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محورهاي جذب و پذيرش مقاله در پژوهشنامة ادب حماسي
اين پژوهشنامه ،براساس بنوان مصوّب ووراي بررسي نشريات وزارت ب وم ،تحقيقات و فنّاوري
(پژوهشنامة ادب حماسي) ميكوود تا با تمركز بر س س ه مباحث اسطورهوناختي و نيز بازتاب آن
در ق مرو ادبيات فارسي دربارة محورهاي تخصّصي زير به درج دستاوردهاي ب مي و پژوهشي در قالب
مقالههاي سخته بپردازد .بديهيست كه مقالههاي برضه وده در هر حوزه بايستي در بردارندة نکتههاي
بديع و سخن تازه باود و اصول مصوّب نگاروي در آن ربايت وود.
 .1بررسيهاي ريشهوناختي (اتيمولوژيک) در نامهاي اساطيري و وخصيّتهاي حماسي و سير
تحوّل آن در زبان و ادبيات فارسي؛
 .2بحثهاي ريشهوناختي اساطير در ماهيّت وخصيّتهاي اسطورهاي و حماسي (ديدگاههاي
اسطورهوناسي طبيعي ،تاريخي ،روانوناختي و جامعهوناختي)؛
 .3سير دوسوية اسطوره و حماسه ( )transpositionو دگرديسيهايي كه اساطير در جهان
حماسه مييابد يا حركت معکوس آن از حماسه به جهان اسطوره؛
 .4مباحث مربوط به اسطورهوناسي تطبيقي (درونمايههاي مشترک اساطير هند و اروپايي ،هند
و ايراني و ساير م ل ،با تکية بيشتر بر وناخت اسطورهها و حماسههاي ايراني)؛
 .5سير تحوّل ايزدان ،ايزدبانوان و په وانان در اساطير و حماسههاي م ّي و جهان؛
 .6تأثير اسطورهها و حماسهها بر ادبيات نوين (مدرن).
 .7ارتباط اسطورهها و حماسه با افسانهها و قصّههاي باميانه؛
 .8بحثهاي مربوط به واهنامة فردوسي و واهنامههاي پيش و پس از آن (نسخهوناسي،
بررسيهاي صورتگرايانه (فرماليستي) ،هنري ،ادبي ،تاريخي ،جغرافيايي و تح ي ي داستان)؛
 .9اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبيات كودكان و نوجوانان؛
 .10بررسي ميانروتهاي اسطورهها و حماسهها (رابطة ميان اسطوره و ادبيات ،روانوناسي،
جامعهوناسي ،دين و برفان).

شيوهنامة نگارش و شرايط پذيرش مقاله
پژوهشنامة ادب حماسي* براي دستيابي به هدف «توسعه و ترويج دانش و معرفت ب مي» در ق مرو
زبان و ادب حماسي ،صاحبان ق م و انديشه ،استادان ،دانشجويان و پژوهشگران فرهيخته را كه
ماي ند مقالههاي ب مي و پژوهشي خود را براي درج در اين پژوهشنامه ايفاد كنند ،با اخالصي
تمام و با توجّه به ورايط زير به همكاري فراميخواند.
1ت شرایط پذیرش
 1-1مقالههاي ارسالي داراي سطح و چارچوب ب ميپژوهشي و برآمده از پژوهشهاي ب مي
روشمند در حوزههاي مطالعاتي ادب حماسي باود و ويژگيهاي «دانشافزايي و نوآوري» در آنها
معمول گردد.
 2-1تمركز موضوبي مقالهها در راستاي بررسي حوزة مطالعاتي «ادب حماسي» در ق مرو ادبيات
فارسي باود و اصل استوار و ثابت پژوهشمحوري در مراتب معنايي و محتوايي رويكرد ب مي و
تح ي ي آن با تکيه بر منابع معتبر و موازين مستند و مستدلّ همواره مورد نظر باود.
 3-1مقالهها ،نبايد پيش از ارسال به اين مج ّه ،در نشريهها ،مجموع مقالهها و مجامع ب مي ايران
و خارج از ايران درج وده باود يا همزمان براي ديگر نشريهها فرستاده وود.
 4 -1مقالههاي دريافتي در آرويو مج ّه باقي ميماند و مسترد نميوود.
 5 -1چاپ مقاله در پژوهش نامه ،پس از تأييد داوران محترم و مديريّت ب مي نشريه ميسّر است و
مج ّه ،حقّ ويرايش ادبي مقالهها را براي خود محفوظ ميدارد.
 6 -1مسؤوليّت مندرجات مقاله بربهدة نويسندة محترم مقاله است و حقوق معنوي مقالهها ،چه
فرصت درج بيابد يا نيابد ،در اين پژوهشنامه محفوظ است.
 -2شرایط نگارش
ربايت نکتههاي زير در صفحة نخستين مقاله الزاميست.
 1 -2ذكر بنوان كامل مقاله.
 2 -2درج نام و نام خانوادگي كامل نويسنده يا نويسندگان همراه با مشخّصات ب مي هر يک به ترتيب رتبة
ب مي دانشگاهي ،روتة تحصي ي و محلّ كار يا تدريس و ذكر نشانيِ الکترونيکي در زيرنويس.
 3 -2آوردن چکيدة فارسي مقاله وامل معرّفي و بيان فشردة موضوع مقاله ،رويكرد و روش
تحقيق ،طرح بحث اجمالي و اواره به نتايج مه ّم پژوهش ،در حداكثر  250ك مه.

* نام و بنوان اين مج ّه از ومارة  14براساس مصوّبة ومارة  204067/3/18مورخ  1391/10/20وزارت محترم ب وم ،تحقيقات و
فنّاوري ،از «پژوهشنامة فرهنگ و ادب» به نام و بنوان جديد «پژوهشنامة ادب حماسي» تغيير يافته است.
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 4 -2درج واژگان ك يدي ،به نحوي كه از  5واژه كمتر و از  7واژه بيشتر نباود.
 5 -2ذكر نام سازمان يا نهاد حامي پروژه در زيرنويس صفحه ،براي مقالهاي كه برگرفته از طرح
پژوهشي باود.
 6 -2ذكر نام و امضاي استاد راهنما ،براي مقالهاي كه برگرفته از پاياننامة تحصي ي باود،
ضروريست.
 -3صفحههاي دوم به بعد
 1 -3آوردن مقدّمه ،وامل طرح مسأله و بيان موضوع و واكاوي و نقد اجمالي منابع موجود ،تعيين
حدود موضوبي و نوآوريهاي پژوهش ،ذكر پرسش اص ي و اساسي مقاله و رويكرد و رووي كه بر
محور آن بررسي و تبيين موضوع در فرايند پژوهش انجام ميپذيرد.
 2 -3معرّفي رويكرد نظري و بيان مفهومي پژوهش.
 3 -3ارائة يافتهها و تح يل و تفسير آنها ،با ربايت تركيب و تناسب ساختار محتوا و قوابد وک ي
نگارش متن پژوهش.
 4 -3ارائة نتيجهگيري روون و مستدلّ از مقاله ،همراه با تصويري از نگرشهايي كه در آينده ،در
جهت روند تکام ي بحث ،متوجّه موضوع خواهد ود.
 5 -3آوردن يادداوتها و پيوستها (در صورت نياز).
 6 -3آوردن فهرست الفبايي منابع به ترتيب فارسي و غيرفارسي (بربي ،انگ يسي و غير آن).
 7 -3برگردان كامل صفحة نخستين (چکيده و ك يدواژگان) مقاله به انگ يسي.
 8 -3درج مشخّصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي ،مرتبة ب مي ،نشاني محلّ كار و
منزل ،ت فن و نشاني اينترنتي ،در صفحة جداگانه ،به دو زبان فارسي و انگ يسي).
 9 -3ذكر خالصهاي از پيشينههاي ب مي و تجربههاي آموزوي و پژوهشي نويسنده و ارائة پيشنهاد
همكاري با پژوهشنامه در صورت تمايل.
 -4شیوة نگارش
 1 -4حجم مقاله حدّاكثر در  25صفحه  ،A4هر صفحه در برگيرندة  300-250ك مه ( 24سطر) در
مجموع تعداد كل ك مات مقاله بيش از  7500واژه نباود با ربايت فاص ة متعارف حاويهگذاري در
محيط نرمافزار  Wordبا ق م  B Nazaninنازک .13
 2 -4واژهها ،نامها و اصطالحات غيرفارسي ،در داخل متن ومارهگذاري و معادل آن در زيرنويس
آورده وود.
 3 -4اگر مط بي بايد در پينووت توضيح داده وود ،الزم است در متن با ومارة داخل قالب[ ]
مشخّص گردد.

شیوهنامۀ نگارش و شرایط پذیرش مقاله
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 4 -4براي ارجاع درونمتني به منابع فارسي و التين به صورت (نام خانوادگي ،سال انتشار و ومارة صفحه)
(ق م  B Nazaninنازک  11براي ارجاع فارسي و براي ارجاعهاي انگ يسي ق م )Times New Roman 10
بمل وود .مثال( :خالقيمط ق )57/1 :1380 ،يا ()MacKenzie, 1979: 512
 5 -4در نووتن مقاله ،اصل جدانويسي ربايت وود .در مورد واژگاني چون همدل ،آنچه ،همراه،
آنها ،ميخواهم و  ...حتماً نيمفاص ه ربايت وود( .شیوة درست :ميخوانم ،آنجا .صورت
نادرست :مي خوانم ،آن جا ،آن ها ،چشم گير).
 6 -4ربايت نشانههاي سجاوندي ضرورتي تمام دارد .در ضمن ،دقّت وود كه نشانههاي سجاوندي
از واژگان پيش از خود فاص ه نگيرد.
 7 -4بيتهاي موردِ استناد در متن ،به صورت افقي با فاص ة حداكثر دو سانتيمتر ميان دو مصراع،
با ذكر منبع از نسخة معتبر آورده وود.
 8 -4نويسندگان گرامي آگاه باوند كه ويوة اين مج ّه در ارجاع به واهنامة فردوسي الزاماً استفاده
از نسخة واخص واهنامه ،تصحيحِ جالل خالقيمط ق است و هيچ نسخة ديگر در ارجاع پذيرفتني
نيست.
 9 -4در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع مورد استفاده در متن ،به ترتيب حروف الفبايي نام و نام
خانوادگي نويسنده  /صاحب اثر ،به تفکيک فارسي و غيرفارسي (بربي ،انگ يسي و غيره) در مراتب زير
درج گردد.
 1 - 9- 4کتاب
ت تألیف :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .بنوان كتاب ،ومارة ج د ،محلّ انتشار :ناور.
نمونه :اسديتوسي ،ابونصر ب ي بن احمد .)1389( .گرواسبنامه ،تهران :دنياي كتاب.
ت ترجمه :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .بنوان كتاب ،نام و نام خانوادگي مترجم ،ومارة
ج د ،محلّ انتشار :ناور.

نمونه :مکكال ،هنريتا .)1373( .اسطورههاي بينالنّهريني ،ترجمة ببّاس مخبر ،تهران:
مركز.
 2 -9- 4مقاله
ت نشریّهها :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار)« .بنوان مقاله» ،نام نشريه ،نوبت سال ،وماره،
صفحههاي مقاله.

نمونه :فرانتس ،تشنر« .)1374( .ضحّاک (گفتاري در اساطير و ومايلسازي ايراني)» ،ايران-
وناسي ،ترجمة بيژن غيبي ،سال هفتم ،ومارة چهارم ،صص .899-891
ت مجموع مقالهها :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار)« .بنوان مقاله» ،بنوان و نا ِم مجموع مقاله،
ل انتشار :ناور ،تعداد صفحههاي مقاله.
نام و نام خانوادگي گردآورندة مجموع مقاله ،مح ّ
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نمونه :خطيبي ،ابوالفضل« .)1393( .چرا فريدون ضحّاک را نکشت؟» ،جشننامة فتحال ّه
مجتبايي ،به كووش ب ياورف صادقي و ابوالفضل خطيبي ،تهران :هرمس ،صص.398-387
 3- 9 -4پایاننامه :نام خانوادگي ،نام( .سال دفاع) .بنوان پاياننامه (كاروناسي ارود /دكتري)
استاد راهنما و مشاوران ،روته ،دانشكده ،دانشگاه.
 4- 9 -4گزارش :نام سازمان ،سال انتشار« ،بنوان گزارش».
 5 - 9 -4منابع اینترنتي :نام خانوادگي صاحب اثر ،نام ،تاريخ درج در سايت  /وبالگ ،بنوان اثر،
تاريخ مراجعة كاربر ،به سايت مزبور ،نشاني كامل سايت اينترنتي.
 10 -4براي ارسال مقاله بايد از طريق ثبت نام در سامانه اقدام كرد .مقالهها فقط از طريق سامانه
پذيرفته ميوود.
 11 -4اگر مقالهاي فاقد ويژگيهاي يادوده باود ،از دستور كار خارج ميوود و در فهرست داوريها
قرار نخواهد گرفت.
 -5ضوابط ارسال :
 1 -5فايل  wordمقاله وامل :بنوان ،چکيده و اصل مقاله بدون ذكر نام نويسندگان؛
 2 -5فايل  wordمقاله وامل :بنوان ،چکيده و اصل مقاله با ذكر نام نويسندگان؛
 3 -5فايل مشخصات كامل نويسندگان وامل :نام ،نام خانوادگي ،سمت ،وماره تماس (ثابت و
همراه) ،آدرس پست الکترونيکي(دانشگاهي و غير دانشگاهي) و آدرس كامل پستي.
بديهيست ربايت نکات يادوده بر ارزش نووتهها و منزلت نويسندگان گرامي و مديريّت مج ّه
خواهد افزود.

فهرست مطالب
سخن مدیرمسؤول و سردبیر 11....................................................................................................................
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از همه تعظیم و ستایش تراست
«زبان» در«دهان» اي خردمند چیست؟
کلیــد دَرِ «گنــجِ صاحــب هنــر»
سعدي

سخن مدیر مسؤول و سردبیرمجلّۀ «ادب حماسي»
)شمارة دوم ،سال هفدهم ،پیاپي  ، 32پاییز و زمستان  1400شمسي(
با سالم و اخالص ،نخست وظيفة خود ميداند در اين ورايط حسّاس از تاريخ معاصر
ايران ،سعي مشکور استادان ،دانشجويان ،همكاران فرهيخته و خوانندگان انديشمند ،بويژه
داوران نيکانديش و گرانمايه و نقش آفرينان ايثارگر و ب ند نظر اين اثر حماسي ماندگار
را بستايد و ارج نهد و توفيق روز افزونشان را از حضرت حقّ آرزو كند ،بويژه در اين بحران
اقتصادي و فاجعة بيماري جهاني كرونا و دلتاي بافيت سوز و توانفرسا.
در چنين ورايطي جز از رهگذر ايثار و مروّت ،نشر چنين مج ّهاي كه مصوّب وزارت ب وم،
وزارت فرهنگ و ارواد اسالمي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالميست و مورد تأييد
نخبگان جامعه ،امکان پذير نتواند بود .چگونه ميتوان پذيرفت كه  5ومارة پيدرپي مج ّة
«ادب حماسي» بدون پرداخت ديناري حقّالزحمة مصوّب به مديران و كاركنان مج ّه،
ويراستاران و مترجم فرصت نشر يابد ،هر چند در ومارههاي اخير از نويسندگان مقالهها-
به دستور مقامات دانشگاه آزاد اسالمي -وجهي به بنوان هزينة چاپ دريافت ميوود!
باري:
تا «فضلحقّ» ،ز«حُسنِ بمل» ،يارِ غارتست

دانم « ترا» ،كز آن همه غم ،جان بدر بري

اين دوفص ينامه -ومارة دوم سال هفدهم ،پياپي  ،32پاييز و زمستان  1400ومسي-
كه با همت واالي همكاران همدل و كم توقّع و با  13مقالة برگزيده ،فرصت نشر يافته است،
به ساحتِ فرهنگ و ادب ايران زمين تقديم ميوود .اميدست با اِبالم ديدگاههاي خويش،
ن فرهنگستايِ اين مجموبه را مدد رسانند.
نسبت به مندرجات مج ّه ،فراهمآورندگا ِ
فهرست مقالههاي اين مجموبه به ترتيب زير است:
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-

بازخواني و تح يل ساختاري قيامهاي واهنامه ؛
بررسي ب ل جامعهوناختي فروپاوي حکومت جمشيد بر اساس نظرية ابنخ دون؛
بررسي تحوّالت ض ّد قهرمان در حماسه هاي م ّي ،ديني و تاريخي با تح يل وش
منظومة حماسي؛
»ده نفر قزلباش« به مثابة يک حماسه منثور :نگاهي به درونمايههاي حماسي رمان؛

-

نقد كهنالگويي وهريارنامه براساس نظرية يونگ؛

-

نقش قدرت و وراثت در تعيين جانشينان پادواهان در واهنامه ؛

-

بررسي تطبيقي وخصيت زال و ايندره در واهنامه و ريگودا ؛

-

بررسي سيماي بستور در يادگار زريران بر پاية ساختار تقابلهاي دوگانه ؛

-

بررسي ظرفيتهاي داستانهاي واقعگراي واهنامه براي ارائه به كودكان؛
ساختاروناسي داستان رستم و اسفنديار و توازن قدرت در انديشة سياسي ايران باستان؛

-

بنمايه هاي اساطيري آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبيات فارسي؛

-

تح يل زبان زنان در هشت داستان واهنامة فردوسي و مقايسة آن با هشت داستان از
مثنوي موالنا؛

-

تح يل سحرانگيزي پديدههاي طبيعي اسطورهاي در گرواسبنامه با تأكيد بر رابطة

-

سه محور آنيميسم ،مانا و فتيشيسم.
*
اين مقالهها همه در حوزة «ادب حماسي» و «اسطوره وناسي« ست.
با درود بر همة وما ياران و دالوران برصة غيرت و ورف و داوران و پژوهشگران پرمايه
و دقيقالنّظر.
خداي بزرگ يار و مددگارتان باد.
مهدي ماحوزي
 20آذرماه  1400شمسي

پژوهشنامة ادبِ حماسي ،سالِ هفدهم ،ومارة دوم ،پياپي ،32پاييز و زمستانِ  ،1400صص 39 -13

بازخوانی و تحلیل ساختاری قیامهای شاهنامه
علي آسمند

جونقاني

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالمشهر ،ايران
تاریخ دریافت1400/6/4 :
تاریخ پذیرش1400/9/20 :

چكیده
يکي از پديدههاي اجتمابي و سياسي در حماسة فردوسي ،قيامها و خيزشهاي مخت في
است كه به دليل رفتار ناوايست و ظالمانة پادواهان اتفاق افتاده است .فردوسي در خالل داستان
پادواهان ستمكا ِر ايران باستان اين قيامها را در اثر گرانسنگ خود ثبت كرده است .اين قيامها
و خيزشها با انگيزههاي گوناگوني در جامعة ايران اتفاق افتاده است .در اين جستار با هدف
تح يل ساختاري قيامهاي واهنامه ،ضمن وناسايي پادواهاني غير فرهمند كه ب يه آنان
قيامهايي صورت گرفته ،داليل پرداختن فردوسي به قيام ،ضد واهان را  -در واهنامه كه در
ظاهر كتاب واهان است  -بازنمايي كردهايم .سپس با استفاده از منابع كتابخانهاي و اسنادي
به روش توصيفي – تح ي ي اقداماتي را كه منجر به قيام و وورش وده بررسي و چگونگي قيامها
و خيزشها ب يه پادواهان و نحوة مقاب ه و اقدامات قيامكنندگان را بهبنوان يکي از پديدههاي
اجتمابي و سياسي از منظر قدرت تصويرسازي و وابرانه فردوسي مورد تجزيهوتح يل قرار
دادهايم .نتايج بهدستآمده در هر قيام نشان ميدهد بوام ي مخت ف در به وجود آمدن قيامها
دخيل بوده است و بيشتر اين قيامها به نابودي حاكمان انجاميده است.
کلیدواژهها :فردوسي ،قيامهاي واهنامه ،ب ل ،چگونگي ،نتايج.

Aliasmand@yahoo.com
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مقدمه
ارزش و ابتبار واهنامة فردوسي براي وناخت گذوته باستاني ايران بهبنوان مرجعي مهم
در مطالعات تاريخي و اسطورهاي و ديگر حوزههاي ايرانوناسي بر كسي پوويده نيست .امروزه
پژوهشگران براي انجام مطالعات ايراني ،خود را از رجوع به آن بينياز نميبينند .اين اثر تصويري
وايسته و واقعي از بساطت فرهنگي ،اجتمابي و سياسي ايران را برضه كرده و بيش از هر اثر
ديگري سرگذوت مردم باستان ايران را در خود بازتاب داده است .در اين راستا است كه واهنامه
«نامة واهان نيست .واهنامه تنها كتابي است در پهنة ادب پارسي كه واهي در آن ارزش
ومرده نشده است» (كزازي ،)66 :1370 ،بلكه نمايانگر نيکيها و بديهاست .اين اثر گنجينة
فرهنگ و تمدن ايراني است و تاريخ واقعي م ت رنجديده در زبان استعاري ساحري سخنپرداز
است.
اين سخن درست است كه « مردم به كتابي چون واهنامه از دو جهت نگاه ميكردند يکي
سياسي ،يعني وسي ة بازيافت وخصيت م ي خود و ديگري انساني ،يعني كتاب حکمت و ببرت
و دستورنامة زندگي» (اسالمي ندوون .)8 :1381،ازاينروي واهنامه را ميتوان راهنمايي براي
آزادمنشي و جوانمردي خواند.
«الزمة يک منظومة حماسي تنها جنگ و خونريزي نيست ب که منظومة حماسي كامل آن
است كه در بين توصيف په وانيها و مردانگيهاي قوم ،نماينده بقايد و آراء و تمدن او نيز
باود» (صفا .)30 :1390 ،در تمامي دورههاي واهنامه بدالت از وظايف واه آرماني بوده و واهاني
كه بدالت نميورزيدند و مص حت بامه را دركنش سياسي خود دخالت نميدادند با ابتراض
بمومي مواجه وده و درنهايت از قدرت ساقط ميودند .طبري از قول خسرو انوويروان در
نامهاي از او آورده «...و ما هيچ وحشت و بيمي و هيچ فقداني را براي بامه خ ق ناگوارتر از فقدان
پادواهي صالح و وايسته نميدانيم» (كريستين سن .)263 -262 :1384 ،در بررسي ب ل قيامهاي
واهنامه و بوامل نارضايتيهاي مردمي گر چه بمده آنها بابث سقوط و يا اضمحالل حکومتها
وده است ولي كمتر به نقش قيامها و خيزشهاي بمومي و آحاد مردم توجه وده است
درصورتيكه در گزارشهاي فردوسي اين موضوع بهخوبي توصيفوده است و فردوسي براي
انتقال از وضع موجود به وضع مط وب راهکار وورش و سرپيچي از دستورهاي واهان و حکام
ظالم و خودكامه را پيشنهاد ميدهد .همانگونه كه از بنوان تحقيق مشخص است ابتراضات و
وورش هايي كه به قيام مردمي منجر نشده در اين تحقيق به آن پرداخته نشده است .سعي
جدي وده است قيامهاي سياسي در دورههاي باستان طبق روايت واهنامه مورد تح يل و
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بررسي قرار گيرد و ج وههاي اين پديده اجتمابي سياسي وناخته وود و گونههاي مخت ف اين
خيزشها بررسي و ميزان تأثير اين قيامها در تغيير حکومتها نشان داده وود .در بخشي از اين
قيامها اختالفات موبدان با پادواهان بهصورت برجسته به تصوير كشيده درجايي كه وهرياري
و موبدي در دست يکتن قرار ميگيرد همانند دوره جمشيد و يا كيخسرو (واه موبد) كه هم
واه آرماني ايران است و هم كفاره سوگند را تعيين ميكند اين نارضايتيها بيشتر ميوود و
در بخش ديگري نارضايتي سپاهيان و بزرگان و اوراف م موس بوده است.
در اين جستار ضمن وناسايي پادواهان غير فرهمند و ارائه تح ي ي از اقدامات آنها كه
منجر به قيامها و وورشهاي مهم وده در قالب روايتهاي باستان مطالعه و آن را از منظر
قدرت تصويرسازي و وابرانة فردوسي موردبررسي قرار دادهايم .سپس سير وورشهاي موجود
و نتايج بهدستآمده در هر قيام را با استفاده از منابع كتابخانهاي – اسنادي باهدف تح يل
ساختاري قيامهاي واهنامه و با روش توصيفي – تح ي ي مورد تجزيهوتح يل قرار دادهايم و به
اين پرسشها پاسخخواهيم داد كه :انواع قيامهاي ب يه پادواهان كداماند؟ چرا فردوسي در كتاب
واهنامه كه به ظاهر كتاب واهان است به قيامها ب يه واهان پرداخته است؟ چه دالي ي سبب
قيام و خيزش ب يه پادواهان وده است و اين قيامها چه نتايج و پيامدهايي داوته است؟
پیشینۀ تحقیق :در خصوص قيامهاي مردمي در واهنامه جستهوگريخته چند اثر
اوارههايي داوته اند .كتاب تراژدي قدرت در واهنامه از مصطفي رحيمي سير قدرت را در
واهنامه مورد بررسي قرار داده است .باقر پرهام نيز در كتاب با نگاه فردوسي ،مباني نقد خرد
سياسي در ايران را بهتفصيل بررسي كرده است .قدمب ي سرامي در كتاب از رنگ گل تا رنج
خار كه به وکلوناسي قصههاي واهنامه پرداخته ،مطالبي هرچند مختصر در اين باب آورده
است .محمدب ي اسالمي ندوون در كتاب ايران و جهان از نگاه واهنامه كه در سال 1381
منتشر وده ،جستهگريخته ضمن داستانهاي واهنامه اواراتي در اين خصوص دارد .ميخائيل
دياكونوف در كتاب تاريخ ايران باستان كه در سال  1382روحي ارباب آن را ترجمه كرده مطالبي
در خصوص رفتار پادواهان و ابتراض ربايا به پادواهان اواراتي كرده است .رضا مرادي
غياثآبادي در كتاب رنجهاي بشري ،ضمن ارائه گزاروي از قيامهاي مردمي به توصيف مختصر
از منظر واهنامه پرداخته است .رضا اوجاقي ويرمرد ضمن پاياننامه خود با بنوان مردمساالري
و خودكامگي در واهنامه ،ج وه هاي خودكامگي در واهنامه را تبيين نموده است .در خصوص
مقاالت مرتبط تنها يک مقاله از ايرج مهركي و اورف ببداالحدي در سال  1392به قيام بهرام
چوبين پرداخته است .ضمن آنكه محمد ساالر كسرايي در مقاله انديشه سياسي فردوسي
گرايش سياسي فردوسي را به تصوير كشيده است .در اين جستار برخالف آثار فوق ،بهطور خاص
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اقدامات و رفتار پادواهان كه منجر به قيام وده ،برومرده وده و سپس روشهاي مقاب ه و نتايج
اين قيامها را مورد بررسي و تح يل قرار دادهايم.
مباني نظري
مطالعات ادبي -سياسي ،بررسي و وناخت دوسويه سياستورزي با ادبيات با استفاده از همه
موارد موجودي است كه در آن نقش افکار ،ادبيات ،زبان و حکومتها برجسته مينمايد .ببارت
ادبيات سياسي گوياي آن است كه اين دانش ميكوود تا با رويکردي بيناروتهاي ،دو حوزه
ب وم انساني را در تعامل و پيوند باهم بداند .مطالعات ادبي-سياسي بهنوبي بازخواني فرايندهاي
ادبيات و كاربست آن در بالم سياستورزي است .اينكه چگونه ادبيات متناظر بر بيان مفاهيم
و اوضاع اجتمابي و سياسي يک دوره است و چگونه آن را ترسيم كرده در اين حوزه مورد بررسي
قرار ميگيرد .طبق روايت واهنامه فردوسي ،جامعة ايراني از آغاز دوره گيومرت ،اولين پادواه
پيشداد روحية قيام و وورش و ايستادگي در برابر ستم وهرياران را با خود داوته و با توجه به
رفتار ظالمانه واهان در برخي دورهها با قيام و خيزش ب يه ستمگران بيگانه نبوده است .البته
در تمام اين وورشها ،انگشت درباريان ناخرسند و كساني از خاندان واهي را ميتوانيم ديد.
حتي «قيام كاوه آهنگر كه آوکارترين نمايش تج ي اراده مردم در حماسه است به ميانجيگري
فريدون كه خود از تبار واهان است صورت ميپذيرد» (سرامي .)878 :1372 ،با توجه به بيدادگري
برخي واهان نارضايتي از دربار به اوکال مخت ف در سطح جامعه بروز و رواج داوته .متأسفانه
اين توصيفها ناويانه بوده و بهجاي ببارتهايي حرفهاي همچون :تهاجم ،يورش ،وبيخون،
غارت ،چپاول ،زورگويي ،سوزاندن و به آتش كشيدن ،به زير سمّ ستوران انداختن ،قتل و امثال
اينها از ببارتهاي لطيف هم چون :فتح ،تسخير ،پيروزي ،گشودن ،گشايش ،ورود به وهر،
آزادسازي وهر ،رهايي ،استقبال بمومي و امثال اينگونه القاب استفاده وده است« .كشتن ،اره
كردن ،با ميخ بهديوار كوبيدن ،كوركردن ،زنده قطعهقطعهكردن از ويژگيهاي خشونتآميز
جامعه قبي هاي است» (رضا ق ي .)204 :1384،اين روشهاي كشتن و نابودكردن مخالفان در سراسر
واهنامه بهخوبي آوکار است .در خصوص روش مرگ جمشيد در واهنامه آمده است:
بتتته ارهش سراستتتر بتتته دونتتتيم كتتترد

جهتتتان را ازو پتتتاک بتتتيبيم كتتترد
(فردوسي)49 /1 :1386 ،

اين تفکر منطقي بهنظررسيده كه «جهان را از و پاک بي بيم كرد» يعني وقتي مجرم (به
فرض كه بپذيريم جمشيد در مقابل ضحاک مجرم است) بهسختي سركوب ود و ديگر بيمي
نبود كه دوباره كسي مزاحم ضحاک وود .اين تفکر حقوقي سركوبگر را فردوسي از ت قي
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ضحاک و جامعه نقل مي كند .اين تفکر تغيير جدي پيدا نکرد و ضحاک نيز با همان مکانيسم
تنبيه ود .فردوسي از زبان قهرمانان خويش و يا خود ،واهان بيدادگر و تبهكار را مورد خطاب
قرار مي دهد و صريحاً ضمن معرفي آنان ريشة مفاسد موجود و موجبات فروپاوي و نگونساري
حکومتهاي آنان را بيان ميدارد .او در تعريف واه بيدادگر معتقد است واه بد واهي است كه
بيخرد ،خودكامه ،ستمگر و بدخوي است و بيداد او به آووب جهان و برهم ريختن سامان
جامعه ميانجامد و فرّه ايزدي از او ميگس د .بمدهترين واهاني كه در سير اسطورهاي ،په واني
و تاريخي واهنامه بهنوبي درگير قيامهاي مردمي و يا سرداران خود بودهاند به ورح زير است:
نحوه قیام علیه حكومت جمشید
نمونههاي افشاگري فردوسي اولين بار در دوران جمشيد اتفاق ميافتد .جمشيد بزرگترين
واه واهنامه با هفتصد سال پادواهي است .دوران او بهشتآسا است .بمرها دراز و بيماريها
و نداريها رخت بربسته و سراسر وادي و خّرمي است.
 -1خودخواهي جمشيد بالي جان او ود و كار او به وکست انجاميد.
هنتتتر چتتتون بپيوستتتت بتتتا كردگتتتار

وتتتکستتتت اندر آورد و برگشتتتت كار
(همان)45:

 -2جنگ و خيزش ب يه او به راه افتاد.
ازآنپس برآمد

از

ايران

خروش

پديد آمد از هر سويي جنگ و جوش
(همان)51:

 -3موبدان و بزرگان از رفتار او سرافکنده ودند و با استبداد رأي او ياراي مخالفت با او را نداوتند
و «كس نيارست گفتن ،نه چون».
 -4فرّه ايزدي از او گسست و مردم و سپاهيان از جمشيد روي برگرداندند.
ستتتيه گشتتتت رخشتتتنده روز ستتتپيد
بتتتترو تيتتتتره وتتتتد فتتتترّه ايتتتتزدي

گسستتتتتند پيونتتتتد بتتتتا جمشتتتتيد
بتتتته كتتتتژي گراييتتتتد و نتتتتابخردي
(همان)51:

 -5با رفتار جمشيد هرجومرج روي داد و هركس ادباي واهي كرد.
پديتتد آمتتد از هتتر ستتويي خستتروي
ستتتپه كتتترده و جنتتتگ را ستتتاخته

يکتتتتي نامتتتتداري زهتتتتر په ُتتتتوي
دل از مهتتتتر جمشتتتتيد پرداختتتتته
(همان)

 -6سواران و بزرگان براي چارهجويي دنبال واه جديدي رفتند و واهي مهتر هول پيکر جاي او
گماوتند و از حکومت ساقط ود.
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 -7فرار جمشيد اتفاق افتاد و تا صدسال پنهان از همه بود.
صتتتدم ستتتال روزي بتتته دريتتتاي چتتتين

پديتتتد آمتتتد آن وتتتاه ناپتتتاک ديتتتن
(همان)52:

 -8القاي اين انديشه كه يک پادواه با منيت و غرور باقبتي جز تيرهگوني و نابودي ندارد.
خودخواهي او سبب ود به دست ضحاک با اره دونيم وود.
چتتو ضتتحاكش آورد ناگتته بتته چنتتگ
بتتته ارّهش سراستتتر بتتته دو نتتتيم كتتترد

يکايتتتک نتتتدادش ستتتخن را درنتتتگ
جهتتتتان را ازو پتتتتاک بتتتتيبيم كتتتترد
(همان)

دالیل قیام علیه جمشید که به طغیان عمومي انجامید:
 -1خودكامگي و گشتن فّر الهي از او؛ جمشيد مغرور ميوود .ادبا ميكند كه همه اينها از
بركت وجود اوست درنتيجه پروردگار بر وي خشم ميگيرد و به ذلتش ميافکند .چراكه قدرت،
تمام بخش اهورايي انسان را به موجودي اهريمني تبديل ميكند:
يکايک به تخت مهي بنگتتريد
مني كرد آن واه يزدانوناس
چنين گفت با سالخورده مهان
نگون
سرفکنده
موبتتدان
همه
چو اين گفته ود فتترّ يزدان از وي

به گيتي جز از خويشتن را نديد
ز يزدان بپيچيتتتد و ود ناسپاس...
كه جز خويشتن را ندانم جهان...
چرا كس نيارست گفتن نه چتتتتون
بگشت و جهان ود پر از گفتوگوي
(همان)44-45:

از اين گفتار فردوسي «چو خسرو ووي بندگي را بکوش» نتيجه رفتار جمشيد استنباط
ميوود:
 -2ناسپاسي و استبداد رأي
به يزدان هرآن كس كه ود ناسپاس
به جمشيد بر تيرهگون گشت روز

به دلش اندر آيد ز هر سو هراس
همي كاست آن فّر گيتي فروز
(همان)45:

نتيجة كار :سقوط جمشيد و دو نيم كردن او با ارّه.
نحوه قیام علیه حكومت ضحاکي
بعد از دوران جمشيدي دوران ضحاكي سر ميرسد .چون ايرانيان ونيدند كه واهي «پرهول»
و اژ دهاپيکر به نام ضحاک در سرزمين تازيان وجود دارد .ايرانيان به حضرتش روي نهادند و بر
او آفرين خواندند و به واهي انتخاب كردند .پس از مدتها ظ م ضحاک محضري ساخت تا
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سندي حاكي از بدالت خواهي خود به دست ابوان ظالم خودتنظيم كند اما غوغايي برخاست.
كاوه محضر را پاره كرده و ابتراض را وروع ميكند:
خروويد و زد دست بر سر زواه
آهنگرم
مرد
بيزبان
يکي
تو واهي و يا اژدها پيکري
اگر هفت كشور به واهي تراست
گرفت
ببايد
من
با
وماريت

كه واها منم كاوهي دادخواه
ز واه آتش آيد همي بر سرم
آوري
داستان
زدن
ببايد
چرا رنج و سختي همه بهر ماست
بدان تا جهان ماند اندر وگفت
(همان)68-67:

 -1كاوه فريادكنان از بارگاه بيرون آمد .درحاليكه بر نويسندگان آن محضر نفرين ميفرستاد و
آنان را وريک ديو و همدستان ستمهاي ضحاک ميخواند:
از آن چرم كاهنگران پشت پاي
همان كاوه آن بر سر نيزه كرد

دراي
زختتم
هنگام
بپووند
همان گه ز بازار برخاست گرد
(همان)69:

 -2دبوت به قيام؛ وقتي كاوه مردم ناراضي را به قيام ب يه ضحاک بيدادگر فراخواند؛ چرم پاره
خود را ب ند كرده و مردم دور او جمع ودند اين چرم وور و هيجاني ايجاد كرد و خيزش مردمي
به راه افتاد.
 -3يافتن رهبري قيام با حضور فريدون؛ كاوه با جمعيتي انبوه كه برگرد او جمع آمده بودند نزد
فريدون رفت .فريدون آن چرم پاره را به گوهرها و حريرهاي الوان زينت داد و آن را درفش
كاويان ناميد.
 -4همراهي موبدان و فرمانبري آتشکدهها از قيام.
 -5بهطوريكه از اوعار واهنامه برميآيد از ديرباز افکار بمومي نقش مهمي در جامعه داوته و
در اين نبرد بدالتخواهانه تمام اقشار مردم حضورداوتهاند.
 -6از دلوجان وركت كرده اند در اين نوع از مبارزه مردم از بام منازل با پرتاب خشت و سنگ
و در كوي و برزن با تير و تيغ با بوامل حکومت جنگيدهاند.
ز ديوارهتتتا خشتتتت و از بتتتام ستتتنگ
بباريتتتد چتتتون ژالتتتتته ز ابتتتر ستتتياه
نختتتتواهيم درگتتتتاه ضحتتتتتتتتتاک را

بتته كتتوي انتتدرون تيتتغ و تيتتر ختتدنگ
پيتتتتي را نبتتتتد بتتتتر زمتتتتين جايگتتتتاه...
متتتتتتترآن اژدهتتتتتتتاخيم ناپتتتتتتتاک را
(همان)81:

 -7تصرف كاخ ضحاكي؛ فريدون با همراهان به بارگاه ضحاک آمد .خواهران جم (ارنواز و وهرناز)
او را از رفتن ضحاک آگاه كردند .وكيل ضحاک او را از آمدن فريدون آگاه كرد.
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 -8كوبيدن گرز بر سر ضحاک و گرفتن او؛ وقتي ضحاک آمد ،فريدون با گرز گاوسر بر سر او
كوفت و خواست او را تباه سازد.
 -9توصيه سروش به دربند كردن ضحاک؛ سروش از آسمان فراز آمد كه هنوز زمان مرگ اين
ستمگر فرانرسيده است او را اسير كرد و به راهنمايي سروش به البرز كوه برد و به بند كشيد .او
را به كوه دماوند بردند با مسمارهاي گران:
بتتتتدان گتتتترزه گاوستتتتر دستتتتت بتتتترد
بيامتتتتتد ستتتتتروش خجستتتتتته دمتتتتتان
هميتتدون وکستتته ببنتتدش چتتو ستتنگ

بتتزد بتتر ستترش تتترگ بشکستتت ختترد
متتتزن گفتتتت گتتتو را نيامتتتد زمتتتان
ببتتر تتتا دو كتتوه آيتتدت پتتيش تنتتگ
(همان)82:

 -10مردمان بر فريدون گردآمدند و او را به واهي آفرين كردند و ضحاک پس از هزار سال
ستمگري سرنووتي نامبارک يافت.
دالیل قیام علیه ضحاک
 -1در دوران ضحاک آيين فرزانگان منسوخ ود.
نهتتتتان گشتتتتت كتتتتردار فرزانگتتتتان

پراگنتتتتده وتتتتد كتتتتام ديوانگتتتتان
(همان)55:

 -2هنر خوار و جادويي گرامي گشت .راستي و نيکي ناياب ود.
هنتتتر ختتتوار وتتتد جتتتادوي ارجمنتتتد

نهتتتتان راستتتتتي آوتتتتکارا گزنتتتتد
(همان)

 -3كسي جرأت بيان نيکي نداوت و ديوان بر كارهاي زوت دستشان دراز بود.
وتتده بتتر بتتدي دستتت ديتتوان دراز

زنيکتتتي نبتتتودي ستتتخن جتتتز بتتته راز
(همان)

 -4كار او همه بدآموزي غارت ،كشتن و سوختن بود.
ندانستتتت ختتتود جتتتز بتتتد آمتتتوختن

جتتتز از كشتتتتن و غتتتارت و ستتتوختن
(همان)

 -5بريدن سر جوانان براي درمان واه و غذا دادن به ماران دوش خود بادت هرروزه او بود.
چنتتان بتتد كتته هتتر وتتب دو متترد جتتوان
ختتتتورشگر ببتتتتردي بتتتته ايتتتتوان او

چتتته كهتتتتر چتتته از تخمتتته په تتتوان
همتتتتتي ستتتتتاختي راه درمتتتتتان اوي
(همان)56-55:

 -6كشتن اطفال ،با خواب ضحاک مقدم معبران گفت :تعبير آن است كه كودكي به نام فريدون
از مادر ،زاده خواهد ود و از وير گاو برمايه پرورش خواهد يافت و سپاه گرد او خواهند آمد و

بازخواني و تحلیل ساختاري قیامهاي شاهنامه



21

ترا اسير خواهد كرد .ضحاک چاره برگرداندن بال آن ديد كه هر جا كودكي به دنيا آيد او را
بکشند ضحاک با آگاهي از گاو برمايه به كشتن گاو هم مبادرت كرد.
نتيجة كار ضحاک :سقوط و تغيير پادواهي و بندكردن ضحاک .طبق مطالعه انجاموده در
اسطورهاي نتيجه ميگيريم كه استبداد مط ق حاكم بوده است و تمامي منابع قدرت در اختيار
پادواه بوده است ازاينرو حتي موبدان جرأت ابراز انديشه در برابر پادواه را نداوتهاند و منيّت
و خودخواهي و غرور و بملكرد نادرست آنان بابث سقوطشان وده است .از نتيجه كار جمشيد
و ضحاک استنباط ميوود قدرت مط قه به فساد منجر ميوود.
نحوه قیام علیه نوذر
با بي دادگري نوذر و فراموش كردن آيين پادواهان پيشين ابتراض ب يه او بمومي ود.
 -1نتيجه اين بيدادگري وورش بمومي است كه:
چتتتن از روي كشتتتور برآمتتتد ختتتروش
بترستتتتتتتيد بيدادگتتتتتتتر وتتتتتتتهريار

جهتتاني سراستتر برآمتتد بتته جتتوش
فرستتتتاد كتتتس نتتتزد ستتتام ستتتوار
(همان)

و از سام براي حمايت درخواست كمک كرد.
 -2وکايت بردن مردم و بزرگان پيش سام ،وقتي سام با لشکر به ايران رسيد بزرگان ايران پياده
نزد سام رفتند و از نوذر وکايت كردند و از بيداد او به سام گفتند.
پيتتتتاده همتتتته پتتتتيش ستتتتام دليتتتتر
ز بتتتتتتتيدادي نتتتتتتتوذر تتتتتتتتاجور
جهتتتان گشتتتت ويتتتران ز كتتتردار اوي
نگتتتتتردد همتتتتتي بتتتتتر ره بختتتتتردي

برفتنتتتتد و گفتنتتتتد هرگونتتتته ديتتتتر
كتته بتتتر خيتتتره گتتتم كتتترد راه پتتتدر
غنتتتوده وتتتد آن بختتتت بيتتتدار اوي
از او دور وتتتتتتد فتتتتتترّه ايتتتتتتزدي
(همان)287:

 -1درخواست بزل نوذر ،بزرگان با درخواست بزل نوذر از سام درخواست ميكنند جاي نوذر به
واهي بنشيند.
 -2واسطه گري سام و قول او به بزرگان مبني بر به راه راست آوردن نوذر و فرونشاندن خشم
مردم.
دل او ز كتتتتتژي بتتتتته راه آوريتتتتتد
دل مهتتتتتران را بتتتتدو نتتتترم كتتتترد

چنتتان كتترد نتتوذر كتته او راي ديتتد
همتتتتته داد و بنيتتتتتاد آزرم كتتتتترد
(همان)289:
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دالیل شورش علیه نوذر
نوذر پس از منوچهر كاله كيي بر سر نهاد و بهمحض رسيدن به قدرت بيدادگري را وروع كرد.
فردوسي يکبهيک بيدادگريهاي او را ورح ميدهد:
 -1ب يرغم توصيههاي منوچهر به فرز ندش مبتني بر دادگري نوذر طولي نکشيد كه از بدالت
روي برگرداند.
بتتتترين برنيتتتتتتامد بستتتتي روزگتتتتار

كتتته بيدادگتتتر وتتتد دل وتتتهريار
(همان)285 :

 -2ابتراض بمومي و قيام ب يه بيدادگريهاي نوذر همهجا را فراگرفت.
ز گيتتتتي برآمتتتد ز هتتتر جتتتاي غتتتو

جهتتان را كهتتن وتتد ستتر از وتتاه نتتو
(همان)

 -3تمامي آيين و آداب گذوتگان خود ازجم ه دادگريهاي فريدون و منوچهر را درنورديد.
چتتتن او رستتتمهاي پتتتدر در نووتتتت

آبتتتا موبتتتدان و ردان وتتتد دروتتتت
(همان)

 -4مخالفت او با موبدان و ردان و آزادگان.
 -5بنده گنج و دينار ودن و رخت بربستن انسانيت از نوذر.
همتته مردمتتي نتتزد او ختتوار گشتتت

دلتتش بتتتر ره گتتتنج و دينتتتار گشتتتت
(همان)

 -6دور ودن از راه خردورزي و دور ودن فرّه ايزدي از نوذر با ويران كردن جهان.
نتيجه كار :بازآوردن به واهي و دادگري با پند و اندرز با وساطت سام .در همين دوره به ب ت
زياده خواهي پادواهان و آز و ظ م و بيداد آنان قيامهايي وکل ميگيرد كه در نهايت به
كورودن ،بزل و مرگ پادواهان ميانجامد.
نحوه قیام علیه یزدگرد بزهکار
از پادواهاني كه به بيدادگري معروفاند يزدگرد بزهكار بوده كه بيستويک سال پادواهي
كرده است .او از همان آغاز تهديد را وروع كرد و ومشير كين را بست .فردوسي ميگويد:
كتتتاله بتتترادرش بتتته ستتتر بتتتر نهتتتاد

همتتتي بتتتود از آن متتترگ ناوتتتاد ،وتتتاد
(واهنامه)361 /6 :1386 ،

 -1مرگ او با اسب آبي؛ فردوسي ب ت كشته ودن او را منيّت و گردنكشي ميداند.
چتتتتو گردنکشتتتتي كتتتترد وتتتتاه رمتتتته
ز دريتتتا برآمتتتد يکتتتي استتتب خنتتتگ
بغريتتتد و يتتتک جفتتتته زد بتتتر ستتترش

كتتته از خويشتتتتن ديتتتد نيکتتتي همتتته
ستترين گتترد چتتون گتتور و كوتتتاه لِنتتگ...
ُ
بتتته ختتتاک انتتتدر آمتتتد ستتتر و افستتترش
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چتته جتتويي تتتو زيتتن بروتتده هفتتت گتترد؟
(همان)388-387 :

 -2وقتي نامداران ايران مرگ او را ونيدند قسم خوردند كه نگذارند از نژاد او كسي پادواه وود.
يکتتتتي متتتترد بتتتتر گتتتتاه بنشتتتتاندند
بخوردنتتتتد ستتتتوگند يکستتتتر ستتتتپاه
كتتته بهتتترام فرزنتتتد او همچتتتون اوستتتت
بتتتتتترين برنهادنتتتتتتد و برخاستتتتتتتند

بتته وتتاهي همتتي خستتروش خواندنتتد
كتتتزين تخمتتته هرگتتتز نختتتواهيم وتتتاه
از آب پتتتدر يافتتتت او مغتتتز و پوستتتت
همتتتته وتتتتهرياري دگتتتتر خواستتتتتند
(همان)392:

 -3وقتي نعمان و منذر ،بهرام پسر يزدگرد را به جهرم آوردند تا به پادواهي بنشانند وورش
بمومي و مخالفت همه از رفتار يزدگرد و ابتراض همه بزرگان مانع پذيرفتن پسرش بهرام گور
ميوود و به او ميگويند:
بتتتتتته آواز گفتنتتتتتتد ايرانيتتتتتتتتتان
نختتتواهيم يکتتتتتتتسر بتتته وتتتاهي تتتترا
كتتتزين تخمتتته پتتتر دا و دوديتتتم و درد

كتته متتا را وتتکيبا مکتتن بتتر زيتتان
بتتتر و بتتتوم متتتا را سيتتتتتتاهي تتتترا
وتتب و روز بتتا پتتيچش و بتتاد ستترد
(همان)400:

 -4با تصميم همه ،خسرو نامي از تخمه سرافرازان را بهجاي يزدگرد برميگزينند تا اينكه از
صد نامور كه وايسته واهي است بهرام انتخاب ميوود.
 -5حرف دل مردم ايران از نفرت به بهرام ،ابمال وحشتناک و ظ مهاي پدرش بوده است .در
خصوص رفتار او ميگويند:
از ايتتتران كتتترا خستتتته بتتتد يزدگتتترد
بريتتتده يکتتتي را دو دستتتت و دو پتتتاي
يکتتتي را دودستتتت و دو گتتتوش و زبتتتان
يکتتتي را ز تتتتن دور كتتترده دو كفتتتت
يکتتي را بتته مستتمار كنتتده دو چشتتم

يکايتتتک بتتتران دوتتتت كردنتتتد گتتترد
يکتتتي را نبتتتد جتتتاي چتتتالش بتتتهجاي
بريدهوتتتده چتتتن تنتتتي بتتتي روان
از آن خستتتتگان مانتتتد منتتتذر وتتتگفت
چتتو منتتذر بديتتد آن بتترآورد خشتتم
(همان )402:

 -6وقتي بهرام از ابمال و كردار پدرش آگاه ود؛
غمتتي گشتتت از آن كتتار بهتترام ستتخت
اگتتتتر چشتتتتم وتتتتاديت بردوختتتتتي

بتته ختتاک پتتدر گفتتت كتتاي وتتوربخت
روان را بتتته آتتتتش چتتترا ستتتتتوختي؟
(همان)402:

و خودش از ابمال و رفتار آن ظالم اظهار تنفر ميكند و مي گويد كه ايوان او زندان من نيز
بوده و ميگويد:
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لئيمتتتي و كتتتژي ز بيچتتتارگي استتتت

بتتته بيدادگتتتر بتتتر ببايتتتد گريستتتت
(همان)403:

با اظهار تنفر بهرام گور از رفتار پدر و نشان دادن وايستگيها او را به واهي برميگزينند.
دالیل قیام علیه یزدگرد
 -1واه ترس از خود را در دلها نشاند و حکومت خود را با ارباب و ترساندن مردم آغاز كرد.
كستتتي كتتتو نپرهيتتتزد از خشتتتم متتتا
همتتي بستتتر از ختتاک جويتتد تتتنش

همتتتي بگتتتذرد تيتتتز بتتتر چشتتتم متتتا
همتتتان خنجتتتري هنتتتدوي گتتتردنش
(همان)361 :

 -2آيين واهي را كنار گذاوت و خردورزي نزد او بيارج ود .مقام كنارنگ و په وان و مرد
دلير و اهل دانش نزد او با باد هوا يکي ود و كسي نزد او منزلت نداوت.
خردمنتتتد نزديتتتک او ختتتوار گشتتتت
كنارنتتتتتتگ بتتتتتتا په تتتتتتوان و ردان
يکتتتي گشتتتت بتتتا بتتتاد نزديتتتک اوي

همتته رستتم وتتاهيش بيكتتار گشتتت
همتتتان دانشتتتي پرختتترد بختتتردان
جفاپيشتتته وتتتد جتتتان تاريتتتک اوي
(همان)362:

 -3محبت و دادگري از او دور ود .گناه ديگران را بهسختي مجازات ميكرد .از رفتار او همه
همچون بيد لرزان بودند در نتيجه مهرش از دلهاي مردم برخاست.
ستتتترده وتتتد از جتتتان او مهتتتر و داد
كستتتتتي را نبتتتتتد نتتتتتزد او پايگتتتتتاه

بتتته هتتتيچ آرزو نيتتتز پاستتتخ نتتتداد
بتتتتهزودي مکافتتتتات كتتتتردي گنتتتتاه
(همان)

 -4با ترسي كه در دل همگان نشانده بود ،وزيران مسائل حکومت را پيش او بازگو نميكردند
و جان از تنشان خارج ميود.
هتتر آنكتتس كتته دستتتور بتتد بتتر درش
همتتته بهتتتد كردنتتتد يتتتک بتتتا دگتتتر
همتتته يکستتتر از بتتتيم پيچتتتان وتتتدند

فزاينتتتتتتده افستتتتتتر و كشتتتتتتورش
كتتته هرگتتتز نگوينتتتد از آن بتتتوم وبتتتر
ز هتتتول وهنشتتتاه بيجتتتان وتتتدند
(همان)

 -5گيو با گشسپ دبير در خصوص او ميگويد:
جهتتتتانبتتتتان متتتتا تتتتتا جهتتتتان آفريتتتتد
كتته جتتز كشتتتن و ختتواري و درد و رنتتج
ازايتتتتن وتتتتاه ناپتتتتاکتر كتتتتس نديتتتتد

كستتتي زيتتتن نشتتتان وتتتهرياري نديتتتد
زكهتتتتتر نهتتتتان كتتتتردن راي و گتتتتنج
نتتتته از نامتتتتداران پيشتتتتين وتتتتنيد
(واهنامه)389-390/ 6 :1379،
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 -6او حتي به پسرش بهرام كه نزد منذر و نعمان تربيت درستي يافته بود رحم نکرد و او را
زندان كرد .تا اين كه بهرام در جشن سده با خواهش طينوش رومي آزاد ود و نزد دايگان خود
بازگشت.
 -7منيّت يزدگرد بزه كار ،وقتي به توس آمد و براي درمان خونريزي بيني خود به توصيه
پزوک خود به چشمه سو رفت و از آب دريا لختي بر سر نهاد و خوب ود يکباره:
منتتتي كتتترد و گفتتتت اينتتتت آيتتتين و راي!

