليلي بر اهميت و پيرنگ اصلي بودن آن است.
برماناي آن گفت يد ميتوان نتيج گرفت كگ يخصگيت و ديگگر عناصگر ازجملگ
كردار و پيرنگ (ب دليل بيشترين ارتااط با يخصيت) در رابط اي متقابل ب روينگگري

گذري از حماسه به فیلمنامه (با محوری

داستان رستم و اسفندیار)

267

يکديگر ياري ميرسانند و اگر در پرداخت داستان يکي را بر ديگري ترجي دهيم ،اثگري
ب دست ميآيد ك از منظري قوي و از منظر ديگر د ار ضگعف اسگت .درصگورتيك آثگار
برجستة داستاني جهان مانند ياهنام از تمام مناظر كامل و قوي ب شم ميآيند.
شخصی پردازي
يخصيتپردازي معرفي بعد ظاهري ايخاص در ابعادي ون پويگش ظگاهري ،عگادات
گفتاري ،غذايي ،حركتي است ك راهي براي نفوذ در درون يخصيت است .بگ عاارتيديگر
يخصيتپردازي مسيري از برون ب درون است .بسياري اين بعگد درونگي ب دسگتآمده از
بعد بيروني را يخصيت خواندهاند ك در اين صورت يخصيت برآيندي از يخصيتپردازي
معرفي مييود.
سخنان رستم در باب اسفندیار:
سگگگواريش ديگگگدم گگگو سگگگرو سگگگهي

خردمنگگگد و بگگگا زيگگگب و بگگگا فرّهگگگي
(فردوسي)337 /5 :1386 ،

اين ابيات اجازة يناخت اسفنديار را ب ما ميدهد؛ اسفندياري كگ ديگدارش ب گونگ اي
است ك فريدون را ب ياد ميآورد .از سويي برترين ييوة يخصيتپردازي يعنگي توصگيف
يخصيت از زبان ديگري در اين ابيات ب كار گرفت يده اسگت .اسگفنديار از زبگان رسگتم
آيکار مييود و در نمونة ديگر از نين ييوهاي رستم از زبان كتايون تصوير مييود:
سگگواري كگگ بايگگد بگگ نيگگروي پيگگل
بگگگگگدرد جگرگگگگگگاه ديگگگگگو سگگگگگپيد

ز خگگون رانگگد انگگدر زمگگين جگگوي نيگگل
ز يمشگگگير او گگگگم كنگگگد راه يگگگيد
(فردوسي)306 /5 :1386 ،

از ديگر صحن هايي ك يخصيتپردازي در آن آيکار اسگت صگحن نويگانوش و خگوان
گستردن اسفنديار و ييوة خوردن آنهاست:
گگو بنهگگاد رسگگتم ب گ خگگوردن گرفگگت
يگگگگل اسگگگگفنديار و گگگگگوان يکسگگگگره

بماند اندر آن خوردن انگدر يگگفت
ز هگگر سگگو نهادنگگد پيشگگش بگگره
(فردوسي)358 /5 :1386 ،

ساختار و مضمون
تمايز مفاهيم مضمون و پيرنگ در داستان با توج ب تعگاريف بگ ظاهر نزديگک هگر دو
سخت مينمايد؛ زيرا مضمون نيز مانند پيرنگ از دل پاسخ ب پرسشهاي داستان بيگرون
ميآيد و عليت بر يکلگيري آن حاكم است .بنابراين با در نظر گرفتن نين نزديکگي در
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محتواي هر دو عنصر ،ميتوان گفت تعريف مضمون بدون در نظر گرفتن پيرنگ سخت يا
يايد غيرممکن است.
گونگي استخراج پيرنگ و مضمون از درون داستان يايد از تفاوتهاي مهم ميان اين
دو عنصر بايد .بدين ترتيب ك اگر در تعريف پيرنگ ،واژهاي را در پاسخ ب رايي وجگود
حوادث از دل داستان بيرون كشيدهايم ،در مضمون ن با واژه بلکگ بگا جملگ ايگن كگار را
انجام ميدهيم و ب كارگيري جمل ب جاي يگک واژه نشگانة تکميگلِ مفهگوم و پختگگي آن
است.
براي مثال اگر در داستان رستم و اسفنديار ،پيرنگگ اصگلي را «آزادگگي» ناميگديم ،در
مورد مضمون ،بگا در نظگر گگرفتن پيرنگ ممکن است نگين بگگگوييم :آزادگگي پيگگروز
مييود؛ راك قهرمان با تمام وجود در پي حفظ آن است:
بگگگدو گفگگگت رسگگگتم كگگگ آواز بنگگگد
مگگگرا كشگگگتن آسگگگانتر آيگگگد ز ننگگگگ

ناگگگودي ،دل مگگگن نگشگگگتي نژنگگگد
اگگگگر بازمگگگانم بگگگ جگگگايي ز جنگگگگ
(فردوسي)401 /5 :1386 ،

انتقال مضمون با جمل ب فهم بيشتگر داستگان نيگز كمک ميكند .يعني داستانپگرداز
با در نظر گرفتن اين جمل از ابتدا تا انتهاي داستان ،همة توان خود را ب كار ميگيگرد تگا
مخاطب در انتها بتواند اين جمل را از دل داستان بيرون بکشد و آن را فهم كند .بر همين
اساس است ك منتقد و فيلمسازي ون ايزنشتين مهمتگرين وظيفگة سگينماگر را همگين
«كشف مضمون» ميداند (دادلگي .)116 :1389،يعني او معتقگد اسگت ،مضگمون خودبگ خود
آفريده نمييود؛ بلک بايد آن را كشف كرد و پرداخت تا قابل انتقال ب مخاطب بايگد .بگر
اين اساس ممکن است بگوييم با كمک گرفتن از پيرنگ داستان ميتگوان مضگمون آن را
كشف كرد.
كشف مضمون از جانب نويسنده ،باعگث وحگدت سگاختار داسگتان نيگز مگييگود؛ زيگرا
همانطور ك اياره كرديم داستانپرداز با در نظر گرفتن همگين مضگمون نگگارش را آغگاز
ميكند و آن را ب پايان ميرساند .بنابراين بگا در نظگر گگرفتن مضگمون در پرداخگت هگر
مرحل از داستان وحدتي بر اجزاي سگاختار حگاكم مگييگود كگ باعگث انسگجام داسگتان
مييود .براي نمون در داستان رستم و اسفنديار ،تمام عناصر داسگتان در سگاية مضگموني
واحد (پيگروزي قهرمگان آزاده) در درون سگاختار منسگجم مگييگوند؛ بگدين ترتيگب كگ
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يخصيتپردازي ،گفتوگو ،پيرنگ و موقعيت بگا وحدتي كگ مضگمون بگگر آنهگا حگاكم
ميكند ،ساختارآفرين مييوند.
با توج ب آن گفت يد ميتوان مضمون را جملگ اي تعريگف كنگيم كگ بگا تکميگل
پيرنگ اصلي« ،ارزش» مورد نظر داستانپرداز را منتقل ميكند« :آزادگي پيروز مگييگود
را ك قهرمان با تمام وجود در پي حفظ آن است»؛ آزادگي و حفظ آن ارزيي مگييگود
ك داستانپرداز با پرداخت داستانش در پي خلگق و انتقگال آن اسگت .از سگويي پيگروزي
قهرمان در راه پاسدايت آزادگي ،حادث اي است ك تغييگري بنيگادي در احگوال او را بگ
وجود مي آورد .بدين ترتيب ك با بازبيني مسير قهرمان از لحظة ورود ب داستان و حركت
گامب گام او تا نقطة اوج و پاازآن گرهگشايي ،با قهرماني در انتهاي مسير روب رو هسگتيم
ك با آن در ابتدا بگوده اسگت تفگاوتي بسگيار دارد .حگال او ،نگگاه او ،كگردار او و حتگي
سرنويت او ازاينپا ممکن نيست بگا آن گ در ابتگدا بگوده اسگت يکگي بايگد؛ بييگک
رستمي ك در آغاز داستانش با اسفنديار ،روياروي او قرار ميگيرد با رستمي ك در پايگان
داستان ،در كنار پيکر بيجان او موي ميكند يکي نيست .پا نين است ك مضمون بگا
بيان يدن در يک جمل «توضي ميدهد ك را و گون زندگي از يک موقعيت وجودي
در آغاز داستان ب موقعيت ديگري در پايان آن تغيير يکل ميدهد» (مکكي.)80 :1389 ،
ساختار و گف وگو
در نگارش فيلمنام ترجي ديدن كنش (عمل) است تا ينيدن گفتوگو؛ زيگرا در فگيلم
«اعمال بلنگدتر از كلمگات سگخن ميگوينگد» (مگوريتا .)156 :1390 ،بنگابراين بگ كارگيري
بيشازاندازة گفتوگو ،فيلمنام را تا حد قصة راديويي تنزل ميدهد.
از ديگر ويژگيهاي ظاهري يک گفتوگوي خگوب در مگتن فگيلمنامگ  ،تنيگدگي آن بگا
يخصيتهاست .يعني گفتوگوي مناسب نان است ك قالب دهان يخصيتهگا بايگد و
ب ظاهر و باطن آنها بيايد .بنابراين «گفتوگو نويسي تنها وقتي درست جواب خواهد داد
ك يخصيتها خوب پرداخت يده بايند؛ ب گون اي ك كالمشان از منيّت و هويگت ثابگتِ
وجوديان بيرون بيايد» (هايمي.)31 :1390،
از درخشانترين صگحن هگاي گفگتوگگو در داسگتان رسگتم و اسگفنديار و يگايد همگة
ياهنام  ،مربوط ب صحن اي است ك رسگتم بگراي نخسگتين بگار در سگراپردة اسگفنديار
مهمان او مييود .آغاز صحن از جايي است ك رستم بگر رخگش مگينشگيند .ايگن كگنش
ممکن است در يک نماي بست از رخش و رستم بردايگت يگود .نمگاي بعگد عمگوميتر از
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نماي پيشين است .حركت «دمانِ» رسگتم از سگويي و حركگت سگپاهيان اسگفنديار بگراي
ديدن او از سوي ديگر .در اين صحن رستم از ديد سپاهيان اسفنديار تصوير مييود:
همي گفگت هگر كگا كگ ايگن نگامدار

نمانگگد بگگ كگگا جگگز بگگ سگگام سگگوار
(فردوسي)340 /5 :1386 ،

نماي بعد ب ديدار رستم و اسفنديار بگرش مگيخگورد .گفگتوگگوي دو پهلگوان در ايگن
صحن  ،از اين نما آغاز مييود:
گگگو آمگگگد بگگگ نزديگگگک اسگگگفنديار
بگگگدو گفگگگت رسگگگتم كگگگ اي پهلگگگوان
خرامگگگگي نيرزيگگگگد مهمگگگگان تگگگگگو

هگگگم آنگگگگ پگگگذيره يگگگدش نگگگامدار
تگگو آيگگين و تگگو يگگاخ و فگگرّخ جگگوان
نگگگين بگگگود تگگگا بگگگود پيمگگگان تگگگو
(فردوسي)340 /5 :1386 ،