نشستتتم چتتو بايستتت چنتتدين بتتهجاي
(همان)387 :

نتيجةكار و باقبت يزدگرد بزهکار  :مرگ او با اسب آبي و وادي مردم و ممانعت از به تخت
نشستن فرزند او.
نحوه قیام علیه قباد
از ديگر پادواهان ظالم ،قباد پدر انوويروان است .پادواهي او از وانزدهسالگي آغاز ود و به
مدت چهل سال طول كشيد .همه تدبير مم کت به دست وزير كاردانش سوفزاي رقم ميخورد.
 -1وقتي ايرانيان از كار قباد آگاه ودند همه به ويون و مويه پرداختند و قباد را نفرين كردند
و آووب همهجا را گرفت.
چتتتتن آگتتتتاهي آمتتتتد بتتتته ايرانيتتتتان
خرووتتتتي برآمتتتتد از ايتتتتران بتتتته درد

كتتته آن پي تتتتن را ستتترآمد زمتتتان
زن و متترد و كتتودک همتته مويتته كتترد
(همان)61 :

 -2ابتراض بمومي و نارضايتي در بين مردم از استبداد ،قباد و ناراستي ،بيبدالتي و ظ م او.
بتتتته نفتتتترين زبانهتتتتاي ايرانيتتتتان
برآوتتتفت ايتتتران و برخاستتتت گتتترد

بيتتتتالود و برخاستتتتت راز از ميتتتتان
همتتتي هركستتتي كتتترد ستتتاز نبتتترد
(همان)

 -3وعارهاي مرگ بر قباد مردم ب ند ود.
همتتي گفتتت هتتركس كتته تختتت قبتتاد

اگتتر ستتوفزا وتتد بتته ايتتتتران مبتتاد
(همان)

 -4نکته مهم ديگر همگاني ودن ابتراض بمومي است.
ستتپاهي و وتتهري همتته وتتد يکتتي

نبردنتتتتد نتتتتام قبتتتتاد انتتتتدكي
(همان)

 -5انتقام و تظاهرات بمومي و حم ه به دربار پادواه مردم بدگويان و سعايت كنندگان را
مجازات كردند و نژاد واهي قباد هم نتوانست كاري از پيش ببرد و واه هم بزل ود.
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كستتتي كتتتو بتتتر وتتتاه بتتتدگوي بتتتود
بکشتتتتند و بردنتتتد از ايتتتوان كشتتتان

بتتتتر انديشتتتتة بتتتتد بالجتتتتوي بتتتتود
زجاماستتتب جستتتتند چنتتتدي نشتتتان
(همان)

 -6مردم قباد را دستبسته به فرزند سوفزاي به نام «زرمهر» كه جواني بيآزار و خردمند بود
تحويل دادند.
بتتتته آهتتتتن ببستتتتتند پتتتتاي قبتتتتاد

ز فتتتتر و نتتتتژادش نگردنتتتتد يتتتتتاد
(همان)61:

اگرچه قباد از بزرگواري زرمهر فرزند سوفزاي رهايي يافت و به هيتاليان گريخت ولي قدرت
بمومي و اراده جمعي بيانگر نقش مؤثر توده مردم در حکومت بوده است .مردم جاماسب را
بهجاي او برگزيدند.
ورا برگزيدنتتتتتتتتد و بنشتتتتتتتتاندند

بتتته وتتتاهي بتتترو آفتتترين خواندنتتتد
(همان)

دالیل قیام علیه قباد
كشتن وزيركاردان به ب ت بدگماني سوفزاي كه همه كارهاي م ک در دست او بود با بدگماني
قباد كشته ود.
بدانتتتديش وتتتاه جهتتتان كشتتتته بتتته
بفرمتتتتتتود پتتس تتتاش بيجتتان كننتتد

ستتر بختتت بتتدخواه برگشتتته بتته...
بتتترو بتتتر دل دوده پيچتتتان كنتتتد
(همان)60/ 7 :

نتيجه كار :محاصره كاخ واهي و بزل قباد و دستگير كردن او و فرار واه به هيتاليان.
 -1دوره دوم حکومت قباد و قيام مزدک
قباد با كمک بيگانگان با سي هزار سپاه به ايران آمد و با كنار زدن جاماسب باز به تخت
نشست .در همين دوران قحطي فرارسيد و نابرابريهاي اجتمابي به اوج خود رسيد و مزدک
قيام كرد.
 -2مزدک با استدالل هاي خود براي قباد در ايام سختي و قحطي انبارهاي گندم و آذوقهي
صاحبان قد رت را براي مردم باز كرد و قوي و ضعيف و دارا و ندار برابر ودند .بقيده مزدک بر
اين بود كه:
همتتتي گفتتتت هركتتتو تتتتوانگر بتتتود
نبايتتتد كتتته باوتتتد كستتتي برفتتتزود

تهيدستتتتت بتتتتا او برابتتتتر بتتتتود
تتتتوانگر بتتتود تتتتار و درويتتتش پتتتود
(همان)73:
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 -3با استداللهاي مزدک قباد به كيش مزدک گرويد .او اين ايدئولوژي را بمومي كرد و قباد
هم:
چتتتو بشتتتنيد در ديتتتن او وتتتد قبتتتاد

ز گيتتتتي بتتته گفتتتتار او بتتتود وتتتاد
(همان)74:

 -4مزدک در قيام خود پا را از اين فراتر گذاوت و گفت:
جهتتان راستتت باوتتد كتته باوتتد بتته چيتتز
زن و خانتتته و چيتتتز بخشتتتيدني استتتت

فزونتتتي تتتتوانگر چتتترا جستتتت نيتتتتز
تهيدستتت كتتس بتتا تتتوانگر يکتتي استتت
(همان)

رونق آيين مزدكي
مخالفتها و اقدامات بر ضد قيام مزدكي
 -1مخالفت اوراف و موبدان و كسرا با آيين مزدكي
چنان دان كه كسري نته بتر ديتن ماستت
يکتتتي ختتتط دستتتتش ببايتتتد ستتتتد

ز ديتتن سركشتتيدن ورا كتتي سزاستتت؟
كتتته ستتتر بتتتاز گردانتتتد از راه بتتتد
(همان)75:

 -2مج س گرفتن كسرا؛ پذيرش اينكه اگر مزدک پيروز ود كسرا به دين او درآيد و اگر
مغ وب ود مزدک و همه مزدكيان را قباد در اختيار كسرا قرار دهد در مج س بحث موبدان
سؤالهايي از مزدک كردند كه:
يکتتتي ديتتتن نتتتو ستتتاختي پتتتر زيتتتان
چتته دانتتد پستتر كتتش كتته باوتتد پتتدر؟
چتتتو متتتردم برابتتتر بتتتود در جهتتتان
كتتته باوتتتد كتتته جويتتتد در كهتتتتري
كتتتته باوتتتتد متتتترا و تتتتترا كتتتتارگر
كسي كو مُترد جتاي و چيتزش كراستت

نهتتتتادي زن و خواستتتتته در ميتتتتان
پتتدر همچنتتين چتتون وناستتد پستتر؟
نباوتتتتند پيتتتتدا كهتتتتان و مهتتتتان
چگونتتته تتتتوان ستتتاختن مهتتتتري؟
چتتو متتردم جتتدا مانتتد از بتته بتتتر
چتتو وتتد كتتارگر بنتتده بتتا وتتاه جفتت
(همان)78/ 7 :

 -3تأثير سخن موبدان و پيروز ودن كسرا و موبدان در همهجا پيچيد و بهاتفاق گفتند مزدک
نبايد وزير قباد باود چراكه دين يزدان را تباه ميكند.
 -4قباد مزدک و تمام پيروان مزدكي را به كسرا سپرد و او مزدک و سه هزار تن از يارانش
كشت.
بکشتندوتتتان هتتتم بهستتتان درختتتت

ز بتتر پتتاي و زيتترش ستتر آگنتتده ستتخت
(همان)80:
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نحوه قیام علیه بيدادگري هرمزد
ستمگري هرمزد پسر انوويروان نيز كم از ظالمان ديگر نيست به گفته مسعودي در مروج
الذهب« :به سال دوازدهم واهي هرمزد ،كار م ک پراكنده ود و اركان آن ب رزيد و دومنان
روسوي او كردند و ياغي وي بسيار ود» (مسعودي .)265 :1344،از ظالمترين پادواه دوره ساساني
هرمزد را ميتوان نام برد.
دالیل قیام علیه هرمزد
 -1كشتن مخالفان؛ او با ناجوانمردي مخالفان خود را از ترس به دست خود به زندان ميافکند
و با زهر ميكشت.
هر آنكس كه نزد پدرش ارجمند
يکايک تبتتتتته كردوان بيگناه

گزند
بدي واد و ايمن ز بيم
بد راه و آيين واه
بدين گونه

(همان)470/ 7 :
 -2ضديت با موبدان؛ بدگماني و قتل موبدان ايزد گشسب ،بُرزمهر و ماه آذرش ،او با نيرنگ و
خدبه پس از دبوت آنها به مهماني آنان را زهر خوراند.
همي ساخت هرمز كزين هر سه مرد

يکايک بترآرد بتته ناگاه گرد
(همان)471:

وقتي از كارآگاهان فهميد ايزدگشسب اسرارش را به موبدي كه دوست اوست گفته ،حکم به
قتل او ميدهد.
وتتتنيده يکايتتتک بتتته هرمتتتزد گفتتتت
از ايتتزد گشستتب آنگهتتي وتتد دروتتت

دل وتتاه بتتتا راي بتتد گشتتتت جفتتتت
بتتته زنتتتدان فرستتتتاد و او را بکشتتتت
(همان)474-473:

پس از كشتن موبد موبدان كمر به قتل بهرام آذر بست .از او در مورد «سيما برزين» پرسيد:
بپرستتم كتته ايتتن دوستتتدار تتتو كيستتت
تتتو پاستتخ چنتتين ده كتته ايتتن بتتد تنستتت
وزان پتتس ز متتن هرچتته ختتواهي بختتواه

بتتد استتت ار پرستتتندهي ايتتزدي استتت
بدانتتتتتديش وز تختتتتتم آهرمنستتتتتت
پرستتتتتنده و مهتتتتر و تختتتتت و كتتتتاله
(همان)447:

بهرام آذر از ناچاري سخن او را پذيرفت وقتي هرمزد بزرگان را در مج س جمع كرد .هرمزد
از بهرام آذر پرسيد كه «سيما برزين» كيست؟ بهرام آذر گفت :تمام ويراني اين م ک از سيما
برزين است كه وقتي مهتران حکومت انوويروان جمع بودند و انوويروان تخت واهي را
ميخواست به پسرانش واگذار كند ،همه گفتيم:
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كتتته ايتتتن تركتتتتتتتتزاده ستتتزاوار نيستتتت
تتتو گفتتتي كتته هرمتتز بتته وتتاهي سزاستتت
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كتتس او را بتته وتتاهي خريتتدار نيستتت...
كنتتون زيتتن ستتزا متتر تتترا ايتتن جزاستتت
(همان)480:

به همين دليل من به دونام تو زبان گشودم كه تو خود تخم بدي را كشتي و نزد انوويروان
هرمز را به واهي برگزيدي.
هرمزد از ونيدن اين سخنان ورمسار ود و دستور داد هر دو را به زندان انداختند و «سيماي
برزين» را كشت .وقتي «بهرام آذر مهان» اين موضوع را ونيد از هرمز خواست كه به صندوقچه
سربستة پدر دست يابد كه در آن انوويروان به خط خود به ستمگري هرمزد اوارهكرده بود.
وقتي بهرام آذر آن را گفت دژخيمان هرمزد او را تباه كردند.
 -2دومني با بهرام چوبين ،از ظ مهاي ديگر هرمزد بيابتمادي به بهرام چوبينه سردار سپاه
او بود كه سالها صادقانه در خدمت او جنگيد ولي با سعايت برخي از درباريان كه بخشي از
غنائم را بهرام تحويل نداده هرمزد به او بدگمان ود و «هرمز دستور داد تا به بهرام نامه بنگارند
و او را سرزنش كنند و خوارش بشمرند و بخواهند كه آن گوووارهها و موزهها را بازفرستد و خود
براي او پنبه و دوک و لباس زنانه فرستاد» (ثعالبي .)421 :1368 ،بهرام هم لباسهاي زنانه را پوويد
و در مقابل سپاهيان خود حاضر ود سپاهيان از اين كار حيران ودند روند حوادث بهرام را به
مقاب ه با هرمزد سوق داد و زمينه را براي قيام بهرام فراهم ساخت و هدف خود را برانداختن
س طه ساسانيان ابالم كرد.
چتتتتو آزرمهتتتتا بتتتتر زمتتتتين بتتتترزنيم
نتته آن تخمتته را كتترد يتتزدان زمتتين

همتتتته بتتتتيخ ساستتتتانيان بتتتتركنيم
گتتته آمتتتد كتتته برخيتتتزد ايتتتن آفتتترين
(فردوسي ،1386 ،ج)275 : 7

بعدازاين بهرام براي تضعيف هرمزد به نام خسروپرويز پسر هرمزد سکه زد تا بين پدر و پسر
اختالف بيندازد .سپس نامهاي ب ه هرمزد نووت و حمايت خود از خسرو را ابالم كرد .هرمزد با
ديدن سکه ها و نامه بهرام گمان برد بهرام به دستور خسرو بر او ووريده فردي را مأمور كشتن
خسرو كرد اما خسرو از خشم پدر مط ع و وبانه از تيسفون به آذربايجان گريخت (دينوري:1368 ،
 )112و (مسعودي.)266 /1 :1344،

هرمزد ،بندوي و گستهم را كه برادران همسرش بودند به بند كشيد .او آيينگشسب را به
مذاكره با بهرام فرستاد ولي قبل از مذاكره با بهرام كشته ود اين امر بابث آوفتگي در حکومت
ود خبر به بندوي و گستهم رسيد ،داييهاي خسروپرويز براي مقاب ه با خطر قيام بهرام كه قيام
واقعي بود كوويدند هرمز را از واهي بركنار كنند .آنان زندانيان را به وورش دبوت كردند و
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زندان را وکستند و از فرمان واه سر پيچيدند همه مس ح ودند و به ايوان هرمزد حم ه كردند.
مردم وقتي اين خبرها را ونيدند تاج از سر او برداوتند هرمزد را از مقام واهي بزل كرده و از
تخت نگونسارش كردند بر چشمش دا نهادند و آنچه در گنج او بود غارت كردند تاج و كمربند
واهي او را براي خسرو كه در آذربايجان بود فرستادند .بدين ترتيب خسرو بازگشت و در تيسفون
به تخت نشست .بهرام كه از اين جريان ناراحت بود به انتقام خواهي از هرمزد و كور كردن او به
جنگ سوي تيسفون آمد و خسروپرويز وکست خورد و ناچار به روم گريخت و بهرام وارد پايتخت
ود و براي مشروبيت دادن به كار خود وهريار فرزند كوچک هرمزد را پادواه كرد و خود
نايبالس طنه ود.
بهرام با بخششهاي زياد حکومت خود را مستحکم كرد اما توطئههاي متعدد و حركت
مخالفان از تيسفون كانوني در آذربايجان به وجود آورد و با حم ه خسرو كه با حمايت پادواهان
روم صورت گرفت بهرام به نزد تركان گريخت ولي با اجير كردن غالمي ،به نام ق ون بهرام
ناجوانمردانه كشته ود.
نتيجه كار :بزل ودن پادواه و ميل كشيدن به چشم او.
قیام علیه خسروپرویز
پسازآن كه خسرو را براي پادواهي به تيسفون آوردند .تاج واهي را بر سرش گذاوتند مردم
به استقبال خسروپرويز وتافتند و پس از به تخت نشستن پوزش ظ مهاي پدر را خواست موارد
متعددي از ظ م و كينهتوزي در ايام حکومت سيوهشتساله او مانده است.
دالیل قیام علیه خسرو
 -1او پس از مدتي بيداد را وروع كرد درنتيجه سپاه از او گريزان ودند .با اينكه هرمزد قصد
جان خسروپرويز را ميكرده و ميخواسته او را با زهر مسموم كند ولي وقتي به پادواهي ميرسد
از پدر خود دلجويي ميكند .هرمزد سه آرزو از او ميخواهد .آرزوي سوم آنكه گستهم و بندوي
را كه او را نابينا كردند كور كند.
ستتتتتيم آرزو آنتتتتتک ختتتتتال توانتتتتتد
نبيننتتتد ازاينپتتتس جهتتتان را بتتته چشتتتم

پرستتتتنده و نتتتا هتتتتتتتتتمال توانتتتد
بريشتتان برانتتي بتترين ستتوک خشتتتم
(همان)6/ 8 :

 -2كشتن بهرام چوبين ،بهرام ازآنچه بر هرمز رفته ،ناراحت و خشمگين است و بمل خسرو
را نميپسندد خسرو به فکر وبيخون ميافتد ولي وکست ميخورد .سپاهش به بهرام ميپيوندد
و خود قصد فرار ميكند .بهرام به دنبال او ميرود هرمزد او را بهسوي قيصر روم ميفرستد .قيصر
نيز با ترديد زياد و با گذاوتن وروط بسيار راضي به كمک ميگردد .خسروپرويز همة آنها را
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ميپذيرد .خسرو با پذيرفتن ورطهاي قيصر روم به جنگ با بهرام چوبين ميرود تا ميهن خود
را باز پس بگيرد و بهرام را كه مردم و سپاه با اويند براندازد« .حکومت بهرام يک سال (-591
 590ميالدي) ذكروده است» (اصفهاني .)29:1346،به هر حال خسرو از طريق مردانگي و دالوري
نمي تواند بر بهرام چيره گردد و تنها از طريق اجير كردن قات ي ،موفق به كشتن بهرام ميوود،
نام اين قاتل در واهنامه ق ون است.
 -3پس از دفع خطر بهرام ،گرچه ادباي دادگري ميكند به انتقام پدر ،خال خود بندوي را به
قتل ميرساند.
نهادنتتتد ختتتوان و ميتتتي چنتتتد ختتتورد
و زان پتتتس چنتتتين گفتتتت بتتتا رهنمتتتاي
كيتتتان
ببريتتتد تتتتا او بتتته ختتتون
بريدنتتتتد و هتتتتم در زمتتتتان او بمتتتترد

همتتتتان روز بنتتتتدوي را بنتتتتد كتتتترد
كتته او را هماكنتتون ببتتر دستتت و پتتاي
چتتو بيدستتت باوتتد مبنتتدد ميتتان
پتتر از ختتون روانتتش بتته يتتزدان ستتپرد
(همان)219/ 8 :

 -4پس از كشتن بندوي ،گستهم را هم از خراسان فراخواند تا اينكه باخيانت گردويه وبي
تيره گستهم كشته ود.
ستتتپهبد بتتته تتتتاريکي انتتتدر بمتتترد

وتتب و روز رووتتن بتته خستترو ستتپرد
(همان)228:

با اينكه خسروپرويز خود واهد بيدادگري پدر بود ولي برخالف قول و وبدة خود در آغاز
پادواهي به قول فردوسي «ز ايران و توران برآورد گرد» و بيداد را پيشه خود كرد:
به نفرين ود آن آفرينهاي پيش
چو بينان و بيآب و بي تن ودند
بهر
هر آنكس كزان بتّري يافت

كه چون گرگ بيدادگر گشت ميش
از ايران سوي وهر دومن ودند
برآمد ز وهر
همي دود و نفرين
(همان )299 :

 -5مردم به ستوه آمدند و په وانان و مهتران «از ايران سوي وهر دومن ودند» چون سپاه
از او برگشت .زاد فرخ كه از نامآوران واه بود هم از او نااميد ود و با همدستي سپاه ،ويرويه را
از بند آزاد كردند و دستور دادند پاسبانان وهر به نام قباد بانک آسوده بمانيد سردهند .خسرو
به دست پسرش ويرويه گرفتار ود .سپس او را بند كرد و به تيسفون فرستادند وبدهاي را بر
او موكل كردند .پس از مدتي چون سرداران سركش و ياغي از زنده ماندن خسرو بيمناک بودند
قباد را به كشتن او واداوتند و پانزده فرزند او را كشتند و س طنت او به پايان رسيد.
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بشتتد مهتتر هرمتتتزد خنجتتر بتته دستتت
ستتتبک رفتتتت و جامتتته ازو در كشتتتيد

در خانتتتتتتة پادوتتتتتتا را ببستتتتتتت
جگرگتتتتاه وتتتتاه جهتتتتان را دريتتتتد
(همان)362 :

نتيجه كار :در بند كردن پادواه و كشتن او.
نحوه قیام علیه فرآیین گراز
 -1مردم به دونام دادن به او لب باز كردند و آرزوي مرگ او را كردند .بهسربت وورش ب يه
او وکل گرفت.
بتتتته دوتتتتنام لبهتتتتا بياراستتتتتند
همتته ديتتدهها زو وتتده پتتر سروتتک

جهتتتاني همتتته متتترگ او خواستتتتند...
جگتتتر پتتتر زختتتون وتتتد ببايتتتد پزوتتتک
(همان)388 :

 -2تا اين كه سرداري از اصطخر به نام هرمز وهران گراز گفت :اگر با من همداستاني كنيد او
را تباه ميسازم .سپاهيان با او همرأي ودند و گفتند:
همتتته لشتتتکر امتتتروز يتتتار تتتتوايم

گتتترت زيتتتن بتتتد آيتتتد حصتتتار تتتتوايم
(همان)389:

 -3روزي در وکار تيري به چ هي كمان پيوست و از قفا بر پشت فر آيين زد و كشور بي واه
ماند.
ببست
به وورشگري تيتتر با زه
پشت او
بزد تير ناگاه بر
سرنتتگون
سر
بيفتاد
زباره
همه تير تا پر در خون گذوت
ز باره بيفتاد ود سرنگون
بپيچيد و برزد يکي باد سرد

چو ود غترق پيکانش بگشاد وست
او
از مشت
تازانه
بيفتتتتاد
روانگشت زان زخم او جوي خون
سر تير از ناف بيرون گذوت
روان گشت زان زخم او جوي خون
ب ه زاري بران خاک تيره ز درد
(همان)389 :

دالیل قیام علیه فرآیین گراز
پس از ويرويه (قباد) ،فرآيين گراز به قدرت رسيد در طول مدت پنجاه روز قدرت او از همان
آغاز ،رفتارهاي ناوايست ،زراندوزي ،رويگرداني از داد و ريختن خون بيگناهان را وروع كرد
بهطوريكه نتوانست دوام آورد و مردم ايران از او رويگردان ودند .خون بيگناهان را ميريخت
تا اينكه بهسربت سپاه از او روي برگرداند.
فرآيين همان ناجوانمرد گشت
همي زر باچشم بر دوختي

ابي داد و بي بخشش و خورد گشت
جهان را به دينار بفتتتتتتتتروختي
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همي

ريخت خون سر بيگناه

ازآنپس



برآوفت از وي سپاه
(همان)388-387:

در دوره تاريخي اختالف بين نهاد دين و حکومت و بدبيني پادواهان به وزيران و بدگماني،
درگيري و كشتن موبدان و تعدي به حقوق بامه سبب قيامهاي گسترده ب يه نهاد حکومت وده
است .به گزارش فردوسي در واهنامه ،ايرانيان دستکم وش بار در زمان ساسانيان ب يه ظ م و
بيدادگريهاي حکومت قيام ميكنند كه دو قيام از وش قيام ،حركتها و جنبشهاي
مسالمتآميز و غيرمس حانه بوده است (مرادي غياثآبادي.)21 :1391 ،
بررسي و تحلیل قیامها
از مجموع قيامهاي توصيفوده دريافتيم چرا اينهمه قيام در دوران اسطورهاي ،په واني و
بهخصوص در دوره تاريخي رويداده است .با توجه به مطالعهاي كه انجام ود دريافتيم بوامل
متعددي در وکلگيري اين قيامها مؤثر بوده است ازجم ه اين بوامل ،بيدادگري و ظ م حاكمان
بر فرودستان بهانحاءمخت ف و نارضايتي از بملكرد آنان بوده است؛ همانگونه كه در رفتار
ضحاک ،نوذر ،قباد ،هرمزد ،خسروپرويز و فرآيينگراز مشاهده كرديم .بامل مهم ديگر در اين
نارضايتي و وورشها بندهي گنج و دينار ودن و رها كردن م ک و پرداختن به خوشگذراني و
دوري از انسانيت و بيخردي بوده است .اين رفتار در بملكرد نوذر-كه درنهايت با پادرمياني
سام به نتيجه رسيد-ديده مي وود .بامل ديگر تأثيرگذار در اين امر منيّت و ادباي خدايي و
رخت بربستن فرّه ايزدي از پادواه بوده كه در رفتار جمشيد و يزدگرد بزهکار مشاهده ود و هر
دو به طرز فجيعي كشته ودند .ناياب ودن راستي و نيکي ،منسوخ ودن آيين فرزانگان ،خوار
ودن هنر و بازودن دست ديوان در كارهاي زوت و خوارودن هنر از ديگر بوامل مهم خيزشها
و نارضايتي از رفتار حاكمان بوده است و درنهايت اقدام به سركوب و زندان و دربند كردن
مخالفان ،مسموم كردن و زهر خوراندن ،كشتن  ،سوزاندن و به دار آويختن معترضان و كساني
كه بيم مخالفت آنان با پادواه ميرفت از داليل بمده قيامها است كه در اين جستار به آنها
پرداخته ود .درنتيجه اين وورشها و قيامها اتفاقاتي براي حاكمان رويداده كه بمدت ًا به بزل
و قتل پادواه منجر وده است .زماني كه حکومت اصالحناپذير ود چاره كار ازنظر فردوسي در
وورش و قيام مس حانه است .ذيالً قيامهاي مردمي و داليل و نحوه آنها كه به سقوط و بزل و
يا قتل پادواه منجر وده و به تغيير حاكميت انجاميده به ورح زير است.
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نام پادواه

داليل قيام

نحوه قيام

نتيجه قيام

جمشيد

منيت و غرور

مخالفت موبدان  -خيزش و جنگ-
هرجومرج

فرار پادواه تا صدسال-
اره ودن به دست
ضحاک -مرگ

ضحاک

خوار ودن هنر –
كشتن سوختن –
سربريدن

قيام كاوه -تصرف كاخ بهوسي ه
فريدون -كوبيدن گرز بر سر
ضحاک

دربند افتادن ضحاک -
سقوط حکومت

قباد

كشتن وزيران كاردان
سوفزاي

ابتراض بمومي -وعار مرگ بر
قباد -تظاهرات بمومي

بزل واه و فرار به
هيتاليان

هرمزد

كشتن موبدان –
خيانت در حق بهرام
زهر دادن به خسرو

حم ه مردم به كاخ – برداوتن تاج
از سر هرمزد -سرنگونسار كردن او
–

بزل و ميل كشيدن به
چشم هرمزد

خسرو پرويز

ظ م و بيداد -كشتن
بهرام و خالهايش
بندوي و گستهم

نفرين بمومي -برگشتن سپاه از او
– به تدبير زاد فرخ بند كردن او و
به تيسفون فرستادنش به دست
پسرش ويرويه

بزل و كشتن خسرو با
 15پسرش

فرايين گراز

زراندوزي -كشتن
بيگناهان

خون ودن جگرها از دست او-
دونام دادن بموم -

كشته ودن به دست
وهران گراز با تيري كه بر
قفاي او زد

نمونه قيامهايي كه باواسطههاي داخ ي و يا خارجي به آرامش رسيده و به مصالحه منجر وده است:
نام پادواه

داليل قيام

نحوه قيام

نوذر

بيدادگري -مخالفت با
موبدان

وورش بمومي -درخواست بزل –

يزدگرد بزهکار

ترساندن مردم بيارج
ودن خرد ،منيت

پس از كشته ودن او به وسي ه اسب
آبي مردم نگذاوتند از نژاد او كسي
به تخت بنشيند.

نتيجه
واسطهگري سام .برگشت
به قدرت
واسطهگري نعمان و منذر
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نمونه قيامهايي مردمي كه سركوبوده:
نام قيام
مزدک
بهرام چوبين

داليل قيام

نحوه مقاب ه

نتيجه

نابرابري اجتمابي-
قحطي -نظام طبقاتي

تقابل با موبدان – مخالفت اوراف –
مج س ساختن كسرا-

كشتار مزدكيان و قتل
مزدک وکست قيام

بدگماني پادواه به او-
فرستادن لباسهاي
زنانه براي او

برگشتن سپاه از هرمزد و خسرو
قدرت گرفتن بهرام-گماوتن
وهريار فرزند هرمزد به واهي و
نايبالس طنه ودن بهرام

اجير كردن ق ون و كشته
ودن بهرام-وکست قيام

موضوع مهم ديگري كه از خالل قيامهاي واهنامه استنباط ود ،اين است كه فردوسي ب يرغم
آنكه اثر خود را به زندگي واهان اختصاص داده اما به خيزشها و قيامها نيز پرداخته است،
مقصود او از توصيف خيزشهاي مردمي و قيامهاي ذكروده آن است كه او واقعاً قصد نداوته تا
كتاب و سرگذوت پادواهان را بنويسد ب که خواسته تا بيطرف و بدون سوگيري ،اوضاع
اجتمابي و رفتار حاكمان را بيان كند .او نخواسته در مقابل رفتار خشونتبار واهان سکوت كند.
دوم اينكه او خواسته تا كتابش ببرتي براي حاكمان زمان خود و وايد آيندگان باود تا باقبت
بيدادگران و رفتارهاي ظالمانه آنها را كه درنهايت به سقوط انجاميده ببينند و ببرت گيرند و
دريابند كه نتيجه ستمكاري و بيداد چه وده است؟ او نشان ميدهد برخي حاكمان سخت
جاهانديش و مستبد هستند و وجودوان سروار از بدگماني است .برخي از آنان بيخرد و
خودكامه و بيدادگرند .اين بيدادگري سبب به هم ريختن سامان جامعه وده و بابث وده فرّه
ايزدي از آنان بگس د .درنتيجه فرجام خوبي هم در انتظار آنان نبوده است .چهارمين نکته آنكه
فردوسي بهبنوان خردمندي براي برونرفت از وضع موجود و مقاب ه با بيدادگران راهکار قيام و
وورش را پيشنهاد ميدهد و اين نکته را يادآور ميوود كه تراكم قدرت در دست يک نفر منجر
به استبداد رأي و انحراف از دادگري ميانجامد و اين موضوع را به حاكمان گووزد ميكند كه
نبايد دين و سياست را  -آنگونه كه در رفتار جمشيد و نوذر دريافتيم -به هم آميخت.
وورشها و قيامهاي واهنامه نشان ميدهد از آغاز ساختار واهي و حکومتهاي ايراني ،مردم
در جامعه نقش داوتهاند و بيتفاوت در برابر بملكرد حکومتها نبودهاند .ديگر اينكه اكثر اين
قيامها مردمي بوده است .برخالف تصور برخي كه قيامها را منحصر به بزرگان و لشکريان ميدانند
ريشه اين قيامها مردمي و از طبقات اجتمابي فرودست بوده است .پنجمين نکته اينكه نقش
دين و موبدان در تحريک بامه ب يه پادواهان بسيار مهم و تأثيرگذار بوده است و موبدان در
بسياري ازاين وورشها نقش مستقيم داوتهاند .بالوه بر اينكه فردوسي در واهنامه به قيامها
اوارهكرده ،رفتار حاكمان را با نصايح خود در پايان داستانها بهنقد كشيده است .فردوسي بدون
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مسامحه به افشاگري نقش پادواهان بيدادگر پرداخته و بهصراحت در مقابل رفتار پادواهان
ستمگر و بيدادگر ايستاده ،همانگونه كه از بملكرد پادواهان نيک حمايت كرده است.
نتیجهگیري
در اين جستار ضمن توصيف قيامها ،اطالبات و نشانههايي از تأثير قيامها بر ذهنيت ايراني
در دورههاي مخت ف واهنامه نشان داده ود .اوج نقشآفريني بدنه اجتمابي در قيامهاي مردمي
در روند حکومت بيدادگران ارائه ود و مشخص ود در تمام ادوار واهنامه مقاب ه با بيدادگري
واهان از سوي طبقات اجتمابي وجود داوته است كه حاصل آن تغيير و سرنگوني حاكمان
ستمگر بوده است .اين نشانهها حاكي از ظرفيت فراوان واهنامه و انطباق آن با روحيات
ظ مستيزي ايرانيان دارد .از آغازين قيام و وورش بمومي ب يه جمشيد و فراري ودن او از
دست مردم و درنهايت اره ودنش به دست ضحاک تا قيام كاوه آهنگر و مردم ايران بر ستمگري
ضحاک و برافراوتن بيرق كاوياني و سقوط او به دست فريدون و در بند كشيدنش و ووريدن
مردم ضد نوذر كه درنهايت با پادرمياني سام ختم به خير ود و قيام بمومي ب يه يزدگرد بزهکار
كه جز كشتن و درد و رنج نصيبي بايد مردم خود نکرد و كشته ودن او در حادثه اسب آبي و
ممانعت مردم از به تخت نشستن فرزندش بهرام كه درنهايت باواسطه نعمان و منذر و ابراز لياقت
خود از بين صد تن از سرافرازان كه بابث بازگشت او به قدرت ود تا قيام ب يه قباد پس از
كشته ودن سوفزاي و وعار مرگ بر قباد كه درنهايت بابث گريختن او به هيتاليان ود و
همچنين قيام مزدک ب يه نابرابريهاي موجود در دوره دوم حکومت قباد و درنهايت ق عوقمع
مزدكيان به دست كسرا و بيدادگري هرمزد با كشتن موبدان و ناسازگاري با بهرام چوبين از
سرداران سپاهش كه در انتها به بزل از مقام واهي او انجاميد و بر چشمش دا نهادند و بصيان
بزرگان ايران بر خسروپرويز و خ ع وي از پادواهي و كشته ودنش و بيزاري جستن سپاهيان از
رفتار فرآيين گراز و سرانجام به هالكت رساندن وي همه نمونههايي از كووشهاي مردمي در
جهت تغيير اوضاع حکومتي بوده است .در حماسة فردوسي برخي حاكمان به ب ت بيداد فرجام
خوبي نداوته و معموالً به وکلهاي مخت ف سرنگونوده و به قتل رسيده و يا كور ودهاند.
به گزارش فردوسي در واهنامه ،دستکم وش بار پادواهان با اراده خود قدرت را واگذار
نکرده و به ب ت ستم و بيداد به وکلهاي مخت ف بزل و يا كشتهودهاند؛ در دوره اسطورهاي
جمشيد به دليل منيت فرار كرد و درنهايت به دست ضحاک دو نيم ود .در دوره په واني ضحاک
به بند كشيده ود و نوذر هم با واسطهگري سام به حکومت بازگشت .در بخش تاريخي ،قباد به
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دليل كشتن سوفزاي و هرمزد پسر انوويروان ،به خاطر بيدادگريهايش و خسروپرويز به دليل
كشتن به قدرت رسانندگانش و فرآيين به دليل ظ م و خونريزي از حکومت بزل و يا كشته
ودند .از پادواهاني كه در اين دوره با وورش و قيام مردم مانع ادامه حکومت آنان ودند يزدگرد
بزهكار بود كه پس از مرگش مردم اجازه نميدادند از نژاد او كسي به تخت برسد تا باواسطهگري
نعمان و منذر ،بهرام به قدرت رسيد .فردوسي براي برقراري داد و بدالت يکي از راههاي مقاب ه
با حکومت هاي خودكامه را براي رسيدن به جامعه آرماني قيام و وورش همگاني را پيشنهاد
ميكند.
دو بار ديگر كه جنبشها در جهت اصالحات ديني و اجتمابي بودهاند ،اين كووشها به
فجيعترين وکل ممکن سركوب ودند .جنبش مزدک و مزدكيان هم كه به دنبال نابرابريهاي
اجتمابي و اقتصادي بود وکست خورد و مزدک و سه هزار نفر از مزدكيان را نيز بهفرمان
انوويروان بادل زندهبهگور كردند.
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 كريستين سن ،آرتور .)1384( .داستان بهرام چوبین .ترجمه منيژه احدزادگان آهني .تهران:
طهوري.
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بررسی علل جامعهشناختی فروپاشی حكومت جمشید بر اساس نظريۀ ابنخلدون
پرنوش

پژوهش

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،رودهن ،ايران
تاریخ دریافت1399/8/28 :
تاریخ پذیرش1400/7/24 :

چكیده
واهنامه بيانكنندة تاريخ و سرنووت ايران زمين است .به همين ب ت ترجمان معتبري از پيشينة
فرهنگي م ت ايران محسوب ميوود .از همين روي از مهمترين مباحثي كه ميتوان در آن يافت،
نگرش جامعه وناختي فردوسي است .در قسمت اسطورهاي واهنامه سير زندگي اجتمابي بسيار
وبيه به روندي است كه در نظريات اجتمابي مطرح است ،يکي از نظريههاي مشهور ،متع ق به
ابنخ دون است .ابنخ دون يکي از چهرههاي واخص در تاريخ نظرية اجتمابي است .از ميان
مفاهيمي كه وي ابداع كرده است مفهوم «بصبيت» و «مراحل پنجگانة سير حکومتها» از
مهمترينها است .در اين مقاله برآنيم تا بر مبناي نظرية ابنخ دون به بررسي حکومت جمشيد،
پادواه پيشدادي و خردمندي كه به همه هنرها دست يافته و بر همه كارها توانا ود ،بپردازيم .هدف
اين مقاله بررسي ب ت سقوط حکومت جمشيد در واهنامه براساس نظرية جامعهوناسي ابنخ دون
است .پيشفرض اص ي اين پژوهش اين است كه نظرية ابنخ دون بر تمام ابعاد حکومت جمشيد
قابل تطبيق است .در جهت تحقق اين هدف پس از بيان مقدمهاي كوتاه ،جامعهوناسي در ادبيات
بهصورت موجز بيان وده و سپس به بيان مفهوم بصبيت و مراحل پنجگانة سير حکومتها از تأسيس
تا واژگوني پرداخته وده است .آنگاه دوران س طنت جمشيد براساس مراحل پنجگانه مورد بررسي
قرار گرفته و به اين نتيجه ميرسيم كه اگرچه در دورة فردوسي ب م جامعهوناسي به صورت امروزي
وجود نداوته ولي نظريههاي جامعهوناسي در حماسة او بازسازي وده است.
واژگان کلیدي :فردوسي ،ابنخ دون ،بصبيت ،حکومت ،جمشيد.

pajouheshp@yahoo.com
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مقدمه
جامعهوناسان بر اين باورند كه ادبيات پديدهاي است اجتمابي و ميتوان يک جامعه را با
بررسي محتوا و موضوع ادبيات آن وناخت ،به همين ب ت ادبيات بستري مناسب براي مطالعات
جامعهوناختي به كار ميآيد و اطالباتي ارزنده را دربارة اوضاع اجتماع در اختيار ميگذارد
وابران توانمند ميكووند در بازتاب مسائل اجتمابي با كاوش در پديدههاي بيروني و رسيدن
به ادراک باطفي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به انعکاس جهان خارج بپردازند .از سوي
ديگر ،مي دانيم كه فردوسي در واهنامه سير به وجود آمدن تمدن بشري را بيان كرده و به
صورت ناخواسته بسياري از مفاهيم جامعهوناسي را به تصوير درآورده است .از جم ه :نهاد
حکومت ،نهاد خانواده ،نهاد اقتصاد ،طبقهبنديهاي اجتمابي ،آداب و رسوم .در حقيقت اين
وابر مسائل تاريخي را با مفاهيم اجتمابي ت فيق كرده و به صورت وعر بيان كرده است .در
داستان جمشيد نيز به بسياري از مفاهيم اجتمابي اواره كرده كه ميتوان آنها را براساس
نظريههاي جامعهوناسي مورد تح يل قرار داد؛ از جم ة اين نظريهها ،نظرية ابنخ دون است.
ابنخ دون را مي توان از نخستين متفکران اسالمي دانست كه با روش ب مي به مطالعه و
بررسي پديدههاي اجتمابي و سياسي پرداخت و سعي كرد تا ب ل اسباب و قوانين حاكم بر آنها
را كشف كند .ابنخ دون با استفاده از ويوة قدما ،با تشبيه دورههاي حيات جامعه و سياستها
به وجود آدمي و ادوار زندگي او ،نظرية پيري دولتها و حکومتها را مطرح ميكند و با استفاده
از جبر تاريخي تح يل ميكند كه هر دولتي يک نقطة تولدي دارد و يک نقطة پايان .در اين بين
نيز رود ميكند ،به نقطة اوج خود ميرسد و سپس بهتدريج دچار فروپاوي ميگردد .تفاوت
دولتها و حکومتهاي خوب و بد ،به طول دورة وکوفايي آنها مرتبط است.
اين جستار به دنبال بررسي ب ل سقوط حکومت جمشيد بر پايه نظرية ابنخ دون است.
گفتني است تاكنون دربارة پادواهي جمشيد براساس نظرية ابنخ دون تحقيقي ارائه نشده است.
امّا هستند پژوهشهايي كه در آنها به جامعهوناسي واهنامه پرداخته وده است كه از جم ه
آنها ميتوان به موارد زير اواره كرد.
 -1كتاب جامعهوناسي واهنامه از مهتا بذرافکن كه در آن پيدايش جوامع انساني ،تقسيم كار،
پيدايش نهادها و جنبشهاي اجتمابي مورد بررسي قرار گرفته است.
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 -2جامعهوناسي در واهنامه از محمد طاهرخاني كه در آن به آداب و رسوم ،جشنها ،فرهنگ
ايرانيان ،هنر و جايگاه خانواده به بنوان اولين نهاد اجتمابي در واهنامه ميپردازد.
« -3تح ي ي بر مسائل اجتمابي در نخستين داستانهاي واهنامه» (كيومرث ،هوونگ و
طهمورث) از حسين حسيني.
در اين تحقيق ابتدا ك يتي درباره مراحل پنجگانه حکومتها از نظر ابنخ دون مطرح خواهد ود
و بعد از آن به تطبيق اين مراحل با حکومت جمشيد پرداخته ميوود.
نگارنده بر آن بوده است كه در اين مقاله به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا نظرية ابنخ دون
در مورد حکومت جمشيد مصداق دارد يا خير؟ و براي نماياندن آن ابتدا به معرفي جامعهوناسي
در ادبيات پرداخته است .آنگاه از نظرية ابنخ دون درباره مراحل پنجگانة حکومتها به اختصار
سخن گفته و بعد كووش وده تا اين نظريه را در اوعار فردوسي در دوران پادواهي جمشيد
مورد بررسي قرار دهد.
جامعهشناسي در ادبیات :پژوهشگران ،ادبيات را به بنوان بخش بسيار مهم از وعور
اجتماع و بازتاب درخور توجهي از جامعه و فرهنگها مورد بررسي قرار ميدهند و با روش ب مي،
جوهر اجتمابي آثار ادبي و ورايط و مقتضيات محيط اجتمابي در برگيرنده و پرورنده وابر و
نويسنده ،جهان بيني و موضوع فکري و فرهنگي آنان ،مباحث و موضوبات و سفارشهاي
اجتمابي مورد توجه در آثار ادبي را مورد مطالعه قرار ميدهند (ترابي.)5: 1382،

ادبيات از ديدگاه جامعهوناختي ،واق عيتي است اجتمابي ،فرهنگي ،نه وناختي صرف،
جامعهوناسي ادبيات واخه اي از ب وم اجتمابي است كه از رابطة ميان ادبيات و جامعهوناسي
را بيان ميكند.
ادبيات به بنوان «هنر كالمي» توليدي هنري و پديدهاي اجتمابي است و جامعهوناسان
ادبيات ميكووند پيوندي ميان جامعهوناسي از يکسو و ادبيات از سوي ديگر برقرار سازند و
تصويري از تحول و تکامل جامعه بدست دهند (ترابي.)4-6: 1382 ،

از ميان فنون ادبي ،وعر حماسي و ديني را از جهت ماهيّت ،بيش از ساير فنون داراي جنبه
اجتمابي دانستهاند .زيرا آن را مولود زندگي اجتمابي ميدانند (زرينكوب.)43 :1361 ،

هنرمنداني كه اثروان م ي است ،از ماندگاري برخوردار هستند .هنر م ي ،هنري است كه
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بناصر آن از زندگي مردم گرفته وده است و به همين دليل براي همه جامعه دلپذير است و
به وحدت اجتمابي يا م يّت كمک ميكند.
واهنامه نمونهاي از هنر م ي است رواج آن نشانة اين است كه فردوسي به مواريث كهن
مردم ايران وفادار بوده و صرفاً به نظم داستانهاي پراكنده اكتفا نورزيده ب که اينها وسي هاي
بوده براي برانگيختن مردم براي به دست آوردن بظمت از كفرفتة ايران (آريانپور-6 /1 :1354 ،
.)4

نظریۀ ابنخلدون :ايوالگوست دربارة نظرية ابنخ دون ميگويد« :ويوة بديعي كه ابنخ دون
در تاريخنگاري ايجاد كرده ،تاريخ را از حالت وقايعنگاري محض و ببارتپردازي فراتر بوده و
مورخ را به جستوجو و كاوش در مورد ب ل بروز حوادث واميدارد .او بيان ميكند كه مورخ بايد
به سالح ب و م گوناگون مس ح باود و بر منابع جذبي تس ط كامل داوته باود تا بتواند به نگارش
تاريخ بپردازد ،وگرنه اخبار و اطالبات بدون محک بقل و انديشه ارزش و ابتبار چنداني نخواهد
داوت» (الگوست.)177 :1363 ،

بر اساس نگرش ابنخ دون تاريخ از دو جنبه مورد بررسي قرار ميگيرد -1 :جنبة ظاهري
تاريخ كه ببارت است از يک س س ه حوادثي كه در خالل قرنها براساس توالي مبهم و سطحي
جريان دارند و اين حوادث به مرور زمان به صورت مرده درميآيند و مورخ در اين مورد ميكوود
اخبار را از نس ي به نسل ديگر انتقال دهد بدون آنكه به صحت و سقم خبر توجه داوته باود.
از جنبه هاي ديگر غافل است؛ مثالً به ذكر اخبار پادواهان ميپردازد ولي به اوضاع اجتماع و
فرهنگي توجهي ندارد )2 .جنبه باطني :آن است كه مورخ بايد با در نظر گرفتن رخدادهاي
تاريخي و تدبر و انديشه در مورد آنها به جستوجوي ب ل و بوامل پيدايي اين رخدادها بپردازد
و انديشههاي نهفته پشت روي دادها را وناسايي كند تا بتواند با مطابقت بقل به تح يل آنها
بپردازد (نصار.)100 :1366 ،

قبل از بيان انديشههاي اين انديشمند بايد مفهوم «بصبيت» را به اختصار توضيح دهيم .چرا
كه بصبيت در انديشة ابنخ دون داراي يک نقش محوري است.
نظریۀ عصبیت :بصبيت مفهوم و اصطالح مهمي در درک انديشة سياسي ابنخ دون است،
به طوري كه او معتقد است كه يک حکومت بدون بصبيت غير ممکن است .زيرا فقط با توجه
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به وجود همين احساس است كه ميتوان بر ديگران تس ط پيدا كرد و رو در روي تجاوز ايستادگي
كرد (اطهري .)201 :1388 ،ابنخ دون تعريف دقيقي از اصطالح بصبيت ارائه نکرده ولي از زواياي
گوناگون به آن پرداخته است« .پيوند خويشاوندي به جز در مواردي اندک ،در بشر طبيعي است
و از موارد آن نشان دادن غرور قومي نسبت به نزديکان و خويشاوندان است ،در مواقعي كه
ستمي به آنان ميرسد يا در معرض خطر واقع ميووند و « »...بصبيت از راه پيوند نسبي و
وابستگي خاندانها به يکديگر و با مفاهيمي مشابه آن حاصل ميوود» (ابنخ دون.)1369:242 ،

بصبيت ميتواند مبناهاي مخت في داوته باود .از آنجم ه ميتوان به خويشاوندي ،همپيماني
و هم سوگندي ،حسب و نسب ،محيط و دين اواره كرد .همچنين ميتواند اهداف مخت في چون
بنا كردن دولت ،رسيدن به رياست ،حمايت از حقوق و دفاع از قبي ه ،دفاع از ورف و حميّت،
مقاب ه با زور ،پاگرفتن دبوت هاي ديني ،كنترل و نظارت اجتمابي ،گسترش تمدن را دنبال كند.
بصبيت در منظر ابن خ دون چنان با دولت در آميخته است كه زوال و ترقي يکي ،در واقع زوال
و ترقي ديگري است (صادقي.)98 :1379 ،

ابنخ دون براساس نظرية بصبيت ،الگويي را مطرح كرد كه ميتوان با بهرهگيري از آن نظريه،
نحوة وکلگيري و سقوط حکومتها را مورد بررسي قرار داد.
روند حكومتها از شكلگیري تا فروپاشي :ابنخ دون وجود يک دوره كمابيش يکصد
و بيست ساله (يا سه نسل  40ساله) براي حکومتها در نظر گرفته (گرچه ممکن است بنابر
دالي ي بمر حکومتها كوتاهتر يا طوالنيتر وود) .اين دورهها به ترتيب ببارتند از :دوران غ به
و وکوفايي ،دوران خودكامگي و ادباي خدايي ،دوران تجملگرايي و تنآساني دوران ركود و
انحطاط ،دوران واژگوني.
 -1دوران رياست و وکوفايي« :رياست جز به وسي ه قدرت و غ به بدست نميآيد و غ به هم
تنها از راه بصبيت حاصل ميوود ،ناچار بايد رياست بر يک قوم از بصبيتي برخيزد كه بر يکايک
بصبيتهاي ديگر همان قوم مس ط باود .زيرا همين كه ديگر بصبيتهاي آن خاندان قدرت،
بصبيت خاندان آن رئيس را احساس كنند سر تس يم فرود ميآورند» (ابنخ دون.)249 :1369 ،

خداوندان قدرت و بصبيت در راه انجام دادن كارهاي نيک و كسب خصال پسنديدة ويفتگي و
دلبستگي بسيار نشان ميدهند (همان .)274 :1369 ،هرگاه قبي هاي به نيروي بصبيت خويش به
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پيروزي نائل وود از گشايش و رفاهي كه خداوند به ايشان ارزاني ميدارد متنعم و برخوردار
ميوود و در مسير وکوفايي قرار ميگيرد (همان.)268 :1369 ،

 -2دوران خودكامگي و ادباي خدايي :هنگامي كه رياست بر فردي مس م ميوود ،به دليل
خوي خودپسندي و غرور و سرافرازي از وركت دادن ديگران در امور فرمانروايي و س طنت سر
باز ميزند و خوي خدامنشي كه در طبايع بشر يافته ميوود در او به وجود ميآيد و به هيچكس
اجازه نميدهد كه كوچکترين دخالتي در امور فرمانروايي از خود نشان دهد و قدرت و بزرگي
يکسره به وي تع ق ميگيرد (همان .)317 :1369 ،كنار زدن بصبيتها و افرادي كه تا ديروز در
پيروزي حاكم وريک بودند ،در درازمدت به ضعيف ودن بصبيت حاكم ميانجامد.
 -3دوران تجملگرايي و تنآساني :غايت براي پادواه حصول غ به و قدرت و مم کتداري
است .هرگاه غايت حاصل وود ،كووش به سوي آن سپري ميوود و ديگر از دوواريها دست
ميكشد و آسايش و تنآساني را برميگزيند و به ساختن كاخها و بناها ميپردازد و از آنجا كه
از مقتضيات طبيعي كشورداري ناز و نعمت و تجملخواهي است به ساختن كاخها و تاج و تخت
و بوستانها و سراها ميپردازند و به اويا ظريف و آرايش و تجمل ميگرايند (همان.)319 :1369 ،