گفتوگو ميان دو پهلوان درميگيرد تا اينك با انتقال صحن از خارج ب داخل سراپردة
اسفنديگار ،يگکنواختي گفگتوگو بگا كنش يدمان صگحن از جانگب اسگفنديار يکسگت
مييود:
ب دسگت

پ خويش برجاي كرد

ز رستم همي مجلا آراي كرد
(فردوسي)343 /5 :1386 ،

اين يگردي است ك در فيلگمنگام نگگويسي بگگ عنگگوان «خلگق تصگوير بگراي تقويگت
گفتوگو» از آن ياد مييود (بلکر.)47 :1388 ،
در اين نما آميختگي گفتوگو و كنش هم نان ادام دارد تا جگايي كگ «گفگتوگو بگ
كنش داستان يکل ميدهد و از كنشي ك ب سگاخت آن كمگک كگرده زنگدگي و انگرژي
ميگيرد» (تييرنگو .)115 :1391،اوج همراهي گفتوگو و كنش در يخصيت رستم جلگوهگگر
مييود .بدين ترتيب ك رستم در پايان نما بگا بگ دسگت گگرفتن «بويگا ترنجگي» از روي
خشم و ادامة گفتوگو با اسفنديار تصويري درخشان از همكاري متقابل گفتوگو و كگنش
را در صحن ارائ ميكند.
بيامگگگگد بگگگگران كرسگگگگي زرتشگگگگت
نگگين گفگگت بگگا رسگگتم اسگگفنديار

پگگر از خشگگم بويگگا ترنجگگي ب گ دسگگت
كگگگگ اي نيگگگگکدل مهتگگگگر نگگگگامدار
(فردوسي)344 /5 :1386 ،
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نتیجهگیري
بر اساس آن گفت يد نتايجي بدين يرح از مقالة حاضر ب دست ميآيد:
دو ياخة مهم علوم انساني و هنر در بسياري از زيرياخ ها پيوندهايي مهم برقگرار
كردهاند ك ب سود هر دو بوده اسگت .ادبيگات و سگينما نيگز بگر اسگاس برخگي از
ويژگيها ميتوانند ب صورت متقابل بر يکديگر تأثير بگذراند.
سينما با بهرهگيري از متون ادبي (ب ويژه حماسي) ميتواند بر غناي محتوايي و
فرهنگي خود بيفزايد و با نين رويكردي ممکن اسگت جلگوهاي از بخگش مهگمِ
تمدن بشريت بايد ك در ادبيات ملل نهفت است.
ادبيات حماسي با گام نهادن در قاب سينما مگيتوانگد بگ غيراز سگرگرم سگازي
مخاطب ك اصليتگرين هگدف داسگتانپگردازي اسگت ،بگا بخشگي گسگتردهتگر از
مخاطاان در ارتااط بايد ك يايد ب ييوة مکتوب از ادبيات محرومند.
براي بهره بردن از متگون ادبگي داسگتاني در قگاب سگينما بگا دو دسگت از آثگار
مواجهيم .آثاري ك پيش از اخترا سينما ب نگارش درآمده و آثگاري كگ پگا از
اخترا سينما نويت يده است .در آثاري ك پگيش از اختگرا سگينما بگ وجگود
آمگگدهانگگد بيترديگگد هگگيچ نشگگاني از توجگ بگ دوربگگين وجگگود نگگدارد و هر گ از
تصويرسگازي در ايگن داسگگتانهگا وجگگود دارد نشگاندهنگدة ناگگوغ ذاتگي و دانگگش
داستاننويسي فردي افرادي ون فردوسي است.
تصوير و تصويرپردازي ابتداييترين و مهمترين ويژگي است ك اثگر داسگتاني را
از حوزة ادبيات ب قاب سينما نزديک ميكند؛ زيرا سينما رسان اي ديگداري اسگت
ك تصوير متحرک بنياديترين ويژگي وجگودي آن اسگت .ازايگنرو داسگتاني كگ
تصاوير در آن از پويايي و حركت برخوردار بايند ب فيلمنام نويا اين توانگايي را
ميدهد ك بر اساس فيلمنامگ اي مناسگب بگراي بردايگت دوربگين را بگ نگگارش
درآورد.
مهمترين عوامل ساخت تصوير در نگارش فيلمنام ب عناصري ون نورپردازي،
ساخت ابزار صحن و پويش يخصيتها و در نهايت ينش صحن بسگتگي دارد.
ازاينرو يک متن ادبي بايد بتواند از راه توصيفهاي جاندار ب عوامل ساخت فيلم
در جهت انتقال فضاي مورد نظر نويسنده ياري برساند.
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ياهنامة فردوسي و ب طور اخص داستان رستم و اسفنديار بگ دليگل توصگيفات
فردوسي ك بر ماناي ويژگيهاي حماس سروده يده است توانگايي هگمراهگي بگا
رسانة سينما را دارد .ياهنام براي تاديل ب فيلمنامة سگينمايي ممکگن اسگت از
منظر تصوير ،صحن پردازي و يخصيتپردازي مورد بررسي قرار بگيرد.

گذري از حماسه به فیلمنامه (با محوری

فهرس

داستان رستم و اسفندیار)
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مقدمه
داستان رستم و اسفنديار يکي از پيچيدهترين داستانهاي ياهنام و «حاوي تعدادي
از مهم ترين مسائلي است ك در برابر انسان دنياي باستاني قرار دايت است و عجيب
است ك هنوز هم اين مسائل تازگي خود را از دست ندادهاند .تاروپود ماجرا تركيب
گرفت است از يک سلسل برخورد؛ برخورد آزادي و اسارت ،پيري و جواني ،كهن و نو،
تعقل و تعاد ،برخورد سرنويت با ارادة انسان و در پايان برخورد زندگي و مر » (اسالمي
ندوين .)24 :1390 ،در داستان رستم و اسفنديار ب دليل برخورداري از بنماي هاي
تراژيک ،مفاهيم استيالي سرنويت ،ارادة پهلوانان و پايان غمانگيز نمودي برجست دارد و
اين امر زمينة نگاه روانيناسان ب اين داستان را مهيا كرده است .هدف اين مقال توج
دقيق ب نحوة يکلگيري روابط متقابل و آسيبيناسي ساختاري حاالت نفساني در
داستان رستم و اسفنديار است با رويكرد « .»TAهم نين پاسخ ب اين سؤال ك پايان
غمانگيز اين داستان گون و در كدام منطق ارتااطي صورتبندي مييود
نظرية « 1»TAتوسط اريک برن 2روانپزيک آمريکايي-كانادايي در سال 1950
ميالدي ارائ يد .اين نظري زيرمجموعة روانكاوي محسوب مييود؛ اما درعينحال
تفاوتهايي با آن دارد .رويكرد روانكاوي بر اين فرض اساسي استوار است ك بيشتر
فعاليتهاي ذهني در ناخودآگاه رخ ميدهد؛ اما تئوري « »TAمتمركز بر ارتااطات و
بخش خودآگاه روان است .هم نين ويژگي برجستة اين نظري  ،زبان ابداعي سادة آن
است ك بسيار سادهتر از روانكاوي بوده و موجب سهولت درک آن مييود و افراد
ميتوانند با ب كارگيري مهارت و تکنيکهايي ك اين نظري در اختياريان قرار ميدهد،
ب آسيبيناسي ارتااطات خود بپردازند و در جهت تغيير و بهاود آن گام بردارند.
پیشینۀ پژوهش :در نقد ادبي از معيارهاي نظرية فرويد ،ب ويژه مفهوم ناخودآگاه و
عقدة اوديپ بسيار استفاده يده است .ب كارگيري اين مفاهيم براي تحليل يخصيتهاي
داستاني ،در نهايت مرزي را ميان يخصيت سالم و ناسالم ترسيم ميكند .ب تدريد
استفاده از روانكاوي در نقد ادبي يکلي نو ب خود گرفت .مثالً در رويكرد لکاني نگاه ب
1Transactional

Analysis
)Berne (1910- 1970

2Eric
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ناخودآگاه معطوف ب ساختار آن است؛ ب نحويك لکان ساختار ناخودآگاه را زباني
توصيف كرده و زبان ك يامل هنجارها و ارزشهاي فرهنگي يک قوم است دريچ اي
براي يناخت فرهنگي آن قوم ميداند .بدين ترتيب با اين ييوه ،تحليل يخصيتها
جاي خود را ب تحليل روانيناختي فرهنگي ميدهد .قسمي ديگر از زيرياخ هاي
روانكاوي ،روان يناسي تحليلي يونگ است ك در آن مفاهيم ناخودآگاه جمعي،
كهنالگوها و اساطير ،رفتار انسان را درون روان جمعي او ارزيابي ميكند (يونگ :1392
)26؛ اما رويكردي جديد در روانكاوي ارائ يده است تحت عنوان تحليل رفتار متقابل
ك تأكيد آن بر مرز ميان فرد سالم و فرد بيمار نيست؛ بلک نگاه آن معطوف ب
آسيبيناسي روابطي است ك در زندگي همة انسانها در همة زمانها و فرهنگها
جاري است .اين نظري فرمولهايي براي يناخت روابط ميان انسانها در اختيار
ميگذارد ك نشان ميدهد روابط متقابل افراد ،صميمان (سالم) يا بازييي تلخ (ناسالم)
است .عالوه بر آن فرضي از سرنويت در ار وب اين نظري با نام پيشنويا زندگي
معرفي مييود ك در پيوندي تنگاتنگ با تراژدي قرار ميگيرد (برن  .)203 :1374در
الگوي پيشنويا زندگي و مهارها و فرمانهاي آن ،پردة ابهام و رازآلودگي از هرة
سرنويت كنار ميرود و مشاهدهگر ،داليلي قانعكننده براي روند ماجرا و پايان غمانگيز
آن مييابد و ون سرانگشت اتهام ب سمت ياک اي از روابط درهمتنيده در بستر
طرحوارههايي است ك در دوران كودكي ب يکل احساسي انتخاب يدهاند ،ن تنها از بار
تراژيک ماجرا كاست نمييود؛ بلک اين رويني ،ب زياايي تراژدي نيز ميافزايد.
در پژوهشهاي روانيناختي ك تاكنون دربارة داستان رستم و اسفنديار صورت
گرفت است عمدت ًا از مفاهيم فرويدي و يونگي استفاده يده است .ب عنوان نمون  ،در
مقالة كريمي ( )1392نويسنده نمادهاي كهنالگويي را در اين داستان تحليل ميكند .در
پژوهش كالهچيان ( )1395نگارنده بر ماناي نظرية آيزنک يخصيت اسفنديار را
برونگراي در نوسان ،ميان پايداري و ناپايداري يناسايي ميكند .در مقال اي ديگر
(نصراللهي ،جنگلي  )1396نويسندگان بر ماناي استدالل آدلر ،ساخت و پرداخت
اسطورههاي قهرماني را در اين داستان ،جاران نوعي حقارت بشري در برابر جار طايعت
معرفي ميكنند( :ذيل عنوان دورة دوقلوها) .از ديگر پژوهشها نيکروز و كريمي
( )1394است ك در آن يخصيت گشتاسب ب عنوان نمايندة كهنالگوهاي ساي  ،عقده و
نقاب موردتوج قرارگرفت است .در پژوهش مهري ( )1394رهيافتي لکاني ماناي كار
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قرار گرفت و نقش پدر /قانون در هويتيابي سوژه بررسي يده است.
تاكنون پژوهشي دربارة تحليل يخصيتهاي ياهنام بر اساس روش « »TAصورت
نگرفت و تحقيق حاضر نخستين پژوهش از اين سنخ در حوزة ياهنام پژوهي است.
مباني نظري :در رويكرد فرويد ساختار س گانة يخصيت ،تحت عنوانهاي نهاد
(ايد) ،من (ايگو) و فرامن (سوپرايگو) اهميت دارد .دكتر اريک برن در « »TAبخش منِ
روان (ايگو) را داراي حالتهايي س گان ميداند و ضمن نامگذاري آنها ب «والد»1،
«بالغ» 2و «كودک» 3،تصويري از ساختار منِ روان ارائ ميكند .يکل  1نمودار كامل
يخصيت هر فرد است:

شکل  1الگوي حاالت نفساني (استوارت و جونز)37 :1393 ،

هريک از اين حالتها ،نظام ب همپيوستة انديش و احساسند ك با توج ب انگارههاي
رفتاري آيکار مييوند .دكتر برن دو رويكرد براي تقسيمبندي حاالت نفساني در نظر
ميگيرد :كنشي و ساختاري.
رويكرد كنشي مشاهدات رفتاري را تقسيمبندي ميكند؛ درحاليك در رويكرد
ساختاري خاطرات و روشها ذخيره يده است .براي بررسي جنا هاي بين فردي و
ارتااطي ،از رويكرد كنشي و براي بررسي مسائل درونرواني ،رويكرد ساختاري ب كار
در رويكرد ساختاري و
ميرود .هر يک از جنا هاي «والد»« ،بالغ» و «كودک»،
در رويكرد كنشي ب اجزاء كو کتر تقسيم مييوند؛ ولي حالت نفساني جديدي بيش

1Parent
2Adult
3Child
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گفت يد ايجاد نميكنند .بدين ترتيب در رويكرد ساختاري عناصر
ازآن
تشکيلدهندة حالت نفسانيِ «والد» ب موارد ذيل تقسيمبندي ميگردد:
«والد درون والد» يامل مجموعة عقايد ،ارزشهاي همگاني و ترجيحاتي است ك
يخص از والدين خود در زمين هاي آيين ،مناسک و  ...نصيب ميبرد.
«بالغ درون والد» توصيفاتي در مورد واقعيت ك يخص از والدين خود ينيده و از
آنها تقليد كرده است .اين توصيفات ممکن است واقعيت عيني دايت بايد و يا برعکا
منعکاكنندة دريافتهاي غلط و خيالپردازي والدين از واقعيت بايد.
«كودک درون والد» احساسات ،افکار و رفتارهاي كودک درون والدين ك درونفکني
يده و يخص مانند آن عمل ميكند (استوارت و جونز.)78 -77 :1393 ،
تقسيمات حالت نفساني «كودک» يامل:
«والد درون كودک» دستورات و تهديدهايي است ك در صورت اطاعت نکردن از
مقررات وجود مييابند و اگر در ذهن فرد ب صورت منطقي بررسي نشود بلک با
خيالپردازيها ب يکل جادويي ذخيره يود ،محتواي اين قسمت را تشکيل ميدهد
(استوارت و جونز.)85 :1393 ،

«بالغ درون كودک» همان پروفسور كو ک است و نشاندهندة حالتي ك فرد با
احساس بصيرت و يهودي ك دارد ،ميخواهد بدون زير پا گذايتن قانون ب يکلي ب
هدف خود برسد و تعادلي ميان دستور والد و خواست كودک برقرار كند (برن.)123 :1394 ،
«كودک درون كودک» اين بخش تمام انگيزههاي ناگهاني را ك طايعتاً بر يک طفل
عارض مييود يامل ميگردد ،ب صورت رفتار قديم دوران كودكي ن بدان صورت ك
والدين عمل ميكردند؛ بلک ب صورت طايعي (استوارت و جونز.)85 :1393 ،
رويكرد كنشي بر ماناي توصيف رفتاري «والد» ،ب «والد كنترلكننده»1و «والد
مهربان» 2تقسيم مييود و كودک از لحاظ رفتاري ب «كودک سگازگار»« 3،كودک
طغيانگر»4و «كودک طايعي»5تقسيم مييود (استوارت و جونز.)56 :1393 ،

1Controlling

parent
parent
3Child adapted
4Rebellious child
5Natural child
2Nurturing
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آلودگي« :آلودگي»1زماني اتفاق ميافتد ك محتواي «والد» يا «كودک» يا هر دوي
آنها وارد حريم «بالغ» يود .اگر باورهاي كسبيده را ب عنوان واقعيتها تلقي كنيم،
د ار تعصب و پيشداوري مييويم ك همان آلودگي «بالغ» ب «والد» است .اگر تخيالت
و احساسات را ب عنوان واقعيتها تلقي كنيم ،آلودگي «بالغ» ب «كودک» است و اگر
پيامهاي والدي را بازنوازي كرده و با احساسات و تخيالت تأييد كرده و هر دو را با واقعيت
ايتااه بگيريم ،آلودگي دوطرف خواهد بود .آلودگي را ميتوان ب عنوان مداخلة حالت
ي حالت نفساني «بالغ» توصيف كرد (جيمز
ي «والد» يا «كودک» ،يا هر دو ،در مرزها ِ
نفسان ِ
و جنگوارد.)348 :1384 ،

روابط متقابل حاالت نفساني :هر

بين دو فرد اتفاق ميافتد ،حاوي يک ماادل

ي آنهاست .وقتي يک فرد ب ديگري پيامي ميفرستد ،انتظار پاسخ يا
ميان حاالت نفسان ِ
عکاالعمل دارد .تمام ماادالت را ميتوان ب عنوان «مکمل»« 2،متقاطع» 3و يا «نهاني»4
طاق بندي كرد (جيمز و جنگوارد .)130 :1384 ،در تحليل روابط متقابل ،از الگوي حاالت
نفساني استفاده مييود تا روند روابط مشخص يود .در رابطة مکمل همان حالت من ك
مورد خطاب قرار ميگيرد ،پاسخ ميگويد .ارتااط متقاطع زماني يکل ميگيرد ك
پاسخدهنده از حالتي ك مورد انتظار پيامدهنده بوده است ،پاسخ ندهد .ارتااط متقابل
زاوي دار يکي از انوا تاادالت متقاطع است ك احتمال دارد براي خارج يدن از ادامة
رابط برقرار يود و در نهايت ب تاادالتي ميرسيم ك در آنها دو نو پيام دخالت دارد؛
ل از نظر اجتماعي قابل قاول پنهان
ب نحويك يک پيام نهاني در پا پردة يک تااد ِ
ميگردد .در اين نو تاادالت آن يزي ك تعيينكنندة ارتااط است ،پيام و پاسخ در
سط روانيناختي خواهد بود .با مشاهدة رابط هاي پنهان و دوسطحي در ارتااطهاي
متقابل ،بازيها5ي رواني بين افراد كشف مييوند (هريا.)112 :1389 ،
بازيها :ب گفتة دكتر برن« :بازي ريت اي تاادل مکمل با هدف نهفت است ك تا
حصول ب نتيجة پيشبيني يده و كامالً مشخص پيش ميرود» (برن .)11 :1398 ،در هر
1Contamination
2Complement
3Crossed
4Ulterior
5Games
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بازي يک مثلث وجود دارد (مثلث كارپمن)1ك داراي س ضلع است :آزارگر ،نجاتدهنده
و قرباني (جونز استوارت .)485 1393
مثلث نمايشي كارپمن ،يک نمودار ساده براي تجزي وتحليل بازيهاي رواني افراد
است .هرگاه فردي ب بازيهاي رواني ميپردازد ،وارد يکي از نقشهاي ازپيشتعيينيدة
خود مييود .اين نقشها يامل س گروه هستند :آزارگر2،نجاتدهنده3و قرباني4.معمو ًال
فردي ك بازي را آغاز ميكند با يکي از نقشهاي نامبرده وارد رابط مييود .سپا در
طول رابط ب نقش ديگري تغيير وضعيت ميدهد (برن.)416 :1394 ،

شکل  2مثلث کارپمن (استوارت و جونز)475 :1393 ،

پیشنویس5:مرحلة بعدي در تکميل تئوري « »TAتحليل پيشنويا زندگي است
ك عاارت است از برنامة مشخصي ك فرد براي زندگي خود در زمان كودكي طراحي
جهتي حركت و از مسيري عاور كند.
كرده و بر اساس آن تصميم ميگيرد ك ب
يعني در زمان كودكي پيامهايي ك فرد دربارة ارزش خود و ديگران دريافت ميكند،
تصويري از مفهوم و نقش خود در زندگي ب او ميدهد ،بر طاق اين تصوير او دست ب
رفتارهايي ميزند ك ممکن است از طرف خود يا والدين يا ديگران تقويت يود (بهرامي،
.)123 :1395

يکلگيري پيشنويا در ابتداي زندگي ب صورت غيركالمي است .در اين مرحل

triangle

1Karpman
2Blamer
3Rescuer
4Victim
5Script
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پيامهاي احساسي تحت عنوان «مهارها »1در پيشنويا ثات مييوند ،در « »TAدوازده
نو مهار معرفي يدهاند ك مهار زندهنااش ،مهمترين آنهاست؛ اما ب تدريد محرکهاي
اخالقي ،با پيامهاي يفاهيِ والدين ،تحت عنوان «سوقدهندهها»2وارد پيشنويا كودک
مييود (جونز استوارت .)327 :1393 ،مهمترين سوقدهندهها از اين قرارند :كامل باش ،قوي
باش ،ديگران را راضي نگ دار ،عجل كن ،قوي باش و سختكوش باش (جونز استوارت،
 .)327 :1393بازيها و پيشنويا زندگي فرد ،در نهايت مشخصكنندة سرنويت او
خواهند بود .اصول ياديده در « »TAكمک ميكند تا س جناة احساس ،تفکر و رفتار در
غ كنترل را
ساختار يخصيت يناسايي يده و تغيير در آن امکانپذير گردد؛ ب طوريك بال ْ
در دست بگيرد و انتخاب كند ك طور ب يک انگيزه ب بهترين يکل پاسخ دهد (جيمز و
ساوري.)447 :1382 ،