 -4دورة ركود و انحطاط :هنگامي كه تجملخواهي در حکومتي فزوني يابد ،در نتيجه آن
بادات و رسوم بسياري در ميان ابضاي دولت رواج مييابد و هزينهها در برابر مستمريها فزوني
مييابد و دخل و خرج مردم با هم برابري نميكند .بدين ترتيب تهيدست از بينوايي ميميرد
و آن كه در ناز و نعمت است ،تمام مستمري خويش را صرف خوشگذراني ميكند تا آنجا كه
مخارج بسيار باال ميرود و راهي براي خروج نمييابند .آنگاه گرفتار بقوبتها ميووند و در
نتيجة زبوني آنها ،به پادواه هم ضعف راه مييابد (همان .)321 :1369 ،در اين مرح ه رئيس دولت
به وضعيت به جاي مانده از گذوته قانع است و دست به اقدام جديدي نميزند.
 -5دوران واژگوني :در اين مرح ه رييس دولت ،ياران و همراهان نابکاري انتخاب ميكند و
كارهايي بزرگ و مهم را كه از بهدة انجام دادن آنها برنميآيند به آنها ميسپارد و نسبت به
بزرگان و بناصر وايستة قوم بدي روا ميدارد؛ چنانكه كينة او را در دل ميگيرند و همراهي
خود را دريغ ميكنند (همان.)336 :1369 ،

از سويي هنگامي كه ناز و نعمت و تجملخواهي فزوني يابد س طان ناچار ميوود بر ميزان
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مستمري ها بيفزايد .ميزان خراج هم مشخص است .در اين صورت اگر خراجها بر مستمريها
تقسيم وود و به اندازه جبران مخارج حقوق بگيران و مرفه كردن آنان بر هر يک نيز مب غي
افزوده گردد ،در اين هنگام وما ِر لشکريان تق يل مييابد و اين روند ادامه مييابد تا تعداد
لشکريان به كمترين بدد تنزل ميكند و اين امر سبب ضعف نيروي مدافع كشور ميوود .آنگاه
همسايگان دولت گستاخ وده و به راحتي دولت را واژگون ميكنند (همان .)322 :1369

بحث و بررسي
 -1ادوار سلطنت جمشید بر اساس نظریۀ ابنخلدون
جمشيد تنها يکي از په وانان اساطيري و م ي ايرانيان نيست ب که متع ق به قوم هند و ايراني
است .در ادبيات سانسکريت نام جمشيد «يم» و نام پدرش «بوسونت» است .جمشيد در ميان
نژاد هند و ايراني از زمانهاي بسيار ق ديم نام و نشاني داوته است و قدمت زمان او به حدي
است كه اندک اندک در نظر اين نژاد ،به مرتبهاي نزديک به الوهيت ميرسد و او را جاودان
ميومرند .در گاتاها كه قديميترين قسمتهاي اوستا و بنا بر تحقيق بسياري از محققان اثر
وخص زرتشت است ،نام جمشيد يکبار آمده است (صفا .)425-422 :1333 ،در ونديداد از جمشيد
بيش از هر نسک ديگر اوستا سخن رفته و فرگرد دوم از اين نسک ،تنها قسمتي است كه به
تمامي وقف بر جمشيد وده است( .همان.)430 :

جمشيد در ايران مهمترين واه پيشدادي و نشانهاي از فرمانروايي آرماني و با وکوه و
نمادي از دوران طاليي جهان است .در واهنامه مدت زندگي جمشيد  700سال دانسته وده و در
ونديداد اين مدت  300سال است (انوري.)1504 :1386 ،

جمشيد پس از طهمورث با فرهّ ايزدي به پادواهي ميرسد و خود را مبارزهكننده با بديها
و سوقدهندة افراد به سوي روونيها نشان ميدهد (واهنامه .)42 /1 :او اول نيروهاي نظامي و
جنگ افزارها را تجهيز ميكند و مردم را در چهار گروه تقسيم كرده به آنها مهارت جنگ
مي آموزد .در اين دوره است كه قوم ايراني به مرح ة وهرنشيني وارد ميوود .او بر درياها و
خشکيها مس ط ميوود و به كمک ديوان به آسمان هم دسترسي پيدا ميكند .با وجود اين
داستان جمشيد در واهنامه وامل دو بخش است .بخش نخست دوران پويايي و سازندگي است
و جمشيد به همة مردم آرامش و آسايش ميبخشد و بخش دوم كه با ادباي خدايي جمشيد
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آغاز ميوود و بعد از آن بيچارگي و بدبختي بدو روي ميآورد و ضحاک بر او غالب ميوود.
 -1-1جواني و بلوغ حكومت جمشید :دوران ریاست و شكوفایي
در ف سفه ابنخ دون دوران رياست و وکوفايي از بصبيت حاصل ميوود و تأمينكنندة
بزت و افتخار جامعه است و در به دست آوردن مجدد سروري ،مقتداي مردم خويش است.
جمشيد پس از طهمورث بر تخت واهي نشست ،بصبيت ديگران را سركوب كرد و همه بندة او
ودند .بامل به وجود آوردندة اين بصبيت از ديدگاه نظرية ايرانوهري كه در واهنامه مطرح
وده است ،همان فرهّ ايزدي است كه از جانب ايزدان به جمشيد رسيده است:
كمتتر بستتت بتتا فتترّ واهنشتتهي

جهان گشتت سرتاستر او را رهتي ()5

زمانتتتتتته برآستتتتتتود از داوري

و پتتري ()6

بتته فرمتتان او ديتتو و متتر

او با پيروزي بر ديوان و تسخير آنها به ساخت و ساز وهرها ميپردازد و مردم ايران را به
دورة وهرنشيني وارد ميسازد .در سيصد سال نخست وهرياري وي ،در هر پنجاه سال تحولي
جديد در جامعه پديد ميآيد .د ر پنجاه سال اول ،نخست به ساخت آالت جنگي پرداخت .آهن
را ذوب كرد و از آن ساخت سالح و وسايل جنگي را به مردم آموخت:
بتتته فتتترّ كيتتتي نتتترم كتتترد آهنتتتا

چتتو ختتود و زره كتترد و چتتو جووتتنا ()11

چو خفتتان و چتون تيتغ و برگستتوان

همتته كتترد پيتتدا بتته رووتتنروان ()12

در پنجاه سال دوم رسيدن ،بافتن و دوختن جامه را به مردم ميآموزد:
دگتتر پنجتته انديشتتة جامتته كتترد

كتتته پووتتتند هنگتتتام ننتتتگ و نبتتترد ()14

ز كتّتتتان و ابريشتتتم و متتتوي قتتتز

قصتتتب كتتترد پرمايتتته ديبتتتا و ختتتز ()15

در پنجاه سال سوم مردم را به ردههاي مخت ف تقسيم كرد و هركس را فراخور استعدادش
حرفه و جايگاهي داد:
كتته تتتا هتتركس انتتدازة ختتويش را

ببينتتتتد بتتتتد انتتتتدكم و بتتتتيش را ()34

جمشيد به منظور تعيين جايگاه و پايگاه هركس و سامانبخشي به اليههاي اجتمابي ،پنجاه
سال وقت صرف كرد تا مردم را بر اساس صنوف و مشاغل آبا و اجدادي در گروهايي منظم قرار
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دهد .افراد ناگزير به فراگيري مشاغل پدران خود بودند .از سال صدم تا صد و پنجاهمِ پادواهي
جمشيد ،مردمان به چهار طبقه تقسيم ودند و هر گروهي را گفت كه هيچكس مبادا به جز كار
خويش كند (طبري.)118 :1352 ،

طبقات چهارگانه به قول فردوسي ببارتند از :آثوربان كه همان موبدان بودند كه آنها را به
كوه فرستاد و به پرستش و نيايش واداوت .نيساريان كه ويرمردان جنگاور بودند كه حافظ
تخت پادواهي بودند .كشاورزان كه مسؤول كاوتن و ورزيدن بودند .اهتوخشيان كه گروه
صنعتگرانند.
گروهتتتي كتتته آثوربتتتان ختتتوانيش

بتتته رستتتتم پرستتتتندگان دانتتتتيش ()20

صتتتفي بتتتر دگتتتر دستتتت بنشتتتاندند

همتتتتي نتتتتام نيستتتتاريان خواندنتتتتد ()22

كجتتتا وتتتيرمردان جنتتتگ آورنتتتد

فروزنتتتتتدة لشتتتتتکر و كشتتتتتورند ()23

بستتودي ستته ديگتتر گتتره را وتتناس

كجتتا نيستتت از كتتس بريشتتان ستتپاس ()25

بکارنتتتد و ورزنتتتد و ختتتود بدرونتتتد

بتته گتتاه ختتورش ستترزنش نشتتنوند ()26

چهتتتارم كتتته خواننتتتد اهتوخشتتتي

همتتتان دستتتتورزان ابتتتا سركشتتتي ()30

كجتتا كاروتتان همگنتتان پيشتته بتتود

روانشتتان هميشتته پتتر انديشتته بتتود ()31

جمشيد هم چنين بعد از ايجاد نظام طبقاتي و جامعة مدني ،مردم را با مشاغل وهري مانند
نساجي ،خياطي ،معماري ،پزوکي ،صنعتگري ،كشتيراني و استخراج سنگهاي قيمتي آونا
كرد و جامعه را به اوج وکوفايي رساند.
جمشيد گويي كه سازمانهاي سياسي و ديني ميسازد و مردم را به كار ميگمارد و ميگويد
اگر مي خواهيد آزاد باويد و خوب زندگي كنيد و از كسي سرزنش نشنويد ،بايد تن به كاري
بسپاريد .اگر نظرية ابنخ دون را به مثابة يک انسان در نظر بگيريم كه دورة جواني ،ميان سالي
و پيري دارد ،اين دوره دورة جواني و بالندگي حکومت جمشيد است .چرا كه همة ابمال و
قوانين او در راستاي بالندگي يک حکومت است و به پيشرفت و رفاه مردمان ختم وده است.
اين همه پيشرفت در اين دوره ،حاصل بصبيتي است كه ابنخ دون به آن اواره كرده است.
زيرا بصبيت نهتنها محرک يک دولت است ،ب که موجب ميوود كه يک دولت در ساية آن
داراي سياست نظامي و كيفيت تمدني بوده نيروهاي خود را تجديد كند و در نهايت بر بمر
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حکومت خود بيفزايد؛ چيزي كه در بارة حکومت جمشيد اتفاق افتاده است .زيرا دورة وکوفايي
آن بيش از  150سال بوده است .اين در حالي است كه ابنخ دون سه دورة مهم (دورة وکوفايي،
خودكامگي و در نهايت فروپاوي) را  120سال و هر دوره را  40سال در نظر ميگيرد (برزگر،
.)68 :1383

 -2-1دوران خودکامگي و ادعاي خدایي
رود و پيش رفت حکومت اگرچه حاصل بصبيت و موجب افتخار و بزت يک جامعه و
مردمان آن است ،در بطن همين حکومت ،انهدام و سقوط نيز نهفته است كه دقيقاً از همين
بصبيت نشأت مي گيرد .جمشيد در ط يعة حکومتش ،غرق در بندگي پروردگار بود .آنجا كه
به تعبير اوستا به جز زرتشت ،جمشيد تنها كسي بود كه با اهورامزدا رو در رو ود و با وي سخن
گفت .به روايت ونديداد اهورامزدا پيش از زرتشت ،جمشيد را به پيامبري برگزيد( .كزازي:1385 ،

 .)285اين سرسپردگي در برابر ايزد ،يکي از همان آموزههايي است كه جمشيد در دوران وکوفايي
حکومتش از طريق موبدان در جامعه رواج ميداده است .به ببارت بهتر،گويي بين دين و حکومت
رابطهاي برقرار بوده كه جمشيد به نيکي از آن آگاه بوده است .با اين حال او پا فراتر مينهد و
از اين اصولي كه خود مب غ آن بوده ،پشت ميكند .هنگامي كه او پا فراتر نهاده و بندگي خود
را فراموش ميكند ،زمينههاي سقوط خود را فراهم ميسازد .بدين طريق بصبيتي كه زماني
موجب رود و وکوفايي حکومت ميود ،اكنون موجب سقوط آن ميگردد .در نظريّة ابنخ دون،
خودكامگي گرچه برآيند بصبيت است ،ولي زمينه انهدام و سقوط حکومت را پديد ميآورد.
كاميابيها و سرفرازيهاي پياپي جمشيد در طول سالهاي متمادي سبب ود در وي غرور
و تکبر به وجود آيد .جمشيدِ خداپرست ،نابخردانه از ستايش يزدان سرپيچي و ادباي خدايي
كرد .فردوسي در واهنامه در اينباره ميگويد:
ز گيتتتتي ستتتر وتتتاه يزدانوتتتناس

ز يتتتزدان بپيچيتتتد و وتتتد ناستتتپاس ()62

جمشيد بزرگان و گرانمايگان را دبوت كرد و به آنها گفت كه من خداوندگار جهانم و اين
من هستم كه دنيا را به زيبايي آراستم و آرامش و آسايش مردمان را من به وجود آوردم:
جهتتان را بتته ختتوبي متتن آراستتتم

چنانستتتت گيتتتتي كجتتتا خواستتتتم ()66

ختتور و ختتواب و آرامتتتان از منستتت

همتتان كووتتش و كامتتتان از منستتت ()67
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به ببارت ديگر ،او كارهايي را كه پيش از اين به خداوند نسبت ميداده ،اكنون به خود نسبت
ميدهد .در حقيقت پس از پيروزيهاي جمشيد بر ديوان و تسخير آنها ،او به كمک آنها به
آسمان ميرود و اين بمل از رفتارهاي اهورايي -اهريمني است .باري ،به آسمان رفتن مقدمهاي
براي ادباي خدايي او است .جمشيد تختي فراهم كرد و از ديوان خواست كه آن را به آسمان
ببرند تا او در آسمان مانند خورويد بدرخشد و مردم او را در آسمان ببينند:
كتته چتتون خواستتتي ديتتو برداوتتتي

ز هتتامون بتته گتتردون برافراوتتتتي

چتتتو خوروتتتيد تابتتتان ميتتتان هتتتوا

نشستتتته بتتتر او وتتتاه فرمتتتانروا

بتته جمشتتتيد بتتتر گتتتوهر افشتتتاندند

متتتتر آن روز را روز نتتتتو خواندنتتتتد
(واهنامه)52-49 /44 /1 :

او غرور ميورزد و در كمال خودخواهي ميگويد:
بزرگتتتي و ديهتتتيم وتتتاهي مراستتتت

كه گويد كه جتز متن كستي پادواستت؟

پس از اين ،فرّه ايزدي از وي دور ود:
هنتتتر چتتتون بپيوستتتت بتتتا كردگتتتار

وکستتت انتتدر آورد و برگشتتت كتتار ()71

بتته جمشتتيد بتتر تيرهگتتون گشتتت روز

همتتتي كاستتتت آن فتتترّ گيتيفتتتروز ()75

-3-1تجملگرایي و تنآساني
اورافيت و تجملگرايي كارگزاران ،از مهمترين آفتهاي نظامهاي سياسي است .اين مسأله
همواره در طول تاريخ زمينهساز بزرگترين فتنهها و آووبهاي اجتمابي بوده است .زيرا از
يکسو حکمرانان به طور وايسته به وظايف خويش بمل نميكنند و از ديگر سو به دليل فاص ة
طبقاتي و گسترش بي بدالتي موجبات بدبيني مردم جامعه نسبت به مباني نظام را فراهم
ميآورد .بر اساس نظرية ابنخ دون ،مهمترين قابدهاي كه در دوران بعد از خودكامگي دولت
قابل بحث است بروز تجملگرايي در دولت است .اين پديده ،ب ت اص ي زوال دولت است .اين
قابده را در دوران س طنت جمشيد هم مشاهده ميكنيم.
جمشيد بعد از آن كه نيازهاي زيستي مردم را فراهم كرد ،به نيازهاي ثانوي آنها هم توجّه
داوت و به آراستن زندگي پرداخت .او دستور داد تا سنگ خارا را بشکافند و از دل آن سنگها
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و جواهرات گرانقيمت استخراج كنند:
ز ختتارا گهتتر جستتت يتتک روزگتتار

همتتتي كتتترد ازو رووتتتني خواستتتتار ()39

بتته چنتتگ آمتتدش چنتتد گونتته گهتتر

چتتو يتتاقوت و بيجتتاده و ستتيم و زر ()40

او همچنين دستور داد تختي بسازند و همه انواع گوهرها را در آن به كار برند:
به فترّ كيتاني يکتي تختت ستاخت

چه مايه بتدو گتوهر انتدر نشتاخت ()47

و سپس به بوهاي خوش و بطريات روي آورد:
دگتتتتر بويهتتتتاي ختتتتوش آورد بتتتتاز

كتتته دارنتتتد متتتردم بتتته بتتتويش نيتتتاز()41

چو بان و چو كتافور و چتون مشتک نتاب

چو بود و چو بنبتر چتو رووتن گتالب ()42

در زمان حکومت وي قصرهاي با وکوهي ساخته ود كه همه نشان از روي آوردن وي به
تجمالت بود:
بتته ستتنگ و بتته گتتچ ديتتو ديتتوار كتترد

نخستتت از بتترش هندستتي كتتار كتترد ()37

چتتتتو گرمابتتتته و كاخهتتتتاي ب نتتتتد

چتتون ايتتوان كتته باوتتد پنتتاه از گزنتتد ()38

اين مرح ه دوران آسودگي و آرامش جمشيد براي بهدستآوردن ثمرات پادواهي و
برخورداري از آنهاست .همينكه وهوت جمشيد به كسب قدرت مط ق با تمركز امور در دست
او اقناع گرديد ،وروع به ابمال قدرت خود براي برطرف كردن لذتها و وهوات ديگر خود
ميكند .در اين مرح ه ،حاكم تمام همت خود را متوجهِ امور غير ضروري و برآوردن بناهاي زيبا
و كاخها و دژهاي بظيم و آبادانيهاي پهناور و معابد ب ند و پراكندن احسان در ميان اهل خود
ميكند .اين تجمل و آسايشط بي در سطح جامعه نيز رواج مييابد و مردم نيز به تجم ّات روي
ميآورند.
 -4 -1آغاز فروپاشي
به نظر ابنخ دون هنگامي كه حکومتي به تجمالت و فراخي نعمت روي ميآورد ،خوي
جنگاوري خود را از دست ميدهد و نيرومندي و غ بهجويي آنها به سستي مبدل ميوود و
تباهي بصبيت سبب ميوود كه دولت رو به ضعف و فرسودگي بگذارد .از نظر او اطرافيان حاكم
و پادواه نيز به خواري و بندگي خوگير ميووند و نس ي تربيت ميوود كه ديگر نيرومند نيست
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و نميتواند حاكم را ياري كند .جمشيد نيز هنگامي كه رو به تجمل و آسايش آورد ديگر به فکر
كشورگشايي و اقتدار نبود و به تبع او نيز مردم روح جنگاوري را از دست دادند و به آسايش و
خووي و جشن و وادي روي آوردند .از اين گروه از اطرافيان كه در واهنامه با بنوان «بزرگان»
ياد ميوود ،ديگر فقط وادخواري ميبينيم:
بزرگتتتتتتان بشتتتتتتادي بياراستتتتتتتند

متتتي و جتتتام و رامشتتتگران خواستتتتند ()54

چنتتتين جشتتتن فتتترّخ از آن روزگتتتار

بمانتتتتتده از آن خستتتتتروان يادگتتتتتار ()55

چنين ستال سيصتد همتي رفتت كتار

نديدنتتتتد متتتترگ انتتتتدر آن روزگتتتتار ()56

ز رنتتتتج و ز بدوتتتتان نبتتتتد آگهتتتتي

ميانبستتتته ديتتتوان بتتته ستتتان رهتتتي ()57

از سوي ديگر ،گناهاني كه جمشيد مرتکب آن ميوود همه از خودكامگي او و ميل وافر به
تجمالت و لهو و لعب به جاي توجه به مسائل مهم سياسي و نظامي نشأت گرفته است .يکي از
ي غيربادي ،يعني نامنطبق با طرز بمل
ل جنس ِ
اينها گناهان ،آميزش او با پري است .زيرا «ابما ِ
گروه غالب ،موجب طرد فرد ميوود» (استنو .)72 :1383 ،گناه ديگر ادّباي آفريدگاري و نتيجة
غرور و فريب خوردن و پيروي او از ديوان بودهاست .گناه ديگر او كه نتيجة مستقيم تجملگرايي
است ،گووتخواري است (يسناي  ،32بند .)14

 -5-1واژگوني
از نظر ابنخ دون ،هنگامي كه تضعيف بصبيت در دولت و مردم رخ داد ،ديگر آثاري از اهداف
جمعي ،يکدلي يا پيوند مستحکم ميان مردم و حکومت مشاهده نميوود و بدينترتيب ناگزير
بايد طعم ت خ وکست را تجربه كرد.
بعد از آن كه جمشيد در تجملگرايي و نازپروري غرق ود و راه و رسم قديم را فراموش كرد
و به خودكامگي گراييد ،فرّه ايزدي از او رخت بست و كار پادواهي او به نابهساماني رسيد .غرور
و خودكامگي واه سبب ود كه ياران وي از او ناخشنود ووند و پيوند خود را از او بگس ند و به
تبع آن بصبيت د ر مردم ضعيف ود .فرهيختگان و مهان كشور و گرانمايگان لشکر از گرد او
پراكنده ودند و در بوض افراد پست و دون پايه او را احاطه كردند:
از آن پتتس برآمتتد ز ايتتران ختتروش

پديد آمد از هتر ستويي جنتگ و جتوش ()161

ستتتيه گشتتتت رخشتتتندهروز ستتتپيد

گسستتتتتند پيونتتتتد بتتتتا جمشتتتتيد ()167
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از هر طرف خسروي نام جو براي خود سپاهي فراهم كرد و براي جنگ ب يه جمشيد آماده
ود:
پديتتد آمتتد از هتتر ستتوي خستتروي

يکتتتي نتتتامجويي ز هتتتر په تتتوي ()170

ستتتپه كتتترده و جنتتتگ را ستتتاخته

دل از مهتتتتر جمشتتتتيد پرداختتتتته ()171

ستترانجام ستتپاهياني از ايران ستتوي تازيان رفتند و ضتتحاک را كه در آنجا بود ،نابخردانه به
واهي انتخاب كردند و به ايران آوردند:
ستتتواران ايتتتران همتتته وتتتاهجوي

نهادنتتتد يکستتتر بتتته ضتتتحاک روي ()174

بتتته وتتتاهي بتتترو آفتتترين خواندنتتتد

و را وتتتتاه ايتتتترانزمين خواندنتتتتد ()175

ضحاک در نهايت بر جمشيد تاخت و جمشيد گريخت و صد سال پنهان ود و سرانجام نيز
به دست ضحاک كشته ود:
چتتو جمشتتيد را بختتت وتتد كنتتدرو

بتتته تنتتتگ انتتتدر آمتتتد ستتتپهدار نتتتو ()179

برفتتتت و بتتتدو داد تختتتت و كتتتتاله

بزرگتتتي و ديهتتتيم و گتتتنج و ستتتپاه ()180

چو صد سالش انتدر جهتان كتس نديتد

بتتتترو نتتتتام وتتتتاهي و او ناپديتتتتد ()182

چتتو ضتتحاكش آورد ناگتته بتته چنتتگ

يکايتتتک نتتتدادش ستتتخن را درنتتتگ ()185

بتته ارّهش سراستتر بتته دو نتتيم كتترد

جهتتتان را از او پتتتاک پتتتر بتتتيم كتتترد ()186

جمشيد نيز وقتي ميبيند هيچ يار و ياوري ندارد ،تخت و ديهيم س طنت و پادواهي را به
ضحاک ميدهد و اينگونه حکومت جمشيد با ظهور ضحاک به پايان خود ميرسد.
نتیجهگیري
جامعهوناسي اد بيات ساخت و كاركرد اجتمابي ادبيات و رابطه ميان جامعه و قوانين حاكم
ت در
و ادبيات را بررسي ميكند .ادبيات يک پديدة اجتمابي است كه ميتوان جامعه و حکوم ِ
آن را با بررسي محتوا و موضوع ادبيات وناخت ،رويدادهاي اجتمابي را دانست و سير تحولي
پديدههاي اجتمابي را رديابي كرد .هرچه تعهد وابر بيشتر باود ،مسائل و موضوبات اجتمابي
فضايي بيشتر در آثار او مي يابد .ادبيات يک نهاد اجتمابي است كه ريشه در زندگي اجتمابي
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انسان دارد.
واهنامه يک اثر م ي است كه بناصر آن از زندگي مردم گرفته وده است و به همين ب ت
براي همة جامعه دلپذير است و به وحدت اجتمابي يا م يّت كمک ميكند .به همين سبب
مدخل مناسبي براي مطالعات جامعهوناسي است.
ابنخ دون جامعه وناسِ مشهور با تشبيه كردن حيات جامعه به پيکرة آدمي ،نظرية پيري
حکومتها را مطرح كرد كه در درون آن جبر تاريخي حرف آخر را ميزد .وي ب ل ديگري را
هم براي مرگ حکومتها بيان كرد كه ببارتند از حاكميت هواي نفس حاكم ،تجملخواهي او،
از دست دادن خوي مقاومت در برابر بيگانه .او اين بوامل را فرا زماني دانسته و معتقد است كه
هر حکومتي كه در معرض اين ب ل و بيماريها قرار گيرد اگر نتواند آن را درمان كند طعم
وکست را تجربه ميكند .ابنخ دون معتقد است كه تاريخ تکرار ميوود .امّا با اين حال نردباني
است كه به ج و حركت مي كند .او مشخصات اين حركت را چنين بيان ميكند :رياست،
خودكامگي ،تجمل ،انحطاط و واژگوني.
در واهنامه ،حکومت جمشيد در آغاز ،نظامي منسجم و رو به پيشرفت است .جمشيد از
فرّه ايزدي برخوردار بود .از همين روي ،به امور مم کت سر و سامان داد و امنيت و آرامش را در
ساية سپاهي مقتدر حاكم كرد و به اوج قدرت رسيد .به همين ب ت ،ديگر بصبيتها هنگامي
كه قدرت بصبيت جمشيد را احساس كردند سر تس يم فرود آوردند .آنگاه در پرتو نظم اجتمابي
كه پي افکنده بود به سازندگي و آباداني پرداخت و ايران به اوج وکوفايي رسيد و اسباب بزرگي
آرياييها به وسي ة جمشيد فراهم ود .با اين حال ،بر اساس آنچه در نظرية ابنخ دون به جبر
تاريخي مشهور است ،قدرت و اقتدار جمشيد او را گرفتار نخوت و غرور كرد و جز ذات م وكانة
خود را نمي ديد و دچار خودكامگي ود .او ادباي خدايي كرد و سر از بارگاه خدا برتافت .به
همين سبب از تودة مردم جدا ود .اين خُ ق او برخالف بصبيت بود .واه پيشدادي به ترويج
صنعت جواهرسازي و استفاده از سنگهاي تزييني و قيمتي پرداخت و به تنعم و تجمالت
اهميت فراوان داد .كاخهاي ب ند بنا كرد و به تجمل روي آورد .بعد از آن ،تمايل به آسايش و
تنآساني در جامعه رونق رفت و نيروي جنگاوري و نگهباني كاسته و بصبيت ضعيف ود.
تجملخواهي در حکومت جمشيد فزوني گرفت و هزينهها فزوني يافت و مم کت به جاي رود و



56

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

پيشرفت دچار ركود و انحطاط ود .جمشيد ديگر قدرت سابق را نداوت .به همين ب ت مردم تابع
قدرت مركزي نماندند و بصبيت ضعيفتر گشت و ح قة اتحاد مم کت از هم گسيخت و هرج و مرج
و وورش ايران را فرا گرفت و مردم نابخردانه ضحاک را برگزيدند و حکومت جمشيد واژگون ود.
مراحل پنجگانه حكومت و فرمانروایي جمشید بر اساس نظریۀ ابنخلدون
وماره

کنشهاي جمشید

ادوارن پنجگانۀ نظریۀ
ابنخلدون

1

رياست و وکوفايي

2

خودكامگي

3

تجمل و تنآساني

4

ركود و انحطاط

5

واژگوني

وتتتهرنشتتتيني ،تجهيز نيروهاي نظامي و جنگافزارها،
تقسيم جامعه به  4گروه ،وکوفايي صنعتي
تستتخير دريا ،پرواز ،ناستتپاستتي در برابر خداوند و ادباي
خدايي
قصرسازي ،گووتخواري ،وهوت راني ،ساختن تخت،
توجه به بطرها و گوهرها ،فاص ة طبقاتي ،گسترش
بيبدالتي ،تنآساني مردم و سستي و زبوني جامعه
ختتو گتترفتن جامعتته بتته ختتواري و بنتتدگي ،قتتدرت
گرفتن ضحاک ،گرويدن بزرگان به ضحاک
حم ة ضحاک به تاج و تخت و كشتن جمشيد
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بررسی تحوّالت ضدّ قهرمان در حماسههای ملّی ،دينی و تاريخی
با تحلیل شش منظومۀ حماسی
گالویژ

جاللي

دانشجوي دكتري ادبيات حماسي دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران (نويسندة مسؤول)
عليرضا مظفري



استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
تاریخ دریافت1400/4/10 :
تاریخ پذیرش1400/7/21 :

چكیده
متون حماسي جزو جدانشدني ادبيات فارسي هستند كه واهكار اص ي آن واهنامة فردوسي
است .بعد از واهنامه ،حماسه سرايي رواج پيدا كرد و به تق يد از آن در دورههاي مخت ف ،انواع
حماسههاي ديني و تاريخي سروده ود؛ امّا در سرايش آنها ،تحوّالت سياسي ،اجتمابي و
فرهنگي كه در كشور ايجاد ود ،تأثير گذاوت و به تناسب تحوّالت ،موضوع ،جايگاه ،ويژگيها
و اهداف وخصيتهاي حماسي نيز تغيير كرد .در اين پژوهش با هدف تأم ّي بر تحوّالت ض ّد
قهرمان و تفاوتها و وباهتهاي آن در حماسههاي م ّي ،ديني و تاريخي ،منظومههاي حماسي
بانوگشسبنامه و فرامرزنامه از حماسة م ّي ،ب ينامه و خاوراننامه از حماسة ديني و تمرنامه،
جنگنامة كِشم و جروننامه از حماسة تاريخي به روش كتابخانهاي و بر مبناي نگارش
توصيفي-تح ي ي بررسي وده است .نتيجة پژوهش نشان ميدهد حماسههاي ديني و تاريخي
نيز بر بنياد حماسة م ّي استوار وده؛ امّا در تقابل بنيادين خير و ور ،همسو با مضمون و هدف
قهرمان داستان ،دچار دگرگوني وده است .وجه مشترک هر سه نوع حماسه ،وجود ض ّد قهرمان
انساني جدال گر با صفات بدنژادي ،اهريمني و تنومندي است؛ امّا اين ضدّ قهرمان در حماسة
ديني و تاريخي با انگيزة قهرمان و روايت تاريخي در اهداف جدال ،كنش و صفات ضدّ قهرمان
و سرانجام ضدّ قهرمان متغيّر گشته است.
کلیدواژهها :تاريخي ،تحوّل ،حماسه ،ديني ،ض ّد قهرمان ،م ّي.
galavijh.jalali@yahoo.com
a.mozaffari@urmia.ac.ir
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مقدّمه
حماسه در اصل صورت تحوّليافتة اساطير است؛ هر چند «اسطوره همواره و حتم ًا به حماسه
تبديل نميوود» (سركاراتي .)87 :1371 ،امّا در تبديل حماسه حتماً انگارههاي اساطيري وارد
مي وود كه متناسب با ورايط اجتمابي ،فرهنگي و ديني يک م ّت نووته ميووند .اسطوره
متع ق به دوران كهن است؛ امّا حماسه امتدادي از اسطوره است كه در تاريخ مانده است .در
تبديل تدريجي اسطوره به حماسه از ج وههاي وگفت و وهمناک كاسته وده و در پرداخت
نوين حماسي ،چيزها و كسان جنبة منطقي و مردمانه و اين جهاني به خود گرفتهاند (سركاراتي،
1 :1357ت  .)2ادبيات ايران از نظر داستانهاي حماسي كم نظير است كه در هر دوره نيز به تأثير
از تحوّالت سياسي ،اجتمابي ،تاريخي و ديني تغيير يافته كه نمونة آن ،رود حماسههاي ديني
و تاريخي در ساية حماسههاي م ّي است .وجه مشترک تمامي آنها ،تقابل خير و ور است كه
بنماية اص ي اسطوره است .بر بنياد اين بنمايه ،هميشه قهرماني است كه در مقابل ض ّد قهرمان
ميايستد و براي حفظ سرزمين ،ناموس ،دين ،بشق و  ...ميجنگد .قهرمانپروري و مقاب ه با
نيروي ض ّد قهرمان به ويژه در حماسههاي م ّي و ديني ،پيوند واقعيت يک م ّت با اسطوره و
حماسه است .به گفتة صفا «در منظومة حماسي ،وابر بواطف وخصي خويش را در اصل
داستان وارد نميكند» (صفا .)4 :1333 ،ميتوان گفت آنچه از قهرمان و ض ّد قهرمان انواع حماسه
ميبينيم ،بازيافتي از جامعه و فرهنگ آن م ّت است« .وعر حماسي به اين دليل از جالبترين
و ارزومندترين انواع سخن منظوم به حساب ميآيد كه به منزلة آيينهاي است كه تصوير بزرگي
ها ،منشهاي نيک ،سنّتها و پايبنديهاي اخالقي آن م ّت را در آنها ميتوان مشاهده كرد»
(رزمجو .) 24 /1 :1381 ،امّا در حماسههاي ديني و تاريخي به تق يد از حماسة م ّي ،قهرمان و ض ّد
قهرمان با انگيزههاي ديني و حکومتي بازتعريف ودهاست كه گاه در نقطه مقابل حماسة م ّي
قرار ميگيرد.
در اين پژوهش با تأكيد ب ر ضرورت بررسي اين تحوّالت ،وش منظومة حماسي م ّي ،ديني و
تاريخي ،تحوّالت ض ّد قهرمان از منظر انواع ضدّ قهرمان ،كنش ،ويژگيها ،صفات و فرجام بررسي
وده است .سؤاالت تحقيق ،موارد زير است:
1ت آيا حماسة ديني و تاريخي بر بنياد حماسة م ّي سروده وده است؟
2ت در وخصيتپردازي ض ّد قهرمان ،چه تفاوتي ميان حماسههاي م ّي ،ديني و تاريخي وجود
دارد؟
3ت تحوّالّت ضدّ قهرمان در صفات ،ويژگي ،اهداف جدال و فرجام آنها در حماسة م ّي ،ديني و
تاريخي چگونه است؟
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روش تحقیق :اين مقاله به روش كتابخانهاي انجام وده است ،بدين ترتيب كه با تکيه بر
مؤلّفههاي اص ي تحقيق ،نکات مربوطه از جامعة آماري ،فيش برداري و سپس با تح يل فيشها
بر مبناي هدف تحقيق ،مقاله به صورت توصيفي ت تح ي ي نووته وده است.
پیشینۀ تحقیق :در ارتباط با داستانهاي حماسي ،كتاب مشخّصي در اين زمينه چاپ
نشده است؛ امّا در حوزة مقالهها و پاياننامههاي دانشجويي ،پيشينه وجود دارد.
يوسفي و همکاران ( )1386در مقالة «ض ّد قهرمان در واهنامه و منظومههاي په واني ايران» به
بررسي ضدّ قهرمانان در حماسههاي م ّي پرداختهاند .حماسههاي ديني و تاريخي جزو جامعة
آماري اين پژوهش نيستند و البتّه منظومههاي م ّي بانوگشسبنامه و فرامرزنامه كه در تحقيق
حاضر مورد بررسي قرار گرفتهاند ،در اين مقاله بررسي نشدهاند .جعفري و صانع ( )1394مقالة
«بررسي قهرمان و ضدّ قهرمان در حماسههاي سامنامه ،برزونامه و بانوگشسبنامه» را در دهمين
همايش بينالم ي ترويج زبان و ادب فارسي ،ارائه دادهاند كه در آن ،قهرمانها و ض ّد قهرمانهاي
اين منظومهها معرّفي و نوع و كنش آنها توضيح داده وده است .مقالة استخراجي از رسالة
خانم صانع به همين نام است كه در همان سال در دانشگاه پيام نور فارس دفاع كردهاند .مهراد
( )1399در مقالة «بازنمايي بدن و تح يل كنشهاي بدني ضدّ قهرمان در منظومة كوشنامه»
به تح يل كنشهاي بدني ضدّ قهرمان در منظومة حماسي كوشنامه پرداخته است .بيگ زاده و
گراوندي ( )1394در مقالة «قهرمان و ض ّد قهرمان در حماسة رستمنامة الماسخان كندولهاي
كرمانشاهي» قهرمان و ض ّد قهرمان را بررسي كردهاند.
غير از اين موارد ،پژوهش مستقل يافت نشد و در مورد حماسههاي ديني و تاريخي ،اين موضوع
پژوهش نشده و مهمتر اينكه در هيچ تحقيقي تفاوتها و تحوّالت ضدّ قهرمان با مقايسة سه
حماسة م ّي ،ديني و تاريخي بررسي نشده است و تحقيق حاضر از اين منظر نوآوري دارد و
دستاوردي تازه در بررسي حماسهسرايي ادبيات ايران است.
مباني نظري و جامعۀ آماري تحقیق :بحث قهرمان و ضدّ قهرمان به بناصر داستان مربوط
ميوود كه در حوزة وخصيتپردازي قابل بررسي است .در معني لغوي ،قهرمان به معني په وان
است (معين ،1391 ،ذيل واژة قهرمان) .ض ّد قهرمان در نقطه مقابل قهرمان قرار ميگيرد و در واقع
در تضاد با قهرمان است (ابرامز128 :1385 ،؛ كادن.)56 :1380 ،
ضدّ قهرمان كسي است كه با قهرمان دومني ميكند ،يا سر راه او قرار ميگيرد و قهرمان
در رسيدن به خواستهاش با او مقاب ه ميكند يا اينكه با قهرمان همبقيده نيست .در متون
حماسي م ّي ،وجود ض ّد قهرمان قطعي است و به همان اندازه كه قهرمان وخصيت محوري
دارد ،ض ّد قهرمان نيز از وخصيتهاي اص ي داستان است؛ زيرا تقابل بنيادين خير و ورّ اهورايي
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و اهريمني كه از اسطوره به حماسه رسيده است ،تقابل وخصيتها را ايجاب ميكند .در حماسة
ديني و تاريخي گاه تأكيد بر قهرمان بيشتر از ض ّد قهرمان است و تقابل از م ّيگرايي به تقابل
مس ّم و مشترک رسيده است .ما براي بررسي اين ديدگاه وش منظومه را تح يل نمودهايم.
از حماسههاي م ّي ،داستان بانوگشسبنامه و فرامرزنامه انتخاب وده است ،بانوگشسب و
فرامرز ،فرزندان رستم هستند و منظومهها روايت زندگي آنها است .موضوع بانوگشسب ،داستان
جواني بانو تا ازدواج با گيو است و موضوع فرامرزنامه ،داستان زندگي فرامرز و سفر او به هند تا
مرگ به دست بهمن است.
وابر هر دو منظومه نيز ناوناس مانده است .مصحّح كتاب بانوگشسب بر اين باور است كه
احتماالً اين منظومه بعد از سال 520هجري قمري نووته وده است (بانوگشسبنامه13 :1382 ،ت
 .)14امّا آيدن و آن را بخشي از منظومة فرامرزنامه معرّفي كرده است كه بعدها به صورت منظومه-
اي مستقل از آن جدا وده است و در واقع ،نقصان نسخههاي فرامرزنامه نيز اين موضوع را تأييد
ميكند (آيدن و .)38 :1384 ،در مورد سرايندة فرامرزنامه نيز دوگونه نظر وجود دارد ،از اين كتاب
دو تصحيح مهرآبادي و سرمدي موجود است ،مهرآبادي در تصحيح آن گفته است كه وخصي
به نام خسرو كيکاووس از ايرانيان وابر و زرتشتي مقيم هند ،مطالب جمعآوري وده توسّط
وخصي به نام رستم ،پسر بهرام پسر سروش تفتي را در حدود سال  1279به نظم در آورده
است .اين منظومه در سال  1324هجري قمري ،در حدود س طنت مظفّرالدين واه قاجار در
وهر بمبئي هند به چاپ رسيده است (خسروكيكاوس .)12 :1382،سرمدي گفته است :از گويندة
فرامرزنامه اطالع چنداني در دست نيست؛ امّا مشخّص است اين مثنوي در نيمة قرن پنجم و
حداكثر تا اواخر اين قرن سروده وده است (فرامرزنامه .)8 :1382 ،صفا سرايش منظومه را قبل از
سال  520هجري قمري بيان كرده است (صفا .)295 :1333 ،امّا در تحقيقي كه دربارة مؤلّف آن
انجام وده  ،آمده است« :سرايندة فرامرزنامه بايد رفيعالدّين مرزبان فارسي ،وابر قرن وشم
باود و اين منظومه را در حدود سال  555سروده است» (نحوي .)135 :1381 ،در اين پژوهش
تصحيح مهرآبادي در دست بود و استفاده ود.
از حماسههاي ديني ،منظومة «ب ينامه» و «خاوراننامه» انتخاب وده كه هر دو دربارة
زندگي حضرت ب ي(ع) است .ب ينامه تأليف وابري با تخ ّص ربيع است كه آن را در قرن پنجم
هجري سروده است .اطّالبات كام ي از سرايندة آن در دست نيست ،فقط به تصريح خود راوي
در متن كتاب ،متولّد  420هجري است و منظومه را در  62سالگياش سروده است (ربيع:1389 ،
 .)501خاوراننامه تأليف محمّد بن حسامالدّين الخوسفي معروف به ابنحسام است (783ت 875
ه .ق) .موضوع ب ينامه ،خالفت امام ب ي(ع) و جنگ جمل و صفّين است .در خاوراننامه ،ابن
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حسام جنگها و دالوريهاي امام ب ي(ع) و يارانش را در سفر به سرزمين خاوران ،سرزمين
قهرمان ،ساحل زمين و قام توصيف كرده است.
در حماسة تاريخي« ،تِمُرنامه»« ،جنگنامة كِشم» و «جروننامه» انتخاب وده است .تمرنامه
اثر هاتف خرجردي جامي (822ت  927ه.ق) است كه حوادث زندگي تيمور گوركاني را وصف
كرده است .اين حماسه مشهورترين منظومة تاريخي دورة مغول و تيموري است و هاتفي موفّق-
ترين سريندة آن دوره در زمينة حماسههاي تاريخي به ومار ميرود (مرتضوي .)571 :1370 ،دو
منظومة به هم پيوستة جنگنامة كِشم و جروننامه از وابري به نام قدري است كه در قرن
يازدهم هجري مي زيسته و موضوع آنها به ترتيب در جنگنامة كشم ،ورح و وصف جنگهاي
امام ق يخان بيگ ر بيک فارس ت سردار وجاع واه ببّاس صفوي _ با پرتغاليهاست كه از سال
 1030به جزيرة قشم كه بخشي از بندرببّاس است ،حم ه كردند .در اين واقعه ،در سال 27
ربيع اوّل  1031هجري قمري ،جزيره از دست دولت پرتغال گرفته وده و به تسخير ايرانيان در
آمد ،و جروننامه يا هرمزنامه گزاروي مربوط به وقايع بعد از فتح ق عة قشم است (رزمجو:1381 ،
.)193 /1
بحث و بررسي
د قهرمان
 -1تحوّالت شخصیت ض ّ
در اسطوره و حماسه ،با توجه به ويژگيهاي خارقالعادگي ،هر چيزي قاب يّت ض ّد قهرمان
ودن دارد .در حماسههاي م ّي ض ّد قهرمانها از نظر «نوع» به چهار دستة اص ي :انساني ،حيواني،
طبيعي و ماوراء طبيعي تقسيم ودهاند و از نظر «كنش» و نقشي كه در متن وقايع به بهده
دارند ،در يازده دستة :اص ي ،مشاور ،سپهدار ،جدالگر ،اغواگر ،ياريگر ،م ّتحد ،راهنما ،صوري،
باوق و ابزاري بمل كردهاند (يوسفي و همکاران .)39 :1386 ،در تحوّالتي كه در حماسهسرايي
صورت گرفته ،بنياد اسطورهاي ضدّ قهرمان تغيير نيافته؛ امّا در وخصيتپردازي آن تأثير گذاوته
است .اين تحوّل در حماسة تاريخي آوکار است؛ امّا در حماسة ديني وقتي كه از تاريخ دور وده
و تق يد مستقيم از وخصيتسازي حماسة م ّي كردهاند ،انواع ض ّد قهرمان يا ويژگيها و صفات
آنها ،ابمال و رفتاروان ،به تأثير از حماسة م ّي است .تحوّالت ضدّ قهرمان با توجّه به منظومه-
هاي انتخاب وده در موارد زير ديده ميوود:
ضدّ قهرمان انساني :اين ض ّد قهرمان ،ضدّ قهرمان قطعي متون حماسي است .تنها در گذر
زمان در حماسه هاي ديني و تاريخي ،هويّت و صفات وخصيتها تغيير يافته است؛ اين ض ّد
قهرمان به دو دستة انسانهاي طبيعي و غير طبيعي ت كه چهرة انساني آنها تغيير يافته _ قابل
تقسيم است:
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ضدّ قهرمان انسانهاي طبیعي :ض ّد قهرمانها در منظومة بانوگشسب ،تورانيان و هنديان
ميباوند كه هر دو گروه ،ضدّ قهرمان جدالگر فربي هستند كه در جنگ با بانو وکست مي-
خورند .در فرامرزنامه ،وخصيتهاي هندي همچون كيد واه هند ،اروند واه ،طهمور ،نوودار و
سپاهيان كيد واه ،مارک ،په وانان سپاه مارک ،واه جزيرة فراسنگ و ديگران در مقابل فرامرز و
ياران و سپاه او مقاب ه ميكنند كه همگي وکست ميخورند.
در ب ينامه و خاوراننامه ،قهرمان اص ي وخصيت امام ب ي(ع) است .امام ب ي(ع) بر پاية
بنياد اسطوره ،قدرت اهواريي دارد و نقش په واني حماسههاي م ّي را يافته است .در واقع
«ب ي(ع) به بنوان ابرمرد و انسان كامل ،جاي رستم را گرفت .دُلدل جاي رخش را؛ و تقابل خير
و ور در حماسههاي م ّي ،جاي خود را به مقاب ة مس م و مشرک داد» (وهبازي .)194: 1393 ،در
ب ينامه ض ّد قهرمانها ،وخصيتهاي تاريخي و واقعي ناكثين (اصحاب جمل) و قاسطين
(اصحاب جنگ صفّين) هستند؛ امّا در خاوراننامه ،وخصيتهاي تخيّ ي واهان خاور ،مثل قطّار،
جمشيدواه ،تهماس ،ص صال ،په وانان و سپاهيان ض ّد قهرمان ودهاند.
در تمرنامه ،قهرمان داستان ،تيمور است و ض ّد قهرمانان ،مردم ايران و واليهاي وهرهاي
مخت ف ايران و براق و وام ،روم و هند هستند كه تيمور به مقاب ه با آنها ميرود .در جنگنامة
كِشم و جروننامه ،قهرمان منظومه «امام ق ي خان بيگ ربيک فارس» از سرداران واه ببّاس
است و ضدّ قهرمانها ،اوغالگران پرتغالي هستند.
انسانهاي غیر طبیعي :انسانهاي غير بادي در حماسة م ّي و ديني وجود دارند و در
حماسة تاريخي كنار گذاوته ودهاند .در حماسة ديني نيز در داستانهاي تخيّ ي حضور دارند؛
چنانكه در خاوراننامه كه داستاني تخيّ ي است ،آمدهاند؛ امّا در ب ينامه نيستند .در فرامرزنامه
مردم خاورزمين كه ديو چهره هستند يا مردم جزيرة فيلگووان كه به دست فرامرز كشته
ميووند (كيكاوس292 :1382 ،ت  )296ض ّد قهرمانهاي غير بادي هستند .همين ض ّد قهرمانها
در منظومة خاوراننامه نيز در سپاه پيل گووان (خوسفي120 :1382،ت )122و انسانهاي آدمخوار
(همان )185 :ديده ميووند.
حذف ضدّ قهرمان حیواني و عناصر طبیعت در حماسۀ دیني و تاریخي :بناصر طبيعت
در حماسة م ّي ،به بنوان ض ّد قهرمان ظاهر ودهاند ،به اين صورت كه در مسير قهرمان براي
پيروزي مانع ايجاد ميكنند .در فرامرزنامه ،خان چهارم و پنجم ،گرما و سرما ضدّ قهرمان هستند.
فرامرز با سپاهش سه روز در گرما راه رفت و بعد از سه روز در كنار جويي اطراق كرد؛ امّا از ابر
سياه برف باريد و همه جا يخ بست ،آنها به درگاه خدا ناله ميكنند و سه روز و سه وب در
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برف راه ميروند تا به دوت پر آب و گل ميرسند و از خطر مرگ رهايي مييابند (كيكاوس،

 407 :1382ت .)408
در ضدّ قهرمان حيواني ،حيوانات با قهرمان جنگ ميكنند .در بانوگشسبنامه ،وير جادو با
بانو ميجنگد و كشته ميوود .در فرامرزنامه گرگ ،مار ،اژدها ،كرگدن و وير ،حيواناتي هستند
كه فرامرز و قهرمان ياريگران به نبرد آنها ميروند و همه را ميكشند .اين ضدّ قهرمان در
حماسة ديني و تاريخي وجود ندارد ،فقط در خاوراننامه كه داستان تخيّ ي دارد ،امام ب ي(ع) و
قهرمان ياريگران با وير ،پيل ،اژدها و گرگ مبارزه ميكنند.
دگردیسي ضدّ قهرمانهاي اهریمني و فراطبیعي در حماسۀ دیني و تاریخي:
موجودات فراط بيعي و اهريمني ،نيروي ورّ اسطوره است كه اغ ب به صورت ضدّ قهرمان ديو،
اژدها و جادو ظاهر ودهاند و در حماسة م ّي ديده ميووند؛ البتّه همين موجودات در دگرديسي
به وخصيتهاي انساني ض ّد قهرمان نيز تبديل ودهاند؛ چنانكه در تبديل اسطوره به حماسه،
ديوان و اژدهايان به تورانيان؛ و ايزدان و فروتگان به وهرياران زميني تبديل ودهاند (كارنوي،
 .)116 :1383امّا هم چنان به صورت ض ّد قهرمان در حماسه حضور دارند .در بانوگشسب ،بانو در
جنگل وير جادو را كه در واقع واه جنّيان بود ميكشد (بانوگشسبنامه .)57 :1382 ،در فرامرزنامه،
فرامرز «كنّاس ديو» كه دختران واه هند را ربوده بود ،ميكشد (خسروكيكاوس.)103 :1382 ،
سيهديو كه دختر واه كميال را دزديده بود ،ميكشد (همان ،)277 :در كالن كوه با سپاه ديو و
جادو مواجه ميوود و آنها را وکست ميدهد (همان363 :ت  .)366همچنين با مر وگفت
غولپيکر و با اژدها ميجنگد (همان 310 :ت .)313
اين موجودات فراطبيعي در منظومة خاوراننامه كه منظومهاي تخيّ ي است ،ديده ميوود و
در منظومههاي ديگر حذف گرديده است .هفت خاني كه در فرامرزنامه ميبينيم و وبيه هفت
خان رستم است ،در اين منظومه نيز آمده است .امام ب ي(ع) در كوه ب ور ،با سپاه ديوان و اژدها
و جادو ميجنگد (خوسفي .)190 :1382 ،يا حضرت ب ي(ع) و قهرمانان ياريگر به حصارهايي
ميرسند كه ط سم و جادو و موجودات اهريمني به مقاب ة ايشان ميآيند .مالک در رفتن به
حصار برنج در راه با ط سماتي چون ديو سياه ،اژدها ،وير و پيل مواجه ميوود و مبارزه ميكند
و سرانجام با جادو ،اسير دست زال ميگردد (همان .)250 :امام ب ي(ع) براي نجات مالک از ط سم
جادو به دنبال او ميرود و با افسون زال ،چوبي تبديل به اژدها ميوود و حضرت با ذوالفقار آن
را ميكشد (همان.)255 :
در حماسة تاريخي ،موجودات وهمي و فراطبيعي از ضدّ قهرماني درآمدند؛ امّا در دگرديسي
وخصيت تاريخي به اين نامها ناميده ميوود .بايد گفت ديوان بعد از حماسة م ّي همچنان در
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انواع حماسه وجود دارند و حضور آنها به صورت خود ديو يا اوخاص ديوصفت آمده است .در
واقع تکرار اين موجودات در حماسة تاريخي در حافظة جمعي ،وخصيت تاريخي ،انگارة اساطيري
قهرمان در اسطوره است و به گفتة الياده حافظة جمعي به وخصيت تاريخي دورانهاي جديد،
معني و ابتباري ميبخشد كه بايستة اوست؛ يعني فرد تاريخي را به صورت قهرماني حماسي در
ميآورد كه نمونههاي ازلي را تق يد ،و افعال مثالي را تکرار ميكند (الياده88 :1365 ،ت .)90
در ب ينامه ،تمرنامه و جنگنامة كشم و جروننامه ،قهرمانها با هيچ موجود وهمي مبارزه
نميكنند؛ امّا در توصيف ضدّ قهرمانها ،صفات ديو و اژدها تکرار وده است .براي نمونه در
تمرنامه ،تيمور ،قبچاق را اژدها ناميده است:
بنتتان كرد بر بتتاد صتتتترصتتتتر رهتتا

بتته انتتداز آن ستتتتهتتمتتگتتيتتن اژدهتتا
(هاتفي خرجردي)192 :1398 ،

در جنگ با قيصر در وصف سپاه آنها صفت «ديوساران» آورده است:
از آن ديتتوستتتتاران يستتتتار ستتتتپتتاه

يتتکتتي كتتوه آهتتن در ابتتر ستتتتيتتاه
(همان)292 :

در ب ينامه ،امام ب ي(ع) به ط حه كه با جانشيني امام مخالف است و گرايش به بايشه دارد
ميگويد« :دلت را بر ديو دومن مکش» (ربيع. )9 :1390 ،
در جنگنامة كشم و جروننامه ،وابر توپ دومن را به اژدها مانند كرده است:
بتتود تتتوپ چتتون اژدهتتاي دمتتان

كتته بتتر ق عتته داران بتتود پاستتبان
(قدري)147 :1384،

يا سپاه دومن را افراسياب ناميده است:
بتته متتانتتنتتد افتتراستتتتيتتاب زمتتان

به نقب اندرون ود گذارا گذران
(همان)133 :

 -2کنش هاي ضدّ قهرمانان
در حماسه ،مهمترين محوريّت ارتباط ضدّ قهرمان با قهرمان ،جدالگري است .انواع ض ّد
قهرمان مانند تمرتاش و خواستگاران بانو در بانوگشسبنامه؛ در فرامرزنامه واه كيد ،طورگ
توراني ،تجانوي هندي ،ده په وان ،راي هند ،مهارک ،په وانان هندي ،واه جزيرة فراسنگ؛ در
ب ينامه ،اصحاب ناكثين و قاسطين؛ در خاوراننامه ،واهان سرزمين خاور ،سرزمين قهرمان،
ساحل زمين و قام كه با سپاه اسالم ميجنگند؛ در تمرنامه افردي چون ميرحسين والي ب خ،
اصفهانيان ،قبچاقيان كه با دلي پر از كينه ،ايکوتمر را ميكشند و تيمور همه را ميكشد ،واه
منصور و غيره .در جنگنامة كشم و جروننامه ،سپاه پرتغاليها ،همگي در جايگاه ض ّد قهرمان

بررسي تحوّالت ضدّ قهرمان در حماسههاي ملّي ،دیني و تاریخي ...

67



جدالگر قرار دارند .اين ضدّ قهرمان به جنگ رودررو با قهرمان آمدهاند .موجودات اهريمني و
فراطبيعي و حيوانات نيز در اين گروه قرار دارند .ضدّ قهرمانهاي ياريگر نيز در جدال با قهرمان،
ياريگران ضدّ قهرمان اص ي هستند كه اغ ب سپاهيان و په وانان لشکر ميباوند و كنش ضدّ
قهرمان اص ي را انجام ميدهند.
كنش مشاور و ص حط ب ،كنش ديگر ضدّ قهرمانها است كه اغ ب از سوي ضدّ قهرمانهاي
ياريگر انجام ميوود و ضدّ قهرمان اص ي كمتر اين كنش را دارد .اين ض ّد قهرمان در حماسه
م ّي ،پيران ويسه ،وزير افراسياب است كه ويژگي خردمندي و دانايي دارد و سعي دارد جدال را
با ديپ ماسي حل كند .در بانوگشسبنامه ،وقتي ميبيند بانو و فرامرز به سرزمين توران آمدند،
از د ِر ص ح ميآيد و به مهماني آنها ميرود .به بقيدة او ص ح بهتر از جنگ است كه «مگر بيخ
كين از جهان بركنيم» (بانوگشسبنامه .)90 :1382 ،در آن مهماني ،ويده پسر افراسياب باوق بانو
ميوود و پيران با آگاهي از بشق ويده ،متوجّه بواقب ناگوار آن ميگردد و او را به نزد افراسياب
مي برد .افراسياب ،تمرتاش را براي جنگ با رستم و آوردن بانوگشسب ميفرستد؛ بانو تمرتاش
را ميكشد و افراسياب خودش قصد جنگ ميكند؛ امّا پيران او را منصرف ميسازد.
در فرامرزنامه ،وزير واه كيد براي ص ح نزد فرامرز ميآيد و تقاضاي بخشش ميكند .او كه
قدرت فرامرز را وناخته ،به كيدواه توصيه ميكند «مکن جنگ و پيرامن بد مگرد»
(خسروكيكاوس.)160 : 1382،
در ب ي نامه ،كنش ص حط بي وجود ندارد و دومنان زماني كه وکست ميخورند كنش
حي هگري ميگيرند و ص ح آنها از روي حي ه است ،چنانكه در جنگ صفّين ،معاويه به ياري
بمرو باص حي ه به كار بردند .در خاوراننامه وزير واهان و گاه همسرانشان ،در نقش ض ّد
قهرمان ياريگر ظاهر ودهاند كه قهرمان اص ي را از جنگ با امام ب ي(ع) منع كردهاند.
در تمرنامه ،كنشهاي ض ّد قهرمانها كمتر است و تنها كنش جدالگري ديده ميوود كه
قهرمان با وکست سريع آنها به مقصود ميرسد .در جنگنامة كشم و جروننامه ،فرماندة
پرتغاليها وقتي وکست را احساس ميكند ،با كنش ص حط بي با قهرمان ارتباط ميگيرد كه
قهرمان نميپذيرد.
كنش ديگر ،كنش جادوگري است كه فقط در حماسة م ّي و خاوراننامه كه تأثيري مستقيم
از حماسة م ّي دارد ،ديده ميوود و در حماسة تاريخي كنار رفته است .در بانوگشسبنامه،
فرامرزنامه و خاوراننامه ،ط سمات و جادو از ويژگيهاي خارقالعادگي ضدّ قهرمانان است كه
براي نيل به مقصود سر راه قهرمان ميگذارند.
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د قهرمانان
 -3ویژگي هاي ض ّ
در ويژگيهاي ضدّ قهرمانها از نظر چهرة ظاهري ،رفتار ،اخالق ،نژاد و هويّتشان در حماسهها
اوتراک وجود دارد و اختالف آن كمتر است .در حماسههاي م ّي ضدّ قهرمانها چهرة منفور
دارند و نژاد آن ها اهريمني و انديشه و كرداروان بد است .در حماسة ديني با تغيير اهورايي و
اهريمني به كافر و مس مان تبديل ودند و در حماسة تاريخي با تأثير از حماسة م ّي يا ديني
خطابها آمده است .در اين حماسهها دو ويژگي زير براي ضدّ قهرمانها تکرار وده است:
بدنژاد و بداندیش و اهریمني بودن :در اين ويژگي ،خطابهايي كه قهرمانها نسبت به
ضدّ قهرمان ها دارند ،صفات بدنژاد و بدانديش ،اژدها و ديو تکرار وده است .در بانوگشسبنامه،
د قهرمان صوري است ،صفت «بدنژاد» (بانوگشسبنامه:1382 ،
بانو در مقابل پدرش ،رستم كه ض ّ
« ،)68ديو سفيد» و «ديو دون» (همان )71 :را به كار برده است .در معرفي رستم به زال ميگويد:
«تو گويي كه اژدها بُد به جنگ» (همان .)78 :يا تمرتاش كه ضدّ قهرمان توراني است ،خود را از
نژاد اژدها معرفي ميكند« :به زور و هنر اژدها پشت من» (همان .)101 :در فرامرزنامه ،فرامرز در
مبارزه با واه هندي به او ميگويد« :هندي بدنژاد» (خسروكيكاوس .)138 :1382،در خطاب به
طورگ ،صفت «بدانديش» را به كار ميبرد (همان .)190:حتّي افراسياب در نکوهش طورگ مي-
گويد« :ناكس بدرگ بد نژاد» (همان« ،)192 :بد بد نژاد» (همان .)193:فرامرز به ض ّد قهرمان
«تجانوي هندي» ميگويد« :بدكنش ديو تيره روان» (همان .)212:در مورد مهارک از زبان راي
هند خطاب «بد رگ بد تن بدنژاد» (همان« )236 :مهارک بدنژاد» (همان )257 :را ميگويد.
در مقابل ،قهرمان ها بر نژاد پاک و نسب په واني خود تأكيد ميكنند .در بانوگشسبنامه و
فرامرزنامه ،نژاد رستم داوتن آنها مکرّر آمده است« :من آن رستم زال را دخترم» (بانوگشسب-
نامه« .)69 :1382،فرامرز پور تهمتن منم» (همان .)83 :در فرامرزنامه ،فرامرز در نامهاي كه به ض ّد
قهرمان _كيد واه هند_ مينويسد ،در معرّفي خود ميگويد:
ز نتتتزد فتتترامتتترز گُتتترد دلتتتيتتتر
ز جتتنتتگتتي نتتريتتمتتان ستتتتام ستتتتوار

نتتژاد وي از رستتتتتتتم زال وتتتتيتتر
پتتدر بتتر پتتدر پتتهتت تتو و نتتام دار
(كيكاوس)128 :1382،

در ب ينامه اصطالح ناكثين (پيمانوکنان) و قاسطين (ستمگران) براي دومنان به كار رفته
است ،امّا ويژگيهاي بدنژادي و ديو بودن نيز فراواني دارد؛ مانند صفتهاي «بمرو دون»
(همان« ،)4:بدنژاد» (همان« ،)63 ،45:بدسگاالن» (همان« ،)48:ديو دون» (همان« ،)64:مروان دون»
(همان« ،)65 :گبر دون» (همان«، )66 :پور سفيان دون» (همان« ،)68 :پور سفيان دومن نژاد»
(همان« ،)70 :باص دومننژاد» (همان« ،)85 :ديو لعين» (همان )99 :و  ...تکرار وده است .در
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مقابل امام ب ي(ع) با صفتهايي مانند «وير فرّخ نژاد» (همان« ،)69 :يل پاکزاد» (همان،)83 :
«حيدر پاکدين» (همان )84 :توصيف كرده است.
در خاوراننامه نژاد برب ستوده وده است .ابن حسام در وصف امام ب ي(ع) صفت تازي دلدل
سوار آورده است (خوسفي .)291 :1382،و از زبان حضرت در معرّفي خودش ،صفات حيدر و وير
خدا گفته است« :منم مير سيّاف ومشير زن» (همان« ،)92 :منم حيدر و وير پروردگار» (همان:
 )168و ف ّر واهي نيز دارد« :همه ف ّر و فرهنگ و فرازنگي» (همان .)123:در مقابل ض ّد قهرمانها،
ديوزاده ،بدنژاد و بد انديش هستند« :ديوزاده سوار» (همان« .)292 :زبان برگشاد كاي بدنژاد»
(همان« .)73 :بدانديش پاسخ نياورد باز» (همان« .)108 :سپاه بدانديش را كرد پست»( .همان:
« ،)162بدانديش را روز وارون كنيد» (همان« .)163 :بدانديش را دل پر از بيم ود» (همان.)293 :
يا صفتهايي كه مضمون ديني دارد ،مانند «ستمكاره قطّار» (همان« .)84 :ستمكاره تهماس»
(همان.)207 :
در تمرنامه نيز صفت بدانديشي و اهريمني براي ض ّد قهرمان تکرار وده است .در وصف تغ ق
تمرخان ،تركيب «سهمگين اژدهاي دمان» به كار برده وده است (هاتفي خرجردي.)63 :1398،
ميرحسين والي ب خ صفت «تيزدندان» (همان )67:و صفت «بدانديش» (همان )70 / 69 :دارد .والي
خوارزم هم «بدانديش» است (همان .)83 :در وصف گردنكشان تبريز «گريزان بدانديش ز
آوازهاش» (همان )125 :آورده است .همچنين ديگر ض ّد قهرمانها« :بدانديش را ديد پنهان در
آن» (همان« .)70 :بدانديش غافل در آن روي آب» (همان« )174 :بدانديش را لشکر غم رسيد»
(همان« .)245 :كه كرده بدانديش در كينه كند» (همان .)251 :والي مازندان در مقابل تيمور
لشکرآرايي ميكند ،او و سپاهيانش ،صفت ديو دارند «به جنبيد از آنجا به خيل گران /به تسخير
ديوان مازندران» (همان .)122 :از زبان تيمور در وصف هنديان كوهستان ميگويد« :همه
ديوساران ژوليدهموي (همان .)205 :در جنگ آنها را اژدها و ديو خطاب ميكند «بکشتند چندان
از آن ديو و دد» (همان .)209 :و «ز ديوان رهزن بپرداخت راه» (همان.)210 :
در مقابل ،تيمور صفت «رويينهتني» دارد (همان .)62 :و چون په وانان حماسي ،تنومند است
(همان . )61 :حتّي صفات په وان ايراني را دارد ،هاتفي او را «صاحبقران فريدوناساس» (همان:
 )144و لشکريانش را رستم و باالتر از رستم خطاب كرده است (همان .)145 :در وصف نژادش نيز
او را «قراخان نژاد» (همان« ،)146 :نژادان ترک» (همان« ،)158 :جغتانژاد» (همان162 :و )190
ناميده كه در مقابل او ض ّد قهرمان «بي خرد بينژاد» (همان )242 :است.
در جنگنامة كشم و جروننامه ،توصيف ها با نگرش ديني آمده است و اطالق صفت كافر و
گبر بر ض ّد قهرمانها ،فراواني دارند؛ امّا در اطالق ويژگيها ،بدذاتي و ووم بودن تکرار وده است.
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اصطالحهاي «گبران ووم»( قدري« ،)4: 1382،كافر بدنهاد» (همان« ،)5:فرنگان ووم سگ
بدسگال» (همان« ،)7:مرتد نابکار لعين» (همان« ،)131 :كافران لعين» ( )132پر تکرار است:
ز بتتدذاتتتي آن ستتتتگتتان لتتعتتيتتن

كتته نتتاپتتاک بتتودنتتد و نتتاپتتاک ديتتن
(همان)100 :

تنومندي و بزرگي :ضدّ قهرمانها به ويژه ض ّد قهرمانهاي فراطبيعي و موجودات اهريمني
در حماسة م ّي و ديني ،بظيمپيکر ،قوي و نيرومند هستند و قهرمان با كنار گذاوتن آنها،
قدرت په واني و قهرمانياش را نشان ميدهد .در فرامرزنامه در وصف مار جووا گفته است:
«چهل زرع بود از دمش تا به سر /دهانش به مانندة قارتار /وود زهر بيهوش از آن زهرمار /دو
چشمش مهي تر ز گيتي گهر» (خسروكيكاوس .)119 :1382،در وصف سپاه كرگدنها گفته است:
«يکايک همه ژنده پيالن به تن» (همان .)123:و در وصف «تجانو» ،په وان هندي« :يکي په وان
بد تجانو به نام /چو ديو بد آن سهمگين ديو زوت /به باال ز سي رش بدي او فزون /چو پيالنش
دندان ،دو ديده چو خون» (همان .)209 :و در وصف مر گفته است« :درازي و پهناش باود دو
ميل /گريزان ز چنگال او وير و پيل» (همان.)310 :
ض ّد قهرمانان انساني نيز تنومند و په وان هستند .در بانوگشسب در معرّفي تمرتاش آمده است:
«كه بودي دلير و بسي زورمند /به توران نبد مرد همتاي اوي /چهل تن نبرداوتي پاي اوي /دلير
و جهانگير و با راي و كام» (بانوگشسبنامه .)97 :1382 ،در منظومة فرامرزنامه ،طورگ (از
خويشاوندان افراسياب) را چنين وصف ميكند« :يکي په وان بود نامش طورگ /دلير و سرافراز
و گرد سترگ» (كيكاوس.)181 :1382،
تنومندي ض ّد قهرمانها در ب ينامه و خاوراننامه هم تکرار وده است ،ولي اغراقهايي كه در
حماسة م ّي وجود دارد ،در اين منظومهها كمتر است .در خاوراننامه موجودات فراطبيعي،
په وانهاي سپاه ضدّ قهرمان تنومند هستند؛ در وصف په وان زنگي گفته است:
يکتتي تنتتد زنگتتي در آمتتد چتتو قتتار

چتتو كتتوهي كتته بتتر كتتوه گتتردد ستتوار
(خوسفي)80 :1382 ،

در وصف قطّار «گرانمايه قطّار جنگآزماي» (همان .)86 :در قدرت ص صال ميگويد« :چو من
چرخ چاچي بگيرم به چنگ» (همان .)283 :امّا در حماسة تاريخي ض ّد قهرمانها كمتر صفت
تنومندي دارند .در تمرنامه ،توصيف تنومندي از آنها نيست .در جنگنامة كشم و جروننامه،
تأكيدي برآن نشده است؛ امّا صفت رستم بودن و وير بودن ديده ميوود ،براي نمونه در بيت
زير در وصف فرنگان گفته است:
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بماننتتتدة نتتترّه وتتتير آمدنتتتد
(قدري)11 :1384،

 -4اهداف جدال قهرمان با ضدّ قهرمان
جدال با ض ّد قهرمانها در متون حماسي در سه حالت است:
1ت ضدّ قهرمان به مقاب ه با قهرمان ميآيد و مبارزه ميكند.
2ت قهرمان به مقاب ة ض ّد قهرمان ميرود.
3ت ضدّ قهرمان با قهرمان كاري ندارد؛ ب که قهرمان در مسير حركت سفر با او مواجه ميوود
و مقاب ه ميكند.
جدال اين وخصيتها در حماسة م ّي نيز بر بنياد اسطوره ،تقابل خير و ور است .در اساطير
هر قومي همواره يک اسطورة واخص وجود دارد كه بر همة روايات اساطيرياش ميتابد و
وناخت اين اسطورة مادر ،روونگر رسالت و محتمال ًسرنووت فرهنگي آن قوم است
(ستاري .)24 :1388،و «اسطوره پيکار بي امان ميان نيکي و بدي ،روونايي و تاريکي كه سرانجام
به پيروزي اهورا بر اهريمن و فروکرد (نوسازي نهايي جهان در آخر زمان) ميانجامد ،جان كالم
در فرهنگ اساطيري ماست» (ستاري . )51 :1388،در هر نوع حماسي ،همين اسطورة مادر تکرار
وده است؛ امّا بازتعريف جدال قهرمان و ضدّ قهرمان و تقابل خير و ور بعد از حماسة م ّي،
دچار تحوّالت جامعهوناختي وده است.
در بانوگشسبنامه و فرامرزنامه كه نمونة حماسة م ّي هستند ،رفتار ض ّد قهرمانها با انگيزة
ورّ همراه است .در بانوگشسبنامه ،تمرتاش ،الف جنگاوري ميزند و از جنبة زنانگي بانو را به
ناتواني در برابر مردان تحقير ميكند .بانو در مقابل اين ياوهگويي:
برآوفت ازين گفته بانوگشسپ
ز بيمش نهان ود به زير سپر
برون كرد از ترگ خود سرش

ز جا جست مانند آذرگشسپ
روان تيغ تيز از سپر ود بدر
ببرّيد سر تا به سر پيکرش
(بانوگشسبنامه)102 :1382 ،

در فرامرزنامه ،فردي از طرف نوواد (واه هند) كه باجگزار ايران است ،از راه ميرسد و از
كيکاووس براي دفع دومنان ياري مي خواهد .فرامرز دواط بانه براي كمک به او به هند ميرود
و با ض ّد قهرمانهاي ورور مبارزه ميكند و پيروز ميوود.
در منظومة ب ينامه و جنگنامة كشم ،ضدّ قهرمانها حم ه ميكنند و قهرمانها به مقاب ه
ميروند؛ امّا در حماسة خاوراننامه و تمرنامه ،قهرمانها خودوان اقدام به سفر ميكنند و با ض ّد
قهرمانها روبهرو ميووند .در خاوراننامه ميان سركردگان سپاه اسالم بر سر اينكه كدام يک
جنگاور هستند ،مجادله ميوود .دو نفر از آنها ت سعد وقاص و ابوالمحجن ت به خاور زمين سفر



72

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

ميكنند و با ضدّ قهرمانها روبهرو ميووند و گرفتار ميگردند .پيامبر اسالم(ص) ،حضرت
ب ي(ع) را به دنبال آنها مي فرستد و بدين وسي ه حضرت در سفر به سرزمين خاور با ضدّ
قهرمانها مبارزه ميكند.
در تمرنامه ،كامالً بنياد خير و ور با انگيزههاي وخصي در جدال به هم ريخته است ،تيمور
همچون په وانان حماسي توصيف وده؛ در حالي كه در واقعيّت تاريخي يک فرد خونريز است
كه با كشورگشايي به قتل و غارت مردمان بي گناه پرداخته است .در اين جدالها بر اهداف ذيل
با تفاوتهاي ماهيّتي تأكيد وده است:
کینهجویي :در حماسة بانوگشسب ،وقتي رستم در قالب ض ّد قهرمان صوري از طرف تورانيان
به مبارزه با فرزندان ميرود ،بامل كينه در دومني آنها تکرار ميوود« .ز كينه دهانشان پر از
گرد ود» (بانوگشسب نامه« .)74 :1382،ببودند از كينه همچون پ نگ» (همان« .)75 :بکوويم با
دومن كينهخواه» (همان« .)78 :پر از كينه نزديک بانو رسيد» (همان« .)73 :همان بانو از كين
گرفتش كمر» (همان« .)80 :فرا رفت پيش زواره به كين» (همان« .)81:كه گر كينه ورزند ما آن
كنيم» (همان« .)89 :تو گفتي به كين رزمساز آمدند» (همان .)89 :در فرامرزنامه نيز تمام مبارزات
فرامرز با ديو و اژدها و واهان هند ،به دليل كين است كه در هر بار ،مبارزه از جانب طرفين
تکرار ميوود؛ به ويژه در مبارزه با ضدّ قهرمان انسان ،بقيده اين است:
كستتي كتتو ستتر كينتته ختتارد همتتي

زمانتتتته بتتتتدو تيتتتتغ بتتتتارد همتتتتي
(كيكاوس)161 :1382،

فرامرز وقتي به كشتن كنّاس ديو ميرود ،ميگويد« :كه خود گُرز كين برفرازم به كين»
(فرامرز .)103يا در جنگ با اژدها «ز كينه بجوويد و پيشش دويد» (همان.)105 :
در ب ينامه دو لشکر با هدف كينهورزي ،مقابل هم قرار گرفتهاند ،ابتدا دومنان جانشيني
امام ب ي(ع) را از كينه قبول نکردند:
ولتتتتيکن نکردنتتتتد از كتتتتين ط تتتتب
ز وتتتورا نگتتتويم ستتتخن بتتتيش از ايتتتن

رضتتتتاي وصتتتتيّ پيمبتتتتر ،بتتتترب
چتتتو دارد كمينگتتته خداونتتتد كتتتين
(ربيع)2 :1390،

در ميدان جنگ نيز دليل كينه تکرار وده است:
ز كتتتين طبتتتل جنگتتتي فتتترو كوفتنتتتد

بتتته تيتتتغ آتتتتش كتتتين برافروختنتتتد
(همان)39:

در خاوراننامه ،واه خاوران ميگويد«:مگر كينة خويش بازآورم» (همان .)110 :زال ميگويد:
«بخواهم ز حيدر بسي كينهها» (همان .)251 :په وان جمشيدواه خطاب به مالک ميگويد« :تو
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را من كنون كينهخواه آمدم» (همان .)143 :امام ب ي(ع) به سپاه كفّار ميگويد« :بدين كينه
اكنون ميان بستهام» (همان .)100 :هر دوگروه با كينه با هم ميجنگند« :يکي رزم كردند با كين
دل» (همان.)158 :
در حماسة تمرنامه نيز تيمور «وارث تخت توران زمين» (هاتفي خرجردي )135 :1398،است كه
با كينه مقابل ضدّ قهرمانانش به جنگ ميرود:
بتتتتته ستتتتتوي ستتتتتمرقند آورد روي

ستتتپاهي بتتته او پتتتر دل و كينتتتهجوي
(همان)63 :

البتّه رسالت كينهورزي او متناقض با رسالت تقابل خير و ورّ قهرمان و ض ّد قهرمان در اسطوره
و حماسههاي م ّي است .وي بعد از تولّد پسرش آرزوي فتح كشور ايران ميكند:
بتتته آهنتتتگ ايتتتران بنانتتتتاب وتتتد

متتته فتتتتحش از نتتتو جهانتتتتاب وتتتد
(هاتفي خرجردي)102 :1398،

از تورانيان مي خواهد كه براي كشورستاني لشکر آماده كنند و ميگويد:
قنابتتتت نتتتدارم بتتته تتتتوران و بتتتس

بُتتتتود م تتتتک روي زميتتتتنم هتتتتوس
(همان)103 :

بعد از ايران هم تمايل پيدا ميكند هندوستان را بگيرد و بعد روم و م ک برب و چين كه در
راه چين از دنيا ميرود .او خود را چنان باال مي بيند كه ميگويد:
اگتتتتر بشتتتتنود صتتتتيتم افراستتتتياب
چتتو بتتر رستتتم آرم بتته ايتتران كمتتين

بتتر آرد ستتر از ختتاک تتتوران ز ختتواب
ز ترستتتم نهتتتان تتتتر وتتتود در زمتتتين
(همان)269 :

در محاربه با ميرحسين ت والي ب خ ت ميگويد والي آتش كين انگيخته است« :برانگيخت آن
آتش كين ،ورار /كه سوزد تن خصم در كارزار» (همان .)68 :باقبت والي را ميكشند« :بکشتند
و رستند از كينهاش» (همان .)70 :وقتي اصفهانيان تركان جنگاورش را كشتند با «رخ از آتش
كينه افروخته » (همان )128 :به جنگ ميرود و آنها را قتل بام ميكند و هاتفي ميگويد« :به
ومشير كين كشته ود فتنهگر» (همان.)130 :
در جنگنامة كشم و جروننامه ،بامل كينه ،در حم ة هر دو طرف تکرار وده است ،در وصف
پرتغاليها گفته است:
ستتر آن ستتپه بُتتد كپيتتتانتمر

دلتتي داوتتت از كينتته و خشتتم پتتر
(قدري)5 :1384،

در وصف نواّب در مقابل دومن گفته است:
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چتتو او درگتته جنتتگ كتتين آورد

ستتتر چتتترخ را بتتتر زمتتتين آورد
(همان)13:

مقابله با اهداف توحیدي و دیني :خواستة ديگر قهرمان در جدال با ض ّد قهرمان طبق
منظومههاي بررسي وده ،دبوت قهرمان به دين يکتاپرستي و اسالمي است كه ض ّد قهرمان در
صورت پذيرش آن ،بخشيده ميوود .نمونة آن در حماسة م ّي ،در فرامرزنامه آمده است .فرامرز
واهان هند را به دين يکتاپرستي دبوت ميكند .او بعد از تس يم كيدواه ،وي را به دين يزدان
دبوت ميكند؛ امّا كيد در ابتدا نميپذيرد و فرامرز چندين بار با برهمن مناظره ميكند ،تا اينكه
برهمن دين را ميپذيرد (كيكاوس171 :1382،ت  )172و كيدواه نيز مجاب ميوود و يکتاپرست
ميگردد:
در آمتتتد بتتته ديتتتن خداونتتتد هتتتور
ز روي جهتتان جم تته بتتتهتتا وکستتت

كتته يتتکستتان بتترادر بتتود پيتتل و متتور
همتتته بتتتتگران را يکايتتتک بخستتتت
(همان)172:

دبوت به دين اسالم حقيقي و مبارزه با اسالم جاه ي در ب ينامه ،هدف اص ي مبارزة قهرمان
با ض ّد قهرمان است .در خاوراننامه نيز حضرت ب ي(ع) هر جا ميرود ،اهالي را دبوت به اسالم
ميكند و در جدال با ض ّد قهرمان سخن او اين است كه «چو مؤمن وديد از من ايمن وويد»
(خوسفي« ،)183 :1382،هر كاو مس مان وود ،همه كارش از من به سامان وود» (همان.)242 :
فقط در جنگنامة كشم و جروننامه ،مبارزه با كافر و بيرون راندن از كشور هدف جدال قهرمان
با ضدّ قهرمان است كه سرانجام با وکست ضدّ قهرمان تمام ميوود .در تمرنامه ،انگيزة اص ي
تيمور ،كشورگشايي است كه كامالً با حماسة م ّي و ديني متناقض است؛ امّا انگيزة گسترش
دين در ديار غير اسالمي نيز مورد نظر تيمور بوده ،همانگونه كه در انگيزة سفر به هندوستان
و فتح آنها ،گسترش دين را بهانه ميكند:
مجوستتتتتي و نصتتتتتراني و بتپرستتتتتت
برانتتتدازم از بتتتيخ و بتتتن بتتتي حستتتاب
ز رهگشتتتتتتتتهگان را در آرم تمتتتتتتتام

نمتتانم دران بتتوم هتتر جتتا كتته هستتت
پرستتتتتتتندگان آتتتتتتتش و آفتتتتتتتاب
بتتتته ديتتتتن محمّتتتتد ب يتتتته السّتتتتالم
(هاتفي خرجردي201 :1398،ت )202

 -5سرانجام ضدّ قهرمان ها
سرنووت ضدّ قهرمانها در حماسه مشخص است كه از دو گونه خارج نيست:
شكست ،مرگ و کشته شدن :ض ّد قهرمانهاي فراطبيعي ،حيوانات ،موجودات اهريمني و
جادوگران باقبت كشته ميووند و از ضدّ قهرمانهاي انساني ،جدالگران كه تس يم نميووند
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و خواستة قهرمان را قبول نميكنند ،كشته ميووند؛ مثل تمرتاش در بانوگشسبنامه ،طهورگ
در فرامرزنامه ،قطّار در خاوراننامه ،واه منصور در تمرنامه كه همگي كشته ميووند.
بخشش و صلح کردن :از انواع ضدّ قهرمان ،فقط ضدّ قهرمانهاي انساني هستند كه گهگاه
بخشيده ميووند؛ امّا در ازاي بخشش باج ميدهند و زيردست ميووند .در فرامرزنامه ،فرامرز
بعد از وکست طهورگ توراني راهي هند ميوود و از واه آنجا تقاضا ميكند كه تحت امر
كيخسرو وود و باج بدهد ،او نميپذيرد و جنگ ميكند .بعد از جنگهاي متوالي و كشته ودن
چندين په وان و سختتر ودن جنگ ،رستم به ياري فرامرز ميآيد ،راي هند را به بند ميكشد
و به ايران ميآورد ،در آنجا فرامرز دلجويي ميكند و كيخسرو راي را به فرامرز ميبخشد و
او باجگزار ايران ميگردد .در تمرنامه ،تيمور چند بار ض ّد قهرمانها را بفو ميكند .براي نمونه
وقتي بر قيصر روم غ به ميكند ،او را بخشيد و زبردست واهزادگان نشاند و م ک قيصر را به او
داد:
نستتتتتتازيدش از ستتتتتترزنش منفعتتتتتتل
وتتتويدش همتتته متتترهم جتتتانِ ريتتتش

كتته او هستتت از كتتردة ختتود خجتتل
بتتته ابتتتزاز و اكتتترامش آريتتتد پتتتيش
(هاتفي خرجردي)300 :1398 ،

در خاوراننامه وقتي كفّار مس مان ميووند ،از ض ّد قهرماني بيرون ميآيند و كينه كنار ميرود.
وقتي واه زنگي مس مان ميوود ،صفت «واه پيروز بخت» براي او آورده است (خوسفي:1382،
 .)81ولي آنها كه ايمان نميآورند ،كشته ميووند؛ مانند قطّار ديو منش كه به دست سعد
وقاص كشته ود (همان.)87 :
نتیجهگیري
در پژوهش حاضر ،تحوّالت حضور ضدّ قهرمانها در مقايسة حماسة م ّي با حماسة ديني و
تاريخي مورد تح يل قرار گرفت .سؤال اص ي تحقيق اين بود كه آيا ض ّد قهرمان حماسة ديني و
تاريخي بر بنياد حماسة م ّي صورت گرفته است؟ نتايج پژوهش نشان داد :ض ّد قهرمانسازي در
حماسة ديني و تاريخي بر بنياد حماسة م ّي صورت گرفته است؛ امّا در انواع ض ّد قهرمان ،كنش،
صفات و اهداف جدال ،تفاوت وجود دارد .در حماسة تاريخي ،بناصر حيواني ،طبيعي ،موجودات
وهمي و فراطبيعي از بنصر ض ّد قهرمان درآمدند و به جاي آن در دگرديسي ،وخصيت تاريخي
به نام و صفات اين موجودات ناميده ميوود؛ فقط در حماسة خاوراننامه كه داستاني تخيّ ي با
تأثير از واهنامه است ،اين موجودات وجود دارند ،امّا هرچه تأكيد به هويّت تاريخي ميوود،
ضدّ قهرمانها نيز وخصيت تاريخي و م موس يافتهاند.
با توجه به انواع ضدّ قهرمان ،تحوّالت آن را در موارد زير ميتوان خالصه كرد:
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حماسة م ّي :هر چيزي قاب يت ضدّ قهرمان ودن دارد.
حماسة ديني :وقتي تأثير مستقيم از حماسة م ّي دارد ،هرچيزي قاب يت ض ّد قهرمان ودن را
يافته است.
حماسة تاريخي :ضدّ قهرمانها انسان هستند و بناصر حيواني و طبيعي و موجودات فراطبيعي
از ضدّ قهرماني بيرون آمدهاند؛ امّا ضدّ قهرمانهاي انساني ،صفات موجودات اهريمني را همچنان
دارند.
كنش مشترک در انواع حماسهها ،جدالگري است .در كنار آن كنش ،ص حط بي ،حي هگري
و جادوگري آمده است كه در ارتباط با هدف و پيشروي قهرمان انجام وده است .ض ّد قهرمان
در مقابل وکست در برابر قهرمان از اين كنشها استفاده كرده است .در تحوّل ضدّ قهرماني،
كنش جادوگري در حماسه م ّي و حماسة تخيّ ي خاوراننامه است و در روايت تاريخي جاي
خود را به كنش حي هگري داده است .در صفات ضدّ قهرمانها نيز اوتراک در صفات بدنژادي
و بدانديشي در حماسهها ديده ميوود كه در مقابل ،قهرمانها از نژاد پاک و نسب په واني
هستند؛ امّا بر صفت تنومندي ضدّ قهرمانها در حماسة م ّي تأكيده وده و در حماسة ديني و
تاريخي كمتر است .در تمرنامه ض ّد قهرمان قوي نيست؛ امّا در ب ينامه و جنگنامة كشم و
جروننامه ،قدرت آنها توصيف وده است .در خاوراننامه نيز به تق يد از حماسة م ّي بر تنومندي
آنها تأكيد وده است.
در اهداف جدال ،كينه بامل اص ي كشاكش قهرمان و ضدّ قهرمان در هر سه نوع حماسه است
كه در حماسة م ّي با هدف دفاع از سرزمين و وکست دومن؛ و در حماسة ديني دفاع از دين
و وخصيتهاي غير ديني؛ و در حماسة تاريخي گاه با هدف وخصي است كه نمونة آن تمرنامه
است و گاه با انگيزة م ّيگرايي است كه نمونة آن جنگنامة كشم است .هدف ديگر ،دبوت
قهرمان به دين يکتاپرستي است كه ض ّد قهرمان در صورت پذيرش آن ،بخشيده ميوود .در
سرنووت ضدّ قهرمان ها ،كساني كه دومني آوکار دارند ،حيوانات ،جادو ،موجودات فراطبيعي
و ض ّد قهرمان انساني ورور باقبت كشته ميوود؛ امّا ضدّ قهرمانهايي كه تس يم ميووند و به
دين و خواستة قهرمان روي ميآورند ،بخشيده وده يا فرار كردهاند.
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وگردهاي جنگاوري ،حضور اسب با كاركردي اسطورهاي  -حماسي ،توصيف جنگافزارها،
يکپارچگي اقوام در رويارويي با دومنان خارجي ،وطنپرستي ،جنگاوري براي حفظ نام و
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پرهيز از ننگ ،بيّاري ،اختروناسي و پيشگويي .ميزان استفاده از كنشها و مؤلفههاي
حماسي در اين اثر قابل توجه است .برخي از اين مؤلفههاي حماسي بيناً از واهنامه گرفته
ودهاند و تأثير پذيري مسرور در به كارگيري لوازم حماسه از استاد نيز توس ديده ميوود.
در پايان بحث ميتوان اينگونه استنباط كرد كه اين رمان تاريخي با تفاوتهايي كه در مقايسه
با واهنامه دارد ،به بنوان نوع نثر حماسي ،پيوندي نزديک با سبک حماسي برقرار كرده است
و ميتوان از آن به مثابة يک اثر منثور حماسي نام برد.
کلیدواژه :ده نفر قزلباش ،حماسه منثور ،هويت م ي ،وطنپرستي.
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مقدمه
حماسه در ادب فارسي اصطالحي است براي نوع ادبياي كه مهمترين مواد محتوايي آن
را اساطير ،په وانيها ،دالوريها ،مبارزات ،آمال و افتخارات و بزرگيهاي قومي يا فردي باود،
به نحوي كه وامل مظاهر زندگي آنان گردد»( صفا )3 :1384 ،تاكنون بنمايههاي حماسي در
متون نثر كمتر مورد بررسي قرار گرفتهاست و اين پژوهشها بيشتر مربوط به آثار منظوم
بوده است .به ابتقاد نگارندگان اين مضامين در رمان تاريخي ده نفر قزلباش بازتاب يافته
است .اين اثر يکي از مهمترين و هدفمندترين رمانهاي تاريخي فارسي است و به گمان ما
ي صرف دارد .گذوته از ويوههاي روايتگري و مباحث
ظرفيّتهايي فراتر از يک رمان تاريخ ِ
مربوط به دورنمايه و سبک و وگردهاي داستاني و نسبت تخيّل نويسنده با كاربست وقايع
تاريخي -كه در اين رمان مفصل وايسته بررسياند -جنبهها و جوانب حماسي آن نيز قابل
توجه و درخور واكاوي است .وجود صحنههاي گوناگون جنگ با بيگانگان در اين رمان از يک
سو و تأكيد همزمان نويسنده آن بر بناصر و ارزشهاي م ي ايراني و مذهب تشيع از سوي
ديگر ،موجب وده است كه اين اثر وباهتهاي بسياري به يک متن حماسي منثور پيدا كند.
نشان دادن چنين ظرفيتي ،بررسي و واكاوي ب ل و بوامل اين رويکرد نويسنده را به همراه
بيان ويژگيهاي زباني و محتوايي خو ِد رمان الزام ميكند .حسين سخنيار معروف به «مسرور»
در اين رمان پنج ج دي تالش كرده است همانطوركه تصويري از ايران وکوهمند و پر قدرت
بصر صفوي را به خواننده نشان ميدهد ،به احيا و برانگيختن احساسات ناسيوناليستي و وطن
پرستي او نيز بپردازد .مسرور اين اثر را در روزگاري نووت كه ايران در نتيجة حضور غيرقانوني
بيگانگان در طول سالهاي جنگ دوم جهاني ،پايمال حوادث بسيار ودهبود و بيماري و قحطي
و گرسنگي و نااميدي ،كشور را فراگرفته بود و احياي روحية م ي و توجه به داوتههاي تاريخي
و مذهبي وطني ،الزامآور مينمود .با چنين رويکردي ،مسرور كه تاريخ ايران را خوب مي-
وناخت امپراطوري صفويه و واهان آن را كانون توجه خود قرار داد تا به مخاطبان و از جم ه
حاكمان وقت نشان دهد پادواهان صفوي با وجود تمام مشکالت دروني و بيروني ،با كاربست
دو نيروي ارزومند و كارآمد يعني مذهب و ميهندوستي توانستند ايران را از گزندهاي دروني
و بيروني حفظ كنند و حکومتي مقتدر بر پا نمايند و هرگاه يکي از اين دو نيرو فروگذاوته
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وده ،اوضاع م ک و م ت روبه پريشاني نهاده است  .مسرور در اين رمان به دنبال يک ناجي
براي وطن ميگردد و همواره بر دو بنصر م يّت(وطنپرستي) و دين تأكيد ميورزد .حضور
بيگانگان در ايران و اوغال وطن مهمترين دلي ي است كه مسرور را به استفاده از ابزار حماسه
وا ميدارد و توجه او را به واهنامه معطوف ميسازد .گو اينکه «واهنامه در بين آنکه نتيجه
و ثمرة نهضت بزرگ م ي ايرانيان در احياي مفاخر م ي بود ،خود انقالب تازهاي در تدوين

داستانهاي حماسي ايجاد كرد»( فسنقري و جعفرپور )2 :1390 ،تأثيرپذيري مسرور از واهنامة
فردوسي قابل انکار نيست و بارها ابيات واهنامه را بر زبان وخصيّتهاي داستانش جاري
ساخته است .از آنجا كه تاكنون وجه حماسي آثار منثور كمتر مورد توجه قرار گرفته است

نگارندگان در اين پژوهش تالش ميكنند به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا رمان تاريخي ده
نفر قزلباش يک حماسه منثور است و مؤلفههاي حماسي اين اثر كداماند؟ در ادامه مضامين
و كُنشهاي حماسي متن را با اواره به محتواي حماسههاي م ي نشان ميدهيم تا ارزش و
اهميّت اين اثر بيش از پيش بر خوانندگان آوکار گردد.
تا آنجا كه نگارندگان مط ع هستند نه تنها تاكنون هيچ پژوهشي درباره ابعاد حماسي رمان
تاريخي ده نفر قزلباش صورت نگرفته است ،ب که اين اثر با توجه به ارزش و اهميّت آن چندان
مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است .اكنون به معرفي پژوهشهايي كه به طور ك ي درباره
اين رمان صورت گرفته است ميپردازيم.
بررسي اوضاع اجتمابي بصر صفوي با تکيه بر رمانهاي ده نفر قزلباش و نديمه ،پاياننامة
كاروناسي ارود ،نگارش پروين ب ينژاد كاليي به راهنمايي ب ي ابوالحسني( ،1394دانشگاه پيام

نور مركز بابل) كه در آن به آداب و رسوم و مسائل اجتمابي آن روزگارچون مراسم بقد و ازدواج
و جشن پيروزي و تاج گذاري ...و مقايسه فضاي اجتمابي در دو اثر با نگاهي جامعهوناسانه
پرداخته ودهاست .پژوهش ديگري كه بخشي از آن به رمان تاريخي ده نفر قزلباش اختصاص

دارد ،پاياننامة كاروناسي ارودي است با بنوانِ واقعيّتهاي تاريخي در رمانهاي فارسي دهه
سي و چهل با تکيه بر چهار رمان دختر ربيت( ،)1331ده نفر قزلباش( ،)1335توپ()1347
و سوووون( )1348است ،به كووش راضيه ايزد و راهنمايي محمد پارسانسب( ،1394دانشگاه
خوارزمي) .در اين پژوهش با نگاه به چهار رمان ،چند و چون تحوّل رمان تاريخي فارسي
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بررسي وده و پژوهشگر به اين نتيجه رسيده است كه پرداختن به تاريخ معاصر و انعکاس
واقعيّتهاي روز ،اين رمانها را از وکل رمان تاريخي رمانتيک ،به رمان تاريخي واقعگرا نزديک
كرده است .در بحث تاريخي نيز پژوهشگر ،رويدادهاي تاريخي بصر صفوي را تنها به صورتي
فهرستگونه برومرده است و دركل تنها  16صفحه از محتواي اين پژوهش به رمان مورد
بحث ما اختصاص يافته است كه آن هم صرف ًا بررسي واقعيّتهاي تاريخي نيست ،ب که به
ساخت اجتمابي و ساخت ادبي و زباني آن هم پرداخته است .پايان نامه كاروناسيارود با

بنوانِ بررسي بناصر داستاني در رمان تاريخي ده نفر قزلباش با محوريّت وخصيّت پردازي
به كووش سيد حسن حسيني و راهنمايي منيره احمد س طاني( ،)1396دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مركز) در اين پژوهش به طور مفصّل به انواع وخصيّت و وخصيّتپردازي در اين
رمان پرداخته وده كه به نظر ميرسد در نوع خود پژوهش جامع و وام ي است .مقاله «
رمان پاورقي و تاريخ سياسي معاصر؛ خوانشي تح يل گفتماني از رمان ده نفر قزلباش»
( )1393از ببدالرسول واكري و كاظم دزفوليان .در اين پژوهش مهمترين گفتمانهاي
سياسي در مقطع زماني  1320تا  1332با گفتمانهاي موجود در رمان پاورقي ده نفز قزلباش
سنجيده ميوود.
روش ما در تحقق اين امر ،اسنادي -كتابخانهاي و مبتني بر توصيف و تح يل است؛ به
گونه اي كه پس از درک برخورداري متن از سازههاي حماسي ،به مطالعه مضامين حماسهها
و كنشهاي اسطورهاي و بخصوص حماسههاي منثور پرداختيم و سپس با مطالعه دقيق پنج
ج د رمان تاريخي ده نفر قزلباش به كشف مؤلفههاي حماسي اين اثر پرداختيم.
پردازش تحلیلي موضوع
گذري کوتاه بر ده نفر قزلباش
داستان در وهر قزوين و با ورود وتابزده بوض بيک تركمان به مسجد در لحظة پايان
خطبه نماز و خروج واه و همراهان ،آغاز ميوود .حضور سرزدة اين پيک كه يکي از بهترين
فد اييان واه بود و بيست روز قبل در التزام ركاب وليبهد محمدميرزاي صفوي مأمور هرات
ود ،خبر از وقوع يک حادثه مهم دارد .آري ،ببداهلل ازبک ،پسر اسکندر خان با چهلهزار سوار
و پياده ازبک به خراسان لشکر كشيده و در حوالي تربت حيدريّه محمدميرزا و همراهان را
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محاصره كرد ه است .تصميم نهايي واه تهماسب با تکيه بر اين انديشة بنيادي كه مهمترين
چيز حفظ آبرو است ،از دم تيغ گذراندن تمامي زنان و كودكان و همراهان وليعهد است ،چرا
كه زن و فرزند بسيار اما آبروي رفته را بوضي نيست .هجده نفر قزلباش داوط بانه مأمور بردن
اين پيغام و گذوتن از صف دومنان و وکستن محاصرة ق عه ميووند و به اين مأموريت
ميروند ...در زير ساية سنگينِ اندوه و جوالن مرگ و اسارت و تعداد فراوان كشتگان و زخمي-
هاي اطراف ق عه ،ناگهان فرياد «قزلباش رسيد» اميد و وادي را به ساكنان ق عه نويد داد.
ببداهلل خان ازبک از وجابت اين گروهِ هيجده نفره كه تنها با هشت كشته به اين پيروزي
رسيده بودند ،بسيار انديشناک ود و وبانه گريخت .در ماجراي حضور قزلباشها در ق عه و
جشن پيروزي ،اسکندر كه يکي از اين قزلباوان جان به كف است به حوري خانم ،دختري از
خاندان س طنتي دل ميبازد و داستان در كنار جنگها و رويدادهاي سياسي و خيانتها و
توطئهها ،ماجراي اين دلدادگي را نيز روايت ميكند .اسکندر ،حوري خانم را از واه تهماسب
خواستگاري ميكند و واه به ورط اجراي مأموريت يکساله اسکندر در ق عة قهقهه و نشان
دادن لياقت خود در توانايي و وفادارياش به خاندان س طنتي ،به اين وص ت رضا ميدهد.
جشن ويريني خوران آن دو دلداده برگزار ميوود و اسکندر با آگاهي از برخي مخالفتها و
موانع جدّي كه بر سر راه ازدواجشان بود و با وبدة اينكه به زودي يکسال مأموريتش به
ن صفوي ،اسمابيلميرزا در آنجا
پايان ميرسد ،راهي ق عة قهقهه ميوود كه واهزادة نافرما ِ
زنداني است؛ اما روزگار حوادث ديگري مي آفريند و مقصود بيک حامي اص ي اسکندر در راه
مکه و در درگيري با راهزنان به قتل ميرسد؛ واه تهماسب ميميرد و اسکندر ميداند كه بعد
از اين اتفاقات ،زنداني واقعي ق عة قهقهه خودِ او خواهد نه اسمابيل ميرزا ! با مرگ واه بر
سر جانشيني او ميان واهزادگان نزابي خونين آغاز ميوود .پريخانم دختر واه پنهاني براي
برادرش اسمابيلميرزا نامه مي نويسد و او را به پادواهي ترغيب ميكند؛ اما گروهي از سران
قزلباش به جانشيني حيدرميرزا گرايش دارند .اين گونه است كه اوضاع آرام ِ پنجاه سالة
حکومت تهماسبي دستخوش ناآرامي ميوود و از هر گووة مم کت قزلباش صداي نافرماني
ب ند ميوود .اسمابيلميرزا با كمک خواهر و گروهي درباري به س طنت ميرسد .او آوکارا بر

«ده نفر قزلباش» به مثابۀ یک حماسه منثور ...