وضعی هاي وجودي3:در « »TAاز حيث ساختاري بر ماناي تقابل دوجزئي «من
و تو» ،هار وضعيت وجودي پيشنهاد مييود .اين هار وضعيت وجودي عاارت است از:
()I am not ok – you are ok
«من خوب نيستم – تو خوب هستي»
()I am ok – you are not ok
«من خوب هستم – تو خوب نيستي»
()I am not ok – you are not ok
«من خوب نيستم – تو خوب نيستي»
()I am ok – you are ok
«من خوب هستم – تو خوب هستي»
وضعيتهاي وجودي ،حاصل دريافتهاي ذهني هر يخص از واقعيت است .از لحاظ
كيفيت ،اختالف بارزي بين س وضعيت اول و وضعيتِ هارم وجود دارد .س وضعيت اول
ريش اي ناآگاهان دارند ،محصول حالت «والد» و «كودک» و بر پاية احساسند؛ اما «من
خوب هستم-تو خوب هستي» نتيج گيري «بالغ» است بر پاية اصولي ك با يعور و
منطق متعارف حمايت مييود (هريا.)69 :1389 ،

1Injunction
2Driver

states

3Life
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بحث و بررسي
 -1تحلیل شخصی

اسفندیار

پيش از آغاز اين داستان ،اسفنديار پهلوان پرآزرم و دالور ياهنام را ميبينيم ك
بارها براي رواج دين و آيين جنگيده است .پدرش گشتاسب بارها در تنگناها و نشيبها از
او ياري خواست و در قاال آن ب او وعدة تاجوتخت داده است؛ اما هر بار پا از رسيدن ب
مقصود ،نقض پيمان روا ميدارد .درخواست كمک از جانب گشتاسب ،ياريگري اسفنديار
و پيمانيکنيِ گشتاسب و تکرار اين مراحل ،حلق اي بست را ترسيم ميكند .گويي
زندگي اسفنديار و كويشهايش در اين حلقة تکرار گرفتار يده است .واكنش اسفنديار
نسات ب اين بدعهدي ،پذيرشگري و انفعال است تا حدي ك در نوبتِ آخر ك عالوه بر
نقض پيمان از جانب گشتاسب ،زنجير اسارت نيز بر دستانش بست مييود؛ اما او با وجود
توان گسستن زنجير ،كويشي براي دفا از خويشتن و يافتن راه نجات از خود نشان
نميدهد .اين معادلة تسلط و تسليم ،الات خشمي را در پي دارد ك اگر ب طور آگاهان ،
اجازه و امکان ابراز مييافت ،پاي اي براي يک طغيان سالم ب يمار ميرفت و تدريج ًا
جهت فکري وي را از انفعال ب فعاليت تغيير ميداد و موجب بلوغ رواني او ميگرديد.
بدين ترتيب اسفنديار با سين اي پُر از عصيان و خشم نزد مادر ميرود و انديشة خويش را
ن
دربارة تاجخواهي با او در ميان ميگذارد .تاجخواهي آرزويي مصران براي ب دست آورد ِ
استقالل و كويشي براي رها يدن از زنجيرهاي وابستگي است .گشتاسب پا از آگاهي
از گاهجويي فرزند ،در رايزني با جاماسب درمييابد ك در طالع فرزندش اسفنديار،
پادياهي نيست و او در سيستان ب دست رستم كشت خواهد يد .بدين ترتيب درصدد
برميآيد فرزند را رهسپار ناردي كند ك پايان يوم آن را ميداند .گشتاسب ك پيشتر،
در روند تاجخواهي از پدر ،با كويش و برخورداري از كيفياتي ون هدفمندي و
استقامت ،صالحيت خويش را ثابت كرده و ب اقتدار رسيده بود ،اكنون با كمرنگ يدن
آن كيفيات ،احساس خطر ميكند .گفتوگوي ميان گشتاسب و جاماسب اگر يامل
بررسي واقعيت موجود براي تصميمگيري و الات نشاندهندة عقل زمامداري گشتاسب
است؛ اما صدايي ك در نهايت از آن ينيده مييود ،فرمان پدري خودكام ب پسري
فرمانبردار است؛ فرمان تکاندهندة «زنده نااش»! اسفنديار با آگاهيي ماهم از زندگي
روب زوال خويش و اسير در دام تکرار ،در آستانة تکراري ديگر است .او شمان خويش را
بر اين تکرار نيز ميبندد تا آن هنگام ك ب تير رستم گشوده آيند و آن هنگام هرة
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راستين سرنويت را بنگرند« .تقدير زمان و آرزوي گشتاسب ك در مر اسفنديار ،اين
هر دو يکي است ،ب دست بيگناه رستم ب انجام ميرسد .گشتاسب مرد پيروز و رستم
افزار دستِ اين زمان  ،جهان ،روزگار ،رخ يا سپهر نايناختني و بيدادگرِ فردوسي است
ك را ِز رازها در نهانخانة او پنهان است» (مسکوب.)128 :1342 ،
اكنون با رويكرد « ،»TAب تحليل يخصيتها در سطوح سازهاي ،روابط متقابل،
بازي رواني و پيشنويا زندگي پرداخت مييود.
يخصيت اسفنديار در محور و مركز حوادث اين داستان قرار دارد .تصميمات او ب
ن ماجراي اوست ك اهميت مييابد.
داستان جهت مي دهد و در نهايت ،سرنويت و پايا ِ
هم نين اين يخصيت ،پيونددهندة دو يخصيت ديگر يعني گشتاسب و رستم است .در
بررسي يخصيت اسفنديار درمييابيم ك حالتهاي نفساني ،در رفتار و كالم وي ،غالااً ب
يکل «كودک» و «والد» و تقسيمات اين دو حالت نمايان مييود .او فرزند ياه گشتاسب
و وابستة ب اوست و عدم استقالل ،از ديدگاه « ،»TAاو را در جايگاه كودک قرار ميدهد.
اسفنديار عليرغم دالوريها و كويشهاي خستگيناپذيرش در اجراي فرمانهاي ياه ،در
نهايت از سوي گشتاسب رقياي سرسخت تلقي يده و مورد بيمهري قرار گرفت است؛ اما
وي خود را يايستة تصاحبِ تاج ياهي ميداند و اصرار او براي تحقق اين آرزو ،موجب
مييود خواستة قلاي و نداي وجدان خويش را ناديده انگارد .ضعفِ ديدگاه اسفنديار ،در
اين نکت است ك او براي استقالل ،متکي بر نيروي دروني خود نيست و هنوز ب تأييد
نيروهاي بيرون از وجودِ خويش نياز دارد .اين جنا از يخصيت اسفنديار ساب مييود او
در برخورد با گشتاسب ،متناوباً ميان حالتهاي نفسانيِ «كودک» و «والد» جاب جا يود و
در نهايت كفة ترازو ب سمت حالتِ «كودک مطيع» سنگيني كند؛ زيرا خشم و نااميدي
در او بر عقل و منطق غلا دايت و او را در نگ احساسات گرفتار ساخت است.
بيتهايي ك در ادام خواهد آمد ب لحاظ تقسيم حالتهاي كنشي اسفنديار در برابر
گشتاسب و رستم حائز اهميت است.
مثال :يرو با والد سرزنشگر در زبان بدن و در كالم ،در س بيت نخست و كودک
مطيع در دو بيت بعدي:
سپهاد بروها پر از تاب كرد
ترا نيست دستان و رستم ب كار
دريغ آيدت جاي ياهي همي

ب ياه جهان گفت كز دين مگرد!
اسفنديار
همي راه جويي ب
مرا از جهان دور خواهي همي
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مرا گوي اي با بود زين جهان
ب فرمان و رايت سرافگندهام
(فردوسي)305 /5 :1375 ،

مثال :والد حمايتگر در دو بيت اول و والد سرزنشگر در رسانة غير كالمي در بيت
سوم در برابر رستم:
كنون تو بدين رند بردايتي
بدآرام بنشين و بردار جام
ب دست پ خويش بر جاي كرد

ب ديت آمدي خان بگذايتي
ز تندي و تيزي ماگگر هيچ نگام
ز رستم همي مجلاآراي كرد
(فردوسي)343 /5 :1375 ،

مثال :كودک مطيع در گفتوگو با گشتاسب ،در اين دو بيت ب خوبي نمايان است:
بگگگدو گفگگگتم ايگگگن بنگگگدهاي گگگگران
بمگگانم نگگين هگگم بگگ فرمگگان يگگاه

بگگگ زنجيگگگر و مسگگگمار آهگگگنگگگگران
نخگگگواهم سگگگپاه و نخگگگواهم كگگگاله
(فردوسي)300 /5 :1375 ،

مثال :ابيات حاكي از حالت نفساني كودک طغيانگر در اسفنديار خطاب ب رستم:
ب گ دانگگاي پيشگگي نگگگر تگگا گ گفگگت
كگگگگ پيگگگگر فريانگگگگده كانگگگگا بگگگگود
تو ندين همي بگر مگن افسگون كنگي
تو خواهي ك هر كا كگ ايگن بشگنود
مگگگگرا پگگگگاک خواننگگگگد ناپگگگگاکراي

بدانگ ك جگان بگا خگرد كگرد جفگت
وُ گگگگر نگگگد پيگگگروز و دانگگگا بگگگود
كگگ تگگا ناگگر از يگگال بيگگرون كنگگي
بگگگدين گگگرب گفتگگگار تگگگو بگگگگرود
تگگگگو را مگگگگرد هشگگگگيار نيکيفگگگگزاي
(فردوسي)364 /5 :1375 ،

مثال :والد سرزنشگر اسفنديار در برابر رستم:
گگگر از گگگرز مگگن بگگاد يابگگد سگگرت
وُ گگگگر كشگگگت آيگگگي بگگگ آوردگگگگاه
بگگگدان تگگگا دگگگگر بنگگگده بگگگا يگگگهريار

بگريگگگگد بگگگگ درد جگگگگگر مگگگگادرت
بانگگدمت بگگر زيگگن بگگرم نگگزد يگگاه
نجويگگگگگد بگگگگگ آوردگگگگگگ كگگگگگارزار
(فردوسي)366 /5 : 1375 ،

مثال :حالت بالغ اسفنديار خطاب ب رستم هنگام رايزني:
گگگر اكنگگون بيگگايم سگگوي خگگان تگگو
تگگگو گگگگردن بپيچگگگي ز فرمگگگان يگگگاه
دگگگر آنگگک گگگر بگگا تگگو جنگگگ آورم
فگگگگرامش كگگگگنم مهگگگگر نانونمگگگگک

بگگگوم يگگگاد و پيگگگروز مهمگگگان تگگگو
مگگگگرا تگگگگابش روز گگگگگردد سگگگگياه
ب پرخگاش خگوي پلنگگ آورم
بگگ مگگن بگگر دگرگونگگ گگگردد فلگگک
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وُ گگگگر سگگگر بپگگگيچم ز فرمگگگان يگگگاه
تگگگگرا آرزو گگگگگر نگگگگين آمدسگگگگت
ك گ دانگگد ك گ فگگردا گ خواهگگد بگگدن

بگگدان گيتگگي آتگگش بگگود جگگايگگگاه
يک امروز با مگي پسگاييم دسگت
بگگگگگدين داسگگگگگتاني نشگگگگگايد زدن
(فردوسي)336 /5 : 1375 ،

تا زماني كگ اسفنگديار بگ اطگاعتِ رستم از فرمان ياه اميد دايت و در اين راستا
ميكويد ،در حالت نفساني «بالغ» و «والد حمايتگر» قرار ميگيرد؛ اما آنگاه ك در فراز
و نشيب داستان ،روابط با يياي ن ندان ماليم ب سمت تنش و ستيز پيش ميرود ،ب
تناسب آن ،حالت نفساني اسفنديار در برابر رستم ،ب «والد مستاد» و «كودک» تغيير
مييابد و تا پايان نارد بر اين روند باقي ميماند .ب عنوان مثال اسفنديار ب رستم ميگويد:
گگگر از گگگرز مگگن بگگاد يابگگد سگگرت
وُ گگگگر كشگگگت آيگگگي بگگگ آوردگگگگاه
بگگگدان تگگگا دگگگگر بنگگگده بگگگا يگگگهريار

بگريگگگگد بگگگگ درد جگگگگگر مگگگگادرت
بانگگدمت بگگر زيگگن بگگرم نگگزد يگگاه
نجويگگگگگد بگگگگگ آوردگگگگگگ كگگگگگارزار
(فردوسي)366 /5 :1375 ،

سرانجام با رخ دادنِ تقدير ناگزير ،يا همان انتخاب خودخواستة اسفنديار و پا از خم
آوردن سرو سهي ،حالت نفساني اسفنديار در برابر رستم ،ب سمت «بالغ» ميل ميكند و
او خود ب حقيقت ماجرا يهادت ميدهد:
بهان تو بودي پگدر بد

زمگگان

ن رستم ن سيمرغ و تير و كمان
(فردوسي)419 /5 :1375 ،

پيشتر ذيل ماحث آلودگي بيان يد ك در حالتِ تعادل ،ميان حالتهاي نفساني
«والد»« ،بالغ» و «كودک» ،مرزهاي مشخصي قرار دارد تا از تداخل محتواي اين حاالت
جلوگيري كند .اگر يکي از اين حالتها قدرت و نيرويي بيشتر از دو حالت ديگر دايت
ت
بايد ،اين تعادل برهم ميخورد .براي مثال اگر عقايد و تعصااتِ «والد» يا اطالعا ِ
بررسينشدة قديمي آن قوت گيرد و از طرف بالغ ب صورت حقيقت تلقي يود ،مرزهاي
يخصيتي فرد آسيب ميبيند و اين آلودگي ب صورت تعصب بروز مييابد.
در يخصيت اسفنديار ،حالت «والد درون والد» بر ساير حالتهاي وي ،از حيث
ساختاري غلا دارد« .والد درون والد» ،افکاري را يامل مي يود ك نسل ب نسل انتقال
ي مطرح در كالم او و نيز حضور نوعي
مييابد و درون اندازي مييود .بنابراين افکا ِر قالا ِ
تعصب و عدم انعطاف در جهتگيري رفتارِ او ،آلودگي «بالغ» ب «والد» را نشان ميدهد.
در اينجا ند نمون از اين افکارِ قالاي آورده مييود .اسفنديار در گفتوگو با كتايون:
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ك گ نيکگگو زد ايگگن داسگگتان هويگگيار
گگو گگگويي سگگخن بازيگگابي ب گ كگگوي
كگگگ هرگگگگگز ناينگگگي زنگگگگي رايزن
(فردوسي)295 /5 :1375 ،

اسفنديار در گفتوگو با پشوتن ميگويد:
نگگگگگين داد پاسگگگگگخ وُرا نگگگگگامدار
بگگگدين گيتگگگي انگگگدر نکگگگوهش بگگگود
دو گيتگگي ب گ رسگگتم نخگگواهم فروخگگت

كگگ گگگر مگگن بپگگيچم سگگر از يگگهريار
همگگان پيش يگگگگزدان پژوهش بگگگود
كسي شم دين را ب سگوزن نگدوخت
(فردوسي)338 /5 : 1375 ،

و باز در پاسخ ب نصيحتهاي پشوتن ميگويد:
همگگ رنگگد و تيمگگار مگگا بگگاد گشگگت
ك گ گويگگد ك گ هگگر كگگو ز فرمگگان يگگاه
مگگگرا نگگگد گگگگويي گنگگگ كگگگار يگگگو
تو گويي و من خگود ُنگين كَگي كگنم

همگگان ديگگن زرديگگت بيگگداد گشگگت
بپيچگگگد بگگگ دوزخ بگگگود جگگگايگگگگاه
ز گفتگگگگار گشتاسگگگگپ بيگگگگزار يگگگگو
كگگگ آن راي و فرمگگگان او پَگگگي كگگگنم
(فردوسي)369 /5 :1375 ،

نيز درجاييك اسفنديار در مورد اطاعت از ياه ميگويد:
بگگدو يگگابم انگگدر جهگگان خگگوب و زي گت

بدويسگگگت دوزخ ،بگگگدو هگگگم بهشگگگت
(فردوسي)364 /5 :1375 ،

ش
در تمام بيتهايي ك اسفنديار با تأكيد بر وظيف و اياره ب تقدير ،از پذير ِ
مسؤوليت زندگيِ خويش يان خالي ميكند ،اين آلودگي نمايان مييود .تعصب در
فرمانبرداري از ياه و توهم استياليِ تقدير ،هر دو حاصلِ آلودگي «بالغ» با يکي از
حالتهاي ديگر است .افراد متعصب ممکن است در اجراي هدف خود در حد نهايي فعال
بايند؛ اما اين يک فعاليت آزاد و خوداَنگيخت نيست؛ بلک تن دردادن ب اطالعات و
پيشداوريهايي است ك مورد بازبيني قرار نگرفت و پااليش نشده است و محتواي «والد
درون والد» فرد را تشکيل ميدهد و معمو ًال ب صورت افکار قالاي بروز ميكند.
ي ساختاري ديگري ك در يخصيت اسفنديار ،نمودي جالبتوج دارد،
حالت نفسان ِ
حالتي است موسوم ب «پروفسورِ كو ک» .اگر يخصيت با بهرهگيري از اين حالتِ
ساختاري ،سعي كند تا مسيري هر ند خالف قانونِ «والد» براي ارضاء خواستة قلاي خود
بيابد ،اما در ظاهرْ فردي خاطي يمرده مييود .اين روش نشاندهندة حالت «پروفسور
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كو ک» است .ب نظر ميرسد اسفنديار در برزخِ تعارضي ك هر دو سويش منفي است ،ن
ياراي سرپيچي از فرمان ياه را دارد و ن ميتواند حاِ خويش را نسات ب پهلوانِ نامدا ْر
رستم ،ناديده انگارد .سلوک او حركت در مسيري ميان را نشان ميدهد .حركت ب سمت
سيستان و مذاكره با رستم و تهديدهاي كالمي و غيركالمي ،مانند فشردن دست رستم و
نيز پافشاري بر نارد در صورت عدم پذيرشِ بند از جانب رستم ،همگي ايارهاي بر اطاعت
او از گشتاسب است؛ اما حمل هاي او تنها در زماني تيز ميگردد و يدت مييابد ك خار
كشت يدن دو فرزندش ،مهرنوش و نوشآذر را دريافت ميكند .اسفنديارِ رويينتن ،تنها
در لحظة جويش عاطف و احساس ،بارانِ تيرهاي بيامان خود را بر سر رستم و رخش
ن خشم ك رستم را تا لاة پرتگاهِ مر كشانده بود ب او
باريد و پا از فروكش طوفا ِ
فرصتي دوباره بخشيد .هر ند اين مهلت در ظاهر نشاندهندة بازي تقدير بايد ،در
تحليل رفتار متقابل ،دليلي بر تصميم يهود و حالت نفساني «پروفسور كو ک» در
اسفنديار است ك دگرگوني در سرنويت نارد را موجب يد .ابراز مهر و عالقة اسفنديار ب
رستم ،حتي در حين نارد ،ب اين بردايت قوت ميبخشد.
در ابيات پيش رو ،حالت پروفسور كو ک ك يکي از تقسيمات حالت نفساني كودک
از لحاظ ساختاري است ،ب وضوح مشهود است:
فگگرامش تگگرا مهتگگران گگون كننگگد
هميشگگگ همگگگي نيکگگگويي خواسگگگتي
اگگگگر بريگگگمارد كسگگگي رنگگگد تگگگو
ك گ مگگن زيگگن پشگگيمان كگگنم يگگاه را
پشگگگوتن بگگگرين بگگگر گُگگگواي منسگگگت،
كگ مگگن نگگد ازيگگن جسگگتم آرام يگگاه
پگگگدر يهريارسگگگت و مگگگن كهتگگگرم

مگگگر مغگگز و دل پگگاک بيگگرون كننگگد
بگگگگ فرمگگگگان يگگگگاهان بياراسگگگگتي
بگگ گيتگگي فگگزون آيگگد از گگگند تگگو...
برافگگگگرزوم ايگگگگن اختگگگگر و مگگگگاه را
روان و خگگگگرد رهنمگگگگاي منسگگگگت
ولگگگيکن همگگگي از تگگگو ديگگگدم گنگگگاه
ز فرمگگگگان او يگگگگک زمگگگگان نگگگگگذرم
(فردوسي)315 /5 :1375 ،

 -2تحلیل شخصی

رستم

ماحث نيروگذاري رواني در « »TAب اين موضو اياره دارد ك
ن امور در دست «بالغ» است همرا ِه
سالم در كنترل و نگ دايت ِ
بازبينييدة والد و عواطف و احساسات كودک .آن بيش از هگر
يکپار گيِ روان رستم و يخصيت سالم اوست ،ييوة ب كارگيري

راز يک يخصيت
توج ب پيامهاي
يز نگشاندهنگدة
حالتهاي نفساني
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ت حالت نفساني «بالغ» است .او احساس ،نگرش و
«والد» و «كودک» تحت كنترل و نظار ِ
رفتاري خودمختار و مستقل دارد؛ زيرا دغدغ هاي «والد» را بدون تعصب تصحي و
تعديل ميكند ،با خواستهاي «كودک» درون متعادل كرده و تصميم ميگيرد ك براي
كدام حالت نفساني خود نيروگذاري كند .ب همين دليل تصميمهاي رستم ممکن است
خالي از خطر ناايد؛ ولي از حمايت بالغ بر اساس واقعيتها برخوردار است .براي مثال
وقتي سيمرغ رستم را از سرنويتِ يومي ك در انتظار كشندة اسفنديار است ،آگاه
ميكند اين موضو ك پيام «والد درون والد» جامع است ،با واقعنگري تحتالشعا
خواستِ آزادگي قرار ميگيرد .آزادگي برآيندي تركياي از قانون «والد» و خواست
ت مر زيستي و جاودانگي در نام ،توسط
«كودک» رستم است ك با در نظر گرفتنِ واقعي ِ
«بالغ» او ارائ مييود .او درستي و راستي مسير خود را با گفت هاي اكثريت نميسنجد:
نگگين گفگگت سگگيمرغ كگگز راه مهگگر
كگگ هگگر كگگا كگگ او خگگون اسگگفنديار
همگگگان نيگگگز تگگگا زنگگگده بايگگگد ز رنگگگد
بگگگگدين گيتگگگگيش يگگگگوربختي بگگگگود