85



مذهب تسنن مي رود و اين امر بر بالمان و درباريان و سران قزلباش گران ميآيد كه نبايد
مم کت ويعه به دست پادواهي سنّي بيفتد.
اسمابيل بعد از بهدست گرفتن س طنت ،به بياوي و خوشگذراني ميپردازد و با صدور
فرمان قتل و وکنجه تمامي دوستداران و جانثاران س طنت تهماسبي اوضاع مم کت قزلباش
را به ويراني ميكشاند .از جم ه اقدامات او صدور دستور قتل اسکندر و برادر خود محمد ميرزا
و فرزند با كفايت او بباس ميرزا است؛ اما اين بار پريخانم كه از كارهاي برادر خسته وده او
را مسموم مي كند و به كمک اسکندر مانع از قتل محمدميرزا وده و او را به تخت مينشاند.
محمدميرزا به پادواهي ميرسد و همسر او به بنوان م که به وبده خود براي ازدواج اسکندر
بيک جامه بمل ميپوواند و اسکندر به مقام سركردگي سپاه قزلباشها ميرسد .در اين اوضاع
مرزهاي ايران نيز دستخوش تجاوز بيگانگان ميگردد .يک طرف بثمانپاوا و توپخانة
سنگين او و طرف ديگر بادلخان تاتار و سپاه بيومارش مرزهاي كشور را مورد تجاوز و
تعدّي قرار ميدهند .در چنين ورايطي اسکندربيک به بنوان كمربسته موال ،سركردگي سپاه
جان به كفي را بر بهده ميگيرد كه از رو به رو با بثمان و و از پشت سر با تاتار نبرد ميكند.
در اين سفر امت بيک كه جوان دالوري است و در آستانه راهي قرار دارد كه اسکندر آن را
طي كرده است و براي رسيدن به معشوق خود بايد دالوري و وفادارياش را به خاندان س طنتي
ثابت كند ،در كنار اسکندر است .از اين پس بخش ابظمي از داستان ماجراي امتبيک و
تالش و دالوري هاي او در نبرد با دومن و اندوه و غصهاش در فراق معشوق است .در اين
احوال ،م کة مقتدر ايران كه اداره مم کت بر بهده اوست به قتل ميرسد .م که به امت بيک
قول وصال محبوبش را داده بود و بعد از مرگ او ،امتبيک در يأس و نااميدي فرو ميرود.
ماجراهايي كه براي اسکندر رخ داده بار ديگر در ادامه داستان براي امت بيک تکرار ميوود.
بعد از به پايان رسيدن داستان امت بيک ،يوسفواه ديگر دالور قزلباوي است كه وارد داستان
ميوود و به نبرد با پرتغاليها در جزاير جنوب ميپردازد .او نيز چون اسکندر و امت ،دل در
گروِ ياري دارد اما همانند آنها مصالح مم کت را بر خواستههاي خودش ترجيح ميدهد.
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جنبهها و کنشهاي حماسيِ رمان ده نفر قزلباش:
مطالعه رمان تاريخي ده نفر قزلباش نشان ميدهد كه اين اثر بيوباهت به يک حماسة
منثور نيست .در اين اثر كه با تأكيد بر هويّت م ي نگاوته وده و سراسر آن وصف دالوريهاي
جوانان قزلباش در نبرد با دومن و تالش براي سرب ندي ايران است ،دو بنصر مذهب(تشيع)
و م يّتِ ايراني به هم آميختهاند به گونهاي كه نميتوان آنها را جدا از هم تصور كرد و حتي
مي توان آن را تا حدودي يک حماسه ديني ناميد كه نه درباره يک وخصيت ديني ،كه در
بزرگداوت و تکريم مذهب ويعه نگاوته وده است .در ادامه ،به جنبهها و كنشهاي حماسي
اين رمان ميپردازيم.
عشق و سفر
بشق در حقيقت از جذابترين بنمايههاي متون و منظومههاي حماسي است و معموالً
نقطه آغازين داستانهاي په واني منثور ،بشق است؛ زيرا در آنها تناوري و دالوري په وانان
و زيبايي و لطافت زنان و بواطف رقيق بههم درميآميزند و از آن ميان بشق به همان درجه
از قوت آوکار ميوود كه طنطنه و وکوه په واني و رزم آزمايي(صفا .)244 :1384 ،در اين
آثار معمو ًال قهرمان به جايي دور سفر مي كند ،در طول سفر با مخاطرات بسياري رو به رو
ميگردد و در مقصد به زيبارويي دل ميبازد .در رمان تاريخي دهنفر قزلباش نيز اسکندربيک
تركمان كه براي نجات خاندان سطنتي از محاصره دومن بازم تربت ميوود ،با دالوريها و
ابمال خارق العاده او و همراهانش در نبرد با ازبکان ،خاندان سطنتي نجات مييابند .در اين
ميان ناگهان اسکندر مجروح چشمش به زيبارويي(حوريخانم) ميافتد و بر او دل ميبندد و
در همين آغاز داستان ماجرايي باوقانه وکل ميگيرد .امت بيک نيز در سرماي سخت از
بيابانهاي پهناور ببور ميكند تا به باغچه سرا و محبوبش پريناز ميرسد.
«امت بيک گفت - :برادر راهي سخت در پيش دارم ولي نميتوانم از مشکالت آن انديشه
كنم .هر چه فکر مي كنم پيمودن اين راه دراز آن هم در اول زمستان و واليات آوفته و در
هم ،بسيار سخت است اما از اين حالي كه اكنون دارم گواراتر و دلپذيرتر ميباود -...ميدانم
كه جز با زالل وصال ،آتش ووق تو خاموش نميوود و خارهاي گزنده اين بيابان پيش پاي
تو حرير است .امت بيک وسايل سفر را مهيا كرده و ( »...مسرور )484 :1383 ،يوسفواه نيز از
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واهسونهاي فارس راهي وبانکاره ميوود و در گير و دار نبرد با پرتغاليها در بنادر جنوبي
و پس از انجام مأموريتهاي سنگين خود در وکست دادن آنها ،دلدادة دختر بسيار زيبا و
وجابي ميوود كه آداب جنگ را به خوبي ميداند و به نوبي يک په وانبانو است.
در حقيقت بايد گفت بشق از درونمايه هاي اص ي اين اثر است و به كشش و گيرايي آن
افزوده؛ بهبالوه ،يکي از انگيزههاي فردي وخصيّتهاي داستان براي ورود به ميدانهاي
پرخطر جنگ و مبارزه و رفتن به سفرهاي پرخطر است ،اما نويسنده اين بشق را به بنوان
نشانهاي از حب وطن و درخدمت ميهندوستي به كار آورده است؛ بدين معنا كه نخست
ماجرايي باوقانه در زندگي وخصيتهاي داستان وکل ميگيرد و بعد در تقابلِ با بشقِ به
وطن ،دومي انتخاب ميوود و رابطة باوقانه و باطفي با معشوق ،فداي ميهن دوستي ميوود.
اسکندربيک ،امت بيک و يوسف واه از جوانان فدايي ميهن هستند كه هر كدام در رابطه
باطفي با معشوقي به سر ميبرند و گرچه سرانجام به وصال معشوق ميرسند ،اما هيچ يک
بهخاطر معشوق و ماندن در كنار او از رفتن به مأموريتهاي سختِ سياسي و جنگي و سف ِر
پرخطر به وهرهاي دور سر باز نميزنند و آن را بر باليق وخصي خود مقدم ميدارند .اين
جوانان در بشق خود پاکباخته و ثابتقدم نيز هستند؛ با آن كه گاهي سالهاي طوالني به
خاطر مأموريتهاي ميهني از معشوق بيخبر و دورند ،به پيشنهادهاي باطفي و باوقانه و
مادي زيبارويان ديگر روي خوش نشان نميدهند.
«امت بيک گفت :آه كاش يک دل ديگر هم ميداوتم آن را هم به غزاله ميباختم .اما
افسوس من تاجهاي فيروزهنشان دختران قزلباش را ازكالغيهاي مرواريدباف تاتار دوست تر
دارم – .اي بابا ،ما نديمان برخالف وما سپاهيان هر چه دل داريم يکجا نميبازيم ،ب که كمكم
مصرف ميكنيم – .آري جناب نديم باوي وما در وهرها هستيد و ميتوانيد دلتان را كمكم
مصرف كنيد اما ما مردم لشکري كار زيادي داريم و پيوسته در بيابانها و كوه و كمرها هستيم
فرصت خرده فرووي نداريم اين است كه يکجا معام ه ميكنيم (».مسرور)493 :1383،

پیشگامي زنان در ابراز عشق
از ديگر مؤلفه هاي حماسي اين اثر خواستگاري زنان از مردان است .بر حسب الگوهاي
اساطيري و په واني كهن ،معموالً په وانان و خدا زادگان ازدواج نميكردند ،ب که زنان مشتاقانه
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به آنان ميپيوستند تا از ايشان فرزندي يابند« .درباره كريشنا گفتهاند؛«زماني كه كريشنا ني
ميزد گوپيها(دختران وبانها) بياختيار ووهران خود را رها ميكردند و ويفتهوار با او در
نور مهتاب مشغول رقص ميودند ».در واهنامه نيز از اوتياق تهمينه به رستم سخن گفته
وده است (»...وميسا )62 :1387 ،مطرح كردن پيشنهاد ازدواج از جانب دختران يک سنت
حماسي است كه ده نفر قزلباش نيز ديده ميوود؛ آن هم از جانب مخدرههاي پرده نشين كه
هيچ نامحرمي را نديده و در حرمسراهاي س طنتي بزرگ ودهاند .حوري خانم از دختران
خاندان س طنتي با ديدن اسکندر در سفر تربت به او ابراز بالقه ميكند ،اسکندر كه تاكنون
لبخند هيچ دختر نامحرمي را نديده است .گويي رسالت په وان و قهرمان ،مبارزه و پيروزي
است و تع ّق و دلبستگي به زيبارويان ندارد ...« .ميداني كه من بسياري از واهزادگان را رد
كردهام اما تو را دوست دارم و از طرف من ميتواني اطمينان كامل داوته باوي...اسکندر كه
جواني سپاهي و ساده بود در مقابل اين سخنان غير مترقبه چنان كوبيده و دگرگون وده كه
نتوانست جوابي بدهد (»...مسرور )47 :1383 ،تأكيد بر پاكدامني و مردگريزبودن دختراني كه به
قهرمان ابراز بالقه ميكنند -همانگونه كه در اينجا ذكر ود -در متون حماسي نيز ديده
ميوود .پيش گامي حوري در بشق ،يادآور تهمينه واهنامه است .تهمينه هنگام گفت و گو
با رستم تأكيد ميكند كه تاكنون به كسي بشق نورزيده و با هيچ مردي ارتباط نداوته است
و فقط بهخاطر بشق به رستم چنين پيشنهادي ميدهد:
كتتتس از پتتترده بيتتترون نديتتتده متتترا

نتتته هرگتتتز كتتتس آوا وتتتنيدي متتترا

تتتترايم كنتتتون گتتتر بختتتواهي متتترا

نبينتتد جتتز ايتتن متتر و متتاهي متترا
(فردوسي)122 :1376 ،

وطنپرستي
بارزترين بنمايه انديشگاني اين اثر ،وطنپرستي است .در حقيقت اين جانفشاني تنها براي
مذهب و ابتقادات مذهبي صفويان نبوده ،ب که براي وطن و بزت و استقالل آن نيز هست و
راوي براي نشان دادن اين روحيه از بزرگترين اثر حماسي و م ي ايران بهره ميگيرد و
رجزخواني په وانان واهنامه را بر زبان وخصيتهاي داستان جاري ميسازد.
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ز تتتوران بتته ايتتران ز ايتتران بتته تتتور

بتتتتراي تتتتتو پيمتتتتودم ايتتتتن راه دور

مبينتتتتاد هرگتتتتز جهتتتتانبين متتتتن

گرفتتتته كستتتي بتتتوم و آيتتتين متتتن
(مسرور)47 :1383 ،

خوانندة رمان همه جا با جم ة « جان من براي حفظ خاک ميهنم چه ارزوي دارد؟»
روبهرو ميوود و سربازاني كه از آنان با بنوان «جوانان جان به كف قزلباش» ياد ميوود ،با
دست خالي به مه کههاي پر خطر نبرد با دومنان و متجاوزان خاک وطن ميروند« :هر وقت
درفش پر افتخار قزلباش به اهتزاز درآيد و آسمان باصفاي ما را بيارايد همه از جان و دل در
سايه او ميايستيم و از هزاران سپهكشي مانند ببداهلل ازبک باک نداريم .ما در انتظار فرماندهي
پاکنهاديم تا نقد جان را نثار راهش سازيم و در نرد خدمتش مهرة محبت دربازيم .از تو به
يک اواره از ما به سر دويدن(».همان .)850 :در ماجراي مقاومت مردم تبريز در مقابل سپاه
بثمانپاوا ،و تس يم نشدن و درنتيجه كشتهودنشان به دست سپاهيان بثماني ،راوي آنها
را ميستايد و از وطندوستيوان تج يل ميكند و مرگوان را موجب افتخار ميداند « :افراد
سکنه آن وهر با وهامت طعمه ومشير بدخواهان گرديدند ....واضحتر بگويم اين لوحة
افتخاري بود كه وهر تبريز به كنگره امتيازات ديرين خود افزود و سينه وهامت و سرب ندي
خود را با نشاني ديگر آراسته و مزينگردانيد»(همان. )648 ،
عیّاري
بياران در داستانهتاي باميانته فارستي نقتش مهمتي دارنتد تتا جتايي كته از بستياري
از اين داستانها ،با بنوان داستان بيتاري نتام بترده متيوتود .در ايتن داستتانهتا بيتاران
معموالً «گروههايي چابک ،جتوانمرد و وتجاع هستتند كته بنتا بته ضترورت وترايط كشتور
در جنتتگهتتا در ختتدمت وتتاهان و ستترداران ستتپاه قتترار متتيگيرنتتد و نقتتش آنهتتا در
پيتتروزيهتتا و وکستتتهتتا بستتيار قابتتل توجتته استتت (».بيغمتتي )777 /2 :1341 ،در حقيقتتت
بيّتتاري بختتش جتتداييناپتتذير داستتتانهتتاي حماستتي -په تتواني منثتتور استتت«« .بيّتتاران»
در معنتتاي پستتنديدة ختتود گروهتتي از رادمتتردانِ متتاهر در جنتتگ و گريزنتتد كتته در روزي
و آرامتتش رستتاندن بتته مردمتتان از هتتيچ دوتتواري و خطتتري نمتتيپرهيزنتتد .در وتتبروي و
نقتتب زدن و كمنتتد انتتداختن و كتتارد كشتتيدن متتاهر و چتتاالکانتتد .بمتتل كتتردن آنتتان در
حتتوزههتتاي جنتتگ وتتامل رهانتتدن استتيران لشتتکر ختتود از زنتتدان و گشتتودن ق عتتههتتا و
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يتتافتن گمشتتده در ناكجاآبادهاستتت»( .جعفرپتتور و ب تتويمقتتدم )8 :1391 ،بيتتاران در دهنفتتر
قزلبتتاش نقتتش مهتتم و تأثيرگتتذاري دارنتتد .در مه کتتههتتاي پتتر خطتتر و آن هنگتتام كتته
قهرمانتتان داستتتان در زنتتدان دوتتمن در چندقتتدمي متترگ هستتتند و حتتتي خواننتتده نيتتز
از ادامتته زنتتدگي آنتتان نااميتتد وتتده ،ناگهتتان گروهتتي از بيتتاران ستتر متتيرستتند و وتتبانه
اقتدام بته ربتتودن زنتداني متتيكننتد .حضتور ايتتن قهرمانتان وتتبرو در داستتان و كارهتتاي
خارقالعادهوتتتان ،خواننتتتده را بتتته هيجتتتان متتتيآورد و احساستتتات او را بهوتتتدّت
برميانگيتزد .فتراري دادن استکندر درستت يتک وتب قبتل از اجتراي حکتم قتت ش و نيتز
رهاندن يوسفواه از زندان از معروفترين ابمال بياري در اين رمان است:
«از جاي برخاست و به زيتر طتاق و گووتهاي كته صتد را وتنيده بتود آمتد .گمتان او
به يقين انجاميتد و مست م وتد كته بتراي نجتات او بته ستوراخ كتردن طتاق زنتدان همتت
گماوته اند...دريچه به قدر كفايتت بتاز وتد و نردبتاني چترمين كته كمنتد ناميتده متيوتد
بتتا قتتالبهتتاي آهنتتين بتته درون اتتتاق رستتيد (»...مستترور )261 :1383 ،مستترور ختتود پتتس از
ورح ماجراي فتراري دادن استکندر بته معرفتي ايتن طبقته و گتروه متيپتردازد كته ختود
نشانگر حضور بنصر بياري و بياران در اين داستان است:
جمابتتت لوطيتتان در ايتتن موقتتع تشتتکيالتي قتتوي داوتتتند و از طتترف مقام تات دولتتت
و خاندان ست طنت و ابيتان و امترا تقويتت متيوتدند .اينهتا يتک طبقته اجتمتابي بودنتد
كتته در دورههتتاي بعتتد از استتالم بتته نتتامهتتايي ماننتتد «بيتتار» و غيتتره ناميتتده متتيوتتدند.
يعقوب ليث ابتتدا در ايتن طبقته نشتو و نمتا كرده...راستتگويي از صتفات بتارز ايشتان بتود
و دروغگتتويي را ختتالف مردانگتتي و لتتوطيگتتري متتيدانستتتند و معتقتتد بودنتتد درو ،
نتتامردي هتتاي ديگتتر را دنبتتال ختتود متتيكشتتد .هتتر كتتس بتته آنتتان پناهنتتده متتيوتتد تتتا
توانتتايي داوتتتند دستتت از حمايتتت او بتتر نمتتيداوتتتند .در وطتتن پرستتتي بتته حتتد كمتتال
بودنتد .نستبت بتته زنتان و كودكتتان و پيتران بستيار مهربتتان بودنتد .و درهتتر متورد ربايتتت
حال ايشتان را واجتب متيدانستتند( ».همتان :صتص 264و  .)265در جتاي ديگتري از رمتان،
مسرور در مبحثي با بنوان وتبنشتيني بيتاران بتار ديگتر بته ايتن گتروه و ذكتر بقايتد و
انديشههاي آنها ميپردازد(رک ،همان.)1012 :
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انتقام
اصوالً حس انتقام بزرگتترين حترک اساستي تمتام جنتگهتا و ابمتال جنتگجويتان
استتت(صتتفا )238 :1384 ،و در حقيقتتت جتتوهر واقعتتي داستتتانهتتاي رزمتتي كتتين و كتتين-
ختتواهي استتت .نقتتش ختتون نيتتز در حماستتههتتا و استتاطير انکتتار ناوتتدني استتت« .وجتتود
بقايدي مبني بر اينكته ختون بته زمتين فترو نمتيرود مگتر آنکته انتقتام او گرفتته وتود،
زمينتته ستتاز وتتکلگيتتري جن تگ استتت(».وميستتا )82 :1387 ،انتقتتام كتته امتتروزه از آن بتته
بنوان نوبي ناهنجاري اخالقي يتاد متيوتود از جم ته پنتدارهاي حتاكم بتر آثتار حماستي
بتتوده استتت و از آنجتتا كتته ايتتن رمتتان تتتاريخي نيتتز بتتا تأكيتتد بتتر هويّتتت م تتي و وتترح
دالوريهاي ايرانيان در نبرد بتا دوتمن بته يتک اثتر حماستي منثتور تبتديل وتده استت،
به اقتضتاي كاربستت لتوازم حماسته ،بتر مستألة انتقتام تأكيتد گرديتده استت .دل و جتانِ
وخصتتيتهتتاي ايتتن رمتتان سروتتار از ح تسز انتقتتام از دوتتمن استتت .بتتالوه بتتر ايتتنهتتا،
مستترور انتقتتام را يتتک ستتنت فرهنگتتي ديتترين ايرانيتتان و بتتويژه كينختتواهي را از وظتتايف
وتتاه ميوتتمارد و مکتترر بتته آن اوتتاره دارد« :درستتت فکتتر كتتن .واهنشتتهي كتته نتوانتتد
قاتتتل زنتتش را دستتتگير و مجتتازات كنتتد مم کتتت از وجتتود او چتته طرفتتي خواهتتد
بستتت؟»(مستترور )515 :1383 ،و يتتا « او هنگتتام رفتتتن وتتعري از تميمتتي وتتابر بتترب
خواند كه معني آن چنتين بتود :هتر كتس بتاجز باوتد از اينكته ختون پتدر و متادرش را
از قاتل بگيرد ،نسبت فرزندي آن پدر را غصب كرده است»(همان.)523 :

اهمیت اخترشناسي و پیشگویي
توجتته بتته دانتتش نجتتوم و ابتقتتاد بتته ستتعد و نحتتس ايتتام از ديربتتاز در ميتتان بيشتتتر

اقوام وجتود داوتته استت و از مضتامين بتارز آثتار حماستي بتوده استت .در آثتار الباقيته
آمتتده استتت :ايرانيتتان را در همتتة ايتتام ستتال روزهتتاي مختتتار و مستتعودي استتت و نيتتز
روزهتتاي مکتتروه و ايتتام منحوستتي(بيرونتتي )357 :1363 ،ابتقتتاد بتته ستتعد و نحتتس روزهتتاي
هفته ،البته متأثر از درونمايه هتاي مهتري استت كته در آيتين آنهتا هفتت ستياره قداستت
ويتتژهاي دارنتتد و ايزدانتتي هستتتند بتتا نيرويتتي بستتيار متتؤثر در سرنووتتت جهتتان هستتتي و
انستتان( .غالمتتي .)124 :1399 ،بتتا ايتتن پيشتتينه ،از ديگتتر ويژگتتيهتتاي متتتون حماستتي و
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استتاطيري حضتتور پتتيشگوهتتا و اختروناستتان و نقتتش آنهتتا در وتتکل دادن كنشهتتا و
تصميمگيريهتا در حتوادث ،يتا خبتر دادن از آينتده استت .هنگتام تولتد كتودک و آگتاهي
از آيندة او ،تعيين زمتان و وتيوة مترگ قهرمتان ،وقتت مناستبِ رفتتن بته جنتگ دوتمن
و در متتواردي از ايتتن دستتت اختروناستتان بتته پتتيشگتتويي فراخوانتتده ميوتتدند« .اصتتوالً
پيشگويي وتگردي بتام در گترهگشتايي داستتانهتاي حماستي استت و معمتوالً جزئيّتات
رويتتدادها را نيتتز در بتتر متتيگرفتتته استتت و بتتراي نمايانتتدن اهميّتتت پتتيشبينتتي
اختروناستتان در وتتکلگتترفتن رويتتدادهاي حماستته يتتادآور متتيوتتويم كتته همتته وتتاهان
ايران زمين در دربتار ختود اختروناستاني را بته كتار متيگماردنتد (.جعفرپتور و ب توي مقتدم،

 .)26 :1391يکتتي از محققتتان مالحظتتات متتذهبي بصتتر را نيتتز در ايتتن رويکتترد متتؤثر
ميدانتتد و مينويستتد در دورة صتتفويه « بتته دليتتل آنكتته روحتتانيون وتتيعه بتتراي زنتتدگي
روزمتتره متتردم كتتتاب متتينووتتتند ،توجتته بتته ستتعد و نحتتس بتتودن ايتتام وتتدت گرفتتت و
ادبيتتات نجتتومي -تقتتويمي روتتد قابتتل مالحظتتهاي يافتتت»( .جعفريتتان )5 :1389 ،در رمتتان
دهنفر قزلباش در چندين نمونه به اين مط ب پرداخته وده است:
«آري اسکندربيک ،چنان كه گووهنشينان باخبر و خ وتگزينان صاحبنظر گفتهاند،
ستاره طالع اين واهزاده به اوج ابتال خواهد رسيد و ايران زمين را به سرمنزل آرامش خواهد
رسانيد .مِنجم ه ونيدهام منجم اناري كه زايچة بباسميرزا را كشيده گفته است كه اين
كودک خاک قزلباش را از زمان مرود جنتمکان تهماسب ،بزرگتر و بينيازتر خواهد ساخت.
اميدوارم كه اين پيشگوييها حقيقت داوته باود»( مسرور .)669 :1383 ،در جاي ديگر نيز
آمده...«:موالنا نجمالدين منجم را مأمور انتخاب سابت سعد كردند .موالنا نيز پس از پنج روز
مطالعه دقيق ،روز پنجونبه هفتة ديگر را مناسب دانسته ،قمر را در مشتري و ستارة
سکيزي دوز را در تحتالعرض تشخيص داد(»...همان.)749 :

جنگآوري براي حفظ نام و پرهیز از ننگ
در آثار حماسي مهمترين انگيزة رفتار و كردار په وانان و رزمآوران« ،نام» است .آنان براي
نام ميجنگند و براي نام ميميرند .در داستانهاي حماسي و په واني منثور قهرمانان با كارهاي
بزرگ و گشودن گرههاي سخت تالش كردهاند نام نيکي از خود برجاي بگذارند .نام نيک تا
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آنجا برايشان ارزشمند است كه مرگ را به زندگي خفتبار و ننگين ترجيح ميدهند .مسرور
نيز بر اين انديشه محوري تأكيد ورزيده است« .ببدالمومن بارها به امت بيک پيغام فرستاده
بود كه وهر را خالي كرده برود ،اما او مرد بقبنشيني و گريز نبود .او زندگي را براي كسب
افتخار ميخواست وگرنه زندگي نميخواست (».مسرور .)1123 :1383 ،واه بباس نيز ديدگاهي
اينچنيني دارد« .بايد قيد جان را زده روي از برصة كارزار بر نگردانيد .همينقدر بدانيد كه
اگر در اين ميدان نبرد زير سم اسبان ازبک تن ما خاک و استخوانمان توتيا گردد ،از آن بهتر
است كه بار فرار را بر خود خريده ،بي ناموس و ننگ از ميدان جنگ بازگرديم(».همان.)1145 ،

به بقيده دكتر وميسا حماسه در هر صورت بايد همواره در بافتي از وهسواريها و بهادريها
و خطركردنها ارائه وود و دل به دريا زدنها و تن به خطر سپردنها ،مشخصه اص ي حماسه
است (.وميسا)69 :1387 ،

جنگ و شگردهاي جنگاوري
جنگ از اجزاي جدانشدني حماسه است .در اين اثر نيز كه سراسر روايت جنگهاي
ايرانيان با بيگانگان و ياغيان است ،نويسنده از وگردهاي گوناگون رزمي آنان سخن ميگويد.
يکي از مهمترين اين تاكتيکها كه در چند جاي داستان از آن نام برده وده است ،پوشیدن
لباس دشمن و خود را به وکل و ظاهر مهاجمان درآوردن است .ازبکان ،روسها ،بثمانيان،
تاتارها و پرتغاليه ا دومنان ايران و مهاجماني بودند كه در طول اين دوره به اوغال ايران
ميپرداختند و جنگ جويان ايراني كه در اين رمان اغ ب جوانان از جان گذوته بودند ،در
جنگهاي نابرابر ،بيشتر چاره را در آن ميديدند كه به وکل دومن درآيند تا بتوانند به بمق
سپاه او نفوذ كنند و م وجبات گسستگي و وکستش را فراهم آورند .در همان آغاز داستان كه
خبر حم ه ازبکها به كاروانسراي خاندان س طنتي ميرسد همين تاكتيک جنگي پيشنهاد
ميوود...« .ديگري گفت خوب است خود را به لباس ازبکي م بس كرده و از طرفِ ك ِم قشون
ق عه به اردو نزديک وويم و در ميان صفوف ازبک پيش رفته ،قبل از اينكه ما را بشناسند
كار را صورت دهيم ()...مسرور )17 :1383،و يا در نبرد با بثمان و «تمام جنگآوران پير غيبي با
ال لباس
لباس و اسب چرک بثمان و در ميان لشکريان بثمان و تک و تاز ميكردند و چون كام ٌ
و سالح رومي داوتند احدي م تفت ابمال آنان نميود»(همان .)706 :ديگر تاكتيکهاي جنگي
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به كار رفته در اين كتاب ببارتند از :حم ه كردن از چند ناحيه به دومن(همان ،)18:وبيخون
زدن و استفاده از اسم رمز و جاسوسي(همان 705 :و  708و  ،)712بقبنشيني و كمين زدن(همان:
 ،)1049به كارگيري و حضور مردم اقوام مخت ف و مشاركت زنان در جنگها(همان 959 :و 721و
 728و .)394

توصیف جنگافزارها
توصيف جنگ و جنگ افزارها از لوازم اص ي متون حماسي است .اگر در متون حماسي
پيشين همواره از تير و كمان و نيزه و گرز و چکاچاک ومشيرها سخن گفته وده ،در متون
حماسي متأخر و از جم ه اثر مورد بحث ما ،با توجه به ساخت سالحهاي تازه ،از جنگافزارهاي
آتشين و باروتي و غرش توپها و نالة تفنگ ها سخن رفته و براي توصيف نبرد با تاتارها و
ازبکها و بثمانيها و پرتغاليها ،انواع سالحهاي جديد و قديم و كارآيي هريک توصيف
ودهاست:
اسلحه آتشي :دهانه آن مانند قيف بود و روي سه پايه يا دو پايه ب ندي گذاوته وده بود
كه پس از روون كردن فتي ه ،آتش به درون خزانه تفنگ رسيده ،باروت مشتعل وده و گ وله
را خارج ميكرد(مسرور .)22 :1383 ،در اين رمان از اين نوع اس حه با بنوان سالحهاي جديدي
ياد ميوود كه در دكان اس حهفرووي بنادر جنوبي (كه صاحب آن از افسران دريايي اسپانيايي
است و از همه جا سالح وارد ميكند) يافت ميوود و وبيه آنچه تاكنون از آن استفاده
ميكردهاند نيست« .تفنگي كه از آنجا ميخرند از باليترين نوع جديد است نه چون چخماق-
هايي كه در جنگ خراسان و در مبارزه با ازبکها به كار گرفته ميود (يعني تفنگهايي كه
با فتي ه آتش ميگرفت) تفنگ هاي نوع جديد به وسي ه سنگ و چخماق آتش ميود»(همان:
ص.)1049

تفنگ حسن موسي :از ديگر اس حههايي كه راوي داستان از آن سخن گفته است،
تفنگ حسن موسي است و چون فردي به نام حسن موسي سازندة اين نوع تفنگ بوده به نام
او خوانده وده است « .و تفنگ كار حسن موسي دو نکته ب مي و دقيق داوت يکي طرز قرار
گرفتن آلت نشانهگيري كه بهودت دقيق و بدون خطا بود و ديگري موضوع دا نشدن لوله و
بيتأثير بودن آن در نشانهگيري و تيراندازي بود»(همان.)1051 :
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چهزهیر (جزایر؛ چون از جزایر وارد ميشد نزد لشكریان به این نام معروف بود):
اس حه اي كه كوتاه و داراي دو لوله دروت په وي هم بود كه اين نوع اس حه چه زهیر ناميده
ميود( .همانجا) اس حههاي مذكور سالحهاي پيشرفتهاي بودند كه در هنگام نفوذ پرتغاليها
در جنوب و دكانهاي اس حه فرووي در ايران پيدا ودند وگرنه در نبردهاي آغازين ايرانيان
با روس و ازبکها سالحها پيشرفتهاي نداوتند و تنها با زوبین و تبرزین و شمشیر سبک
و شمخال(نوبي تفنگ سرپرِ سنگين) و زنبورک(نوبي توپ كوچک كه روي وتر ميبستند)
ميجنگيدند...« .زنبورکها را ج و بيندازيد كه براي جنگ صحرا الزم است ،در ميدان ازبکها
به اين توپهاي كوچک نياز بيشتري داريم .توپههاي بالیمز را بگذاريد براي جنگ با
خواندگار كه احتياج به آالت ق عهگيري داريم .بايد در صحراهاي بيآب و ب ف با ازبکها روبه
رو وويم كه در اين صورت حمل توپهاي بالميز در ريگزارها ضرورتي ندارد .به بقيده من
زنبورک در اين جنگها مناسبتر است(»..همان.)918 :

توپ بولداش ديگر ابزار مهم جنگي استتت كه در جريان نبردهايي ايرانيان به آن اوتتاره
وده است:
...البتتته ايتتن تتتوپ را وتتاه ببتتاس ختتودش حضتتور داوتتته كتته ريختتتهانتتد ،ب کتته در
بستن قالبهتاي آن نيتز وتخص وتاه دخالتت كترده ،نتامش را بولتداش گذاوتته استت و
در اكثر معركتههتا وترف رفاقتت اب تي حضترت را بدستت آورده ،پتيشتتاز دوتت كتارزار
بوده است .يوستف ستري تکتان داده گفتت - :آهتان بولتداش همتان استت كته روز جنتگ
دهانتتة پتتل ختتدمتي وتتايان كتترد و گ ولتتة ستتاچمهاش ت فتتاتي قابتتل مالحظتته بتتار
آورد»(همان.)1195 :

توپ هرت يکي ديگر از ابراز جنگي مورد استفاده در مم کن قزلباش است -« .يوسفواه
ببين اين توپ را تازه ساختهاند و كارخانهاش هم در جباخانة ق عه طبرک اصفهان واقع است.
نام اين توپ «هرت» است كه به زبان انگ يسي يعني ق ب ،زيرا سازنده آن بقيده دارد كه اين
توپها ق ب مم کت قزلباش است»(همان .)1196 :صفحات بسياري از اين رمان تاريخي به



96

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

گفتگوي وخصيتها درباره ويژگيها ،ب ت نامگذاري و نحوه كاركرد اين جنگافزارها
اختصاص يافته است.
حضور اسب با کارکردي اسطورهاي -حماسي
استتب از مهتتمتتترين حيوانتتات حاضتتر در همتتة متتتون حماستتي و په تتواني استتت و
همتواره يتاور و همتراه و مکمتل وخصتيت په توان استت؛ آنچنتان كته گتويي قهرمتان ،در
نبردها بتا همتة نيرويتي كته دارد ،بيحضتور استباش ناكتام استت .چنتين استبي معمتوالً
نتتامي دارد و مشخصتتات ويتتژهاي .در ده نفتتر قزلبتتاش نيتتز استتبان و انتتواع و نژادهتتاي
گونتتاگون آنهتتا حضتتور گستتتردهاي دارنتتد و در طتتي كتتردن مستتافتهتتاي طتتوالني وتتهرها
در زمان اندک براي رستاندن اخبتار سرنووتتستاز و فرمتان اجترا و يتا لغتو اجتراي حکتم
قتل كسي ،و در جنتگ هتاي مخت تف و در نبردهتاي تتن بته تتن در كنتار وخصتيتهتاي
داستتتان نقتتش مهمتتي فراتتتر از يتتک مركتتب ايفتتا متتيكننتتد .معتتروف ترينوتتان استتب
استتکندر استتت كتته «ستتوگ ي» دارد و استتکندر بارهتتا در وتتبهتتاي نبتترد بتتا استتب ختتود
ستتخن متتيگويتتد ،حتتال او را ميپرستتد ،نوازوتتش ميكنتتد و او نيتتز گتتويي ميفهمتتد و بتتا
رفتار خود صتاحب ختود را از مه کتههتاي پتر خطتري كته پتيش رو دارد آگتاه متيستازد.
درجاي ديگتري دربتاره انتواع استبهتا و كتارايي آنهتا در ميتدان جنتگ اينگونته توضتيح
متتيدهتتد...« :استتبش تركمنتتي استتت و صتتاحب بيچتتارهاش را بتته كشتتتن داده .اگتتر استتب
بربتتي متتيبتتود ،قبتتل از رستتيدن گ ولتته وتتمخال جهتتت را متتيفهميتتد و از معبتتر گ ولتته
جستن ميكرد امتا استب تركمنتي هتر چقتدر توانتا و نيرومنتد استت كتمهتوش و بطتي ء
االنتقتتال استتت -...ب تتي ختتانم هتتم ايتتن استتب كتته ستتوارم و هتتم ستتوگ ي ختتودم هتتر دو
نجيتب و اصتتيلزاده هستتتند .او ديتتروز دو زختتم برداوتتته امتتا متترا دو بتتار از متترگ حتمتتي
نجتتات داده استتت (».مستترور )41 :1383 ،همچنتتين دربتتاره مهتتارتهتتاي استتبها وخريتتد و
فروش و استفاده از آنها ،در جاهاي مخت ف كتاب سخن رفته است.
یکپارچگي اقوام و رویارویي با بیگانگان
يکي ديگر ازآبشخورهاي اص ي حماسههاي م ي و طبيعي وجود اقوام و م ل گوناگون
است(صفا .)252 :1384 ،اين سخن از دو منظر قابل توجه است؛ نخست اين كه اين اقوام دربين
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گونهگونيِ زباني و گاه نژادي ،بر سر يک سرزمين و جغرافياي طبيعي و تاريخي و فرهنگي
آن ،درحکمِ ميهن مشترک خود به اتفاق نظر ميرسند و براي حفظ آن از گزند يورش بيگانگان
و رهايي از اختالفات تفرقهانگيز داخ ي ،به وحدت دست مييابند و به بنيان نهادن و تقويت
س س هاي پادواهي كمک ميكنند .روون است كه چنين پادواهي بايد از وايستگيهاي الزم
هم چون وجابت و جنگاوري برابرِ بيگانگان و كشورداري و تدبير امور همة اقوا ِم درونحاكميتي
و درون سرزميني ،برخوردار باود .منظ ِر دو ِم سخن استاد صفا ،وجود اقوام و م ل گوناگون در
تقابل و دومني با يک سرزمين يکپارچه و واحد با مردمان متحد و همدست است .روايتهاي
ن بيروني و اتفاق نظر بر روي اين
مخت ف از مراحل يکپارچه سازي و اتحاد و مبارزه با دومنا ِ
روايتها و قهرمانانِ اين جنگهاي م ي و ميهني است كه ممکن است تحت ورايطي به
آفرينش حماسه منجر وود؛ بنابراين ،ميتوان گفت وکلگيري حماسة م ي در حقيقت در
ن سرزمين هستند و با هم كشاكش دارند
گرو رويارويي م تهاست؛ هم م تهايي كه در درو ِ
و هم كساني كه از بيرون مرزها به جنگ دستة نخست ميآيند .در ده نفر قزلباش نيز پس از
اتحاد اقوام گوناگونِ ايراني و همراه ودنوان با دستگاه صفوي ،رويارويي با اقوام و م ل بيگانه
يعني ازبکان ،تاتارها ،بثمانيها ،انگ يسيها و پرتغاليها ممکن و ميسّر ميوود و اينگونه
ميوود كه سرتاسر رمان صحنة دالوريهاي په وانان قزلباش در برابر اقوام و م ل مذكور
است.
اكنون كه موضوع يکپارچهسازي اقوام براي ايجاد امنيت داخ ي و آمادگي در مقابل
بيگانگان مطرح ود بيراه نيست كه بيفزاييم يکي از راههاي ايجاد اتحاد قومي ميان اقوام
درون سرزميني در ايران ،پيوندهاي سياسيِ زناوويي ميان سران اقوام از يک سو و دربارها از
سوي ديگر بوده است .اين كار در تاريخ حکومتهاي ايران همواره به بنوان يک ويوه از ايجاد
وحدت اجتمابي كه به يکپارچگي م ي اقوام و همراهيوان با هيأت حاكمه ياري ميرسانده،
مغتنم داوته ميوده .اين تعاملِ سياسي-باطفي زمينهساز ترقي جايگاه و مشاركت سياسي
و اجتمابي اقوام ،كسب منافع و مشروبيت سياسي و بوايد اقتصادي دستگاه حکومت و سران
اقوام ،ايجاد امنيت و آرامش داخ ي و پشتوانهسازي در برابر تجاوز احتمالي بيگانگان بوده
است .در رمان ده نفر قزلباش نيز به ازدواجهاي سياسي دربار صفوي براي حفظ امنيت و
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آرامش داخ ي و پشتگرمي در مقابل دومنان خارجي ،توجه وده است(مسرور.) 881 :1383 ،
اختالف وديد دو قبي ة قزلباش كه همواره موجب ناامني مم کت ميودند بابث ميوود تا
بزرگان كشور به واه بباس پيشنهاد دهند كه با اختيار كردن دو همسر از اين دو خانواده،
آنان را به خانواده س طنتي پيوند دهد و اينگونه زمينة ايجاد هر گونه آووب را در امور مم کت
از آنان بگيرد .ميزان حساسيت و اختالف به حدي است كه هيچ كدام از اين دو خانواده راضي
نميووند كه دخترآن ها يک وب ديرتر به بقد واه دربيايد ،به ناچار دو باقد ط ب ميكنند
تا خطبه بقد دو بروس براي واه به طور همزمان جاري وود:
 همين كه دانستند واه از آنها دختر نخواهد گرفت ،مأيوس وده دست به خرابکاريمي زنند و در اين موقع كه مم کت تازه آرامش يافته ،صالح نيست وما اين تحميالت را براي
خاطر م ک و م ت بپذيريد – .حرفي ندارم اما به ورط آنکه بگذارند روي سياست و اساس
باود ،يکي امشب بقد وود ديگري فرداوب –.قربان حاضر نميووند...اگر بخواهيد هر يک از
اين دو بروس را يک وب ديرتر بقد كنيد خونريزي خواهد ود و بار ديگر طوايف قزلباش
به يکديگر خواهند ريخت ،وايد حوادثي ناگوار واقع وود...واه گفت خوب بگوييد چه بايد
كرد؟  - ...در وب بقد ،بمارت بهشت آيين و هشت بهشت را كه روبه روي يکديگر است
آيين بسته ،دو نفر بقدكننده معين خواهيم نمود كه در يک لحظه صيغه بقد را اجرا كنند
(مسرور 888 :1383 ،و .)889
نتیجهگیري
مطالعه و بررسي رمان تاريخي ده نفر قزلباش نشان ميدهد كه ويوة روايت و كاربست
ي ايراني ،اين اثر را به حماسهاي منثور وبيه ساخته است .در سراسر اين رمان با
بناصر م ِ
وصف دالوري هاي جوانان قزلباش در نبرد با دومن و تالش براي سرب ندي ايران و مذهب
تشيع ،بر هويّت م ي ايراني تأكيد وده است .دو بنصرِ مذهب و م يّت در اين رمان همپاي
هم به يکديگر ياري ميرسانند .مسرور نيز در تمامي اين اثر تالش خود را براي همراه ساختن
خواننده با خود در د فاع از وطن در برابر مشکالت داخ ي و دومنان خارجي به كار گرفته
است .استفاده از وعارهايي كه بيانگر حس ناسيوناليستي اوست و تکرار فراوان آنها از آغاز تا
پايان داستان براي تأكيد بقيده راوي در اين اثر ديده ميوود .ميزان استفاده از كنشها و
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مؤلفههاي حماسي در رمان تاريخي ده نفر قزلباش قابل توجه است .برخي از اين مؤلفههاي
حماسي بين ًا از واهنامه گرفته ودهاند و تأثير پذيري مسرور در به كارگيري لوازم حماسه از
استاد توس ديده ميوود .برخي از جنبههاي حماسي اثر ببارتند از :سفر قهرمان ،پيشگامي
زنان در ابراز بشق ،جنگ و وگردهاي جنگاوري ،توصيف جنگافزارها ،يکپارچگي اقوام در
رويارويي با دومنان خارجي ،وطنپرستي ، ،نام و ننگ ،اختروناسي و پيشگويي ،بياري و
انتقام.
بنابر آنچه ذكر ود ميتوان اينگونه استنباط كرد كه اين رمان تاريخي با تفاوتهايي كه
در مقايسه با واهنامه دارد ،بهبنوان نوع نثر حماسي ،پيوندي نزديک با سبک حماسي برقرار
كرده است و مي توان از آن به مثابة يک اثر منثور حماسي نام برد .در پايان ميتوان اينگونه
استدالل كرد كه روح حماسهسرايي كه فردوسي در جامعه ايراني دميد ،با لحاظ كردن
زمينههاي تاريخي و فرهنگي و اجتمابي هر بصر ،هنوز نيز ادامه دارد و وايد بتوان اين رمان
تاريخي را به نوبي ادامه يکي از مهمترين و تاثيرگذارترين جريانهاي تاريخ ادب فارسي
دانست و آن وکلگيري داستانهاي روايي منثور با بنمايههاي حماسي است.
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نقد کهنالگويی شهريارنامه براساس نظريۀ يونگ

مژگان

حسنپور

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ،گرايش ادبيات حماسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد،
ايران
ابوالقاسم

قوام

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران (نويسندة مسؤول)
تاریخ دریافت1400/2/7 :
تاریخ پذیرش1400/6/27 :

چكیده
نقد كهنالگويي يکي از رويكردهاي مهم نقد آثار ادبي است كه به بررسي انواع كهنالگوها
در متون ادبي ميپردازد .منظومة وهريارنامه در زمرة متون حماسي په واني پس از واهنامه
است كه به سرنووت وهريار فرزند برزو ،اختصاص دارد .در پژوهش حاضر پس از مطالعة
دقيق وهريارنامه ،به استخراج و تح يل كهن الگوهاي برجسته در آن براساس نظرية يونگ
پرداخته وده است .در اين منظومه قهرمان براي رسيدن به فرديت بايد موانعي را پشت سر
گذارد .او در ابتدا با ساية خويش مقاب ه ميكند و قدم در راه سفري دووار مينهد .در اين
مسير ،پيري خردمند كه راهنماي او براي طي كردن مسير پرمخاطره است ،او را همراهي مي
كند .نيروهاي اهريمني ازجم ه ديوان و اژدها كه نمودي از سايه هستند در مسير سفر او ظاهر
ميووند و وهريار به مقاب ه با آنها ميپردازد .او همچنين از مکانهاي جادويي و محيرالعقول
با موفّقيت ببور ميكند .معشوقه اي زيبا و فريبنده و نيز زني جادوگر در اين منظومه نمودي
از كهنالگوي منفي مادينهروان در قهرمان هستند كه وهريار به مقاب ه با آنها ميپردازد .در
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اين منظومه ،سيستان را ميتوان نمايندة خودآگاهي روان دانست كه حركت وهريار از آنجا
وروع مي وود و او بعد از تجربه كردن فرديت و كمال در سرزمين ناخودآگاهي(هندوستان)،
در انتها با پيوستن به خاندان خود به خودآگاهي بازميگردد و بهاينترتيب پايان دايرة فرديت
را به آغاز آن پيوند ميدهد.
کلیدواژه :نقد كهنالگويي ،وهريارنامه ،سايه ،پير فرزانه ،مادينهروان.

نقد کهنالگویي شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ

105



مقدّمه
نقد كهنالگويي كه يونگ پايهگذار آن است ،نقدي پويا و ساختارمند است كه به كشف و
بررسي اقسام كهنالگوها در آثار ادبي ميپردازد .كهنالگوها تصاوير يا الگوهايي هستند كه
مفهوم يکساني را براي بيشتر افراد جوامع القا ميكنند .تعدادي از كهنالگوها ،مفاهيمي
چون ويطان ،بشق ،وحدت ،قدرت ،آفرينش و نيز بناصر نماديني مانند ابداد ،رنگها ،دريا،
رودخانه ،جانوران ،آب ،نور ،خورويد ،سايه ،قهرمان ،پير خردمند ،پدر آسماني و مادر زميني
را به الگوهاي ثابتي در محتواي فرهنگي جوامع تبديل كردهاند (ساگ.)87 :1387 ،
منظومة وهريارنامه ازجم ه منظومههاي حماسي په واني است كه به تق يد از واهنامه
سروده وده است .طبق آنچه كه مصحّح در مقدّمه به آن اواره كرده است ،از اين منظومه
دو روايت در دست است .بخشي از اين منظومه كه بهصورت يک نسخة خطّي بسيار ناقص
بود و تنها يکسوم داستان را وامل ميود ،براي اوّلينبار در سال  1377بهوسي ة غالمحسين
بيگدلي تصحيح و چاپ ود .نسخة جديد اين منظومه در سال  1397به ق م رضا غفوري
تصحيح ود و توسّط بنياد موقوفات ايرج افشار بهچاپ رسيد .اين منظومه ورح دالوريهاي
وهريار ،يکي از نوادگان رستم ،است .وابر در اين منظومه سفر او به سرزمينهاي گوناگون،
مواجه ودن با حوادث و رويدادهاي فراوان ،نبرد با نيروهاي اهريمني و ديوان و تقابل په وان
با خاندانش را به تصوير كشيده است .در اين منظومه نيز مانند ديگر آثار حماسي ،ازجم ه
مهمترين حماسة م ّي فارسي ،واهنامه ،با وخصيتهاي گوناگوني از زنان روبهرو هستيم كه
ايفاگر نقشهاي گوناگوني هستند و گاه رويداد بزرگي را رقم ميزنند .برخي از اين زنان نيز
نمود منفي آنيما در روان قهرمان هستند .با توجّه به ارتباط تنگاتنگي كه بين برخي آثار
حماسي و تناسب آن با كهنالگوهاي مطرحوده از نظر يونگ وجود دارد ،در پژوهش حاضر
قصد بر اين است تا كهنالگوهاي مرتبط با قهرمان اص ي داستان و چگونگي رسيدن قهرمان
به فرديت بررسي وود.
سؤاالت پژوهش )1 :كدام كهنالگوها در وهريارنامه در رسيدن وهريار به فرديت
تأثيرگذار هستند؟
 -2مانداالي تکامل وخصيت وهريار چگونه ترسيم ميوود؟
اهداف و ضرورت پژوهش :منظومة مورد مطالعة ما يک منظومة حماسي په واني است
كه قهرمان در آن نقش اساسي و محوري دارد .با توجه به اينكه در اينگونه آثار معمو ًال
كهن الگوها نقش مهمي در رسيدن قهرمان به فرديت دارند ،در اين پژوهش نيز برآنيم تا به
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بررسي كهن الگوهاي برجسته و مرتبط با وخصيت قهرمان اص ي منظومه بپردازيم و ازطريق
تح يل اين كهنالگوها ،چگونگي رسيدن قهرمان را به فرديت نشان دهيم.
پیشینۀ پژوهش :با توجه به اينكه نسخة كاملتر وهريارنامه اخير ًا تصحيح و چاپ وده
است ،تاكنون تعداد اندكي مقاله درمورد اين منظومه نووته وده است .رضا غفوري ()1396
در مقالهاي با بنوان «نگروي به وهريارنامه و دورة سرايش آن» به بررسي مهمترين تفاوتهاي
چند دستنو يس پرداخته است .از اين نويسنده در همان سال ،مقالة ديگري با بنوان «چند
روايت از وهريارنامه در ادبيات باميانة ايران» به چاپ رسيده و نويسنده در آن به بررسي
وهريارنامه در برخي روايات نقّالي پرداخته است .همچنين مقالة ديگري به ق م اين نويسنده
در همان سال با بنوان « بررسي چند روايت از نبرد ايرانيان با ديوهاي مازندران در متون
په واني پس از واهنامه» انتشار يافته است و نويسنده در اين مقاله نخست به بررسي برخي
روايات در متون منظوم په واني پس از واهنامه پرداخته و مضامين مشترک اين داستانها را
با روايات واهنامه بررسي كرده است .تاكنون اين منظومه از منظر نقد كهنالگويي بررسي
نشده است .از ميان مقاالتي كه درزمينة نقد كهنالگويي نووته وده است ،ميتوان به اين
موارد اواره كرد :مقالهاي به ق م محمدرضا اميني ( )1381با بنوان «تح يل اسطورة قهرمان
در داستان ضحّاک و فريدون بر اساس نظرية يونگ» .در اين مقاله براساس نظرية يونگ،
ضحّاک و فريدون بهبنوان تج ّيهاي مخت ف يک روان واحد و مراحل رود آن بهسمت فرايند
فرديت تأويل ودهاند .از ابراهيم اقبالي و همكاران ( )1386مقالهاي با بنوان «تح يل داستان
سياوش برپاية نظريات يونگ» به چاپ رسيده است .در اين پژوهش ،نويسندگان وخصيتهاي
داستان سياوش را براساس كهنالگوها تح يل كرده و هركدام از وخصيتها را تب ور يک
كهنالگو دانستهاند .از طيبه جعفري و همكاران ( )1380نيز مقالهاي با بنوان «تح يل كاركرد
كهنالگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين» به چاپ رسيده است كه در آن نويسندگان به
تح يل وخصيت بهرام در ديدار با كهنالگوي آنيماي پريپيکر در ناخودآگاه خويش
پرداختهاند و تحوّل بظيم وخصيت او را در پي اين مالقات نشان دادهاند.
در پژوهش حاضر ،كهنالگوهايي كه مرتبط با قهرمان اص ي داستان هستند ،بررسي و
ي مکاني ،كهنالگوهاي
تح يل وده است .اين كهنالگوها در سه بخش كهنالگوهاي موقعيت ِ
بددي و كهنالگوهاي انساني بررسي ودهاند.
کهنالگوهاي موقعیتي مكاني :در اساطير ،مکان انعکاسي از صورت نوبي اساطير است
و تحقّق يافتن صورتهاي نوبي نيز در مکانها و فضاهاي مثالي و خيالي ميسّر است.
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مکانهايي كه با رمز و راز تمثي ي خود ،ظرف ظهور صورتهاي نوبياند .ازاينرو ،چنين مکان
هايي محل تجمّع اضداد و نيروهاي مخالف و مؤثر در حيات بشرند (واحددوست.)382 :1387 ،
مکانهاي فراواني در متون حماسي وجود دارد كه معمو ًال مکانهاي جادويي محسوب
ميووند .اين مکانها ويژگيهاي خاص دارند .بيشتر اين مکانها ط سم ودهاند .وابر اين
مکانها را بسيار زيبا توصيف كرده است .اين مکانها معمو ًال وامل كوه ،بيشه ،با  ،قصر ،ق عه
و  ...هستند .يکي از ويژگيهاي برخي از اين مکانها اين است كه زمانيكه قهرمان منظومه
وارد آنجا ميوود ،راهي براي رهايي پيدا نميكند و تنها ازطريق الواحي كه در آن محيط
قرار دارد ،راه رهايي را مييابد .برخي از اين مکانها معمو ًال مرتفع هستند و قهرمان در آنجا
با وقايعي وگفت روبهرو ميوود .ازجم ه مکانهايي كه وهريار از آنجا گذر ميكند ،بيشه
است.
بیشه
مکتتن گفتتت زيتتن بيشتته انديشتته هتتيچ

كتته راهتتي نتتدارم جتتز از بيشتته هتتيچ
(مختاري)3425 :354 ،1397 ،

بيشه در مفهوم مثبت خود ،نشانة خرد و ب م فوقبشري است .در برخي آيينها ،هر خدا
بيشة مخصوص به خود را دارد (وواليه و گربران .)151 /2 :1385 ،بيشه در وهريارنامه يکي از
مکانهاي بسيار مهمي است كه وهريار براي رسيدن به فرديت بايد از آنجا ببور كند .در هر
بيشه وهريار موردآزمايش قرار ميگيرد .هريک از آن بيشهها را ميتوان منزلگاه مخصوص
يکي از نيروهاي اهريمني دانست كه وهريار به مقاب ه با آنها ميپردازد و درنهايت پيروز
ميوود.
در اين منظومه وهريار در سفر پُرماجراي خود از دو مکان ديگر ،يعني ق عة بنبر و كوه
آينه ،گذر ميكند و در هردوي اين مکانها ،با حوادثي محيّرالعقول مواجه ميوود .او در اين
مکانها در ورايط بسيار دوواري قرار ميگيرد ،امّا درنهايت با موفّقيت از هر دو مکان ببور
ميكند .رسيدن به فرديت و كسب كمال براي قهرمانان روايات حماسي همواره با تحمّل رنج
و دوواري سفرهاي گوناگون و مخاطرهآميز همراه است .وهريار در ق عة ط سم بنبر ،چهل
روز گرفتار ميماند .در چه مين روز به خواب ميرود و در خواب ،راه رهايي او از ط سم به او
الهام ميوود .او پس از بيداري ،از مسير حفرهاي زميني كه نمودي از ناخودآگاه هست ،به راه
خود ادامه ميدهد و با نيروهاي جادويي مبارزه ميكند .آنها را وکست ميدهد و از ق عة
بنبر نجات مي يابد .او در ادامة مسير پس از چندين ماجراي گوناگون ،به كوه آينه ميرسد.
وهريار به راه نمايي پير كُهبد ،دري را كه در دامنة كوه قرار داوت ،ميگشايد و وارد آنجا
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ميوود .او در آنجا لوحي را مي بيند كه بر روي آن طريقة طي كردن آن مسير و چگونگي
رهايي يافتن او از ورّ موجودات وريري كه در آنجا بودند ،نووته وده است .يونگ الواح را
تجسّمي از كششهاي ياريدهنده و ناخودآگاه ميداند كه گويي هركسي آنها را فقط در
وجود خود احساس ميكند و همانها هستند كه راه رهايي را به فرد نشان ميدهند (يونگ،
 .)277 :1352وهريار با خواندن اين لوح ،متوجّه ميوود كه نخست بايد به مقاب ه با يک مار
بپردازد .مار در برخي از فرهنگها بهبنوان سمبل وفا در وجود اسکوالپ (خداوند سالمتي و
بهبودي) نمايانده وده است .در قسمتي از معبد اسکوالپ ،براي اين موجود مراسمي برپا
ميكردند؛ زيرا مظهر و سمبل قدرت زندگي بهومار ميرفته است (فاطمي .)350 :1347 ،در
روايت واهنامه اين موجود جنبهاي منفي دارد .چنانكه در داستان پيدايش آتش ،اهريمن
مار را كه همريشة مرگ است ،ميآفريند و اهورامزدا براي مقاب ه با آن آتش را خ ق ميكند
(فردوسي .)3 /1 :1393 ،همچنين در ماجراي ضحّاک نيز مارهايي كه بر دوش او روييدهاند ،نمود
منفي اين موجود هستند .در برخي اوعار برفاني فارسي نيز مار بهايندليل كه در داستان
حضرت آدم موجودي وسوسهگر است و نقشي ناستوده دارد ،بهبنوان دستيار ديو معرفي وده
است (سنايي .)188 :1388 ،در وهريارنامه نيز مار تجسّمي از روان تاريک و ظ ماني يا همان
سايه است .وهريار كه قهرمان اين منظومه است ،مار را نابود ميكند .نابودي اين مار نوبي
تالش درجهت زدودن تاريکي از روان قهرمان است .او همچنين ديو كوچکي را كه در ميانة
راه قرار دارد ،از بين ميبرد .پس از خروج از آنجا به چشمه ميرسد .اين چشمه براي او
نويدبخش تولّدي دوباره و دريافت نيرويي معنوي است .از درون اين چشمه ،يک ماهي بيرون
ميآيد كه لوحي در دهان دارد .وهريار بايد اين ماهي را نابود كند تا بتواند به لوح رهاييبخش
دست يابد .ماهي در اين منظومه جنبهاي منفي دارد .در ق مروِ نمادوناسي ،ماهي را مظهر
حاصلخيزي و باروري دانستهاند (ياحقّي .)749 :1386 ،در متون برفاني فارسي نيز ماهي رمز
سالک دانسته وده است (مولوي .)388 /6 :1395 ،يونگ در يکي از آثار خود (يونگ)134 :1383 ،
ماهي را تجسّم جنبة ورير وجود ميداند .در اين منظومه نيز ماهي تجسّم جنبة ورير وجود
قهرمان است كه وهريار آن را نابود ميكند و ط سم رهاييبخش را بهدست ميآورد.
کهنالگوهاي عددي برجسته
ابداد در اساطير م ل كاركرد خاصي دارند و نقش آنها به بنوان نماد ،نمايشگر اوخاص،
كمّيت ،كيفيت و مناسبات زندگي انسانهاست .ب م بدد ،زبان رمزي خود را از متافيزيک
زندگي ديانتهاي قديم گرفته و بهنوبي نشئتگرفته از بادات ،رسوم ،ف سفه و اخالقيات است.
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در تمدّنهاي قديم ،ابداد بهبنوان رموزي براي نگارش سرّي مورداستفاده قرار ميگرفتهاند و
اين حاكياز رابطة انسان با متافيزيک و بهاينجهت است كه انسان در دوران باستان به رمز
بدد و اهميت ديني آن پي برده است (ذبيحنيا و قيوميزاده .)25 :1396 ،در وهريارنامه نيز ابدادي
بهچشم ميخورد كه از منظر نمادوناوي ،معنا و مفهوم خاصي را ميرسانند.
عدد  9در نُه بیشه
چنتتين استتت نتته بيشتته در پتتيش راه

كتتته گفتتتتم ابتتتا په تتتوان ستتتپاه

(مختاري)3024 :334 ،1397 ،
اين بدد ارزش آييني دارد و در اساطير اقوام ديگر نيز موردتوجّه است .چنانكه دِمتي به
جست وجوي دخترش ،پرسفونه ،جهان را طي مدّت نُه روز درنورديد .لتو (مادر آپولو و
آرتميس) نُه روز و نُه وب درد زايمان كشيد .نه موسا(سرپرست هنرها و الهامات وابرانه،
برخي آنها را سه تن و هسيدوس نُه تن ميداند) پس از نُه وب بشقبازي زئوس با منه
موسونه(خدابانوي خاطره) متولّد ميووند .نُه ،مقياس جستوجوهاي پربار و نماد افتخار پس
از اهتمام و فرجام يک آفرينش است (وواليه و گربران .)341 /5 :1385 ،در رسالتهالطير ابنسينا
نيز به ببور از نُه كوه اواره وده كه مراحل مسير بروج مرغان آزادوده از دام است و پس از
گذر از اين نُه كوه ،نوبي رهايي را تجربه ميكنند (پورنامداريان .)352 :1393 ،در وهريارنامه نيز
نُه بددي است كه متع ّق به تعداد و مجموبة بيشههاست .گذر وهريار از اين نُه بيشه درواقع
رسيدن به مقصود پس از اهتمام فراوان و برتافتن رنجهاي دووار است .اين بدد نماد كثرت
است كه بهسوي وحدت رجوع ميكند .در بسط معني اين بدد ،بايد گفت نماد همبستگي و
نجات دانسته وده است .در وهريارنامه ،نجات دالرام نيز منوط به گذر از نُه بيشه است .نُه
آخرين رقم از مجموبه ارقامي است كه درآنِواحد هم پايان و هم وروع دوباره را نويد ميدهد،
مانند نُه بيشة وهريار كه گذر از آن ،پايانِ جستن و رسيدن به مقصود و آغازي براي ماجراي
ديگر است .درواقع وهريار در اين نُه بيشه رنجها و تالشهاي فراواني را متحمّل ميوود تا
سرانجام به مقصود خود ميرسد.
عدد 40
كتته چتتون مانتتد در دستتت جتتادو استتير

چهتتل روز بتتودي در آن داروگيتتر
(مختاري)1240 :254 ،1397 ،

چهل بدد انتظار ،آزمايش ،آمادگي و تنبيه است .بدد چهل نشانة به پايان رسيدن يک
دُور تاريخ است .دُوري كه ميبايد نه فقط تکرار ،ب که به تغيير اساسي و گذر از نظام بم ي از
يک زندگي به زندگي ديگر منتهي وود (وواليه و گربران .)514 /2 :1385 ،همچنين براي بدد
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چهل ،قداست خاصّي قائل ودهاند .چنانكه در قرآن نيز خداوند سن كمال انسان را
چهلسالگي ميداند (احقاف .)15 ،در اين بدد ،مفهوم كمال نيز نهفته است چنانكه برفا نيز
به چ ّهنشيني توجّه كردهاند كه در اين فاص ه فرد به نوبي پختگي و كمال ميرسد .در اين
منظومه ،وهريار چهل روز در دست مرجانه اسير است .او پس از اين چهل روز اسارت ،موفق
به وکستن ط سم ميوود .درواقع اين چهل روز اسارت براي او نوبي آزمايش براي سنجيدن
توانايي او محسوب ميوود .او در فاص ة اين چهل روز ،رنجهاي فراواني را متحمّل ميوود و
در مقابل آنها مقاومت ميكند و درواقع به نوبي پختگي ميرسد و درنهايت موفّق به وکستن
ط سم ميوود.
عدد 21
ستته هفتتته نگتتهدار بتتر پتتاي جتتاي

بتدان تتا متن آيتم از ايتن ره بته جتتاي
(مختاري)3047 :335 ،1397 ،

وهريار در ميدان جنگ متوجّه ميوود كه مضرابديو ،دالرام را ربوده است .او درحاليكه
مشغول مقاب ه با هماورد خود است ،از او درخواست ميكند تا  21روز به وهريار مه ت دهد.
از منظر نمادوناسي ،اين بدد صفت بقل است و در آن فرديت ديده ميوود .اين بدد را بدد
كمال نيزدانستهاند (وواليه و گربران )63 /2 :1385 ،و اين  21روز درواقع مدّتزماني است كه
وهريار از نُه بيشه ببور ميكند و دالرام را نجات ميدهد .اين  21روز ،مدّت زمان سنجش
قدرت وهريار و رسيدن او به نوبي پختگي و كمال در گذر از نُه بيشه است .گذر از نُه بيشه
كه درطي  21روز زمان ميبرد ،بهنوبي اسباب رسيدن او را به مرتبة فرديت فراهم ميكند.