بگگگگويم همگگگي بگگگا تگگگو راز سگگگپهر
بريگگگگگزد ورا بشگگگگگکرد روزگگگگگگار
رهگگگايي نيابگگگد نمانگگگدش گگگگند
وُگگگگر بگگگگذرد رنگگگد و سگگگختي بگگگود
(فردوسي)402 /5 : 1375 ،

و رستم نيز در پاسخ ميگويد:
بگگ سگگيمرغ گفگگت اي گگگزين جهگگان
جهگگگان يادگارسگگگت و مگگگا رفتنگگگي
بگگگ نگگگام نکگگگو گگگگر بميگگگرم رواسگگگت

گ خواهگگد بگگرين مگگر مگگا ناگهگگان
بگگ گيتگگي نمانگگد بگگ جگگز مردمگگي
مگگرا نگگام بايگگد ك گ تگگن مگگر راسگگت
(فردوسي /5 :1375 ،پانويتِ )403

با اين توضي  ،اقدام رستم مؤثر است و رويينتني مانعي در برابر آن نيست؛ زيرا
ارزشهايي بازبينييده از آن حمايت ميكند .در مقابل ،دامنة ديد اسفنديار متوج
گذيت و آينده نيست و تنها محدود ب زمان حال است .ب همين دليل ب جاي كشف
رسالت و مسؤوليت فردي خويش مأموري معذور مييود و تحت عنوان وظيف يناسي،
رفتاري غيرفعال و متکي و محدود ب يک روش در پيش ميگيرد .در ابيات زير،
ويژگيهاي يخصيتي رستم مشهود است:
نرمش و فروتني رستم برگرفت از حالت نفساني «كودک درون والد»:
ز يگگگگگزدان همگگگگگي آرزو خواسگگگگگتم

كگگگگ اكنگگگگون بگگگگدو دل بياراسگگگگتم
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كگگگ بيگگگنم پسگگگنديده هگگگر تگگگرا

بزرگگگگگي و گگگگگردي و مهگگگگر تگگگگرا
(فردوسي)324 /5 :1375 ،

دعوت و وقتگذراني در رفتار رستم ك نشانة «والد درون والد» است:
نشگگگينيم بگگگا يگگگکدگگگگر يگگگادكام

بگگگ يگگگاد يهنشگگگاه گيگگگريم جگگگام
(فردوسي)324 /5 :1375 ،

مذاكره و ارهجويي در كالم رستم ك نشانة «بالغ» است:
كنگگگون آنگگگچ جسگگگتم همگگگ يگگگافتم
بگگ پگگيش تگگو آيگگم كنگگون بگگي سگگپاه
بيگگگگارم بگگگگرت عهگگگگد يگگگگاهان داد

بگگ خگگواهشگگگري تيگگز بشگگتافتم
ز تگگو بشگگنوم هگگرچ فرمگگود يگگگاه
ز كگگيخسگگرو آغگگاز تگگا كگگيقاگگاد
(فردوسي)325 /5 :1375 ،

در ضمن توصية ماليم بر خردورزي و راستيجويي ك نشان از «والد حمايتگر»
دارد ،رنگي از «والد كنترلگر» نيز در آن ديده مييود:
سگگگخنهاي نگگگاخوش ز مگگگن دور دار
مگگگوي آنگگچ هرگگگز نگفتسگگت كگگا
بزرگگگگگان بگگگگ دانگگگگش بيابنگگگگد راه
همگگگان تگگگابش مهگگگر نتگگگوان نهفگگگت

بگگگ بگگگدها دل ديگگگو رنجگگگور دار
بگگ مگگردي مکگگن بگگاد را در قفگگا
ز دريگگا گگگذر نيسگگت بگگي آيگگناه
نگ روبگ تگگوان كگگرد بگگا يگگير جفگگت
(فردوسي)326 /5 :1375 ،

رجزخوانيها بيانگر «والد سرزنشگر» است:
تگگگو بگگگر راه منبگگگر سگگگتيزه مريگگگز
نديدهسگگت كگگا بنگگد بگگر پگگاي مگگن
تو آن كگن كگ از پاديگاهان سزاسگت
ب مردي ز دل دور كن خشگم و كگين

كگ مگن خگود يکگي مايگ ام در سگگتيز
ناگرفگگگت پيگگگل ژيگگگان جگگگاي مگگگن
مگگدار آز را ديگگو بگگر دسگگت راسگگت
جهگگان را بگگ شگگم جگگواني ماگگين
(فردوسي)326 /5 :1375 ،

نانك مشاهده يد رفتار و گفتار رستم همگي ب نحوي متعادل ،اصيل و بدون
بازيهاي رواني براي حل تعارض ب كار گرفت مييود.
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رستم

در نمودار ساختاري يخصيتها ،عالمتهاي مثات نشاندهندة عناصر و پيامهاي
مفيد فرهنگي ،احساسي و رفتاري و عالمتهاي منفي نشاندهندة عناصر مخرب،
رفتارهاي نامناسب و فريبها و توهمات است.

شکل  4نمودار ساختاري شخصی

اسفندیار
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 -3روابط متقابل و شروع بازي
در تمام گفتوگوهاي اين داستان ،ياهگد زنجيرة روابط متقابل و نيز تأثير آنها بر
يکديگريم .در اينجا ب كشف و تحليل يکلهاي رابط و ييوة تأثيرگذاري يخصيتها
بر هم در اين داستان پرداخت مييود.
نخستين رابطة متقابل اسفنديار و گشتاسب ،با كالم اسفنديار ب عنوان محرک آغاز
ي موجود را ماني بر فرمان
مييود .اسفنديار ابتدا در حالت نفساني بالغ واقعيتها ِ
گشتاسب و فرمانبرداري خود بررسي ميكند و «بالغ» گشتاسب را مخاطب قرار ميدهد؛
اما در ميانة كالم ،حالت نفساني او تغيير كرده و والدان «كودک» گشتاسب را توبيخ
ميكند:
مگگگرا خگگگوار كگگگردي بگفگگگت گگگگرزم
باسگگگتي تگگگن مگگگن بگگگ بنگگگد گگگگران
سگگگگگوي گناگگگگگداندز فرسگگگگگتاديم
بگگگ زاول يگگگدي بلگگگخ بگذايگگگتي
نديگگگدي همگگگي تيگگگغ ارجاسگگگپ را

كگگ جگگام خگگورش خواسگگتي روز بگگزم
سگگگگتونها و مسگگگگمار آهگگگگنگگگگگران
ز خگگگواري بگگگ بگگگدكارگان داديگگگم
همگگگگگ رزم را بگگگگگزم پندايگگگگگتي
فگنگگدي بگگ خگگون پيگگر لهراسگگب را
(فردوسي)300 /5 :1375 ،

سپا ب حالت نفساني «بالغ» ب «بالغ» گشتاسب اطالعات داده و پاسخ ميطلاد.
گشتاسب در واكنش ب محرک ارتااطي اسفنديار با حالت نفساني «بالغ» يرو كرده و در
ابتدا پاسخي مورد انتظا ِر اسفنديار ميدهد؛ اما اين واكنش ،ب تدريد ب ارتااط در دو
سط ميل ميكند؛ ب نحويك تحت گفتوگوي «بالغ» ب «بالغ» پيامي از «والد»
گشتاسب ب «كودک» اسفنديار فرستاده مييود تا با ب دام انداختن عواطفِ اسفنديار ،او
را ب كاري ك مي خواهد ترغيب كند .در حلقة بعدي از اين زنجيرة روابط ،اين ارتااط
متقابلِ مضاعف ادام مييابد تا اينك يک بازيِ تکراري طرحريزي يود .همانطور ك
بيان يد ،تاادلهاي پيچيدهتر يامل تداخل فعاليت همزمان بيش از دو حالت مييود:
ازين بگيش كگردي كگ گفتگي تگو كگار
ناينمهمگگگگي ديگگگگمني در جهگگگگان
كگگ نگگام تگگو يابگگد نگگ پيچگگان يگگود

كگگگ يگگگار تگگگو بگگگادا جهگگگان كردگگگگار
نگگگ در آيگگگکارا نگگگ انگگگدر نهگگگان
گ پيچگگان همانگگا ك گ بيجگگان يگگود
(فردوسي)302 /5 :1375 ،
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پاسخ گشتاسب تا ب اين ابيات «بالغ» ب «بالغ» بود و از ابيات آتي ارتااط دوسطحي
مييود :در سط اجتماعي «بالغ» ب «بالغ» و در سط روانيناختي «والد» ب
«كودک»:
بگگگ گيتگگگي نگگگداري كسگگگي را همگگگال
كگگگ او راسگگگت تگگگا هسگگگت زاولسگگگتان
بگگگ مگگگردي همگگگي زآسگگگمان بگگگگذرد

مگگگگگر بيخگگگگرد نگگگگامور پگگگگور زال
همگگان بسگگت و غگگزنين و كاولسگگتان
همگگگي خويشگگگتن كهتگگگري نشگگگمرد
(فردوسي)302 /5 :1375 ،

تا ب اين بيتها ميرسد ك در آن محرک «والد» ب «كودک» در سط ْ نمايان
مييود:
ك ون اين سگخنها بگ جگاي آوري
سگگپارم تگگرا تخگگت و گگگند و سگگپاه

ز مگگگن نشگگگنوي زآن سگگگپا داوري
نشگگگانمت بگگگا تگگگاج در پگگگيشگگگگاه
(فردوسي)303 /5 :1375 ،

و با پاسخ «والد» ب «كودک» اسفنديار ارتااط متقابل متقاطع يکل ميگيرد:
سگگگپهاد بروهگگگا پگگگر از تگگگاب كگگگرد
ترا نيسگت دسگتان و رسگتم بگ كگار
دريگگغ آيگگدت جگگاي يگگاهي همگگي

ب ياه جهگان گفگت كگز ديگن مگگرد
همگگگگي راه جگگگگويي بداسگگگگپنديار
ز گيتگگگي مگگگرا دور خگگگواهي همگگگي
(فردوسي)305 /5 :1375 ،

و سپا در ابيات بعدي اسفنديار رابط اي را ك براي لحظاتي متقاطع يده بود
مجدداً ب مسير مکمل بازميگرداند و از «كودک» خود ،ب «والد» گشتاسب پاسخي مورد
انتظار ميدهد:
تگگگرا بگگگاد ايگگگن تاجوتخگگگت مهگگگان
ولگگگيکن تگگگرا مگگگن يکگگگي بنگگگدهام

مگگرا گوي گ يي بگگا بگگود زيگگن جهگگان
بگگگ فرمگگگان و رايگگگت سگگگرافگندهام
(فردوسي)305 /5 :1375 ،