تحلیل کهنالگوهاي انساني تأثیرگذار در فردیت قهرمان در شهریارنامه
سایه
در روانوناسي يونگ ،سايه قسمت تاريک و پست وخصيت انسان را وامل ميوود و فرد
آن را انکار ميكند .معموالً سايه بر آدمي ميوورد و بايد آن را بهنوبي مهار كرد .مصداق سايه
در دين و برفان ،نفس امارّه است و مجموع اخالق زوت و ناوايست را دربرميگيرد كه بابث
بدكاري انسان ميوود .صفاتي كه يونگ براي سايه برميومرد ،به صفات نفس وبيه است،
مانند كبر و خودخواهي ،حسد و خودبيني ،حرص و طمع .يونگ معتقد است براي رسيدن به
آرامش ،بايد سايه را وناخت و آن را كنترل و مهار كرد و اين همان تهذيب نفس در برفان
اسالمي است .سايه مسألة اخالقي است كه كلّ وخصيت من را به مبارزه ميط بد؛ زيرا
هيچكس نمي تواند بدون تالش بسيار به سايه هوويار وود .بررسي دقيقتر اين ويژگيهاي
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تاريک نشان ميدهد كه اينها طبيعتي هيجاني دارند ،نوبي خودمختاري ،و بنابراين داراي
كيفيتي وسواسي و يا بهببارتديگر تسخيري هستند .ضمن ًا هيجان ،بم ي از جانب فرد نيست،
ب که چيزي است كه بر او رخ ميدهد (يونگ.)15 :1390 ،
آگاه ودن از ساي ه و انتقال از ناخودآگاه به خودآگاه كه البته ديگر سايه نيست ،مانند
ابتراف به گناه است .انسان از مواجهه با جنبة تاريک وجود خود ،تجربهاي ناخووايند و
وکننده پيدا مي كند ،امّا ديگر اين امر پنهان نيست و چيزي واقعي و آوکار است .دربارة ريشة
حيواني سايه هم ،يونگ معتقد است چون انسان نتيجة تطوّر و تکامل حيوان است ،ساية وجود
او همان بخش فروماية حيواني اوست و بههمينسبب وجه تاريخي دارد و جايگاه آن ضمير
ناخودآگاه جمعي است (مورنو.)54 :1376 ،
از همان ابتداي منظومه ،تالش وهريار براي خروج از خاندان خود نوبي مقاومت در مقابل
ترس ناوي از جدا ودن از خاندان سام است .جدايي او از خاندان خويش و قدم نهادن در
سرزمين بيگانه ،قطع ًا براي او وقايع و حوادثي را بهدنبال خواهد داوت .اين جدايي درواقع
اوّلين نقطة تالش براي رسيدن به فرديت است .وهريار در تب وتاب ماندن و ترس از جدايي
از خاندان ،سرانجام بر ترس خود غ به ميكند و قدم در راه ميگذارد.
وکار نيز نوبي خويشکاري براي رسيدن به فرديت است .از منظر نمادوناسي ،ميتوان
وکار را بهمنزلة پ ي براي وارد ودن به ساحت ناخودآگاه انسان دانست .وکار وسي هاي براي
نابود كردن جهل و گرايشهاي پ يد است (وواليه و گربران .)72/4 :1388 ،در اين منظومه وهريار
براي دست يافتن به فرديت الزم است تا وجود خود را از صفات ناپسندي كه نمودي از
كهنالگوي سايه هستند ،بپيرايد .اين امر مقدّمهاي براي رسيدن به خودوناسي است .در
برخي از بخشهاي اين منظومه ،وهريار با وکار كردن به نبرد با نيروهاي پ يد ميرود تا
خودآگاهي كسب كند .درواقع ،برخي حيوانات را ميتوان نمودي از وجه تاريک نيروهاي ور
در روان دانست كه قهرمان با كشتن آنها بر تمايالت نفساني چيره ميوود.
بتتتتتهدنبال نخجيتتتتتر در تاختنتتتتتد
چتتو ستتام فرامتترز و چتتون وتتهريار

بتته ناگتته بتته گتتوري كمتتين ستتاختند
فگندنتتتد بتتتر گتتتور تيتتتري ستتتهچار
(مختاري)51-52 :197 ،1397 ،

همچنين در بخشهاي ديگر منظومه نيز به وکار رفتن وهريار اواره وده است:
پتتس آنگتته بتته نخچيتتر كردنتتد روي
وتتتکار آمتتتد از كتتتوه زانگونتتته زيتتتر

هژبتتتران چتتتو وتتتيران نخچيرجتتتوي
كتتته بتتتاران ببتتتارد ز بتتتاال بتتته زيتتتر
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هژبتتتتران بتتتته نخچيتتتتر درتاختنتتتتد

بتته نخچيتتر چتتون وتتير نتتر تاختنتتد
(مختاري)6481-6484 :506 ،1397 ،

نيروهتتاي اهريمنتتي وجتته ديگتتري از ستتايه هستتتند كتته تقابتتل بتتا آنهتتا ،نمتتودي از
تتتالش قهرمتتان در زدودن ستتايه استتت .ازجم تتة ايتتن نيروهتتاي اهريمنتتي ميتتتوان بتته
اژدهتتا اوتتاره كتترد .نبتترد بتتا ايتتن نيتتروي اهريمنتتي را ميتتتوان وتتکل فعّتتال از استتطورة
قهرمتتان دانستتت كتته در آن قهرمتتان در راه رستتيدن بتته خويشتتتن ختتويش ،در كشتتمکش
بتتين نيروهتتاي ناخودآگتتاه و خودآگتتاه ختتويش قتترار دارد .وتتکل فعّتتال استتطورة قهرمتتان،
تقابل او با اژدهاستت و ايتن امکتان را فتراهم ميكنتد تتا مفهتوم كهنالگتوي پيتروزي متن
بتتر گرايشهتتاي واپسگرايانتته آوتتکارتر وتتود .ازنظتتر يونتتگ ،استتطورة جهتتاني قهرمتتان،
تصتتويرگر قتتدرت انستتاني استتت كتته تتتالش ميكنتتد تتتا بتتديها را در قالبهتتايي ماننتتد
اژدهتتا ،وتتيطان ،مارهتتاي بتتزرگ ،هيوالهتتا ،ديتتوان و هتتر دوتتمني كتته تهديدكننتتدة جتتانِ
مردم است ،وکستت دهتد تتا در زمتان بازگشتت بته اصتل ،بته پيتروزي حقيقتي و كمتال
جتوهرة وجتتودي دستتت يابتتد (قتتائمي .)2 :1398 ،اژدهاكشتتي ازجم تته كنشهتتايي استتت كتته
قهرمتتان نتتاگزير از انجتتام آن استتت .كشتتتن اژدهتتا بتتهبنوان نمتتادي از بتتدي و وتتر از
مهمتتتترين مراحتتتل تکامتتتل قهرمتتتان استتتت كتتته نمودهتتتايي از آن را در داستتتتانهاي
وتتاهنامه متتيبينيم .در منظومتتة وتتهريارنامه ،اژدهتتا در يکتتي از بيشتتههاي معتتروف در نُتته
بيشتته قتترار دارد و رويتتارويي وتتهريار بتتا آن و وکستتت دادن آن ،مقدّمتتهاي بتتراي ورود بتته
مرح تتة جديتتد يتتا بيشتتة ديگتتر استتت .در استتطورة قهرمتتان ،اژدهتتا موجتتودي استتت كتته
كشتن آن فقط ازسوي قهرمان امکانپذير است.
اژدها در ساختي دروني و روان كاوانه ،نمادي از نيمة تاريک وجودي انسان است .جنگ
ميان قهرمان و اژدها مفهومي كهنالگويي دارد و بهمعني پيروزي من بر گرايشهاي قهقرايي
است .در اساطير برخي م ل نيز اژدها يکي از رمزآلودترين نمادهاي بشري است كه مبارزه و
نابود كردن آن مرح هاي از تکامل قهرمان و په وانان حماسي و حتّي برخي ايزدان محسوب
ميوود .بن ماية اژدها در ادبيات و باورهاي ديني نيز حضور چشمگير دارد .در برخي
ي اسطورهزداييوده ،بينظميِ آغازين خ قت در قالب هيواليي ترسناک مانند
فرهنگهاي دين ِ
اژدها فرافکني وده است كه فروپاوي بهدست خداي يگانه مبناي نظم بخشيدن به جهان
ميوود (همان.)6 :
وهريار در گذر از نُه بيشه در نمودي روانكاوانه با نيمة تاريک وجود خود روبهرو ميوود.
او در اين مرح ه بايد اژدهايي را وکست دهد كه پيش از او هيچكس قادر به كشتن آن نبوده
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ن
است و پس از كشتن او قدرتي را كه به اژدها تع ّق داوته ،بهبنوان غ به بر ساية درون از آ ِ
خود كند تا بتواند پا به مرح ة ديگري بگذارد.
چتتتو آمتتتد بتتتر افتتتراز آن كوهستتتار
دمش كترده آن بيشته را جم ته خشتک
ز جنبنتتتتتده آن بيشتتتتته پرداختتتتتته
چتتو ديتتدش ستتپهدار در پتتيش غتتار
بتتتتترآورد ستتتتتر اژدهتتتتتاي دمتتتتتان
بيامتتد چتتو ستتيل از بتتر كتتوه وتتيب
ستتتتتپهبد بناليتتتتتد بتتتتتر دادگتتتتتر
مکتتن آنكتته پتتيش نياكتتان ختتويش
بگفتتتت و كمتتتان بتتتر زه آورد تفتتتت
يکتتتتي تيتتتتر زد بتتتتر گ وگتتتتاه اوي
فتتتتتتتترو دوختتتتتتتتت راه دم و دود او
ز درد اژدهتتتتتتتتتا بربپيچيتتتتتتتتتد دم
بيفگنتتتتد بتتتتر يتتتتل دم ان اژدهتتتتا

يکتتتي اژدهتتتا ديتتتد چتتتون كتتتوه نتتتار
ستتتيه از دم او زمتتتين هتتتمچتتتو مشتتتک
بتتته غتتتار انتتتدرون جايگتتته ستتتاخته
يکتتتتي نعتتتتره زد همچتتتتو ابتتتتر بهتتتتار
ز دم آتشافشتتتتان وتتتتد انتتتتدر زمتتتتان
چتتو جمهتتور ديتتتدش بشتتد در نهيتتتب
كتتتتتته اي دادفرمتتتتتتاي فيروزگتتتتتتر
ز بتتس وتترم ستتر انتتدر آرم بتته پتتيش
بتتتتر اژدهتتتتاي دمتتتتان تيتتتتز رفتتتتت
وتتدش از گ تتو ختتون روان همچتتو جتتوي
زيتتتان وتتتد سراستتتر همتتته ستتتود او
خرووتتتتتتيد ماننتتتتتتد رويينتتتتتتهخم
ستتتتتپهبد بتتتتتتجست از بتتتتتر بادپتتتتتا
(مختاري)2514-2535 :359 ،1397 ،

نبرد شهریار و مضرابدیو
در اين منظومه نيز مانند برخي منظومههاي حماسي ديگر ،قهرمان با ديو اهريمني به
مبارزه ميپردازد .همان گونه كه گفته ود ،نبرد قهرمان با ديو و نيروهاي اهريمني ،نمودي از
تقابل قهرمان با سايه است .در اين منظومه زمانيكه مضرابديو معشوق وهريار را ميدزدد،
وهريار براي نجات او بايد از نُه بيشه ببور كند .او پس از نجات معشوق خود ،در نبردي دووار،
ديو را وکست ميدهد .اين وکست ،پيروزي قهرمان بر سايه است.
بتتته نزديتتتک وتتتير آمتتتد آن اهتتترمن
چنتتان بتتر ستترش كوفتتت آن گتترز گتترد
بيازيتتتتد دستتتتت و ميتتتتانش گرفتتتتت
كمربنتتتتتد واژونتتتتته ديتتتتتو دمنتتتتتد
ميانوتتان يکتتي فتنتته و جنتتگ خاستتت
ستتتپهدار يتتتالش بتتته چنتتتگ آوريتتتد
ختتم آورد پشتتتش بتته نيتتروي چنتتگ
كشتتتيدش بتتته روي و بتتتزد بتتتر زمتتتين

جهتتتانجوي بفراختتتت گتتترز گشتتتن
كتته وتتد وتتاخ آن ديتتو واژونتته ختتورد
ستتتپهدار از آن ديتتتو بتتتد در وتتتگفت
گتتترفتش بتتته نيتتترو يتتتل زورمنتتتد
بتتر چتترخ چهتتارم از آن هتتور كاستتت
بتته نيتترو قتتدش ختتم چتتو چنتتگ آوريتتد
ميتتتتانش همانگتتتتاه بگرفتتتتت تنتتتتگ
نشستتتت از بتتتر ستتتينة او بتتته كتتتين
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كمنتتدش گشتتود و دو دستتتش ببستتت

به رنجان ستپردش كته دارش بته دستت
(مختاري)4037-4045 :385 ،1397 ،

پیر خردمند
كهنالگوي پير خردمند يا پير فرزانه در روانوناسي يونگ با پير طريقت در برفان ورقي
ال مشخّص نيست
قابل انطباق است .ارتباط پير فرزانه با ضمير ناخودآگاه فردي يا جمعي كام ً
و نميدانيم اين كهنالگو انگارة بمومي پدر است يا خداي اسطورهاي (بي سکر )70 :1388 ،امّا
كاركردهاي مشترک او در ادبيّات ،اسطوره و فرهنگ مذهبي م ل قابلبازوناسي است.
در برفان ورقي ،پير طريقت امر هدايت را بربهده دارد .از ديدگاه يونگ ،پير خردمند
(من) را بهسوي خدا هدايت ميكند و در رساندن فرد به فرديت او ياريرسان است .در برفان
نيز پير طريقت در حکم مرود و راهنماي سالک است تا او را از وادي س وک ايمن به مقصد
برساند .در برفان ويعي يا مذهب تشيّع ،نبي و امام ،مؤمنان را از ظ مت بهسوي نور و روونايي
دبوت و هدايت ميكنند .وخصيتهايي كه نماد اين كهنالگو بهومار ميروند ،وزيران و
مشاوران پادواهان هستند .مشاور و راهنماي چندين پادواه ،پيران ،مشاور افراسياب ،جاماسب،
وزير گشتاسب ،و مانند آن كه هميشه خردورزي و چارهجويي آنها در همة مشکالت
راهگشاست ،تج ّي و نمادي از اين كهنالگو در ادبيات فارسي هستند« .جادوگر پير كالريج،
دكتر فاوست گوته ،هزارويک وب و بسياري از آثار برفاني دارندة پير خردمند هستند» (اقبالي،
.)69 :1386

پير دانا داراي منشي روحاني و پارهاي صفات اخالقي است ،مانند خرد و دانايي ،بصيرت و
تيزبيني ،برخورداري از نيّت خير و آمادگي جهت ياريرساني .اين كهنالگو نيز داراي دو جنبة
منفي و مثبت است و بسته به انتخاب فرد ميتواند او را درجهت خير يا ور پيش برد .براي
مثال «در مقام مظهر ور ،اين سرنمون در خوابهايمان به هيأت جادوگر خبيثي پديدار
مي وود كه اغ ب سياه پوويده و از فرط خودخواهي محض ،بهخاطر نفس بدي ميكند و در
افسانههاي خيالي نيز در هيأت حيواني نظير گرگ و خرس و وير مجسّم ميوود» (مورنو،
.)74 :1376

در اين منظومه ،يکي از بخشهاي مهم و سرنووتساز داستان ،گذر وهريار از نُه بيشه
است .معموالً در بيشتر داستانهاي حماسي ،همواره په وان در گذر از خانها يا مسيرهاي
دووار ،حضور پير فرزانه را در كنار خود دارد و از راهنماييهاي او براي گذر از آن مسير دووار
برخوردار ميوود .در وخصيت جمهورواه ميتوان اين كهنالگو را مشاهده كرد .زمانيكه
مضرابديو دالرام(معشوق وهريار) را ميدزدد ،وهريار از او ياري ميخواهد و جمهورواه مانند
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پيري راهنما او را در مسير رفتن به جايگاه مضراب هدايت ميكند .در تمام مسير گذر از نُه
بيشه ميتوان حضور و راه نمايي جمهور را ديد .او قبل از ورود وهريار به هر بيشه ،او را از
خطرات و ماجراهاي بيشة بعدي آگاه ميكند:
كنتتتتون راه بگشتتتتا و وتتتتو راهبتتتتر
بتتتدو گفتتتت جمهتتتور كتتتاي نتتتامدار
يکتتتتتتي از ره ژرفدريتتتتتتا بتتتتتتود
ز دريتتتا تتتتوان بتتتر بريتتتدن دو متتتاه
بتتتدين راه رو كانتتتت نيکتتتوتر استتتت
بتتتدو گفتتتت جمهتتتور اي پتتتاکزاد
ولتتتتتيکن متتتتتر آن راه دارد خطتتتتتر
همتتته پشتتتته پرمتتتار و پرجتتتادوان
ايتتتتتا نتتتتتامور گتتتتترد گيتيفتتتتتروز
همه بيشه يکستر پتر از گترگ و پيتل
چنتتين استتت نُتته بيشتته در پتتيش راه

متتترا بتتتر ستتتر ديتتتو بتتتدخواه بتتتر
دو راه استتتت ايتتتدر بتتته مغتتترب ديتتتار
يکتتتي ديگتتتر ازستتتوي صتتتحرا بتتتود
بتته وتتش متتاه صتتحراي را استتت راه
از ايتتن دو كتتدامت ببتتين درختتور استتت
يکتتتتتتي راه نزديتتتتتتک دارم بتتتتتتهياد
ز بفريتتتت و از وتتتير و غتتتوالن نتتتر
همتتتتتهجاي ديتتتتتتوان بتتتتتتدكار دان
تتتوان رفتتت زيتتن راه هتتر وتتب و روز
ز هتتر بيشتته تتتا بيشتتهاي بيستتت ميتتل
كتتتته گفتتتتتتتتم بتتتتا په توان ستپاه
(مختاري)3012-3022 :234 ،1397 ،

در اين منظومه ما با پير خردمند ديگري نيز روبهرو هستيم .وهريار در مسير سفر خود
به كوه آينه ميرسد .اين مکان يک مکان وگفتانگيز است كه گذر از آن بسيار دووار است.
در مسير ورود به اين كوه ،پيرمردي بهنام پير كُهبد سکونت دارد .او وهريار را از وجود خطرات
دوواري كه در كوه آينه وجود دارد ،باخبر ميكند:
نخستتتتت از وتتتتگفت اي يتتتتل نتتتتامدار
بتتتته بتتتتاالي برتتتتتر ز پيچتتتتان كمنتتتتد
يکتتتتتتي ستتتتتتهمگينزنگي ديتتتتتتوچهر
بهدستتتتت ستتتتيه در يکتتتتي جتتتتام زر
هتتتر آنكتتتس كتتته آيتتتد بتتته نزديتتتک او
بتتتر آن جتتتام زر چتتتون زنتتتد آن ستتتياه
وتتتود هتتوش از آن متترد و افتتتتد بتتتهجاي

ز ستتنگ استتت طتتاقي در ايتتن كوهستتار
نيابتتتتد كستتتتي ره بتتتته طتتتتاق ب نتتتتد
چتتو كيتتوان كتته باوتتد بتته طتتاق ستتپهر
چتتتو در دستتتت كيتتتوان نمايتتتد قمتتتر
كتتتته بينتتتتد يکتتتتي روي تاريتتتتک او
كتته بتتانگش بتتر آيتتد بتته خوروتتيد و متتاه
چو آمد بتتتتته هووتش بتتترآيد ز جتاي
(مختاري)6121-6127 :490 ،1397 ،

کهنالگوي آنیما
از منظر يونگ ،هر مرد ي در ناخودآگاه جمعي خود تصويري از زن دارد كه بهصورت
كنشهاي زنانه در مرد بروز ميكند كه به آن آنيماي مرد ميگويند .آنيما جنبة زنانة روان
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مردان است و آنيموس جنبة مردانة روان زن است كه بهمثابه يک كهنالگو ،تجسّم تمايالت
زنانه و مردانه هستند و در رفتار مردان بهصورت خ قوخوهاي مبهم ،احساسات وابسته به
طبيعت ،مکاوفههاي پيامبرگونه و ...تج ّي مييابد .اين دو كهنالگو سروتي دوقطبي دارند و
بهصورت منفي يا مثبت نمايان ميووند .اگر محتواي مثبت كهنالگوها بهطور ناخودآگاه آوکار
نشوند و درنتيجه سركوب ووند ،انرژي آنها به جنبههاي منفي كهنالگو منتقل ميووند
(اوداينيک .)143 :1379 ،درنتيجه به صورتهاي منفي نمود پيدا ميكنند و زندگي وخص را
تحتتأثير قرار ميدهند .يکي از نمودهاي منفي آنيما بهصورت معشوقي ج وهگر ميوود كه
خواهان نابودي قهرمان است .اين چهره از آنيما بهصورت زني بسيار زيبا و دستنيافتني
فرافکني ميوود كه قهرمان را مفتون خود ميسازد و هدفش از اين ويفتهساختن ،مرگ و
نابودي قهرمان است .اين نوع از نمود منفي آنيما را در وهريارنامه در وخصيت فرانک ميتوان
ديد .فرانک در پي نقشهاي نيرنگآميز ،در نامهاي كه به وهريار مينويسد ،از زيباييهاي خود
در مقايسه با معشوق ديگر وهريار ،دالرام ،سخن ميگويد و وهريار را فريب ميدهد و بهجانب
خود مي كشد تا او را نابود كند .وهريار نيز پس از دريافت نامة فرانک ،به دربار او ميرود و
گرفتار ميوود و درنهايت نجات مييابد.
يونگ جادوگر مؤنث را نيز تجسّم آنيماي مذكر ميداند .يعني جنبة مؤنث اوّليهاي كه در
ناخودآگاه انسان باقي مانده است .جادوگران مؤنث اين ساية كينهكش را جسميت ميبخشند
و نميتوانند خود را از آن رها بخشند و از وجود اين سايه ،قدرت پيدا ميكنند .تجسّم جادوگر
زن به بنوان آنيما ي مذكّر درواقع حضور پنهان طبيعت اساطيري اوست .وقتيكه اين نيروهاي
تاريک ناخودآگاه در پرتوِ آگاهي ،احساسات و بمل ظاهر نشوند ،او به زندگي درون قهرمان
ادامه ميدهد .جادوگر زن نتيجة سركوفتگيها ،هوسها ،ترسها و ديگر كنشهاي روان است
كه يا بهخاطر اغراقهاي كودكانه و يا بهدليل ديگر ،با من تطابق نميپذيرد .يونگ بقيده دارد
كه آنيما اغ ب بهوکل يک كاهنه يا جادوگر زن مجسّم ميوود؛ زيرا زنان ارتباط قويتري با
نيروهاي پنهان و ارواح دارند (وواليه و گربران.)461 /3 :1385 ،
مرجانة جادو را در اين منظومه و در ارتباط با وهريار ميتوان نمودي از آنيما دانست.
مرجانه در ابتداي داستان وهريار را گرفتار و تمام تالش خود را ميكند تا بتواند از او كام
گيرد ،امّا وهريار در مقابل او مقاومت ميكند و از چنگ او نجات مييابد:
كنتتتون بتتتا متتتن امتتتروز دلشتتتاد وتتتو
رهتتتايي اگتتتر بايتتتدت زيتتتن حصتتتار
بگفت و اين و بگرفتت دستتش بته دستت

بيتتا جفتتت متتن بتتاش و دامتتاد وتتتو
بتتتتده كتتتتام متتتتن اي يتتتتل نامتتتتدار
ببتتردش از اينجتتا بتته جتتاي نشستتت
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چو بتد گرستنه ختورد يتل زان ختورش
بگفتتتتتا كتتتته كتتتتام دلتتتتم را بتتتترآر
بچيتتتتتتتن خووتتة كتتتتتتام از ختترمنم
(مختاري)1067-1070 :245 ،1397 ،

وهريار در مقابل نقشههاي نافرجام مرجانه كه نمودي منفي از آنيماي روان قهرمان هست،
مقاومت ميكند و پيروز ميوود.
نمود مثبت آنیما
از جنبههاي مثبت بنصر مادينه يا روح زنانة مردان ميتوان به برخي توانمنديهايي اواره
كرد كه در مردان احيا مي وود ،مانند قدرت تشخيص همسر مناسب خود يا تشخيص
كنش هاي پنهان ناخودآگاه خود و توان سازگاري با واقعيت دروني و ژرفترين بخشهاي
وجود (يونگ .)278 :1383 ،گاهي آنيما بهصورت معشوقي ج وه ميكند كه اگر بابث حركت
بهسوي تشرّف و فرديت وود ،آنيماي مثبت لقب ميگيرد« .معشوق و محبوبي كه در نظر
مرد تمثال نجيب اهلل را دارد ،نهايت كمال و خوبي و مهرباني است ،امّا اينكه وجود اين تصوير
آرماني از زن يا آنيما در روان مرد ب ّت و مبناي جذب به معشوق است ،بيانگر سرچشمههاي
همانند و بميق اسطورهاي است» (ستّاري .)96 :1368 ،در اين منظومه ،دالرام را ميتوان نمودي
از آنيماي مثبت در روان وهريار دانست .او معشوق حقيقي وهريار است كه پس از
دزديدهودن ،وهريار براي نجات او قدم در مسير دووار آزمونها ميگذارد.
يکتتتي دختتتتري ديتتتد چتتتون آفتتتتاب
لتتتبش پستتتتة وتتتور در جتتتان فکنتتتد
به كين ترک چشتمش پتي وتير داوتت
جهتتانجوي را دل بتتتترون وتتد ز دستتت

كتتته گتتتردد نمايتتتان ز زيتتتر نقتتتاب
چنتتان چتتون نمکتتدان نمتتک آن فگنتتد
كمتتان ز ابتتروان دو متتژه تيتتر داوتتت
ستترش از پتتي بشتتق او گشتتت مستتت
(مختاري)2775-2778 :322 ،1397 ،

در بخش ديگر داستان نيز زمانيكه وهريار فريب فرانک را ميخورد و در دام او گرفتار
ميوود ،دالرام در پووش تاجري بههمراه يک كاروان تجاري به ديدار فرانک ميرود و او را با
زيركي در بند ميكند و بهاينترتيب زمينة نجات وهريار را فراهم ميكند:
فرانتتتتک بتتتته دستتتتت دالرام مانتتتتد
چنتتتان بستتتته بتتتردش ستتتوي بارگتتتاه
جهتتتتانجوي را در كمنتتتتد افکنتتتتي
بتتتدان چتتتاره كتتترديش در چتتتاه بتنتتتد

بتتتدين حي تتته آن متتتر در دام مانتتتد
بتتتدو گفتتتت اي بتتتدرگ كينتتتهخواه
بتتته چتتتاره و در چتتتاه و بنتتتد افکنتتتي
بتدين چتتاره هتم متن گتتشادم كمنتد
(مختاري)5546-5549 :462 ،1397 ،
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ترسیم مانداالي تكامل شخصیت شهریار
مانداال يکي از ديرينهترين تصاوير ذهني و بازماندة اجداد بشري است كه داراي مفاهيم
گوناگون ابمّ از تکامل و فرديت است .دايره يکي از نمودهاي مانداالست كه نمادي از فرديت
محسوب ميوود.
«مانداال واژهاي به زبان سانسکريت و بهمعناي دايره است .اين واژه در پژوهشهاي مربوط
به ابمال ديني و نيز در روانوناسي بهمعناي تصاوير مدوّر است .اين الگوهاي مدوّر همچنين
بهصورت تنديسهاي رقص در خانقاههاي دراويش ديده ميووند .مانداال در موارد بسيار
مکرّري ،نوبي چهارگانگي يا مضرب چهار را وامل ميوود .براي مثال ،بهوکل ص يب ،ستاره،
مربع ،هشتض عي و غيره .در كيمياگري همين مضمونهاي مکرّر بهصورت دايرة محاط در
مربع ظاهر ميوود» (بي سکر .)147 :1388 ،يونگ نيز مانداال را نماد تماميت و نظم ميداند.
وهريارنامه نيز از ژرفساخت ماندااليي برخوردار است .وهريار پس از طي مراحل رسيدن
به كمال و فرديت ،موفّق ميوود به تکامل وخصيت دست يابد .ميتوان فرايند تکامل
وخصيت او را در نگاره هاي مانداال نمايش داد؛ زيرا دايره نماد تماميت و نيز نمادي از الوهيت
است (يونگ .)105 :1370 ،دايرههاي متّحدالمركز را ميتوان نمادي از كمال خود دانست كه در
آن وخص به يگانگي و تماميت دست مييابد .الگوي ماندااليي تکامل وخصيت وهريار را
ميتوان اينگونه ترسيم كرد:
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 -1غلبه بر سایه ،آغاز فرایند فردیت یافتن

اوّلين مانداالي تکامل وخصيت وهريار ،غ به بر سايه است .وهريار با مقاومت كردن در
مقابل ساية ترس ناوي از جدايي از خاندان ،اوّلين حركت را براي تکامل وخصيت خود و
رسيدن به فرديت آغاز ميكند.
 -2شكار ،نابود کردن غرایز نفساني

دومين مانداال ،وکار است .وکار حيوانات نمادي از وجة تاريک نيروهاي ور در وجود
وهريار است و او با كشتن آنها ،بر تمايالت پست نفساني چيره ميوود.
 -3سفر به مكانهاي محیّرالعقول ،قدم نهادن در قلمر ِو ناخودآگاهي

سفرهاي قهرماني نماد ببور از درياي زندگي و غ به بر مشکالت آن و دستيابي به كمال
هستند .سفر همچنين نماد استحاله ،مواجهه با آزمونهاي دووار و خطرناک ،ببور از تاريکي
به روونايي ،از مرگ به زندگي و ...است (كوپر .)198 :1379 ،سفر وهريار درواقع سفر از ق مروِ
خودآگاه به ق مروِ ناخودآگاهي است .ميتوان مقصد سفر وهريار را اتّحاد بين خودآگاه و
ناخودآگاه دانست كه طي كردن آن ،قهرمان را به فرديت و كمال نزديک ميكند.
 -4نبرد با نیروهاي خیر و شر

چهارمين مانداالي تکامل وخصيت وهريار ،نبرد با نيروهاي خير و ور است .اين نبردها
زمينة ثبات وخصيت او را فراهم ميكند و نيز تالوي درجهت خويشتنيابي محسوب ميوود.
 -5هشدارهاي مشفقانه ،حضور پیر دانا در لحظههاي دشوار درجهت دستیابي به فردیت

در مانداالي پنجم هشدارهاي مشفقانة جمهور و پير كُهبد در قالب كهنالگوي پير خردمند
ظاهر ميوود و ياري گر وهريار در مراحل بحراني است .با ياري اين دو در دو بخش مخت ف
داستان ،وهريار بر موانع دووار سفر غ به مييابد و به سرمنزل مقصود ميرسد.
 -6ازدواج با دالرام

وهريار در مانداالي وشم با ازدواج كردن ،در مسير رسيدن به تماميت و تکامل نفساني
گام مينهد.
 -7پیوستن به خاندان ،تولّد معنوي ،دستیافتن به خود و غناي شخصیت

وهريار در هفتمين مانداال به تولّد دوباره و به خود كه غايت فرايند فرديت محسوب
ميوود ،دست پيدا ميكند.
در سراسر جهان نيز خود در نگارههاي ماندااليي برضه ميوود .درواقع اين دواير
متّحدالمركز ،نمادي از كمال خود است كه در آن فرد به تماميت دست مييابد .همچنين در
برخي آيينها ،دايره و اوکال مُدوّر نماد حركت پيوسته هستند (هوهنهگر .)31 :1376 ،اين دواير
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كه مانداالي وخصيت وهريار را بهتصوير ميكشد ،بهنوبي بيانگر حركت پيوستة او درجهت
تکامل وخصيت محسوب ميوود.
نتیجهگیري
بارزترين كهن الگوهاي انساني كه در اين منظومه در رسيدن قهرمان به فرايند فرديت
تأثيرگذارند ،كهنالگوي سايه ،كهنالگوي آنيما و كهنالگوي پير خردمند هستند .قدم نهادن
در مسير رسيدن به فرديت و كمال كه همراه با رنجي معنوي است ،سبب ايجاد تحوّل دروني
در وهريار ميوود .اين فرايند او را وادار ميكند تا در مسير سرنووت قرار بگيرد و با تالش
خود از موانع مخت ف ،پيروز و سرب ند بيرون آيد و به غايت كمال دست يابد .او براي رسيدن
به فرديت ،الزم است تا سايهها و صفات مذموم خويش را بزدايد .كهنالگوي سايه در اين
منظومه بهصورت ساية ترس در وجود قهرمان و تقابل با نيروهاي اهريمن ازجم ه ديو و اژدها
نمود پيدا ميكند كه وهريار در صدد تقابل با آنها برميآيد و ابتدا با غ به بر ساية ترس ،قدم
در راه سفر ميگذارد و سپس با نيروهاي اهريمني و ديوان به مقاب ه ميپردازد .او براي ببور
از خطرات و دوواريهاي سفر ،به پير دانايي نيازمند است تا همواره ياريگر او باود .اين پير
را ميتوان براي قهرمان سرنمون خرد و دانايي دانست كه حضورش در اين داستان نيز برجسته
است .په وان در تقابل با نيروهاي اهريمني نيز از حضور پير خردمند بهره ميگيرد و از
راهنمايي او براي تقابل با آنها استفاده ميكند .وجود آنيماي منفي را در اين داستان ميتوان
در وجود فرانک ،بهبنوان معشوقي بشوهگر و نيز مرجانة جادو مشاهده كرد .تالشهاي هردوي
آنها در مغ وب كردن قهرمان و كامگرفتن از او بيبهره ميماند .مانداال از نمادهاي برجسته
در روانوناسي يونگ است و در آن ميتوان به بميقترين الية ناآگاه روان ،يعني خويشتن
دست يافت .فرايند فرديت وهريار را ميتوان در هفت مانداال ترسيم كرد .درواقع در اين
منظومه ،سيستان را ميتوان نمايندة خودآگاه روان قهرمان دانست كه حركت قهرمان از آن
جا آغاز ميوود .هندوستان را ميتوان نمودي از ناخودآگاهي دانست كه وهريار پس از تجربة
فرديت در آن جا ،درنهايت با پيوستن به خاندان خود در انتهاي داستان ،به خودآگاهي
بازميگردد و بهگونهاي نقطة پايان دايرة فرديت را به آغاز آن پيوند ميدهد.
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نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه
اسماعیل

خیرآبادي

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

سپهري

استاديارگروه زبان و ادب يات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،رودهن ،ايران (نويسندة
مسؤول)
ماندانا

هاشمي

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،رودهن ،ايران
تاریخ دریافت1399/4/10 :
تاریخ پذیرش1400/7/14 :

چكیده
واهنامه از ديدگاه ايرانيان كتاب سياست و جهانداري است و از طريق به تصوير كشيدن
سرگذوت په وانان و پادواهان ،در واقع به دنياپرستان و بيدادگران درس ببرت ميدهد و
آنان را از بادافره گناهان و ستمهايشان آگاه ميسازد .در اين مقاله بر آنيم كه چگونگي
وکلگيري حکومت ها را از ابعاد گوناگون نظير فرّه ايزدي ،فرّه واهي (وراثت و گردش و انتقال
خون در ن سل پادواهي) ،قدرت و داوتن پشتوانه و پايگاه اجتمابي به بنوان نقشهاي مؤثّر
در ايجاد حکومتها ،به ويژه بررسي تقابل قدرت و وراثت را در بيش از پنجاه پادواه مورد
بررسي قرار دهيم .محور اص ي پايههاي حکومت در واهنامه ،قدرت و انواع تج يّات آن است.
به بيانديگر ،واهنامه نبردِ قدرتهاست؛ يعني نبرد داد و بيداد است .در واهنامه بنا به بقايد
بعضي از قبايل ،بسيار تأكيد وده است كه زنان ،چه در جايگاه پادواهي و چه بهبنوان م که،
ناقل وراثت و خون پادواهي و قدرت در ساختار فرمانروايياند كه رگههايي از رسم كهن
مادرساالري را در آن ميتوان ديد و در اين مورد ،زن بيشتر در نقش مادر ،دختر يا خواهر،


esmaeilkheirabadi1347@gmail.com
sepideh.sepehri2363@yahoo.com
 hesfahani@riau.ac.ir




126

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

بامل انتقال وراثت بوده است مانند ازدواج ضحّاک با خواهران جمشيد ،داستان سياوش و
داستان مخالفت سرو ،پادواه يمن ،با ازدواج دخترانش با پسران فريدون .نگارندگان به روش
تح ي ي و تطبيقي به بررسي و تطبيق دورههاي پادواهي و تقابل قدرت و وراثت به بنوان
يکي از پايههاي حکومت آنان پرداختهاند.
کلیدواژهها :فردوسي ،واهنامه ،قدرت ،فرّه ايزدي ،فرّه واهي (وراثت) ،حکومت پادواهان و
تقابل.
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مقدمه
واهنامه از ديدگاه ايرانيان ،كتاب سياست و جهانداري است و از طريق نقل سرگذوت
په وانان و پادواهان ،به دنياپرستان و بيدادگران درس ببرت ميدهد و آنان را از بادافره
گناهان و بيدادهايشان آگاه ميسازد .محور اص ي پايههاي حکومت در واهنامه ،قدرت و انواع
تج يّات آن است .هدف از اين پژوهش ،بررسي تقابل قدرت و وراثت (فرّواهي) از ميان ديگر
پايههاي حکومت ،در بيش از پنجاه دورة پادواهي در واهنامه است .منبع اص ي در اين
پژوهش ،دورة هشت ج دي واهنامة فردوسي بر اساس تصحيح نخست دكتر جالل خالقي
مط ق است .در بررسي تقابل قدرت و فرّواهي (وراثت) به بنوان پايههاي حکومت و پادواهي
بيش از پنجاه تن از پادواهان واهنامه ،اين پرسشها پيش ميآيد كه :مباني اساسي
حکومتها و مشروبيّت آنها در واهنامة فردوسي كداماند؟ بامل قدرت و وراثت (فرّواهي)
در وکلگيري پايههاي حکومت ،چه تأثيري داوته است؟ الگوي ساختاري آغاز حکومتها در
واهنامه چگونه بوده است؟ آيا تنها داوتن نژاد و نسب واهي در رسيدن به قدرت و حکومت
تأثيرگذار بوده است يا بوام ي ديگر نيز نقش داوتهاند؟ نقش م کهها و زنان بهبنوان ناقالن
خون واهي در حکومت پادواهان چقدر مؤثّر بوده است؟
پیشینۀ پژوهش :با توجّه به بررسيهاي انجام وده ،به برخي از كتابها و مقاالتي دربارة
ساختار حکومت پادواهان در واهنامه نووته وده است كه در هيچكدام به طور گسترده به
حکومت همة پادواهان واهنامه و بررسي حکومت آنها و بامل وراثت پرداخته نشده است؛
به اختصار اواره ميكنيم:
الف -مقالة «ساختار منسجم آغاز حکومت در واهنامة فردوسي» (امامي )1396 ،؛ محقّق
با اين فرض كه آغاز حکومت در واهنامه داراي ساختاري يکپارچه و يکسان است ،به روش
تح ي ي و تطبيقي به بررسي و تطبيق دورههاي پادواهي پرداخته است.
ب -مقالة «ساختار سياسي واهنامة فردوسي» (محمودي)1396 ،؛ در اين پژوهش با
تکيه بر ساختاروناسي سياسي ،به بررسي قدرت هيأت حاكمه در دورههاي اساطيري و
تاريخي پرداخته وده است.
ج -مقالة «ساختار حاكميّت در واهنامة فردوسي» (زمان درياباري )1380 ،كه در اين
مقاله به بررسي طبقات اجتمابي و هرم حاكميّت پرداخته است.
د -مقالة «ساختاروناسي سرس س ههاي پادواهي در واهنامه» از (مالمير و امامي)1391 ،
كه در آن ،نويسندگان به ساختار مشتركي در ميان سرس س ههاي پادواهي واهنامه دست
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يافتهاند كه طبق آن ،دوران كودكي همة بنيانگذاران س س ههاي پادواهي ،در خارج از ايران
گذوته است.
ه -مقالة «مشروبيّت حکومت از ديدگاه فردوسي» از (رستگار )1384 ،كه در آن ،نويسنده
نخست موضوع تطوّر جوامع بشري و حکومتهاي پادواهي را بر پاية روايات اساطيري ،نيمه
اساطيري ،نيمه تاريخي و تاريخي واهنامه بررسي كرده و سپس به انواع حکومت و معيارهاي
مشروبيّت آن ،هم به روايت واهنامه و هم از ديدگاه خود فردوسي پرداخته است و كتابهايي
نظير «تراژدي قدرت در واهنامه» از (رحيمي )1386 ،كه در آن ،نويسنده قدرت را بهبنوان
يکي از پايه هاي اص ي حکومت از ابعاد مخت ف بررسي كرده است .نيز كتاب «واهِ نامهها» از
(وميسا )1397 ،كه حکومتهاي پادواهان نقد و بررسي وده است.
ادبیات پژوهش)1 :پادشاه .واژة «پادواه» اسمي است مركّب معني فرمانروا ،حاكم ،مس ّط،
صاحباختيار ،محيط ،خدا ،س طان ،م ک ،وهريار ،خديو و خسرو آمده است .نامي است فارسي
باستاني مركّب از «پاد» و «واه»؛ «پاد» به معني اصل ،خداوند ،داماد و هر چيز كه آن به
سيرت و صورت از امثال و اقران بهتر و بزرگتر باود ،پس معني اسم بر اين تقدير از چهار
وجه بيرون نتواند بود :اوّل ،پاسبان بزرگ؛ چه سالطين ،پاسبان خ قاهللاند .دوم ،هميشه داماد
چون م ک را به بروس تشبيه كردهاند؛ سيم ،چون پادواه نسبت به ساير مردم ،اصل و خداوند
باود و پايندگي و دارندگي به حال او انسب است و چهارم ،خداوند تخت و اورنگ ،اوست و
اين معني از جميع معاني اولي باود (برهان قاطع)2 .)348 /1 :1362 ،کاربرد واژة پادشاه در
شاهنامه :فردوسي در واهنامه واژة «پادواه» را با نامهاي واه ،پادواه ،خداي ،خداوندگار،
جهاندار ،كِي ،وهريار ،خسرو ،خديو و كدخداي آورده كه گاهي اين واژهها براي مشروبيّت و
گاهي براي بدم مشروبيّت به كار رفته است .مشروبيّت پادواهان خوب در واهنامه با واژههاي
بدالت ،دادگري ،دينداري (داد و دهش) آمده و مشروبيّت پادواهاني چون ضحّاک ،افراسياب
و ارجاسپ توراني ،بر پاية زور ،ستم  ،ورارت و جادوگري استوار گشته است .در واهنامه،
برخي پادواهان نماد تيرهروزي ،ستمگري و برخي نماد ص ح و آرامش و آبادانياند.
)3حكومت .حکومت  ،hokūmatمصدر بربي و به معناي فرمانروايي كردن ،س طنت كردن
و داوري كردن است (معين :1375 ،ج )1و در دانش سياست ،حکومت اين گونه تعريف ميوود
كه « :قدرت سياسي در هر كشور به دست فرد يا افرادي سپرده ميوود كه «هيأت حاكمه»1
ناميده مي وود .ولي در هر كشور ،هيأت حاكمه ،قدرت را به نوبي خاص ابمال ميكند و
1Lesyourement
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همين طرز متد هيأت حاكمة يک كشور مفروض را رژيم سياسي خاصّ آن كشور مينامند»
(بام ي.)1 :1381 ،

 -1بررسي ساختار قدرت و فرمانروایي در شاهنامه
يکي از موضوباتي كه همچون ديگر پديدههاي جامعة ايراني ،در واهنامه بدان پرداخته
وده است ،قدرت و فرمانروايي است .پديدة قدرت در واهنامه «هرگز تنها در بُعد صوري آن
مورد توجّه قرار نميگيرد؛ ب که قدرت مادي ،هميشه پشتوانهاي از توانمنديهاي معنوي و
روحاني دارد و به همين جهت است كه در واهنامه ،دانايي و توانايي ،دو همزاد
جداييناپذيرند» (رستگار فسايي.)325 :1381 ،
براساس داستانهاي واهنامه ،ميتوان ساختار انواع حکومتهاي باستاني و چگونگي
مشروبيّت آنها را دريافت .مهمترين اين مطالب ،بيشتر در آغاز هر حکومت ،بهويژه در رابطه
با كسب قدرت پادواه و نيز در خالل داستانهاي پروماري كه از ديد سياسي چشمگير و
مربوط به دورههاي اساطيري ،نيمهاساطيري ،نيمهتاريخي و تاريخياند ،آمده است.

 -2انواع حكومت در ایران باستان (پیش از اسالم) به روایت شاهنامه
فردوسي در به نظم كشيدن و به نمايش درآوردن ساختار حکومت ها در واهنامه نه تنها
به ساختار حکومت و پادواهي در ايران باستان توجه داوته است ب که از ديدگاه خود نيز
حکومتها را ارزيابي كرده است؛ وي در داوري نمونههاي حکومتي ،همواره به كاركرد آنها
نظر داوته و چون مع ّم و پژوهنده اي ،بيش از پنجاه واه را به آزمون كشانده و بم کرد آنان
را در طيفي از «بسيار خوب» تا «بسيار بد» ارزيابي كرده است .بنابراين ميتوان بر پاية روايات
واهنامه ،از ساختار انواع حکومتهاي باستاني و چگونگي مشروبيّت آنها و نيز از نظر خود
فردوسي در واهنامه آگاه ود (رستگار.)11-10 :1384 ،

 -3نوعشناسي فرمانروایي در شاهنامه
در واهنامه فرمانروايي و پادواهي چه در ايران و چه در جهان ،و با وجود تقريب ًا يکسان
بودن جامعه ،به چند بخش بمده تقسيم ميوود:
 -1-3حكومت مطلقۀ شاه :اين حکومت خود سه وکل بمده دارد:
 -1-1-3حكومت عادالنۀ خدامحور
چهار واه اساطيري ،كيومرث ،هوونگ ،تهمورث ،جمشيد بر جهان فرمان ميراندند و از
ايشان با بناوين «جهانكدخداي»« ،خديو جهان»« ،واه ايرانزمين»« ،واهنشاه» يا
«جهانوهريار» ياد ميود (رستگار.)18 :1384 ،
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كيتتتومرث وتتتد برجهتتتان كدختتتداي

نخستين به كتوه انتدرون ستاخت جتاي
(فردوسي)21/1 :1386 ،

ز هُتتترّاي درّنتتتدگان چنتتتگ ديتتتو

وتتده سستتت از خشتتم كيهتتان ختتديو
(فردوسي ،همان)25/1 :

ز هتتر جتتاي كوتتته كتتنم دستتت ديتتو

كتته متتن بتتود ختتواهم جهتتان را ختتديو
(همان)35/1 :

اگتتر وتتد فريتتدون جهتتان وتتهريار

نتتتته متتتتا بنتتتتدگانيم بتتتتا گووتتتتوار
(همان)96/1 :

چهار واه مذكور ،مشروبيّت حکومت خويش را از خداوند دريافت كردهاند؛ زيرا – مانند
ساير پادواهان -فرّ ايزدي بر آنان تابيده و يزدان پاک ،ياور آنان است و از طريق سروش با
آنان ارتباط برقرار مي كند .قدرت مط قة مذهبي و سياسي در دست آنان است و به فرمان
يزدان فرمانروايي ميكنند و در كشور داد ميگسترند و همواره با بدي و اهريمن درستيزند.
هوونگ پادواهي خويش را از سوي پروردگار ميداند:
بتتتته فرمتتتتان يتتتتزدان پيروزگتتتتر

بتته داد و دهتتش تنتتگ بستتتش كمتتر
(همان)29/1 :

جمشيد نيز فرمانروايي خويش را بخشش الهي و فرّه ايزدي ميداند و جايگاه واهي و
موبدي را هم زمان براي خويش ميپذيرد:
متتتتنم گفتتتتت بتتتتا فتتتترّه ايتتتتزدي

همتتتتم وتتتتهرياري ،همتتتتم موبتتتتدي
(همان)41/1 :

 -2-1-3حكومت خودکامه و استبدادي
فردوسي ،پادواهان خودكامه و ستمگر اهريمنخوي را نکوهيده است« .خودكامگي در
سرزمينهاي خاورزمين ،پيشينهاي تاريخي و كهن دارد .خودكامگي خاورانه ،گونهاي از
فرمانروايي بي چند و چون است كه هيچ بند و بازدارندهاي آن را فرو نميگيرد و مرز و كران
نمينهد» (كزّازي .)3: 1383 ،اين ساخت حکومتي در واهنامه به چند صورت ارائهوده است:
در بخش اساطيري ،حکومت جبّارانه و مسبتدّانة ضحّاک ديده ميوود كه با اهريمن همپيمان
است و با كمک او پس از قتل پدر ،ابتدا در گنگ دژ هوخت (بيتالمقدّس) قدرت را در دست
ميگيرد و سپس بر جهان حکومت ميراند.
فرومايتتتتتته ضتتتتتتحّاک بيدادگتتتتتتر
بتتتته ستتتتر برنهتتتتاد افستتتتر تازيتتتتان

بتتتدين چتتتاره بگرفتتتت جتتتاي پتتتدر
بتتتر ايشتتتان ببخشتتتيد ستتتود و زيتتتان
(فردوسي)48/1 :1386 ،
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 -3-1-3حكومت عادالنۀ «شاهنشاهي» با تقسیم قدرت به صورت ایالتي یا
فدرالي
در حکومت بادالنة واهنشاهي كه فرمانروايي بر ايران و كشورهاي همساية آن به صورت
ايالتي است « ،واه در رأس هرم قدرتِ كشوري و ايالتي قرار دارد .واهان ايالتي ايراني و
همچنين متّحدان غيرايراني واه هرچند در حيطة حکومتي خود از نوع خودمختاري و آزادي
بمل برخوردارند ،امّا تحت فرمان واهنشاه هستند .واهان ايالتي اغ ب ايرانيتبارند ،چون
سام ،زال يا رستم (واه سيستان) ،گودرز (واه اصفهان) ،گرگين (واه خوزستان) و مهراب
(واه كابل) .از سوي ديگر ،واهان چند كشور مجاور نيز متّحد واهنشاه ايران هستند ،چون
راي ،مهراج و ونگل (واهان هند و ديگر رايان هند) ،سرو ،نعمان ،مُنذر (واهان يمن) ،ساوه
(خاقان چين و چندين خاقان ديگر) ،واهان ارمنستان ،تركستان ،هپتال و قيصر روم .بعضي
از واهان ايالتي و په وانان ايراني و همچنين وماري از موبدان و بخردان و بزرگان و آزادگان
به بنوان مشاور به واه خدمت ميكنند و وظايف و حقوق خاصّي دارند؛ از آن جم ه بايد در
مراسم بر تخت نشستن و تاج گذاري واه حضور داوته باوند تا پادواهيِ او را به رسميّت
بشناسند .در بخش اساطيري واهنامه (دورة پيشدادي) ،به جز مستبدّاني چون ضحّاک و
افراسياب ،بقية واهان ه رچند قدرت مركزي را به طور مط ق در دست دارند ،امّا با داد و
دهش حکومت ميكنند .واهنشاه معتقد به پروردگار است و اوابة دين و دادگستري ،بخش
مهمي از حکومت او را تشکيل ميدهد؛ با اين حال ،از زمان جمشيد به بعد ،موبدان تشکيالتي
مستقل از حکومت دارند كه در رأس آن ،موبدِ موبدان و گاهي هم واه قراردارد (رستگار:1384 ،
.)19-21

 -2-3حكومت ملوکالطّوایفي (ایالتي)
برخالف حکومت مط قة واه و انواع آن كه قدرت واه مركزيّت داوت و همة حکومتهاي
داخ ي و كشورهاي مجاور تحت لواي يک واه بودند ،در حکومت م وکالطّوايفي كه با س س ة
اوکانيان ظاهر ود ،حکومت به وکل ايالتي و طايفهاي بود .با توجّه به فرمانروايي حاكمان
اين خاندان در هر يک از آن اياالت« ،حکومتِ واه محور رواج داوته كه ميتوان آن را نمونهاي
كوچک از حکومت پادواهي با تقسيم قدرت به صورت وهري ق مداد كرد» (رستگار:1384 ،
 .)21فردوسي به دليل اطّالبات محدودي كه از س س ه و خاندان اوکاني دارد ،چيزي بيش از
چند نام نياورده است (فردوسي.)139-138/6 :1386 ،
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 -3-3حكومت مزدک و مزدکیان
حکومت مزدک در واهنامه در بهد پادواهي قباد ظهور پيداكرد؛ واهنامه تنها منبعي
است كه چگونگي ورود مزدک به دربار قباد را با طول و تفصيل آورده است و منابع تاريخي
ماقبل واهنامه اين قضيه را مسکوت گذارده اند .بنابر متن واهنامه ،قباد با ونيدن استدالالت
منطقي مزدک در باب مشکالت تودة مردم و لزوم اصالحات در ديانت زرتشتي  ،با او همداستان
مي وود و جايگاه موبد موبدان را بدو مي سپارد (فردوسي .)455-451 /6 :1386 ،به استناد
واهنامه ،قباد كه در مقابل سخنان مزدک پاسخي نداوت ابتدا به باز ودن انبارهاي آذوقه به
روي بوام گرسنه رضايت داد و سپس به باال گرفتن نفوذ مزدک ،به تدريج ساير تع يمات
مذهبي او را پذيرا ود .بيشتر مورخان معاصر ابتقاد دارند كه قباد با پذيرش اين آيين در
جستوجوي راهي براي سركوب بزرگان دابيهدار و قدرتط بي چون زرمهر (در واهنامه:
سوفزاي) بود (دياكونوف.)340 :1382 ،

 -4مشروعیّتِ حكومت در شاهنامه
لفظ مشروبيّت دربارة حکومتهاي پيش از اسالم مترادف «حقّانيّت» و «سزاواري» است.
مشروبيّت حکومت در واهنامه غير از حکومت مزدک ،در سه نوع حکومت بادالنة خدامحور،
حکومت بادالنه با تقسيم قدرت به صورت ايالتي و حکومت م وکالطّوايفي ،بمدت ًا بر پاية
معيار اوّليه داراي ويژگيهاي زير است:
الف -تع ق به گروه «برتران» ،يعني بزرگان و آزادگان
ب -داوتن فرّ كياني ،ايزدي يا موبدي
ج -دانش (راي و خرد)
د -برخورداري از افسون

 -5آیین و مراسم آغاز حكومتها در شاهنامه
در مراسم آغاز حکومت بيش از  50پادواه در واهنامه ،چندين الگو وجود داوته كه
ببارتاند از :بر تخت نشستن ،تاجگذاري ،صدور منشور (خطابة واهي) ،گوهرافشاني ،داوتن
كمربند و مُهر پادواهي ،اهداي خ عت واهانه ،داوتن فرّه ايزدي و تعيين روز پادواهي.
ي
بيش تر واهان درآغاز حکومت در انجمني با حضور بزرگان ،جهانپه وانان و گاه موبدان ط ّ
مراسمي خاص بر تخت مينشسته و تاج بر سر ميگذاوتهاند و با آفرينگويي حضّار به رسميّت
ميرسيدهاند .براي نمونه هوونگ كه آغاز حکومتش با تاجگذاري تصوير مي وود
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جهتتاندار هووتتتنتتگ بتتا راي و داد



بتته جتتاي نيتتا تتتاج بر ستتتتر نهتتاد
(فردوسي)29 /1 :1386 ،

و يا تهمورث در آغاز حکومتش موبدان را فراميخواند و با آنها سخن ميگويد:
پستتر بُتتد متتراو را يکتتي هتتوشمنتتد
بيامتتتد بتتته تختتتتِ پتتتدر برنشستتتت
همتتته موبتتتدان را ز لشتتتکر بخوانتتتد

گتتتترانمايتتتته تهمتتتتورث ديوبنتتتتد
بتته وتتاهي كمتتر بتتر ميتتان بتتر ببستتت
بتته ختتوبي چتته مايتته ستتخنها برانتتد
(فردوسي)35 /1 :1391 ،

بهمنِ اسفنديار نيز در آغاز حکومت ،انجمني از بخردان تشکيل ميدهد (همان:)471/5 :
بهطور ك ّي تعداد و درصد الگوهاي آيين و مراسم آغاز پادواهي در واهنامه را ميتوان در
جدول زير نشان داد:
آیین و مراسم

تعداد پادشاهان

درصد

بر تخت نشستن

51

% 100

تاجگذاري

35

% 75

صدور منشور(خطابه)

40

% 84

گوهرافشاني

4

%8

بستن كمربند واهي

1

%2

مُهر پادواهي

1

%2

اهداي هديه و خ عت واهانه

2

%4

داوتن فرّه ايزدي

24

% 50

تعيين روز پادواهي

2

%4

 -6الگوهاي قدرتیابي شاهان در شاهنامه
واه در حکومت هاي ايران باستان ،نماينده و ساية خدا بر روي زمين بود و مردم مطيع
محض او بودند .مردم ،حامي پادواهاني چون كيومرث و كيخسرو كه رفتاري همراه با داد و
دهش داوتند و از ستم و بيداد پرهيز ميكردند ،بودند:
كيتتومرث وتتد بتتتر جهتتان كدختتتداي
از او اندرآمتتتتتتد همتتتتتتي پتتتتتترورش
بتته گيتتتي درون ستتال ستتي وتتاه بتتود
دو تتتتا متتتيوتتتدندي بتتتر تختتتت او
بتتته رستتتم نمتتتاز آمدنتتتديش پتتتيش

نخستين به كتوه انتدرون ستاخت جتاي
كتته پووتتيدني نتتو بُتتد و نتتو ختتورش
بتته ختتوبي چتتو خوروتتيد بتتر گتتاه بتتود
از آن بتتتتر وتتتتده فتتتترّه و بختتتتت او
وزو برگرفتنتتتتتد آيتتتتتين ختتتتتويش
(فردوسي)21/1 :1386 ،
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در برابر واهان بي دادگري چون ضحّاک قيام كردند و پادواهي بهرام گور را ،به دليل
بيدادگري پدرش ،نپذيرفتند ؛ امّا بهرام به سران و بزرگان ايران كه از پادواهي او بيمناک
بودند ،پيشنهاد كرد كه تاج واهي را ميان دو وير بگذارند و هر كه بتواند آن را بردارد ،به
پادواهي برسد و سران گفتند اين ،كار فرّه ايزدي است (همان.)405 /6 :
 -7رابطه و نقش پهلوانان و موبدان با شاهان :په وانان و موبدان در به قدرت رسيدن
واهان حضوري مؤثر داوتند ،بهويژه در دوران په واني ،ازجم ه در پادواهي زوطهماسپ ،كي
قباد ،كيكاووس ،كيخسرو ،جهانپه وانان خردمند و نامآوري چون زال و رستم نقشي مهم و
بسزا داوتند.
زوطهماسپ پس از كشته ودن نوذر به دست افراسياب ،با خواست زال بر تخت نشست؛
زيرا زو هم نجيبزاده بود و هم از نژاد واهان و هم صاحب خرد.
ز تختتتتم فريتتتتدون بجستتتتتند چنتتتتد
نديدنتتتتتتد جتتتتتتز پورتهماستتتتتتپ زو
بتتته وتتتاهي بتتتر او آفتتترين خوانتتتد زال

يکتتتي وتتتتاه زيبتتتتاي تختتتتت ب نتتتتد
كتته زور كيتتان داوتتت و فرهنتتگ گتتو
نشستتتت از بتتترِ تختتتت زو پتتتنج ستتتال
(همان)323/1 :

امّا در پادواهي ل هراسپ و گشتاسپ ،مخالفت خود را ابالم كردند .بهرام گور نيز با
راهنمايي و حمايت موبدي به نام «مُنذر» به س طنت رسيد؛ زيرا مردم به دليل بيدادگري
پدرش ،با پادواهي او مخالف بودند (همان.)401/6 :

 -8پایهها و لوازم حكومت پادشاهان در شاهنامه
بناصر و پايههايي كه در ايجاد حکومت پادواهان نقش داوته ،ببارتاند از :قدرت ،فرّ ايزدي،
فرّ واهي (وراثت) ،ثروت ،سياست و داوتن پشتوانه و پايگاه اجتمابي كه به اجمال به آنها
ميپردازيم:
 -1-8قدرت :قدرت يکي از مهمترين ابزارهاي حکومتداري از گذوته تا امروز بوده است.
س طهگر هميشه ميخواهد قدرت خود را به نحوي توجيه كند و مشروع ج وه دهد .همة انواع
قدرت « پيوسته درصددند كه ابتقاد به مشروبيّت خود را در ذهن پيروان خود برانگيزند.
كهنترين توجيهي كه ميوناسيم ،توسّل به ساية خداست .س طهگر معتقد است كه فرّه
ايزدي دارد و ازاين رو حکمراني ،حقّ اوست .بديهي است كه ورط دوام فرّه ايزدي در فرمانروا،
تبعيّت او از قانون ايزدي است» (رحيمي 20-11 :1376 ،و « .)36اصوالً نهاد س طنت به اين ب ت
دو هزار و پانصد سال در ايران به حيات سياسي خود ادامه داد كه مؤثرترين ابزار تمركز قدرت
را در اختيار داوت و ن وع حکومت بموماً فردي ،مط قه ،استبدادي ،و خودمحور بود و نظام
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حکومتي نيز متکي بر س س همراتب زنجيرة درازمدت بود كه از سرح قة اص ي آن ،واه نشأت
ميگرفت» (وعباني.)142 :1371 ،
 -2-8فرّه ایزدي :دومين پاية به حکومت رسيدن پادواهان ،فرّه ايزدي است و بر اساس
ديدگاه بسياري از پادواهان واهنامه ،اكثر آنها ،نخستين پاية حکومت خود را فرّه ايزدي
مي دانند .فرّه ايزدي ،وکوه و جالل واهي و حمايت معنوي و باطني است كه در پادواهان
دادگستر متج ّي ميگردد و از همگان برتري يافته و وايستة تاج و تخت ميووند.
در زامياديشت از فرّه به بنوان فروغي نيرومند ،آفريدة اهورامزدا كه واالتر از همة آفريدگان
است ،ياد وده است .در مهريشت «از خورنه به بنوان آتش سوزان ياد وده و نيز چنين تفسير
كردهاند كه فرّ همچون مايع سيّال با طبيعتي آتشگونه است كه تخمة زندگي را در موجودات
بارور ميكند» (آموزگار.)33 :1374 ،
 -9فرّه و انواع آن در شاهنامه و اندیشۀ فردوسي
از واژة فرّ بارها در واهنامه استفاده وده است .فردوسي معناي واحدي براي اين واژه به
كار نبرده است؛ ب که معاني گوناگوني از آن استنباط وده كه ميتوان به اين موارد اواره كرد:
الف -فرو  ،نور يا موهبتي كه اهورامزدا به كسي كه وايسته باود ،ميبخشد؛
ب -بزرگي ،وکوه ،فرهنگ و هوش؛
ج -زيبايي ،وادابي و وکفتگي؛
د -دانش و آبرو (اسالمي و بهرامي.)28-26 :1394 ،
انواع فرّ در واهنامه با انواع آن در اوستا ،انشعابي بيشتر يافته است و وامل فرّه كياني يا
واهي ،فرّه ايزدي ،فرّه موبدي يا پيامبري ،فرّه په واني ،فرّه سخن ،فرّه ايراني و  ...ميوود كه
به برخي از آنها اواره ميوود:
 -1-9فرّه کیاني یا شاهي (وراثت) :فرّه واهي كه همان نژاد و نسب است ،در ساختار
حکومتي باستان ،به ويژه واهنامه ،نقش ك يدي دارد و به صورت موروثي از پدر به پسر
انتقال مييابد« .واهزادگاني كه با استناد به فرّه واهي مدّبي حکومت ميگردند ،اين ادّباي
خود را يا بر اين پايه استوار مي كنند كه فرزند ارود واه و يا از نسل يک واه هستند؛ حتّي
حکّام مستبدّي چون ضحّاک و افراسياب ،مشروبيّت پادواهي خود را اوّ ًال بر اساس نسب
واهي خود توجيه ميكنند و ثانياً با اِبمال زور و ايجاد خفقان در جامعه ،حکومت را به دست
ميگيرند .فرّه واهي به مفهوم موروثي بودن حکومت ،وامل حال ك يّة واهزادگان وده كه
تع ّق آنان را به گروه بزرگان تضمين ميكند؛ امّا تنها ورط كافي براي مقبوليّت و ادّباي
واهي نيست» (رستگار.)23 :1384 ،
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در داستان گشتاسپ ميخوانيم كه وي بالوه بر پادواهي ،فرّه واهي را نيز به ارث ميبرد.
چو گشتتتتاستتتپ بر وتتتد به تخت پدر

كتته فرّ پتتدر داوتتتتت و بختتت پتتدر
(فردوسي)77/5 :1386،

فرّه واهي (وراثت) براي پادواهي بيشتر مختّص پادواهان مرد بوده است؛ امّا گاهي در
پادواهي زنان نيز مطرح ميوود براي نمونه ميتوان به پادواهي آزرميدخت كه مشروبيّت
حکومتش بر پاية فرّه واهي و موروثي و داد و دهش بود اواره كرد كه ميگويد:
يکتتتي دختتتت ديگتتتر بُتتتد آزرم نتتتام
بيامتتتد بتتته تختتتت كيتتتان برنشستتتت

زتتتتاج بزرگتتتان رستتتيده بتتته كتتتام
گرفت ايتن جِهتان جهتان را بته دستت
(همان)399/8:

 -2-9فرّه ایزدي
فرّه ايزدي از مهم ترين لوازم مشروبيت بخش قدرت در تاريخ ايران بوده است كه نه تنها
در دورة ايران باستان حتي پس از آن و تا دوران اسالمي نيز به وکلهاي مخت ف حيات
مييابد .براي مثال مؤلفة محوري فرّ ايزدي به بنوان بامل مشروبيت بخش پادواهي
ساسانيان به بنوان مؤلفة ظلاهلل بودن واهان در پس از اسالم تبديل ود (قاضي مرادي:1380 ،
 .)77در واهنامه ،فرّه ايزدي «بر اساس فرمان اهورامزدا ،فقط به واهان داده ميوود و به آنان
مشروبيّت ميبخشد» (اسالمي و بهرامي .)27 :1394 ،جمشيد پس از پادواهي ،خود را وايستة
حکمراني جهاني ميداند:
گتتتترانمايتتتته جمشتتتتيد فرزنتتتتد او
كمتتتر بستتتت بتتتا فتتترّ واهنشتتتهي
متتتتنم گفتتتتت بتتتتا فتتتترّه ايتتتتزدي

كمتتتر بستتتت يکتتتدل پتتتر از پنتتتدِ او
جهتتتتان گشتتتتت سرتاستتتتر او را رهتتتتي
همتتتتم وتتتتهرياري ،همتتتتم موبتتتتدي
(همان)41/1 :

فرّه ايزدي از بُعد زيباوناختي نيز برخوردار است .فردوسي چهرة پادواهان ،بهويژه
پادواهان اساطيري را كه داراي پرتو فرّ ايزدي هستند ،به خورويد تابان و با زيبايي ماهِ تابنده
تشبيه ميكند .مثل فريدون  ،كي قباد و واهاني كه از نسل او هستند .دربارة كيومرث چنين
سروده:
بتته گيتتتي درون وتتاه ستتي ستتال بتتود
همتتتتي تافتتتتت زو فتتتترّ واهنشتتتتهي

بتته ختتوبي چتتو خوروتتيد ،بتتر گتتاه بتتود
چتتتو متتتاه دو هفتتتته ز ستتترو ستتتهي
(فردوسي)21/1 :1386 ،
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 -3-9فرّه موبدي یا پیامبري
كساني كه براي دين و سرزمين خويش ميجنگند و سرزمين يزدانپرستان را گسترش
ميدهند« ،داراي فرّه موبدي ميووند » (اسالمي و بهرامي .)27:1394،منوچهر در حم ة سپاه
تور به رزمندگان ايراني ميگويد :كساني كه خون لشکر چين و روم را بريزند ،تا ابد نيکنام و
با فرّه موبدان ميباوند.
هتتر آنكتتس كتته از لشتتکر چتتين و روم
همتتتته نيتتتتکنامنتتتتد تتتتتا جتتتتاودان

بريزنتتتتتد ختتتتتون و بگيرنتتتتتد بتتتتتوم
بماننتتتتتتد بتتتتتتا فتتتتتترّه موبتتتتتتدان
(همان)140/1 :

 -4-9فرّه پهلواني
اين فرّ در واهنامه ،خاصّة رزمندگان و سرداران سپاه و جهانپه وانان است كه به كمک
آن ،واه را ياري نموده و ايرانشهر را از گزند دومنان مصون ميدارند كه از معروّف ترين
دارندگان آن ،از سام ،زال ،رستم را ميتوان نام برد .هنگامي كه كيخسرو براي پيدا كردن
ن ديو ،په وانان خود را اين چنين خطاب ميكند:
مبارز با اكوا ِ
و ديگتتر كتته خستترو جهتتانديتتده بتتود
كتته آن چشتتمهاي بُتتد كتته اكتتوانِ ديتتو
وز آن پتتس بتته گُتتردان چنتتين گفتتت
واه گوي بايد اكنتون چتو وتيرِ ژيتان

ز كارآگهتتتتان نيتتتتز بشتتتتنيده بتتتتود
جهتتان گشتتت ازو پتتر فغتتان و غريتتو
كتتته اي نامتتتدارانِ بتتتا فتتترّ و جتتتاه
ز گُتتردان كتته بنتتدد كمتتر بتتر ميتتان
(همان)290/3 :

«فرّ در هر دوره از واهنامه با اوکال متناسب با آن دوره ظاهر ميوود و جنبة نمادين و
بازنمايي دارد :گاهي از چهره و قيافه و گاهي از گفتار و كردارها .در دورة اساطيري به صورت
هالهاي نوراني گرداگرد واهان متج ّي ميود ،به گونهاي كه حتّي اطراف خود را روون
ميگردانيد .گاهي در دوران په واني و تاريخي نيز فرّه به صورت هالهاي از چهرة وخص قابل
رؤيت مي وود .همچنين فرّه و فرو يزدگرد ،آخرين پادواه ساساني در دورة تاريخي در
واهنامه چنان خيره كننده است كه آسياب را روون كرده و آسيابان در وصف روي تابان و
پرفرو يزدگرد ميگويد( :اسالمي و بهرامي)30 :1394 ،
چتتو خوروتتيد گشتتته استتت زو آستتيا
هتتر آنكتتس كتته او فتترّ يتتزدان نديتتد

ختتورش نتتان خشتتک و نشستتتن گيتتا
از ايتتتتن آستتتتيابان ببايتتتتد وتتتتنيد
(فردوسي)456/8 :1391 ،
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 -10مشروعیّت حكومت پادشاهان چهار سلسلۀ پادشاهيِ شاهنامه
پادواهان چهار س س ة (پيشدادي ،كياني ،اوکاني و ساساني) ،بالوه بر دارا بودن آيينهاي
پادواهي ،داليل مشروبيّت حکومتشان بر پايههايي استوار بوده است كه در جداول زير و
جداگانه اواره ميوود:
آیینها و دالیل مشروعیّت حكومتي پادشاهان پیشدادي
پادواهان

آيينهاي پادواهي

داليل مشروبيّت حکومتي

كيومرث

بر تخت نشستن ،تاجگذاري ،پناه
بردن به كوه ،جشن سده و نوروز

قدرت مثبت ،فرّه واهي ،ف ّر ايزدي و داد و دهش( .فردوسي:1386،
)21/1

هوونگ

بر تخت نشستن ،تاجگذاري و
صدور منشور

فرّ ايزدي ،فرّ واهي (وراثت) ،ف ّر كياني ،داد و دهش و آباداني(.همان:
)29/1

تهمورث

//

فرّواهي ،فرّايزدي كه آن را در حين حکومت با زهد و س وک و
تزكية نفس دريافت نمود و داد و دهش(همان)35/1 :

جمشيد

//
_______

فرّ ايزدي ،فرّ واهي (وراثت) و آباداني( .همان)41/1:

فريدون

بر تخت نشستن و تاجگذاري

فرّ واهي ،فرّ ايزدي كه در حين س طنت دريافت نمود و داد و دهش.
(همان)89/1:

منوچهر

بر تخت نشستن ،تاجگذاري و
صدور منشور

فرّ واهي (وراثت) ،ف ّر ايزدي و فرّ موبدي( .همان161/1:و)163

نوذر

بر تخت نشستن ،تاجگذاري و
اهداي وادباش به بزرگان حاضر
در مراسم پادواهي

فرّ واهي و فرّ ايزدي(همان)285 /1 :

زوتهماسپ

بر تخت نشستن

فرّ واهي (وراثت) ،داد و دهش( .همان)327/1 :

ضحّاک

قدرت منفي ،بيدادگري  ،جادو و افسونگري (همان)55/1:

آیینها و دالیل مشروعیّت حكومتي پادشاهان کیاني
پادواهان

آيينهاي پادواهي

داليل مشروبيّت حکومتي

كيقباد

بر تخت نشستن و تاجگذاري

فرّ ايزدي ،فرّ كياني ،فرّ واهي( .همان)345/1 :

كيكاووس

بر تخت نشستن ،تاجگذاري و
صدور منشور

فرّ واهي (وراثت) ،ابتدا فرّ ايزدي داوت كه بر اثر غرور از او كسب
ود( .همان)4/2:

كيخسرو

بر تخت نشستن و تاجگذاري

فرّ واهي(وراثت) ،فرّ ايزدي ،فرّ موبدي و داد و دهش(همان)521 /3 :

لهراسپ

بر تخت نشستن ،تاجگذاري و
صدور منشور

فرّ واهي(وراثت) و فرّ ايزدي (به دليل وايستگي او براي س طنت)
(فردوسي4 /5 :1391 ،و)5

//

فرّ واهي و فرّ ايزدي (كه به دليل تمايل به بيدادگري از او س ب
ود) (فردوسي77 /5 :1391،و)78

//

قدرت منفي و بيدادگري ،فرّ واهي (همان)471/5 :

گشتاسپ
بهم ِ
ن
اسفنديار
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آزاد

//

قدرت منفي و بيدادگري ،فرّ واهي (همان487 /5 :و)488

داراب

//

فرّ واهي (وراثت) ،ف ّر ايزدي و داد و دهش (همان)516 / :

دارا ِ
ي
داراب

//

فرّ واهي ،قدرت منفي و بيدادگري (همان529:و)530

اسکندر

//

فرّ واهي و موروثي و فرّ ايزدي(همان)630 /5 :

آیینها و دالیل مشروعیّت حكومتي پادشاهان اشكاني
پادواهان

آيينهاي پادواهي

داليل مشروبيّت حکومتي

اوک (از نژاد كي قباد)

بر تخت نشستن ،تاجگذاري

فرّ واهي(همان)138 /6 :

واپور

//

(همان)138/6 :

گودرز

//

(همان)138 /6 :

بيژن

//

(همان)138 /6 :

نرسي

//

(همان)138 /6 :

اورمزد

//

(همان)138 /6 :

آرش

//

(همان)138 /6 :

اردوان بزرگ (بهرام)

//

فرّ واهي ،داد و دهش (همان)138 /6 :

آیینها و دالیل مشروعیّت حكومتي سلسلۀ ساساني
پادواهان

آيينهاي پادواهي

داليل مشروبيّت حکومتي

اردوير بابکان

بر تخت نشستن ،تاجگذاري و صدور منشور

فرّ ايزدي و فرّ واهي و داد و دهش( .همان:
193/6و)194

واپو ِر اردوير

//

فرّ واهي و داد و دهش ،فرّ ايزدي (همان:
243/6و)244

اورمزد

بر تخت نشستن و صدور منشور

فرّ واهي ،فرّ ايزدي ،داد و دهش( .همان/6 :
255و)256

بهرامِ اورمزد

بر تخت نشستن

فرّ واهي ،داد و دهش(همان263 /6 :و)265

بهرامِ بهرام

برتخت نشستن،تاجگذاري و صدور منشور

(همان269 /6 :و)271

بهرامِ بهراميان

//

(همان)275 /6 :

ي بهرام
نرس ِ

//

(همان)283 /6 :

اورمزدِ نرسي

//

(همان285 /6 :و)286

واپور
ذواالكتاف

//

فرّ واهي ،فرّ ايزدي ،داد و دهش (همان)287/6 :

اردوير نکوكار

//

فرّ واهي ،داد و دهش(همان345/6 :و)346

واپور سوم

//

(همان349 /6 :و)350

بهرامِ واپور

//

(همان355/6 :و)356
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يزدگرد بزهکار

//

فرّ واهي ،داد و دهش و سپس متمايل به بيدادگري
(همان361/6 :و)362

بهرامِ گور

//

فرّ ايزدي ،فرّ واهي ،داد و دهش (همان416/6 :و)417

يزدگرد دوم
ساساني

//

فرّ واهي ،موروثي (همان3 /7 :و)4

هرمز سوم
ساساني

بر تخت نشستن ،تاجگذاري

فرّ واهي ،وايستگي او براي پادواهي (همان 7/ 7 :و)9

پيروز

بر تخت نشستن،تاجگذاري و صدور منشور

فرّ واهي ،موروثي(همان15/ 7 :و)16

ش پيروز
بال ِ

//

فرّ واهي ،داد و دهش(همان31/ 7 :و)32

قُباد

//

فرّ واهي بود و متمايل به بيدادگري (همان7 :
51/و)52

كسري
انوويروان

//

فرّ واهي ،فرّ ايزدي ،داد و دهش و قدرت
مشروع(همان88/ 7 :و)92

هرمز

بر تخت نشستن و صدور منشور

فرّ واهي ،داد و دهش ،امّا بعداً متمايل به
بيدادگري(همان467/ 7 :و)469

خسروپرويز

بر تخت نشستن،تاجگذاري و صدور منشور

(همان3/ 8 :و )4

ويرويه

//

(همان323/ 8 :و )324

اردوير
ويروي

//

فرّ واهي ،داد و دهش(همان)377/ 8 :

فرايين (گراز)

//

بيدادگري و اهريمنخويي (همان)385/ 8 :

پوران دخت

//

فرّ واهي ،داد و دهش(همان)393/ 8 :

آزرم دخت

//

(همان399، 8 :و)400

فرّخ زاد

//

بيدادگري و اهريمنخويي(همان403/ 8 :و)404

يزدگرد سوم
ساساني

//

فرّ ايزدي ،فرّ واهي(وراثت) ،داد و دهش(همان8 :
410/و)411

 -11بررسي تقابل قدرت و فرّ شاهي (وراثت)
از آنجا كه واهنامه ،نبردِ قدرتهاست؛ يعني نبرد اهورامزدا و اهريمن ،بايد ديد كه در
بررسي تقابل قدرت و ف ّر واهي (وراثت) ،كدام بامل پررنگتر و تأثيرگذارتر است .همانگونه
كه پيشتر گفته ود ،قدرت در واهنامه در دو جهت ظاهر ميوود :قدرت مثبت و مشروع
كه مختصّ پادواهان ديندار و دادگر است ،چون فريدون ،كيخسرو وكيقباد و قدرت منفي
و نامشروع كه مختصّ پادواهان سفّاک و بيدادگر و افسونگر است ،چون ضحّاک و افراسياب.
پادواهان بي دادگر براي به دست آوردن تخت و تاج واهي از هيچ ستم و ناحقّي فروگذار
نبودند .مشروبيّت حکومت پادواهان خوب واهنامه ،بر اساس فرّ ايزدي ،فرّ واهي (وراثت) و

نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

141



داد و دهش گذاوته وده است كه در داستان جمشيد ،ميبينيم  :آنگاه كه جمشيد پس از
 300سال كه از حکومتش ميگذوت و مردم بيمرگ و وادان بودند ،روزي در حضور مهان
و موبدان از سر غرور ،خود را كردگار خواند و يزدان پاک در پادواهياش وکست افکند و ف ّر
ايزدي از او دورگشت و مردم ايران ب يه او برخاستند .ضحّاک در اين ميان از فرصت استفاده
كرد و با بيداد و جادو و افسون بر تخت س طنت ايران نشست و بدين گونه نگذاوت كه
جانشيني و س طنت كه حقّ مس ّم فرزند جمشيد بود ،به ورثهاش برسد.
اساساً فرّه  ،ناپايدار است و پايداري آن مشروط دانسته وده است چنان كه «در سيرت
پادواهان ،مکرر ذكر وده و در داستان جمشيد هم تأكيد گرديده كه فرّه پادواهان ناپايدار
است و چون حکم راني از راه راست منحرف وود و به كژي گرايد ،آن را از دست مي دهد»
(سودآور.)48 :1383 ،

اصل ف ّر واهي (موروثي بودن) به تنهايي ورط كافي نيست؛ ب که گاهي صالحيّت و
وايستگي واهزادهاي ،دليل بر به حکومت رسيدن اوست .در داستان جانشيني فريدون دو
فرزندش ،س م و تور ،س م به دليل فرزند ارود بودن و تور به دليل برترياش در رزمآوري،
خود را وايستة جانشيني ميدانستند .فريدون ،كه جهان را به سه بخش كرده بود ،روم را به
س م و توران را به تور ميبخشد و ايرج را به دليل صالحيّت و وايستگياش براي جانشيني و
حکومت بر ايران برميگزيند .مورد ديگر ،طوس و گستهم ،فرزندان نوذر هستند كه وايستة
واهي وناخته نشدند و بر تخت ننشستند.
رستم ،داراي فرّه په واني است و خود را نه گماوتة واه ،ب که -اگر نه برتر -همتراز او و
برگزيدة بي واسطة آفريدگار ميداند و هرگاه كه فرهمند ديگري رستمِ داراي فرّه په واني را از
پايگاهي كه الزمة ف ّر و خويشکاري اوست فروتر بينگارد ،بانگ خشم رستم ب ند مي وود كه
آزاد زادم و «نه من بنده ام» (دوستخواه.)373 :1380 ،
نژاد و نَسَب :مقام پادواهي در واهنامه بيشتر موروثي است ،يعني از پدر به پسر
منتقل مي گردد؛ امّا گاهي نوة پسري يا دختري به پادواهي ميرسند .ازجم ه هوونگ،
منوچهر و كيخسرو و بهمن كه نوادگان واهان پيش از خود هستند.
منوچهر هفتمين پادواه پيشدادي ،نوادة فريدون و نوة ايرج و ماه آفريد است كه پس از
كشته ودن ايرج ،به جاي نيا بر تخت نشست:
منتتتوچهر يتتتک هفتتتته بتتتا درد بتتتود
بتتته هشتتتتم بيامتتتد منتتتوچهر وتتتاه

دوچشتتمش پتتتر آب و رُختتش زرد بتتتود
بتتته ستتتر بتتتر نهتتتاد آن كيتتتاني كتتتاله
(همان)161/1 :
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گاهي پادواهي با معرّفي پادواه پيشين واه ميوود .همچون لهراسپ كه با معرّفي كي
خسرو به پادواهي ميرسد (همان.)358/4:
گاه زنان واهنامه نقش سياستمداراني دانا و آگاه را بازي ميكنند :مانند سيندخت ،همسر
مهراب كاب ي؛ گاه بزرگ په واناني هستند كه در لباس رزم و مردانه مانند قهرماني دلير از
كيان و مرز و بوم خويش دفاع ميكنند :همچون گردآفريد و گُرديه و گاه مظ ومانه بيهيچ
نام و نشان ،زايندة دلير مردان و انسانهايي پاک در حماسة م ّي ميگردند تا پايههاي حماسه
را محکم پي ريزي كنند :مانند مادر سياوش كه اسطورة پاكي و راستگويي را به دنيا آورد و
بيهيچ چشم داوتي از دنيا رفت و نيز تهمينه و جريره.
از پنجاه وچهار پادواه در واهنامه 3 ،نفر زن و بقيه مرد بودهاند .تعداد پادواهاني كه از
طريق فرّ واهي و وراثت به حکومت رسيدهاند ،پنجاه نفر و آنان كه غير موروثي س طنت را به
دست آوردهاند ،چهار نفر بودهاند .در جدول زير ،تعداد و درصد پادواهان مرد و زن و موروثي
و غيرموروثي آمده است:
جدول تعداد و درصد پادشاهان مرد و زن و موروثي و غیر موروثي
تعداد

درصد

فراواني پادواهان
پادواهان مرد

51

% 95

پادواهان زن

3

%6

پادواهان موروثي

50

% 95

پادواهان غير موروثي

4

%8

نتیجهگیري
حکيم توس در واهنامه واژة «پادواه» را با نامهاي واه ،پادواه ،خداي ،خداوندگار ،جهان
دار ،كِي ،وهريار ،خسر و ،خديو و كدخداي آورده كه گاهي اين واژه براي مشروبيّت و گاهي
براي بدم مشروبيّت به كاررفته است .محور اص ي پايههاي حکومت در واهنامه ،قدرت و انواع
تج يّات آن و بوامل وکلگيري حکومتها در واهنامه ،فرّه ايزدي ،فرّه واهي (وراثت) است.
مشروبيّت پادواهان خوب در واهنامه با واژههاي دادگري ،دينداري (داد و دهش) آمده و
مشروبيّت پادواهاني چون ضحّاک ،افراسياب و ارجاسپ توراني بر پاية زور و ستم و ورارت
استوار گشته است .در حکومتهاي مط قه ،قدرت پادواه مركزيّت داوته و همة حکومتهاي
داخ ي و كشورهاي مجاور تحت لواي يک پادواه فرمانروايي ميكردهاند .در حکومت
م وکالطّوايف (اوکانيان) ،حکومت ايالتي و طايفهاي بود .با توجّه به فرمانروايي حاكمان
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اوکاني ،در هر يک از آن ايالتها حکومت «واهمحور» رواج داوته است كه ميتوان آن را
نمونهاي كوچک از حکومت پادواهي با تقسيم قدرت به صورت وهري ق مداد كرد .در حکومت
بادالنة واهنشاهي با تقسيم قدرت به صورت ايالتي (فدرالي) ،بعضي از واهان ايالتي و
په وانان ايراني و همچنين وماري از موبدان و بخردان و بزرگان و آزادگان به بنوان مشاور به
واه خدمت ميكردند و از وظايف و حقوق خاصّي برخوردار بودند .از جم ه :حضور در مراسم
بر تخت نشستن و تاجگذاري واهان و به رسميّت وناختن آنها .در بخش اساطيري واهنامه،
به جز مستبدّاني چون ضحّاک و افراسياب ،بقية واهان هرچند قدرت مركزي را به طور مط ق
در دست نداوتند ،امّا با داد و دهش حکومت ميكردند.
واهِ خوب از نظر فردوسي ،گوش به فرمان سروش دارد و فرّ ايزدي با اوست و در دادگري
و آبادي كشور و آسايش مردم ميكوود .وا ِه بد ،گوش به فرمان اهرمن و جادو ميسپارد و
فرّ ايزدي از او دور ميوود .واهنامه ،پادواهان خودكامه و ستمگر اهريمنخوي را نکوهيده
است .در حکومت خودكامه ،ميل و ارادة واه قانون است .اين ساخت حکومتي به چند صورت
ارائه وده است :در بخش اساطيري واهنامه به جز مستبدّاني چون ضحّاک و افراسياب ،بقية
واهان هرچند قدرت مركزي را بهطور مط ق در دست دارند ،امّا با داد و دهش حکومت
ميكنند .واهنشاه معتقد به پروردگار است و اوابة دين و دادگستري ،بخش مهمي از حکومت
او را تشکيل ميدهد؛ با اين حال از زمان جمشيد به بعد ،موبدان تشکيالتي مستقل از حکومت
واه دارند كه در رأس آن ،موبدِ موبدان و گاهي هم واه قرار دارد .در بخش نيمهتاريخي،
گشتاسپ و اسفنديار براي اوابة دين زرتشت دست به جنگهاي مذهبي زده و ب يه
مهركيشان در ايران و توران ميجنگند .در بخش تاريخي هم وماري از واهان خود را حامي
دين ميدانند .در واهنامه ،پادواهي ديندار بيشتر ديده ميوود مثل :فريدون ،منوچهر،
كيقباد ،كيخسرو ،گشتاسپ ،اردوير بابکان و ابقابش ،انوويروان و غيره.
فرّ واهي به مفهوم موروثي بودن حکومت ،وامل حال ك يّة واهزادگان وده كه تع ّق آنان
را به گروه بزرگان تضمين مي كند ،امّا تنها ورط كافي براي مقبوليّت و ادّباي واهي نيست.
ص پادواهان مرد بوده است؛ امّا گاهي در پادواهي زنان
فرّ واهي براي پادواهي ،بيشتر مخت ّ
نيز مطرح ميوود .همچون پادواهي هماي دورة نيمه تاريخي و پوراندخت و آزرميدخت در
دورة تاريخي .در برخي موارد در واهنامه آمده كه پادواهان گاهي باوق دختران معمولي
ودهاند كه نمونة آن در داستان بهرام گور و دختران آسيابان آمده است.
از آنجا كه واهنامه ،نبردِ قدرتهاست؛ در بررسي تقابل قدرت و فرّ واهي (وراثت) ،گاهي
نقش قدرت در مفهوم نامشروع (بيدادگري) پررنگتر و مؤثرتر است .همچون پادواهي
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ضحّاک و افراسياب كه بر پاية قدرت و بيدادگري به حکومت رسيدند .گاه نقش وراثت و فرّ
واه مؤثرتر است .گاهي صالحيّت و وايستگي واهزادهاي دليل بر به حکومت رسيدن اوست.
در داستان جانشيني فريدون ،پسر كوچکش به دليل صالحيّتش به جانشيني پدر رسيد.
تعداد پادواهان مرد و موروثي از تعداد پادواهان زن بيشتر است و تعداد پادواهان غير
موروثي فقط چهار تن است .نقش زنان در حماسة م ّي ايران ،نقش طبيعي ،فراگير و متنوع
همچون نقش مردان است؛ زيرا نسبت به حضور مردان در حماسه ،زنان قهرمان و واخص نيز
به نسبت نقش و حضور كمّيوان برابري ميكند .زنان واهنامه از طريق وراثت ،ناقل خون
پادواهياند و په وانان و بزرگان و پادواهاني چون رستم ،سهراب و كيخسرو در دامان بزرگ
زنان پرورش يافتهاند.

نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه
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دانشيار زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه بيرجند ،ايران
تاریخ دریافت1400/8/20 :
تاریخ پذیرش1400/9/19 :

چكیده
همسانيهاي زال با ايزد ت په واناني در اساطير هند و ايراني كه در گذر روزگار در ساخت-
هايي ديگرسان نيز بازنموده ودهاند ،ميتواند يادآور پيوستگي آن وخصيتها در روزگاري
ازلي يا انديشة اسطورهپرداز نخستينه باود؛ از اينرو ،در اين جستار با روش توصيف و تطبيق،
در پي بازوناخت ريشههاي داستان و وخصيت زال در اساطير روزگار هند و ايراني ،نمونههايي
از همانندي زال با ايندره ،اورمزد ،مهر و ورونا در ريگودا و واهنامه نشان داده وده است .بر
پاية اين جستار ،زال با دورودن از خانواده و پرورش در كنام سيمر  ،به جايگاه ايزدينة خود
در البرزكوه بازمي گردد و با پيوستگي به مهر و خورويد ،بنياد همانندي و وايد اينهماني
خود را با اسطورة ايندره كه در گذر روزگار گزارههايي از اسطورة ميتره (مهر) و ورونا
(اهورامزداي اوستايي) را ستانده بوده است ،استوار ميكند .اسطورة گياه سوما كه نيروبخش
ايندره و فراهمآورندة زمينة رويينتني براي او است ،در خويشكاري بنيادين خود يعني
درمانبخشي ،به پرِ درمانگ ِر سيمر در حماسة م ي ميماند كه زال را به رويينتني رسانده
بوده است .اسطورة گياه سوما در داستان ايندره ،با درخت همهتخمة درمانبخش كه برپاية
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متون زردوتي ،آويان سيمر بر آن نهاده وده بود ،نيز سنجيدني است .هماننديهاي زال با
ايندره كه بسامدي درخور درنگ دارد ،اين انگاره را سامان ميدهد كه اين دو پيوندي ريشهاي
با يکديگر دارند و يا نمايندة بنمايههايي هم سان و پراهميت بوده كه در انديشة نياكان به
گونهاي ويژه و برجسته تکرار ميوده است و در پردازش داستانهاي حماسي ت اسطورهاي
روايي داوته است.
کلیدواژهها :زال ،ايندره ،مهر ،ورونا ،سيمر .