 -4ردیابي پیشنویس زندگي اسفندیار
صرفنظر از روند ماجرا ك نشان ميدهد گشتاسب در پي آگاهي از سرنويتِ محتوم
اسفنديار و ناتواني از تغيير اين سرنويت ،اسفنديار را ب زابل روان ميكند ،پيامي ك
اسفنديار از پدر دريافت ميدارد ،اين است« :وجود ندايت باش» و در راهت «موفق
نااش»:
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دريگگگغ آيگگگدت جگگگاي يگگگاهي همگگگي

مگگگرا از جهگگگان دور خگگگواهي همگگگي
(فردوسي)305 /5 :1375 ،

بدينسان اسفنديار تحت تأثير مهارهاي پيشنويسي خود ،ب رغم بيگناه دانستن
ي ضمني از خواست و پيام پدر ،مصران خود را در راه اجراي اين فرمان،
رستم و نيز آگاه ِ
مأموري معذور ميانگارد .او پيوست تعارضي دروني را تجرب ميكند ك در اين داستان
تعارض دروني او در ماجراي رسيدن لشگر اسفنديار بر سر دوراهي و از حركت بازايستادن
يتر ،نمادين يده است.
اسفنديار در هماهنگي با پيشنويا زندگي خود ،ب جاي تفکر و اقدام ب حل مسأل ،
ب آرزو انديشي و ناديده انگاري روي ميآورد و ميگويد:
نين گفت كانكا ك پيروز گشت
بگگد و نيگگک هگگگردو ز يگگزدان بگگگود

سگگگر بخگگگت او گيتيافگگگروز گشگگگت
لگگب مگگرد بايگگد كگگ خنگگدان بگگود
(فردوسي)309 /5 :1375 ،

طاق نظرية «« »TAهرگاه ب مشکلي برميخوريم دو راه در برابرمان وجود دارد :يا
ميتوانيم از نيروي كامل تفکر ،احساسها و رفتارهاي خود ب عنوان يک يخص بزر سال
و مستقل بهره گيريم يا اينك ب پيشنويا خود برويم (جونز و استوارت« .)349 :1393 ،اگر
ما ب پيشنويا زندگي خود برويم ،احتمال دارد ك آگاهي خود را نسات ب برخي
جنا ها و وضعيتهاي واقعي ب دست فرامويي سپاريم و همزمان ممکن است برخي
ديگر از جنا هاي مشکلِ اينزماني ،اينمکاني را براي خود بسيار بزر سازيم و ب جاي
اينك براي حل مسأل اقدامي ب عملآوريم ب راهحلهاي جادويي ك پيشنويا ما ارائ
ميكند روي ميآوريم و با حالت نفساني كودک خود اميدواريم ك با انجام اين راهحلهاي
جادويي بتوانيم دنيا را ب گون اي تحت سلطة خود درآوريم و در نهايت ب جاي اينك
فعال باييم ،نافعال و بيتفاوت مييويم» (جونز و استوارت .)350 :1393
ن
با اين توضي  ،روين مييود ك اسفنديار در حال ناديده گرفتن است .ناديده گرفت ِ
حالت نفساني «بالغ» خود ك همان ناديده گرفتن توانِ ارزيابي و اختيار اوست و از
ت بيروني ،برايش بيشازحد ناخويايند است گويي ميخواهد با
آنجاك مواجه با واقعي ِ
بيتفاوتي منکرِ وجود اين واقعيتِ ناخويايند يود و نتيجتاً موقعيت را نيز ناديده ميگيرد.
ب دناال ناديده گرفتن حالت نفساني «بالغ» و موقعيت ،رفتارهاي نافعالي را ب يکل
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آرزوانديشي و سازگاري بيشازحد و نهايت ًا خشونت و عدم انعطاف نشان ميدهد .بيتهاي
زير در بخشهاي مختلف داستان ،ياهد اين مدعاست.
آرزو انديشي اسفنديار در گفتوينود با كتايون:
بگگگويم پگگدر را سگگخنها كگگ گفگگت
وُگگگر هگگيچ تگگاب انگگدر آرد بگگ هگگر
كگگگ بيكگگگام او تگگگاج بگگگر سگگگر نهگگگم
تگگگرا بگگگانوي يگگگهر ايگگگران كگگگنم

نگگگگدارد ز مگگگگن راسگگگگتيها نهفگگگگت
بگگ يگگزدان كگگ بگگر پگگاي دارد سگگپهر
همگگگگ كشگگگگور ايرانيگگگگان را دهگگگگم
بگگ زور و بگگ دل كگگار يگگيران كگگنم
(فردوسي)294 /5 :1375 ،

سازگاري بيشازحد اسفنديار هنگام در بند بودن در گنادان دژ در پاسخ ب
جاماسب:
بگگگدو گفگگگتم ايگگگن بنگگگدهاي گگگگران
بمگگانم نگگين هگگم بگگ فرمگگان يگگاه

بگگگ زنجيگگگر و مسگگگمار آهگگگنگگگگران
نخگگگواهم سگگگپاه و نخگگگواهم كگگگاله
(فردوسي)300 /5 :1375 ،

خشونت و عدم انعطاف در گفتوگو با رستم:
بگگ رسگگتم نگگين گفگگت اسگگفنديار
مگگگرا گگگگويي از راه يگگگزدان بگگگگرد
كگگ هگگر كگگو ز فرمگگان يگگاه جهگگان
جگگز از بنگگد يگگا رزم يگگزي مجگگوي

كگگ تگگا نگگد گگگويي سگگخن نابکگگار
ز فرمگگگان يگگگاه جهگگگانبگگگان بگگگگرد
بگگگگردد سگگگرآيد بگگگدو بگگگر زمگگگان
نگگين گفتنيهگگاي خيگگره مگگگوي
(فردوسي)410 /5 :1375 ،

در اين داستان اوج ناديده گرفتن ،در رويينتنيِ اسفنديار مفهومپردازي مييود.
گويي او در كسوت رويينتني واقعيت حتمي مر را نيز انکار ميكند.
 -5روابط متقابل اسفندیار با رستم
رابطة متقابل اسفنديار با رستم در قدم اول ن رودررو ،بلک با پيامي است ك
اسفنديار از طريق سفير خود ميفرستد .در اين پيام او ضمن بازيناسيِ مقام و موقعيت
مستحکم گشتاسب و نيز اياره ب پيشينة درخشان رستم ،فرمان گشتاسب و علت
عزيمت خود ب زاول را مطرح ميكند .بنابراين پيام از «بالغ» اسفنديار «بالغ» رستم را
مخاطب قرار داده است .رستم نيز با رويكردي سازگاران از اسفنديار دعوت ميكند ك ب
ايوان او بيايد و ضمن گوشزد خدمات خود ب ياهان گذيت  ،راهكارهايي براي حل مسأل
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پيشنهاد ميدهد .بنابراين يک رابطة مکملِ «بالغ» ب «بالغ» بين هر دو يخصيت يکل
ميگيرد و اين ارتااط هم نان ب صورت مکمل جريان دارد تا اينك اسفنديار با
ن دعوت نزد رستم ،با حالت نفساني «والد سرزنشگر» حالت «كودک» رستم را
نفرستاد ِ
مخاطب قرار ميدهد و رابطة مکمل تاديل ب متقاطع مييود و تا پايان نارد ب همين
يکل ادام مي يابد .در اين زنجيرة ارتااطي متقاطع ،رستم رابط را ب يکل زاوي دار پيش
ميبرد؛ ب گون اي ك با حالت نفساني «والد» ب «كودک» در سط رويين و والد ب بالغ
در سط زيرين« ،بالغ» اسفنديار را هدف ميگيرد .وي از اين طريق ميخواهد ،ضمن
مطيع كردن «كودک» اسفنديار« ،بالغ» او نيز را فعال سگازد؛ اما اسفنديار غالااً در حالت
ي
والگد سرزنشگر عمل ميكند و گاهي نيز ب حالت كودک ميلغزد .مشکل ساختار ِ
تعصب در رفتار او كويشهاي رستم را بينتيج ميگذارد.
رستم در اعتراض ب نفرستادن پيام دعوت ب اسفنديار ميگويد:
بگگگدو گفگگگت رسگگگتم كگگگ اي پهلگگگوان
خرامگگگگي نيرزيگگگگد مهمگگگگان تگگگگو
سگگخن هر گگ گگگويم همگگ يگگاد گيگگر
همگگگي خويشگگگتن را بگگگزر آيگگگدت
همانگگگا بگگگ مگگگردي سگگگاک داريگگگم
بگ گيتگي نگگان دان كگ رسگتم مگگنم

نگگگوآيين و نويگگگاخ و فگگگرخ جگگگوان
نگگگين بگگگود تگگگا بگگگود پيمگگگان تگگگو
مشگگو تيگگز بگگا پيگگر بگگر خيرهخيگگر:
و زيگگگن نگگگامداران سگگگتر آيگگگدت
بگگگ راي و بگگگ دانگگگش تنگگگک داريگگگم
فروزنگگگگگدة تخگگگگگم نَيگگگگگرم مگگگگگنم
(فردوسي)341 /5 :1375 ،

ادام مييابد تا:
نگگگگگ دارِ ايگگگگران و نيگگگگران مگگگگنم
ازيگگن خگگواهش مگگن مشگگو در گمگگان
مگگگن از بهگگگر ايگگگن فگگگر و اَوْرَنگگگدِ تگگگو
نخگگواهم ك گ گگون تگگو يکگگي يگگهريار

بگگ هگگر جگگاي پشگگت دليگگران مگگنم
مگگگدان خويشگگگتن برتگگگر از آسگگگمان
بجگگگگگويمهمي راي و پيونگگگگگد تگگگگگو
تاگگگ دارد از نگگگگ مگگگن روزگگگگار
(فردوسي)341 /5 :1375 ،

هدف هر ارتااط متقابلي كسب نوازش و توج است .نوازش عاارت است از توج ب
حضور ديگري ك ممکن است ب صورت تماس جسماني ،نگاه يا كالمي بايد .نوازش
مثات ،احساس مطاوعي را در فرد برميانگيزاند ك از ارتااط صميمان نشأت ميگيرد؛ اما
نوازش منفي احساس خوبي در پي ندارد و فقط درصورتيك وجهي از سازندگي در آن
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ت ميان نوازش منفي و سرزنشِ والد
بايد ،ميتواند موردتوج قرار گيرد .نکتة مهم در تفاو ِ
مستاد اين است ك در سرزنش ،عنصر تحقير نمايان است؛ برخالف نوازش منفي ك در
آن نفي رفتار بدون سرزنش صورت ميگيرد.
اسفنديار در ميان گفتوگو با رستم ب نکوهش نياكان و خواردايت رستم ماادرت
ميورزد .اين رفتار عالوه بر آنك نوعي تهاجمِ كالمي يمرده مييود ،نايي از تسلط
حالت ساختاري «والد مستاد» در اسفنديار است؛ حالآنك در بيان رستم ،ياهد
سرزنش و تحقير ديگري نيستيم؛ بلک در مواقع مقتضي ،تنها نوازش منفي مشهود است.
اين نوازشِ منفي برآمده از حالتي بالغان  ،براي متوقف كردن رفتار و كالم تهاجمي
اسفنديار است.
 -6مثلث کارپمن در روابط متقابل اسفندیار و گشتاسب
زماني ك افراد تاادالت دوسطحي دارند و بازي ميكنند ،يکي از س جايگاه قرباني،
نجاتدهنده و آزارگر را برميگزينند .اين س جايگاه ،س رأس مثلثي را تشکيل ميدهد
ك در تحليل رفتار متقابل ،ب مثلث كارپمن موسوم است .بازيها براي اجتناب از بروز
يک احساس تلخ مانند ترس ،خشم و ...ب طور مکرر انجام ميگيرد .اگر يک اتفاق ب طور
مدام براي فرد تکرار يود ،نشان از آن دارد ك يرح صحن اي نويت يده و بر اساس آن
بازي در حال اجرا است .محتواي هر بازي بر اساس نمايشنامة زندگي فرد نويت مييود
و فرد هر بار ك دست ب بازي ميزند ،ضمن تقويت محتواي پيشنويا خويش ،وضعيت
اساسي زندگي خود را نيز تأييد ميكند .در اين راستا ياريطلايِ گشتاسب از اسفنديار،
نجاتدهندگي اسفنديار و يکستن پيمان گشتاسب ،جايگاه خود را در سر قرباني،
ث كارپمن مييابند .ساختار قابل پيشبيني و تکراري بودن اين
نجاعتدهنده و آزارگر مثل ِ
رخداد ،مؤيد يکلگيري يک بازي است.
مثال ابيات براي تاادل يک سطحي:
بگگگ فرزنگگگد پاسگگگخ نگگگين داد يگگگاه
از اين بيش كردي ك گفتگي تگو كگار
نايگگگنم همگگگي ديگگگمني در جهگگگان
ك نام تو يابد ن پيچگان يگود

ك از راستگگي بگذري نيست راه
كگگ يگگار تگگو بگگادا جهگگان كردگگگار
نگگگ در آيگگگکارا نگگگ انگگگدر نهگگگان
پيچگان همانگا كگ بيجگان يگود
(فردوسي)302 /5 :1375 ،
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ش رو ،روابط متقابلْ دوسطحي مييود و بازي يکل ميگيرد .گشتاسب
در ابياتِ پي ِ
جايگاه قرباني را اتخاذ و از اسفنديار دعوت ميكند تا در جايگاه نجاتدهنده همبازي او
يود:
بگگ گيتگگي نگگداري كسگگي را همگگال

مگگگگگر بيخگگگگرد نگگگگامور پگگگگور زال
(فردوسي)302 /5 :1375 ،

تا ميرسد ب :
بگگ يگگاهي ز گشتاسگگپ رانگگد سگگخن
بگ گيتگگي مگگرا نيسگگت كگگا هگگمناگگرد

كگگگ او تگگگاج نگگگو دارد و مگگگا كهگگگن
ز رومگگگگگي و تگگگگگوري و آزادمگگگگگرد
(فردوسي)302 /5 :1375 ،

در ادامة گفتوگو ،اسفنديار «بالغان » يايستگيهاي رستم را خاطرنشان ميدارد؛ اما
گشتاسب با اتخاذ ديدگاهي تونلي ،سعي دارد جنا هاي مثات عملكرد رستم را ناديده
انگارد.
 -7وضعی

وجودي شخصی ها

گشتاسب ك پيش از مر لهراسب ،پادياهي را با از سر گذراندن موانع ب دست
آورده بود ،اينک اسفنديار را تهديدي جدي تلقي ميكند و سعي در كنترل او دارد.
وضعيت اساسي يخصيت گشتاسب در زمينة «من خوبم  -تو بدي» استقرار دارد.
خ
اسفنديار ك با وجود كويشهايش بارها مورد بيمهري پدر قرار گرفت است ،احساس تل ِ
طرديدگي را تجرب ميكند؛ زيرا او خود را ب تأييدِ گشتاسب نيازمند ميبيند .وضعيت
اساسي يخصيت اسفنديار در زمينة «من بدم  -تو خوبي» مستقر است .كنارهگيري ،مُهر
تأييدي بر موضع خوب ناودن است.
اسفنديار ب گشتاسب ميگويد:
تگگرا بگگاد ايگگن تخگگت و تگگاج كيگگان

مگگرا گوي گ اي بگگا بگگود زيگگن جهگگان
(فردوسي)305 /5 :1375 ،

افرادي ك در وضعيت «من خوب نيستم – تو خوب هستي» قرار دارند ،ميتوانند
زندگي خيالي بيافرينند ك پيرامون آرزوهاي آنها دور ميزند؛ همانگون ك اسفنديار ب
مادر ميگويد:
كگگ بگگي كگگام او تگگاج بگگر سگگر نهگگم

همگگگگ كشگگگگور ايرانيگگگگان را دهگگگگم
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ب گ زور و ب گ دل جنگگگ يگگيران كگگنم
(فردوسي)294 /5 :1375 ،

ك اين افکار در حد خيالپردازي باقي ميماند.
رستم واقعبين است .كويش براي رسيدن ب هدف و آن حق ميداند و نيز ارائة
ت حالت نفساني «بالغ» در
راهحل و ارهجوييش در موقعيتهاي فشارزا نشان از قدر ِ
زندگي او دارد .يکي از وجوه برجستة يخصيت رستم ،يوخطاعي و يادي نمايان در كالم
و رفتار اوست .بدين ترتيب از ميان هار وضعيت زندگي ،او در وضعيت آخر يعني «من
خوبم  -تو خوبي» جاي ميگيرد.
-8پیشنویس اسفندیار
اعمالي ك در قالب بازيها يکل ميگيرد ،طرح يک نمايشنام را پيش ميبرد .فرد
ب گون اي ناخودآگاه ب سمت پاياني ك براي اين نمايشنام در نظر گرفت است حركت
ميكند .يکي از ويژگيهاي يخصيت گشتاسب قدرتطلاي اوست .اين ويژگي موجب
مييود ك او دسيس ها و بازي هايي را بارها كارگرداني كند تا محتواي نمايشنامة خود را
ي
ك در آرزوي اوج بودن است تحقق بخشد؛ ولي اين موفقيت همراه با آرامش و ياد ِ
دروني نيست و يرح صحن اي ك در وضعيت «من خوب هستم  -تو خوب نيستي»
نويت يود ،ممکن است ب ظاهر موفق و برنده بايد؛ اما فردي ك اين اعتقاد راسخ را دارد
ك هميش بايد يک پل از ديگران باالتر بايد ،نميتواند در آرامش ب سر برد.
اسفنديار در مركز اين تگراژدي قگرار دارد وي تحت تگأثير وضعيگت وجوديگش،
نمايشنام اي را نويت ك در راستاي فرمان «والد» است .او ب سمت آن يزي ك
خواستِ «والد» است كشيده مييود تا بتواند مورد تأييد قرار گيرد؛ حتي اگر اين فرمان
علي فکر كردن بايد .بدين ترتيب ميتوان حدس زد ك «سوقدهندة والد» در
پيشنويا اسفنديار ،دو مورد «سختكوش باش» و «ديگران را راضي نگ دار» و «مهار
پيشنويسي» او از جانب پدري ك احساس محروميت و تهديد ميكند «وجود ندايت
باش» است .بدين ترتيب اسفنديار داستان زندگي خود را بر اين مانا نگايت است؛
داستاني ك ب او ميگويد سختكوش باش و ب حد كافي قرباني باش تا مستحق اتفاق
خوبي ك خواهان آني بايي؛ اما در نهايت زنده نااش .ازآنجاك اين سناريو در دورة
پيشازباني فرد نويت مييود ،جناة پيشيني ب خود ميگيرد .گويي پيش از تولد فرد
برايش نويت يده و رقم خورده است و در اين حال نام سرنويت ب خود گرفت و
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مستولي مييود .اينگون است ك نمايشنامة زندگي اسفنديار تا آخرين پرده يعني مر
اجرا مييود.

شکل  5نمودار پیشنویسي اسفندیار

نتیجهگیري
در اين پژوهش ،بررسي حالتهاي نفساني يخصيتهاي اصلي داستان رستم و
اسفنديار و نيز طرحهاي ارتااطي ميان آنها نشان داد ك هر ند هر دو پهلوان در بستر
هويتي يکسان پرورش يافت اند و در ستايش نام و داد و خرد سخنها راندهاند؛ اما روند
تحول ذهني در آنها يکسان ناوده است .جنا هاي «والد» و «كودک» در ساختار روان
رستم بازبيني و دوباره سنجي يده و عناصر مثات هركدام ،آگاهان از جانب او انتخاب
يده است .در اين حال جنا هاي مثات ارزشها و آيين زندگي (از منطقة والد) توأم با
حا يهودي حقيقتجويي (از منطقة كودک) معيگارهاي اخگالقي منسجمي را در
دسترس او قرار ميدهد .هم نين او با حذف «والد درون كودک» ك همواره فرد را ب
قهقرا و انفعال فراميخواند ،ارادة خود را ب جريان مياندازد و از گام نهادن ب نايناخت ها
(تابوي كشتن اسفنديار) نميهراسد .در ييوه و عمل او عناصر دلپذيري از احساسات و
هيجانات و رفتارهاي خودانگيخت مشهود است ك عالوه بر اخالقيات ،تکي گاه مستحکم
احساسي اوست .درنتيج اين «والد» و «كودکِ» بازنگرييده ،ن تنها منطقة عمل بالغ را
محدود نميسازد ،بلک بالغ او در بررسي واقعيتها و پردازش اطالعات عيني ،اخالقيات و
احساسات را نيز لحاظ ميكند و سپا تصميم ميگيرد و مخاطرات نايي از اين تصميم
را نيز ميپذيرد .بنابراين رستم انساني است ك ميتوان در او تصور استقالل ،آزادمردي و
توانايي دايت .اسفنديار ب رغم آنك گرايشها و ارزشهاي همگاني را هم ون نامجويي،
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وفاي ب پيمان و انجا م وظيف و ...فراگرفت است ،وجود عناصر زيادي از افکار قالاي در
ن ب كاربستن ،تنها دريافت و
سخنان وي ،حاكي از آن است ك او اين ارزشها را بدو ِ
دروناندازي كرده است .بنابراين جناة «والد درون والد» در ساختار روان او بازبينييده
نيست .در اين حالت ،فرايند انديشيدن فرد هر لحظ در تهديد يک دگم قرار دارد .در
رفتار و انديش و كالم او جاب جا عناصري از انتقاد و حقيقتجويي نسات ب ييوه و منش
گشتاسب ديده مييود؛ اما اين احساسات ب رغم اينك خصلت انتقادي دارند و بارق هايي
از مقاومت را نشان ميدهد ،در برابر سنگيني توهماتي ك بنيان ايدئولوژيک دارد (تاعات
نافرماني از ياه از لحاظ اصولي) ،تاب مقاومت نميآورد و در نهايت همسو با نظم مستقر و
قدرت عمل ميكند و اين امر آلودگي دوطرف را نشان ميدهد.
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