بررسي تطبیقي شخصیت زال و ایندرهَ در شاهنامه و ریگودا
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مقدمه
اگرچه اساطير هند و ايراني در گذر روزگار در ريختها و چهرههايي نوتر بازنموده ودهاند؛
همچنان بنياد يگانگي خود را پاسداري كردهاند و با پژوهش در گسترة اين دسته از روايتهاي
همريشه و همتبار ،ميتوان پيوستگي وخصيتهاي حماسة م ي را با ژرفساخت كهن آنان
دريافت؛ براي نمونه ،اسطورة گستردة ايزد ايندر (ايندره)1كه در ميان مردمان گروه هند و
ايراني ت و وايد هند و اروپايي ت جايگاهي ويژه داوته بوده است ،با جدايي هندوان از ايرانيان
و بويژه ديگرگونيهاي آييني و ديني پس از سربرآوري زردوت ،با پاسداوت بنمايههاي
راستين خود ،در چهرههايي ديگر و به گونة وخصيتهايي جداي از هم ،نمايان وده است كه
جز با پژوهشهاي تطبيقي ميان وخصيتهاي اسطورهاي هند و ايراني ،دريافتني نيست.
ايندره در اساطير هند وخصيتي است كه در گذر روزگار ،برخي كردارهاي ويژة ورون (ورونا)2،
پادواه خدايان هندو ،را به خود گرفته و در ساختي ديگر بازتاب داده است .با پژوهش در روند
ديگرگوني ايزد ت په وانان اسطورة هند و ايراني ،اين زمينه روون ميوود كه پيوسته ميان
آن وخصيتها ،داد و ستدي از كردارها و خويشكاريهاي نمادين روي ميداده است .اين
داد و ستد ،زمينهاي وده است براي همساني ميان برخي وخصيتها كه گاه دريافت اينكه
كدام وخصيت ،ريشه و بنياد داستان اسطورهاي است ،بسيار دووار ميوود .آنچه ميتوان
بر پاية آن ،از پيوند وخصيتي ايزد ت په وانان اسطورهاي سخن گفت ،همانندي در برخي
كنشها و بنمايههاي داستاني است كه همچون روتهاي ،آن وخصيتها را به يکديگر مي-
پيوندد و هرگاه اين همساني در بنمايه يا گزارة اسطورهاي ت حماسي در چندين داستان
بازنموده وود ،سخن گفتن از ريشهها و سرچشمهها بيش دووارتر ميوود .پيشتر ،پژوهش-
گران با سنجش كردارهاي ايندره با ايزد بهرام در حماسة ايران و روايتهاي ارمني دريافتهاند
كه بهرام ،گونة ايراني ودة ايندره است كه با پاسداوت يکي از ويژگيهاي او يعني ورثرغنه
به متون ايراني راه جسته است .وخصيتهاي ديگري نيز در اين روند از بنياد نخستينة خود
دور ودهاند و با نامي ديگر كه گاه آميخته به داستانهاي اسطورهاي ديگري نيز ودهاند،
بخشهايي از حماسة م ي را به خود ويژه كردهاند.
زال از زمان زايش وگفت تا آنگاه كه بهگونهاي رازآلود بخش اسطورهاي ت حماسي
واهنامه را وامينهد ،يادگاري است از برخي ايزدان و په وانان كهن در اسطورة هند و ايراني
كه به گونهاي بسيار فشرده و نمادين ،گزارهها و بنمايههايي را آينگي ميكند .در اين پژوهش
1-

Indra
- Varuna

2



150

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

با بررسي واهنامه و ريگودا و با رويکرد تطبيقي ،نشانههايي از همساني ميان زال و برخي
ايزد ت په وانان كه ميتواند نشاندهندة پيوند وخصيتي دستان با آنان نيز باود ،بررسي
ميوود .تالش وده است با نشان دادن هماننديهاي زال در اسطورة م ي و ايندره در اسطورة
هندي ريشة برخي ويژگيها و خويشكاريهاي وخصيت زال در روزگار هند و ايراني فراديد
نهاده آيد تا با پژوهشهاي بيشتر دربارة چنين وخصيتهايي كه كنشها و خويشكاريهاي
همخواني در اساطير هند و ايراني دارند ،زمينهاي براي ريشهيابي تاريخي چنين اسطورههايي
فراهم گردد و بر روي هم به نگاه بهتر و رساتري دربارة روند ديگرگشت يا پيوند ژرفساختي
چنين وخصيتهايي دست يافت.
پیشینۀ پژوهش :گستردهترين پژوهش دربارة زال به كووش محمد مختاري با نام
اسطورة زال انجام وده است .در اين كتاب ،هستي زال از آغاز تا بيرونرفت از حماسة م ي
بررسي وده كه بيشتر بر پاية ويژگيهاي داستاني و گاه بنمايهاي پيرامون خود زال است.
مختاري بر اين باور است كه «در هستي زال ،بينش ايراني و آيين و سرگذوت سکايي به هم
آميخته و از روايات قديم و نمونههاي ذهني بازمانده از دوران نياكان هر دو قوم ،نمونهبرداري
وده است» (مختاري .)52 :1369 ،او با اينكه زال را آميختهاي از پديدهها و وخصيتهاي
اسطورهاي ،حماسي و تاريخي ميداند (همان ،)14 :در سنجش دستان با وخصيتهاي اسطوره-
ايِ حماسة م ي ،وي را بيشتر با زروان درپيوند ميداند (همان .)192 :پژوهشگران ديگري نيز
به پيوند زال و زروان باور دارند (محمدي )114 :1384 ،و (سركاراتي.)217 :1385 ،
مهرداد بهار نيز هم ديدگاه با مختاري ،بر اين باور است كه بنياد داستان زال و رستم از
پهنة اسطورة هند و ايراني برگرفته وده است و به دست سکايان ايرانينژاد از رنگ اسطورهاي
آن كاسته وده ،همخوان با ويوههاي حماسهپردازي به داستانهاي م ي راه يافته است (بهار،
 .)236 :1399از ديد وي ،زال نشانههايي از اسطورة كريشنا ،ايزد نامآور هندي ،را دارد (همان:
 237ت  .)239رضاييدوتارژنه با بررسي و سنجش ترفندها و دستانهاي زال و رستم و پيش-
بودنِ تهمتن در دستانورزي ،اين انگاره را فراديد نهاده است كه ترفندهاي حماسي تهمتن
در ديگرگشت داستانهاي حماسي ،در سيماي پدرش ،دستان ،نمايان وده است (رضايي دوت
ارژنه . )89 :1388 ،كوياجي نيز با بررسي ادب حماسي چين ،هماننديهاي زال را با هائو ت كي1
و الئو دزو2كه هنگام زادهودن مويي سفيد داوتند ،نشان داده است (كوياجي 44 :1399 ،ت
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 .)45كوياجي در پنداري ديگر ،زال را نه پدر رستم كه نام دودمان تهمتن ميداند و مينويسد:
«در حماسة ايران ،رويدادهاي بزرگ و نبردهاي چشمگيري به زال نسبت داده نشده است؛
حال آنكه وي از بمري دراز برخوردار بوده و چنين بمري بيشتر در خور يک دودمان است
تا يک تن .به گمان من زال نام يکي از دودمان هاي سکايي بوده كه رستم بدان وابسته بوده
است» (همان .)213 :در نووتار ديگري ،دو ويژگي «سپيدمويي» و «بيمرگي» زال در واهنامه
بازتابي نو از دو ويژگي بنيادين گرواسپ يعني «گيسوداري» و «جاودانگي» دانستهودهاست
(وهرويي 132 :1394 ،ت  .)133در پژوهش ديگري ،پيوند داستان زال با اسطورة ايزد مهر بررسي
وده است و بر پاية آن  ،زال نمودي از مهر به ومار آمده است (محمودي و خادمي.)59 :1396 ،
اسمابي ي در نووتاري با سنجش اسطورة زال با داستانهاي باميانه و بررسي كردارهاي
ي سام بر وي
دستان و رخدادهايي كه از زمان زايش تا رسيدن به جهانپه واني و جانشين ِ
ي بسياري
گذوته است ،داستان زال را در پيوند با آيين پاگشايي دانسته كه در متون حماس ِ
از سرزمينها و فرهنگ ها بازيافتني است .آييني كه بربنياد آن ،كودكي با زايش وگفت ،از
گروه و خانواده رانده ميوود و پس از گرفتار ودن به دست جانوري ويژه ،ديگربار به سرزمين
خود بازميگردد و وگفتيهايي را از سر ميگذراند (اسمابي ي 177 :1389 ،ت .)224
دربارة اسطورة ايندره ديدگاههاي ارزشمندي در متون پژوهشي به دست داده وده است
كه در دنبالة سخن از آنان نام برده ميوود .ويژهترين پژوهش دربارة ايندره به كووش يارواطر
فراهم وده كه در جستاري با نام «ايندرا» در دو بخش به چاپ رسيده است .در آن پژوهش،
بر پاية گزارش ريگودا و متون زردوتي ،بنياد وخصيتي ايزد ايندره در اسطورة هند و ايراني
بررسي وده است .يارواطر بر اين باور است كه اسطورههاي نبرد «تيشتر و اپوش»« ،آذر و
اژدهاک» و «فريدون و دهاک»  ،بازگويي ديگري از نبرد ايندره و وريترا است (يارواطر:1330 ،
 433ت  ) 447و (يارواطر 2 :1331 ،ت  .)13اذكايي در نووتاري با نام «ايندرا هندي» پيوند تيشتر
و ايندره را ناپذيرفتني ميداند (اذكايي .)209 :1365 ،او در جستار خود ،ديدگاه برخي پژوهش-
گران را دربارة اينهماني ايندره و بهرام و پيوند با ورثرغنه بررسي كرده است (همان 208 :ت
 .)214برخي ديگر از پژوهشگران نيز به پيوند ايندره و ديگر ايزدان اسطورة هند و ايراني
اواره كردهاند كه در دنبالة سخن بازگو ميوود .بر روي هم ،در ميان پژوهشهايي كه تاكنون
دربارة زال و ايندره نووته وده است ،به همساني يا پيوند وخصيتي آن دو اواره نشده است
و از اين رو ،اين زمينهاي است كه وايستة بازكاوي و درنگ است .در اين جستار تالش ميوود
در دنبالة پژوهشهايي كه با تبار اسطورهها درپيوند است ،به اسطورههاي زال و ايندره از اين
چشمانداز پرداخته وود.
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زال و ایندر َه
كردارهاي گستردة ايندره كه گويي در آغاز تأثيري بنيادين بر انديشة حماسهگراي ايراني
نهاده بوده است ،افزون بر سربرآوري در داستان بهرام ،آگاهانه يا ناآگاهانه در داستان زال نيز
نمايان وده است .البته وخصيت ايندره در داستانهاي گرواسپ و رستم نيز بازآوري وده-
است (بهار .)28 :1399 ،نميتوان همساني ميان برخي كنشها و بنمايههاي اسطورهاي داستان
زال و ايندره را يکسره نشاني از پيوند بنيادين و ژرفساختي آنان دانست؛ اما بر روي هم
آنچه ميتواند در وناخت داستان زال و پيبردن به ريشة كردارها و گزارههاي وخصيتي وي
يا هماالن او ،در خور درنگ باود ،همانندي ميان وخصيت او و ايندره است .پارهاي از اين
همسانيها بدينگونه است:
زایش شگفت
زال و ايندره هر دو به گونهاي وگفت زاده ميووند .بر پاية مانداالي چهارم ،سرود هجدهم،
ايندره از په وي مادر زاده ميوود« :من ميخواهم به طور اريب از په وي مادرم خارج ووم»
(ريگودا .)200 :1372 ،اين ويژگي ايندره آوکارا در داستان رستم (فردوسي 267 /1 :1366 ،ت )268
و نيز با اندكي ديگرگوني در داستان زادن سام (اسدي طوسي )378 :1389 ،بازتاب يافته است.
زال نيز به هنگام زادهودن نشانهاي وگفت و بيپيشينه دارد:
بتته چهتتره نکتتو بتتود بتتر ستتان وتتيد

ولتتتيکن همتتته متتتوي بتتتودش ستتتپيد
(فردوسي)164 /1 :1366 ،

نکتة ديگري كه زال را بيش به ايندره مانند ميدارد ،پير زادهودن آنان است .برپاية گزارش
ريگودا  ،از زبان مادر ايندره چنين آورده وده است« :او هزار ماه و هزار پاييز در رحم من
باقي ماند» (ريگودا .)201 :1372 ،گويي ايندره به هنگام زادهودن ،بخشي از زندگي خود را
گذرانده بود و آنگاه كه به جهان پاي نهاد ،به زالي ديرسال ميمانست .زال نيز همچنانكه از
نام و سپيدمويي اش آوکار است ،به هنگام زادن ،كودكي پير و ديرسال بوده است« .زال به
معني پير فرتوت سپيدموي باود .مشتق است از  ،zahlايراني باستان zarta :از ريشة :zar
پير ودن» (حسندوست .)1534 /3 :1399 ،گزارش ديگري نيز در واهنامه آنان را در اين ويژگي
همانند ميدارد .بر پاية سخن فردوسي ،سام تا ديرزماني از داوتن فرزند ،ناكام و نااميد درمانده
بود:
نگتته كتتن كتته متتر ستتام را روزگتتار
نبتتتتود ايتتتتچ فرزنتتتتد متتتتر ستتتتام را

چتتته بتتتازي نمتتتود اي پستتتر گتتتوش دار
دلتتتتتش بتتتتتود جوينتتتتتدة كتتتتتام را
(فردوسي)164 /1 :1366 ،
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اگرچه برخي پژوهشگران اين خواهش ديرياز سام را به اميد و انديشة دراز زروان براي
داوتن فرزند پيوند زدهاند (مختاري ،)192 :1369 ،آيا نميتوان چنين نيز پنداوت كه خواست
ن زال ،بر روي هم بازتابي است از پير
ديرزمان سام براي فرزندداري و سپيدموي زادهود ِ
زادهودن ايندره در اسطورة هندي؟
همانگونه كه ايندره هنگام زاده ودن «آسمان و زمين را از وجود خود پر كرد» (ريگودا،
 )201 :1372زال نيز پس از زادن ،فرمانرواي آسمان و زمين ميوود .او از آن روي كه پروردة
سيمر است ،يک سره چونان ايزدي آسماني ،با رازهاي جهان برين آونايي و پيوند دارد.
سيمر نمادي است از دانايي و آگاه به راز هستي و با نيروي وگرفيكه در پيشبيني رويدادها
دارد ،يکسره پادواه آسمان و رازهاي آن است .او اين نيروي خود را به زال نيز سپرده است؛
بويژه با دادن پري از پرهاي خود به دستان ،اين توان را به زال ارزاني داوته تا همواره با وي
درپيوند و گفت و گو باود:
گتترت هتتيچ ستتختي بتته روي آورنتتد
بتتر آتتتش بتترافگن يکتتي پتتر متتن
همتتتانگتتته بيتتتايم چتتتو ابتتتر ستتتياه

گر از نيک و بتد گفتت و گتوي آورنتد
ببينتتي هتتم انتتدر زمتتان فتتر متتن
بتتتيآزارت آرم بتتتدين جتتتايگتتتاه
(فردوسي)172 /1 :1366 ،

زال كه در كنام سيمر در البرز (گروتمان ،بهشت) پرورده وده است ،به راز آسمان و
جهان فراسويي آگاه است و همه چيز آن در چنبرة فرمان او است .پرسشهايي كه در پيشگاه
ل از آسمان آمده ،درخواست ميوود ،نيز يکسره پرسشهايي
منوچهرواه پاسخ آنها از زا ِ
است در پيوند با راز جهان برين و هر آنچه با آسمان درپيوند است( .همان 247 /1 :1366 :ت
)249

در سرود دوازدهم از مانداالي دوم در ستايش ايندره آمده است« :آنكه به محض تولد ،با
نيرو و توانايي خداي بزرگ روح اب ي ود» (ريگودا .)279 :1372 ،آوکار است كه زال نيز پس
از زادهودن ،بيدرنگ به سيمر سپرده مي وود و با رفتن به البرزكوه و پرورش در پناهِ خرد
و نيروي آسماني سيمر  ،يکسره نمادينهاي از خدايان يا نيروهاي مينوي ميوود .از ديگر
سو ،زال با فرود از البرز و پاي نهادن بر زمين و با همراه داوتن دانشي ويژه كه از سيمر به
وام ستانده است ،جانشين سام و نيرومندترين موجود بر زمين ميوود.
ايندره ايزد ت په وان است .او در گروه دئوها و در ومار خدايان بزرگ هند و ايراني است
كه بيشتر به كارهاي رزمي و په وانانه گرايش دارد .در بنياد ،جايگاه رزمتوزي و دومناوژني
ايندره پس از ايزدينه بودن او است .زال نيز در واهنامه ،نخست نيرويي مينوي است و خداگونه



154

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

ن رستم چونان جهانپه واني اژدهااوبار ،سوية
كه پس از پايگذاري بر زمين و ارزاني داوت ِ
رزميوزي ايندره را در داستان تهمتن بازآفريني ميكند .ميتوان پنداوت كه بخش مينوي و
ايزدينة ايندره به زال و بخش رزم يوزي و په وانانة وي به تهمتن واگذار وده است .وايد
ن زال و رستم در واهنامه ،نشانهاي از يگانگي وخصيتي
سربرآوري و بيرونرفتِ تقريباً همزما ِ
يا همخواني سروتين آرمان و ف سفة وجودي آن دو باود.
پيوند با «سپيدي» به هنگام زادهودن ،در داستان ايندره نيز بازتافته و در سرود وشم از
مانداالي نخست در ستايش او آمده است« :تو با سپيدهدم توأمان به دنيا آمدي» (ريگودا،
 .)139 :1372با سپيدي همراه بودنِ زال و ايندره تنها درونمايهاي داستاني و بيژرفا نميتواند
بود؛ زيرا بررسي وخصيت زال و ايندره بر پاية رمز سپيدي ،نشان ميدهد كه آن دو بر بنياد
پيوند همسانوان با رنگ سپيد ،خويشكاري همخواني نيز دارند« .سفيد رنگ داوط ب است؛
يعني كسي كه ورايط را تغيير خواهد داد» (وواليه و گربران .)589 /3 :1388 ،ايندره و زال نيز
هر دو در پي ديگرگون كردن زمينههاي فراگير و فرمانروا بر جهان و ايرانوهر هستند .بنياد
زايش ايندره براي در هم كوفتن اژدهاي خشکسالي وريتره و بسياري ديگر از اژدهاياني است
كه يکسره جهان و زندگي مردمان را به چالش ميكشيدند .با آمدن ايندره ،همة اژدهايان
افکنده ميووند و زمينهها به سود ياوران وي دمساز ميوود .در يکي از سرودههاي ريگودا
آمده است « :آن هنگام كه ايندره ،دوست مردم ،در انديشة كشتن دومن بشر بود ،صابقة
رگبار فرستنده به آواي ب ند ميغريد .او ،ايندره ،ويرة سوما را نوويد و نقشههاي دانوة خطاكار
را بر هم زد» (ريگودا .)61 :1372 ،زال نيز ديگرگون كنندة ساختار نگرش چيره ودهاي است
كه بر بنياد گونه اي از بدانديشي ميان ايران و توران نهاده وده بود .او با دلبستگي به رودابة
توراني و نشان دادنِ ودني بودنِ همسرگزيني از تورانيان و پيوند با آنان ،يکسره نگرش
منوچهرواه و سام را به مهراب كاب ي و تبار وي و نيز پرواي مهراب را از نزديک ودن به ايران،
ديگرگون ميكند .اگر سپيدي را به معني ناگرايي به سويهاي گوناگون و نقطة مياني همة
رنگها و گرايشها بدانيم ،زال نمودي روون از همهخواهي است كه ميكوود با بر هم زدن
نگرشهاي تندروانه ،همة رنگها را بپذيرد .او «در مرز اسطوره و حماسه ظهور ميكند و گويا
با همه چيز سر ناسازگاري دارد .همه چيز را دگرگون ميخواهد .فار از همة بايدها و نبايدهاي
دست و پاگير به دختر مهراب كاب ي بشق ميورزد؛ بشقي كه حماسه را دگرگون ميكند و
بينشي نو را به حماسه تقديم ميكند كه همانا آزادانديشي و آزادگي و دوري از تنگنظريهاي
رايج است» (محمدي .)113 :1384 ،از ديگر سو زال خود نيز از دو چشمانداز نگريسته ميوود:
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پدر (زمينيان) او را زوت و ناستودني ميبينند و سيمر (آسمان و فراسويان) او را زيبا و
ستودني ميدانند .زال با گذر از رنجي كه پدر بر او روا ميدارد و با داوتن گونهاي فره كه
برپاية آن ،مهرورزي سيمر را به خود برميانگيزد ،چونان قهرمان به زمين بازميگردد و در
اين بازگشت ،نگرش پيشين زمينيان را ديگرگون ميكند.
برپاية ريگودا ،ايندره «چردة قرمز و زرين دارد» (ريگودا .)78 :1372 ،زال نيز مانند ايندره
چهرهاي سرخرنگ دارد .او افزون بر اينكه به خورويد مانند وده است (فردوسي/1 :1366 ،
 )164آوکارا از رخ سرخرنگ وي سخن رفته است:
ستتياهش متتژه ،ديتتدههتتا قيرگتتون

ُستتد لتتب و رخ هماننتتد ختتون
چتتو ب ّ
(همان)173 :

درنمادوناسي رنگها« ،سرخ ،رنگ وحدت است كه نماد پسران سرخ سرنووتاند كه به
آسمان گره خوردهاند .رنگ زندگي و رنگ جاودانگي ]است[»( .وواليه و گربران.)573 /3 :1388 ،
همچنانكه در دنبالة سخن گفته خواهد ود ،ايندره و زال هر دو پيوندي بنيادين با آسمان
دارند و هر دو نيز جاودانهاند .آنچه از ديد نمادوناسي رنگها ميان آن دو بيش درخور درنگ
ميتواند بود اين است كه «سفيد رنگ بقل است كه از مبدأ و از نيروي بالقوة انسانيت ميآيد
و سرخ ،رنگ فردي است كه با ظ مت جهان مخ وط وده و اسير موانع خويش است»]( [1همان:
 .)595ايندره و زال ،هم برترين دانايان روزگار خويشاند] [2و هم براي نبرد با تاريکيهاي
هستي و جهان زميني آفريده ودهاند .زال پس از پاينهادن بر زمين ،ويفتة رودابه ميوود و
بخش بزرگي از خويشكاري او ،فراهم آوردن راهي براي اين پيوند (پيوند ايران و توران) است.
برخورداري از نیرویي شگفت
گرايش وگرف ايندره به ويرة سوما وي را در دليري و بيباكي سرآمد ميكند و با هر بار
نوويدن ،نيرويي ويژه به تن په وان بخشيده ميوود و گويي ايندره بدون آن ،ناتوان و ناپيروز
است .هرچند اين كردار ايندره را ميتوان در واهنامه با فزونگرايي رستم به بادهنووي
سنجيد؛ در داستان زال نيز ،دستان در بزنگاههايي كه هستي او را به چالش ميكشيدهاند ،از
نيرويي ويژه ياري ميجسته است .زال يکبار به هنگام زادن تهمتن ،با بر آتش نهادن پري از
سيمر  ،او را به ياري فراميخواند تا رودابه و رستم را كه آوکارا آنان را ماية پايايي هستي
خود ميداند (فردوسي ،)203 /1 :1366 ،از مرگ برهاند و بار ديگر نيز كه رستم در برابر تيرهاي
كاري اسفنديار ،نبردگاه را وامينهد ،زال كه ديگربار هستي خود و دودمان را در خطر ميبيند
با پناه به پرِ سيمر  ،مر ِ پشتيبان را به ياري ميجويد (فردوسي.)397 /5 :1375 ،



156

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

كمپبل1در كتاب قهرمان هزارچهره ،از سه زينه (مرح ه) در سرگذوت قهرمان در الگوهاي
روايي اسطورهاي و حماسي سخن ميگويد كه بر بنياد آن ،قهرمان در سفر خود ،سهگانة
«بزيمت»« ،تشرف» و «بازگشت» را از سرميگذراند .گام نخست با فراخوان آغاز ميگيرد و
با رويارويي قهرمان با دوواريها پايان مي يابد؛ زينة دوم با گذر قهرمان از آزمون و ديدار با
موجود وگفت (ايزدبانو ،م کة جهان يا )...آغاز ميوود و به برخورداري او از ارمغان ويژة آن
موجود وگفت (اكسير جاودانگي) به فرجام ميرسد و سومين گام ،با رويگرداني قهرمان از
بازگشت ت كه ميتواند برآمده از ويفتگي قهرمان به همراهي و همزيستي با موجود وگفت
باود ت آغاز مي وود و با گذر او از آستان بازگشت ،به رهايي وي در زندگي و رسيدن به
كاميابي به فرجام ميرسد« .در آستان بازگشت ،قهرمان بايد نيروهاي ماورايي را پشت سر
بگذارد و از ق مرو وحشت خارج وده ،از آن سر برون آرد .بركتي كه او با خود ميآورد ،جهان
را جاني دوباره ميبخشد» (كمپبل .)252 :1387 ،همانندي داستان زال با الگوي سفر قهرمان در
ديدگاه كمپبل در چند بخش ديده ميوود .افزون بر رويداد و زمينهاي اسطورهاي و رمزي
كه دستان را به سفري ناخواسته فراميخواند ،آونايي او با پرندة وگفت سيمر و نيز خودداري
زال از بازگشت به خانواده (فردوسي ،)171 /1 :1366 ،قهرمان در سفر ويژة خود به هنگام بازگشت،
ارمغاني جادوانه چونان پرِ سيمر ميآورد كه يادآور ويرة سوما در اسطورة ايندره است.
در ريگودا ،آنكه ويرة درمانبخش سوما را به ايندره ميدهد ،مرغي ياريگر است« :در
اين هنگام بقاب برايم وراب گواراي ويرين سوما آورد» (ريگودا .)204 :1372 ،پيوند ميان
پرندهاي ياريرسان و ويرة سوما كه نيروبخش به ايندره است ،درخور درنگ ميتواند بود؛
بويژه اينكه سيمر را به واهين ،باز و مر وکاري معني كردهاند كه با گياهان دارويي پيوند
داوته است (كزازي )387 /1 :1386 ،و پري درمانبخش نيز به زال ميدهد .بدينسان ،زال و
ايندره هر دو از ن يرويي وگفت برخوردارند كه آن را از پيوند با جايي ديگر به دست آوردهاند
و در رويارويي با دوواريها ،با ياري آن ،گره از كار خويش و جامعه ميگشايند.
ويژگي «نرمنشي» 2گرواسپ و نام خاندان وي كه سام 3بوده است ،در گذر روزگار در
پيکرة نريمان ،پسر گرواسپ و سام ،پسر نريمان ،بازنموده وده است (سركاراتي.)256 :1385 ،
نگارنده ميپندارد كه سوما گزاره و نمونهاي كهن ميتواند بود درپيوسته با اسطورة گستردة
ايندره كه نخست به نام خانوادگي گرواسپ و در روزگار سپسين به سامِ نريمان ،پدر زال،
1
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ديگرگون وده است .اين انگاره در جستاري ديگر بررسي ميوود .آنچه در اينجا ميتوان
دربارة پيوند زال و ايندره گفت اين است كه در ريگودا و واهنامه ،هر دو وخصيت در
ن
ياريجويي از نيرويي جداي از خود ،سرآمد و بيهمالاند و گويي سوما و سيمر تنها از آ ِ
آناناند .سيمر واهنامه «تنها ،حامي و نگهبان توانهاي مادي و معنوي خاندان زال است»
(مختاري )79 :1369 ،به همانسان كه نيروبخشيِ ساما در ريگودا ،تنها براي ايندره است.
دوستداري مردمان و آشتيجویي
ايندره با آنكه ي ي است سترگ و پيوسته در رزم و دومناوژني؛ وخصيتي مهربان دارد.
در بخشي از سروده ،او را اينگونه ستايش ميكنند« :اي خداوند س طنت نيکو و اي دوست
همة مردم ،ثروتي با فر و وکوه به ما بطا فرما» (ريگودا .)25 :1372 ،نيز او را اينگونه ميستايند:
«تو كه به نوع بشر مهرباني ،او را كه دوستدار ما نيست ،دور ميسازي» (همان .)146 :در جايي
ديگر از خشم و مهرباني ايندر چنين سخن رفته است« :اي ايندره ،من به خشم اول تو ايمان
دارم كه به وسي ة آن وريترا را كشتي و بمل دوستانه نسبت به انسان بر بهده گرفتي» (همان:
 .)190ايندره با همة تندخوييهاي يالنه و رامنشدني و با آنكه به ورزايي سركش مانند وده
است كه گردن به هيچ كمندي نميسپارد و آميخته با خشم و آتش است؛ گوهر دوستي و
مهرباني را پاس ميدارد .زال نيز همچنانكه پيشتر گفته ود ،در ميان يالن سترگ حماسه،
بيش به سازش و آوتيجويي گرايان است:
يکتتي متتر پتتروردهام ختتاکختتورد

بتته گيتتتي متترا نيستتت بتتا كتتس نبتترد
(فردوسي)228 /1 :1366 ،

كردار زال در واهنامه ،يکسره از گونة ديگري است .او در سيستان به جاي پدر مينشيند
و نهاد پادواهي و كيان كشور را كه در پي تازشهاي پشنگ و پسرش ،افراسياب ،به پريشاني
گرفتار وده است ،سامان ميدهد .هنگامي كه افراسياب ،نوذر را گردن ميزند ،زال تنها مي-
كوود با جانشين كردن زو به جاي واه پيشين ،پريشانيها را به سامان كند( .همان .)322 :پس
از مرگ زو نيز با فرستادن رستم به البرزكوه و آوردن كيقباد ،همچنان پاسدار هوشمند
جايگاه واهي و كيان ايرانوهر است( .همان .)338 :در سرتاسر روزگار تازشهاي پشنگ و
افراسياب و تا پيش از سربرآوري تهمتن ت نمودگار ي ي ايندره ت ايرانيان تنها پناه خويش را
زال ميدانند كه همچون «پدري» پاسدار آنان است؛ به همانسان كه «آفريدگان ،ايندره را
پدر خود ميدانند» (ريگودا.)172 :1372 ،
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نمودگار دانش و خرد بودن
بر پاية ريگودا ،ايندره در خردمندي از همگان برتر است« :او داناتر از همه است» (ريگودا،

« .)330 :1372ايندره خداوند كاميابان و دانشمندان است» (همان .)45 :نيز در جايي ديگر آمده
است« :اي پرستنده! به سوي ايندره دانا و صدمهناپذير كه بهترين بركت به دوستان تو مي-
بخشد روي آور» (همان .)212 :زال نيز در واهنامه ناگزير به گذراندن آزموني دووار است كه
مي توانيم آن را آزمون دانايي بناميم .حماسه تنها زماني زال را به خود ميپذيرد و او را در
درگاه منوچهرواه كه نمودگار زميني ودة هرمزد است ،سرافراز ميكند كه آن په وان بتواند
بهرة خود را از دانايي و خردمندي آوکار دارد .او تنها با گذر از اين آزمون است كه ميتواند
به رودابه كه او را تنها براي پيوست جهانپه واني در دودمان خويش ميخواهد (فردوسي:1366 ،
 ،)203 /1دست يابد .دستان با پاسخ به پرسشهاي نمادين دانايان« ،سخنهاي پوويده در
پرده» (همان )247 :را كه تنها با نيروي خرد دريافتني است ،آوکار ميدارد« .زال خرد مجسم
حماسه است» (مختاري.)235 :1369 ،
برپايتتتة ستتتخن فردوستتتي زال پتتتس از بازگشتتتت از كنتتتام ستتتيمر  ،دانايتتتان را
فراميخواند و دانشهاي بايسته را ميآموزد:
چنتتان گشتتت زال از بتتس آمتتوختن
بتته راي و بتته دانتتش بتته جتتايي رستتيد

كتته گفتتتي ستتتاره استتت از افتتروختن
كه چون خويشتتن در جهتان كتس نديتد
(فردوسي)181 /1 :1366 ،

همساني زال و ايندره در خردمندي را از چشمانداز ديگري نيز ميتوان بررسيد و بازكاويد.
برپاية اوارة روون ريگودا ،ايندره ،ميترا ،اگني و ورونا ،پيوندي ريشهاي دارند و دربنيان يک
تناند .در مانداالي نخست ،سرود يکصد و وصت و چهارم ،يگانگي ايندره با برخي ايزدان
چنين بازگو وده است« :او را ايندره و ميترا و ورونا و اگني و حتي گروتمان1ت پرندة تيزبال
آسماني ت ميخوانند .يک واقعيت مفرد را دانايان به چند نام ميخوانند وقتي كه از اگني و يم
و ماتريشون ميگويند» (ريگودا .)254 :1372 ،مترجم كتاب در پانووت اواره ميكند كه «اين
قطعه چنين نيز ترجمه وده است :نام او (خورويد) را ايندره ،ميترا ،ورونا و اگني خواندهاند
و او گروتمت خوشبال آسماني است .روحانيان دانشمند وقتي از اگني و يم و ماتريشون سخن
ميگويند ،يکي را به چندين نام ميخوانند» (همان .)255 :در جايي ديگر نيز آمده است« :منم

garutmān
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ورونا ،منم ايندره ،اين دو ناحية ژرف نيکو ساخته در بظمت خويش و اين دو نيمة جهان از
آن من است» (همان.)326 :
بر اين بنيان ،ايندره و برخي ديگر از ايزدان ودايي يکي ومرده ميودهاند و يا ويژگيهايي
همسان داوتهاند كه اين ،زمينه را براي ستايندگانوان فراهم ميآورده تا آنان را يکي بدانند
و بپندارند .اسطورهها همواره به ويوههايي گوناگون دچار جابهجايي ميودهاند .از ديد بهار
«دگرگوني ،وکستگي ،ادغام و ورود بناصر بيگانه» (بهار ،1398 ،الف )43 :را ميتوان در اسطوره-
هاي م ي بازيافت .بسياري از ويژگيها و كردارهاي ورونا ،ايندره و مهر از ايزدي به ايزد ديگر
رسيده است« .مهر 1در اوستا و ميتره 2ودايي و ايندره دچار آميختگي اسطورهاي ودهاند»
(همان )49 :و حتي «اقوام ايراني بعدها همة خويشكاريهاي ورونه را به ميتره نسبت دادهاند»
(اسمابيلپور .)82 :1399 ،از برجستهترين ويژگيهاي ورونه پاسداري از پيمان و نبرد با پيمان-
وکنان ،پاسداري از سامان كيهان و نوربخشي به خورويد است كه اين ويژگيها در ميتره
ودايي و مهر اوستايي بازنموده وده است .از ديگر سو «نيروها و اختيارات ورونه به ايندره نيز
تفويض ميگردد» (همان.)86 :
همچنانكه ديده ميوود ،برپاية گزارش ريگودا و نيز با پژوهش در سيماي ايزدان ودايي
و اوستايي ،ميتوان يگانگي يا پيوند وخصيتي آنان را بازجست .ورونه «ايزدي معنوي و اخالقي
است كه ص حانديش و نيکوكار و پوزشپذير و حافظ نظم معنوي جهان است» (يارواطر:1331 ،
 .)3ورونه همان اهورهمزداي ايراني است .او سردستة ايزدان اسورايي3در اسطورة هند و ايراني
بوده كه پس از جدايي ايرانيان و هندوان در پيکرة ايزدي ارجمند با نام اهورا (اهوره) به ايران
راه يافته است « .نام ورونه نزد ايرانيان اهوراپرست فراموش وده و بنوان خردمند (مزداه) يا
اهوراي خردمند (مزداهاهورا) يا اهورا از آن باقي مانده است» (كريستينسن.)49 :1388 ،
برپاية آنچه گفته ودهاست ،ورونا هم به زمينههاي معنوي و اخالقي و آوتيپذيري
گرايش دارد و هم در پيکرة ايزد خرد و با نام اهورهمزدا به اسطورة ايراني پاي نهاده است .اين
دو ويژگي ورونه و نيز ويژگي پيمانخواهي و مردمدوستي ميتره و مهر را كه در وخصيت
ايندره هم ديده ميوود ،در داستان زال در چهرة آوتيپذير و خردمند دستان و پديدآوردن
پيمان ميان ايران و توران ميتوان بازيافت.
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نکتة ديگر اينكه ايندره را افزون بر اگني و مهر و ورونا ،با گروتمان ،پرندة تيز بال آسماني،
نيز يکي ميدانستهاند .در اسطورة ايراني ،واه مرغان آسماني كه يکسره از راز جهان برين
آگاهي داوته و در چشم به هم زدني پهنههاي آسمان را بيرنجي درمينورديده ،سيمر بوده
است .نامواژة گروتمان بيش درخور درنگ ميوود هنگاميكه درمييابيم در «په وي
 garōdmānو در اوستايي  garō, dəmānaبه معناي خانة ستايش و بهشت برين است»
(بهار 1398 ،ب .)131 :گرودمان يا گروتمان كه بهشت ايراني بوده بر ب نداي البرزكوه يعني ق مرو
پادواهي سيمر جاي داوته است .البته «در اوستا و نووتههاي په وي كنام سيمر بر فراز
درختي در درياي وُروكشه يا فراخکرت جاي دارد» (كزازي )387 /1 :1386 ،و افزون بر خورويد،
آنكه در البرزكوه آويان دارد ،ايزد مهر است كه هر روز در كاخ خود بر فراز البرزكوه ،جهانيان
را مينگرد (اوستا .)356 /1 :1399 ،بر روي هم «بر طبق روايات متون زردوتي ،درياي فراخکرت
در كنار البرزكوه واقع وده است» (واحددوست .)306 :1399 ،برپاية اين زمينهها ،ايندره دستكم
در برخي ويژگي ها با مهر يکي است و گروتمان نيز كه نام ديگر ايندره و مهر است ،پرندهاي
آسماني است .زال نيز چندين بار در واهنامه به خورويد مانند وده است و ميان او و خورويد
پيوندي بنيادين است و از ديگر سو سيمر هم پرندهاي خورويدي است (واحددوست:1399 ،
 )439كه كنامش بر البرزكوه يعني جايگاه گروتمان است .اين پيوند ميان ايندره ،گروتمان و
مهر در اسطورة هندي مي تواند بنيادي براي پيوند زال ،خورويد ،سيمر و گروتمان در
اسطورة ايراني باود؛ بويژه اينكه در گزارش ريگودا ،گروتمان را برابر با خورويد نهادهاند
(ريگودا )547 :1372 ،و خورويد به آوکارگي ياريرسان زال و ايندره دانسته وده است« :تو
اي ايندره درخشان كه نيرويت در افزايش است و آفتاب تو را وجابت ميبخشد» (ريگودا،
 .)60 :1372در واهنامه نيز آوکارا از ياريگري خورويد به زال سخن رفته است .اسفنديار به
پشوتن ميگويد:
وتتتنيدم كتتته دستتتتان جادوپرستتتت

بتته هنگتتام يتتازد بتته خوروتتيد دستتت
(فردوسي)406 /5 :1375 ،

درمانگري
زال نيز همچون ايندره درمان گر است .ايندر با سوما پيوند دارد و سوما برترين داروي
درمانگر است« :اي سوما و اي رودرا ،بيماري را كه به منزلهاي ما روي آورده است از همه
جا برانيد .اي سوما ت رودرا براي بدنهاي ما همة داروهاي مورد نياز را فراهم سازيد كه ما را
درمان بخشد» (ريگودا .)456 :1372 ،زال نيز با سيمر پيوند دارد و سيمر برترين پزوک
حماسه است كه دانايي خود را در بازوناخت راز دردها و بيماريها ،بيدريغ به زال داده است.
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او «با پزوکي و دارووناسي و درمانگري پيوند دارد و هم اوست كه براي نخستين بار ،رستم
را با كاردپزوکي از رودابه ميزاياند» (كزازي .)388 /1 :1386 ،پر سيمر نيز درمانگر است.
پيوند با سوما و سيمر  ،هر دو وخصيت را به گونهاي رويينتني و ناميرايي ميرساند كه در
دنبالة سخن بررسي ميوود.
آمدن از دیگرجاي
ايندره و زال هر دو از جهاني ديگر و ق مرويي دوردست به زمين پاي ميگذارند .آنان براي
پديدآوردن دگرگوني بناچار بايد از جهاني ديگر بيايند؛ با بينش و رويکردي ويژه و ديگرسان.
در مانداالي دهم ،سرود يک صد و هشتادم در ستايش ايندره آمده است :اي ايندره «تو كه
چون وير تازنده در كوهستانها هراسناكي ،از جهان دوردست بيا» (ريگودا .)146 :1372 ،بر
پاية اين گزارش ،ايندره از ق مرويي دور به ياري مردمان ميوتابد و مهمتر اينكه بر پاية
همين گزارش ،گويي آن جهان دوردست در «كوهستانها» بوده است .زال نيز از كنامي
آسماني و از كوه البرز به ايرانوهر پايمينهد .جهان دوردست ايندره ميتواند البرز و سيمر
حماسة م ي باود « .البرز و سيمر  ،مکان و موجودي دور و بيگانه با اجتماع بشرياند»
(مختاري.)63 :1369 ،
درست است كه زال ،نخست بر زمين آدميان زاده ميوود و سر برميآورد؛ اين ناسازي با
ويوة آمدن و فرود ايندره را ميتوان به كووش گزارندگان براي سازگار كردن حماسه با خرد
مردمان روزگار درپيوند دانست؛ زيرا «چنين مخ وقي نميتوانست يکباره از آويان سيمر بر
آدميان نزول كند .او بايد از آدمي زاده ميود؛ اما پس از زاده ودن ،از آدمي دور ميماند تا
بناصر غيرطبيعي وجودش ببالد و بهنگام بر زندگي ايرانوهر نازل وود» (همان.)62 :
بيمرگي و شكستناپذیري
ايندره و زال وکستناپذير و بيمرگند .ايندره ميگويد« :هرگز وکست و مرگ به من،
ايندره ،دست نيافته است» (ريگودا .)173 :1372 ،در جايي ديگر ميگويد« :من وکست ناپذيرم.
هيچكس بر من چيره نميگردد» (همان .)175 :همچنانكه گفته ود ،پيوند ريشهاي ايندره و
سوما كه درمانگر همة دردها بوده است ،گونهاي از رويينتني و ناميرايي براي وي فراهم
مي آورده است .گرچه در گذر روزگار در متون نوتر حماسة هندي ،چندين بار از وکست
ايندره سخن رفته است؛ در ريگودا كه كهنترين سرودة هندوان است و نژادهترين ميتواند
بود ،ايندره همواره به سان ي ي پيروزمند بر همة دومنان چيره است .زال نيز هم وکستناپذير
است و هم بيمرگ .از آنجا كه زال پرورشيافتة سيمر است و با داوتن پري از پرهاي وي
پيوسته ميان او و سيمر پيوندي است و نيز از آنجا كه او به ياري همين پيوند به درمانگري
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و راز بيماريها آگاه است ،گونهاي از رويينتني ،وکستناپذيري و ناميرايي به وي رسيده
است:
گتترت هتتيچ ستتختي بتته روي آورنتتد
بتتر آتتتش بتترافگن يکتتي پتتر متتن
همتتانگتته بيتتايم چتتو ابتتر ستتياه

ور از نيتک و بتد گفتت و گتوي آورنتد
ببينتتي هتتم انتتدر زمتتان فتتر متتن
بتتتيآزارت آرم بتتتدين جتتتايگتتتاه
(فردوسي)172 /1 :1366 ،

بر اين بنيان ،زال ياريگري دارد كه مي تواند او را از هر سختي و آزموني پيروزمندانه و
تندرست بيرون آورد .گويي با فراهم بودن چنين زمينهاي از ياريگري و پشتيباني ،مرگ زال
پنداري است ناپذيرفتني؛ وايد از همين روست كه گزارندگان واهنامه از مرگ وي سخني
نگفتهاند .نکتة ديگري كه در اين بيتها ميتواند در خور درنگ باود اين است كه سيمر به
زال اين نويد را ميدهد كه هر زمان كه په وان بخواهد او را به «البرزكوه» بازميگرداند .اگر
اين نکته را كه در پندار اسطورهاي نياكان ،جايگاه بهشت ،يعني جايگاه تندرستي ،بيرنجي و
بي مرگي ،البرز بوده است ،فراياد آوريم ،گويي سيمر با اين سخن ،زال را به تندرستي جاودان
و بيمرگي نويد داده است .بدينگونه ،زال پيوندي استوار با بهشت و ناميرايي دارد.
سپيدمويي زال نيز نمادي از جاودانگي وي ميتواند بود .او «از آغاز با اين نشانة سپيدي
به صورت موجودي ارائه ميوود كه با بمر جاودانهوار حماسه پيوندي نزديک و هماهنگي
بميقي مي يابد .او تب وري است از پيرانگي دوام يابنده ،آن هم از آغاز كودكي» (مختاري:1369 ،
.)68
پیوند با مرغي بزرگپیكر (شاهین) که با داروها درپیوند است.
زال نيمة آسماني و مينوي خويش يعني سيمر را در البرزكوه وامينهد و به زمين آدميان
ميآيد .او با آوردن پر سيمر  ،هيچ گاه پيوند ژرف و رازآميز خود را با البرزكوه و سيمر و
هرآنچه به سروت اين دو زمينة بشکوه نمادين ،بازبسته است ،نميگس د .هرچه در
نمادوناسي سيمر پديدار ميگردد به گونهاي با زال نيز پيوند دارد؛ از اين رو «زال و سيمر »
آميغي است بنيادين و ناگسستني .اين پيوند با سيمر از سويههاي ديگري نيز دستان را به
ايندره مانند ميدارد .بر بنياد ريگودا ،ايندره به پرندهاي مانند وده است كه برترين پرندگان
است« :اين پرنده باالتر از همة پرندگان مقام دارد .اي مروتها اين واهين كشتيآسا بر همة
مرغان وکاري سرور است؛ زيرا اين پرندة سختچنگال بيآنكه هيچ گووي ،آوايش را بشنود،
نذور خداپسند را به سوي مانو آورد .هنگامي كه اين پرنده ،آن نذر را آورد با حركت سريع آن
را در راهي فراخ فرستاد كه به سربت خيال در حركت بود .به وتاب برگشت و حالوت سوما
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را بياورد و از آن جا است كه اين واهين به كسب افتخار نائل آمد .با حمل ساقههاي بوتة
سوما ،آن واهين تيزپر ،مرغي كه آن گياه سرور آور را از دور ميآورد .دوست خدايان سوما
را محکم گرفت و بياورد؛ سومايي كه آن را از ب ندترين آسمانها برگرفته بود» (ريگودا:1372 ،
 .)10در مانداالي نخست ،سرود نود و هشتم نيز ايندره به پرنده مانند وده است (همان )20 :و
در مانداالي دوم ،سرود چهل و سوم ،او را به پرندة كپينج ه (نوبي كبک) ماننده كردهاند كه
مر نيکبختي و هماي كاميابي است« :اي پرنده ،تو نداي نيکبختي را از هر سو به آواي ب ند
به ما ميرساني .به آواي ب ند ،كاميابي را از هر سو به ما ابالم بفرما» (همان.)77 :
گرفتار خشم و بيمهري پدر شدن
بر بنياد داستان ايندره و زال ،هر دو در آغاز به خشم و بيمهري پدر گرفتار ميووند .پدر
ايندره بر بنياني ناوناخته و گزارش نشده ،پور خود را به سختي بر زمين ميكوبد و هيچكس
نيز در اين رنج ،ايندره را ياري نميدهد« :كيست آن خدايي كه نسبت به تو رحمت آورد
هنگامي كه پدر ت و پايت را گرفته بود و به زمينت زد؟  ...از ميان خدايان هيچكس به من
كمک نکرد .در اين هنگام بقاب برايم وراب گواراي ويرين سوما آورد» (ريگودا.)203 :1372 ،
زال نيز پس از زادهودن ،از آنجا كه مويي سپيد دارد ،به خشم پدر گرفتار ميوود و از خان
رانده ميوود و هيچكس جز سيمر در اين كردار ستمگونة سام ،او را ياري نميدهد .همانندي
ياريرساني بقاب به ايندره پس از گرفتار ودن به خشم پدر و ياريرساني سيمر به زال پس
از راندهودن از خان ،درخور درنگ است .اين همانندي كه ميتوان آن را با بنماية اساطيري
كودکرها وده و پرورش آزاد درپيوند دانست ،نشانهاي از پيوند وخصيتي زال و ايندره مي-
تواند بود.
در جايي ديگر از ريگودا اين نکته نيز بازگو وده است كه ايندره را به هنگام زادهودن
رها كردند تا آزادانه پرورش يابد« :اين ورزابِ زورمندي كه كسي را ياراي مصاف با او نيست،
ايندره گردنكش است كه مادرش بيآنكه گوسالة خود را ب يسد ،آزاد گذاوت تا راه برود و
مسير خود را انتخاب كند .آنگاه مادرش به جانب اين گاو نر خم ود و گفت :فرزندم خدايان
تو را ياري نکردند» (همان .)203 :از ديد جانوروناسي ،گاوان و گوسپندان و نيز همة ددان ،در
نخستين پاسداري و كووش براي پرورش زاييدة خويش ،فرزند را تيمار ميدارند تا آنگاه
كه بتواند بر پاي ايستد .ايندره بدون آنكه چنين مهربانياي از مادر ببيند ،رها ميوود تا
بي هيچ ياوري ،پرورش يابد .خشم موبدان و دانايان بر سام و نکوهش او كه مهر پدري را
وامينهد و فرزند را در پاي البرزكوه به اميد نابودي رها ميكند و حتي در اين نکوهش ،او را
كم از ددان ميدانند ،با كردار مادر ايندره سنجيدني ميتواند بود:
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هتتر آن كتتس كتته بودنتتد پيتتر و جتتوان
كه بر ستنگ و بتر ختاک وتير و پ نتگ
همتتتتته بچتتتتته را پروراننتتتتتدهانتتتتتد
تتتتو پيمتتتان نيکتتتي دهتتتش بشتتتکني

زبتتتتتان برگشتتتتتادند بتتتتتر په تتتتتوان
چتته متتاهي بتته آب انتتدرون بتتا نهنتتگ
ستتتتايش بتتته يتتتزدان رستتتانندهانتتتد
چنتتتان بتتتيگنتتته بچتتته را بفگنتتتتي
(فردوسي)168 /1 :1366 ،

پیوندسازي میان دو جهان
ايندره با زاده ودن ،دو جهان را به هم پيوند ميزند .او در مانداالي دهم ،سرود هشتاد و
نهم ،اينگونه ستايش ميوود« :هر دو جهان با ووق و بشق به هم نزديک ودند و آبها
وقتي كه اندره به وجود آمد به خدمت او كمر بستند» (ريگودا .)45 :1372،وايد خواست
سراينده از دو جهان ،آسمان و زمين باود؛ زيرا در بخش ديگري از ريگودا ايندره چنين
ستايش ميوود« :هنگامي كه زمين و آسمان هر دو سر تعظيم در برابر تو فرود آوردند»
(همان . )190:زال نيز از يک سو با آمدن از البرزكوه و جايگاه سيمر (ق مرو آسماني) و به
همراه آوردن پري از پرهاي سيمر و توانايي فراخوان آن پادواه آسمان ،همواره جايگاه
زميني خود را با آسمان پيوند ميزند و از ديگر سو با همسرگزيني از تورانيان و فرادست
ن اورمزدي و تورانِ اهريمني است .زال در البرزكوه
آوردن رودابه ،پيوند دهندة دو سرزمين ايرا ِ
در ميانة زمين و آسمان جاي دارد و در سيستان نيز در ميانة ايران و توران .همچنانكه ديده
ميوود ،در سرودة ريگودا ،ايندره پس از پيوند دو جهان ،آبها را به فرمان خود درميآورد
يا اينكه آبها كمر به فرمانبرداري وي ميبندند .وايد بتوان چنين پنداوت كه فرمانبرداري
آب ها از ايندره در پيکرة فرادست آوردن رودابه (نمادينة باروري و زايندة رستم) در داستان
زال بازنمايي وده است.
نتیجهگیري
هنجار وکست و بخشودگي اسطورههاي نژاده و بازتاب آنها در ريختها و ساختهايي
ديگر و نيز راهيابي زمينههايي از داستانهاي اسطورهاي به روايتهاي همخوان و همنهاد،
مي تواند برهاني باود براي اين انگاره كه داستان و وخصيت زال از سرچشمههايي كهن در
اسطورههاي هند و ايراني سربرآورده است و در روزگار سپسين با آميختگي با روايتهاي
همنهاد و همآرمان ،بازگوكنندة بخشهايي گوناگون از انديشة مردمان كهن وده است .برپاية
آنچه در اين نووتار گفته وده است ،ميتوان چنين پنداوت كه زال با ايندره در بسياري از
خويشكاريها پيوند دارد .زال در ويژگيهايي همچون خردمندي ،ناميرايي ،پيوند با مرغي
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ياري گر ،زايش وگفت ،پيوند با سپيدي و چهرة سرخ داوتن ،پيوند با خورويد ،دوستداري
مردمان ،آمدن از جهاني دوردست ،آونايي با راز بيماريها و درمانگري ،پيوندسازي ميان
نيروهاي آسماني و زميني و ايران و توران و نيز رانده ودن از خانواده ،به ايندره ميماند.
مي توان هستة پيوندساز ميان زال و ايندر را البرزكوه دانست؛ زيرا سيمر و خورويد (مهر)
كه زمينهساز بيشترين همانندي ميان ايندره و دستاناند ،بر فراز البرزكوه جاي دارند .در اين
ميان آنچه زال را در ويژگيهاي برجستهاي همچون خردمندي و ناميرايي به ايندره مانند
ميدارد ،همچنان سيمر است .همانگونه كه واهيني گياهي درمانبخش به نام سوما براي
ايندره ميآورد و گاه ايندره خود به سوما و واهين مانند ميوود ،سيمر نيز كه پيوندي
بنيادين با گياهان دارويي دارد ،ياريگر و نجاتبخش زال است و پري فراخواننده به دستان
مي دهد .وايد سيمر و پيوستگي او با گياهان دارويي ،بخشي جداافتاده از اسطورة كهن و
احتماال گستردة ايندره و سوماي درمانبخش باود كه با بخش يا ويژگي ديگري از ايندره
يعني مهر و ورونا كه در واهنامه پارهاي از ويژگيهاي خود را به زال دادهاند و در پيکرة اين
په وان نمايان ودهاند ،درآميخته است .اين انگارهاي است كه ميتواند سرآغازي براي پژوهش-
هايي ديگر باود.
پينوشتها
1ت در بقل سرخ نيز سرخيِ چهرة پير برآمده از آميختگي به سياهي و تيرگي جهان خاكي است:
« چون در آن وخص نگريستم محاسن و رنگ روي او سرخ بود .پنداوتم كه جوان است ،گفتم اي
جوان از كجا ميآيي؟ گفت اي فرزند اين خطاب به خطاست ،من اولين فرزند آفرينشم ،تو مرا جوان
همي خواني؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپيد نگشته است؟ گفت محاسن من سپيد است و من
پيري نوراني ام ،اما آن كس كه تو را در دام اسير گردانيد و اين بندهاي مخت ف بر تو نهاد ،مدتهاست
تا مرا در چاه سياه انداخت ،اين رنگ من كه سرخ ميبيني از آن است ،اگر نه من سپيدم و نوراني و
هر سپيدي كه نور بازو تع ق دارد چون با سياه آميخته وود ،سرخ نمايد» (پورنامداريان.)68 :1392 ،
2ت در دنبالة سخن ،همانندي زال و ايندره در خردمندي بازگو ميوود.
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بررسی سیمای بَستور در يادگار زريران بر پايۀ ساختار تقابلهای دوگانه
منوچهر

عليپور

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

عباسي

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران (نويسندة مسؤول)
الهه

حاجیها

استاديار ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،رودهن ،ايران
تاریخ دریافت1400/3/4 :
تاریخ پذیرش1400/7/25 :

چكیده
يادگار زريران يکي از متون كهن حماسي ايرانيان است كه روايت قديمي آن به دورة
اوکانيان بر ميگردد .هدف اين مقاله ،نشان دادن سيماي كودک در ساختار ادبي يادگار
زريران است .در اين جستار تالش ود با روش توصيفي -تح ي ي و با رويكرد ساختارگرايي
با تکيه بر تقابلهاي دوگانه ،نقش «بستور» به بنوان يک كودک هفت ساله ،در اين متن
حماسي واكاوي وود  .نتايج به دست آمده از اين پژوهش ،نشان ميدهد ،حضور بسيار پررنگ
و دوگانة بستور در يادگار زريران ،ازيک طرف به بنوان يک كودکِ هفت ساله و از ديگرسوي،
به بنوان يک رادمردِ جنگاور ،بالوه بر افزايش جذابيت داستاني اين حماسه ،توانسته است
ظرفيت ادب حماسي براي حضور كودک را نشان دهد .همچنين ،براساس نظريه
ساختارگرايي ،برخي از تقابلهاي دوگانه همانن ِد تقابل كودک و بزرگسال ،تقابل ايرانيان و
خيونان ،تقابل پيروزي و وکست و ...دراين متن تح يل وده است كه ازاين منظر ،يادگار
زريران ميتواند كودكان را هم به بنوان مخاطبان متون حماسي جذب كند.
کلیدواژهها :حماسه،يادگار زريران ،بستور ،تقابلهاي دوگانه ،وجوه كودكانه.
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مقدمه
ادبيات هر سرزميني ،نشان دهندة هويّت فرهنگي و تاريخي مردم آن سرزمين است.گمان
بمومي براين است كه ادبيات گذوتة ايران و متون كهن فارسي ويژة بزرگساالن است.
وابران و نويسندگان در اين سرزمين ،از ديرباز هرگاه كه به آفرينش آثار ادبي پرداختند،
بيشتردغدغه و نگاهوان به ق م كشيدن نيازهاي بزرگساالن بوده است ،اما با بررسي دقيقت ِر
متون ادبي گذوتگان ،اين نظر و اين گونة نگاه رنگ ميبازد؛ برهمين اساس ميتوان گفت:
«اين درست است كه ايرانيان پيش از آونايي با فرهنگ باختري ،به پرداختن آثار ادبي براي
كودكان بيش از پيش روي آوردند و ادبيات رسمي خردساالن بهصورت مستقل درآمد ،اما
ص خويش به
اين درست نيست كه تصور كنيم كودكان ايراني در ادوار پيشين ،از ادبيات خا ِ
ك ي بينصيب بودهاند» (سرامي .)63: 1380 ،بنابراين اگرچه در نگاهي گذرا ،وابران و
نويسندگان پارسيگوي در گذوته به خ ق آثاري ويژة كودكان نپرداخته و يا در ظاهر،كودكان
نقشي و سهمي در ادبيات رسمي كشور نداوتند ،اما با بررسي دقيقتر و ژرفتر متون ادب
فارسي ،مي توان سيماي كودک و كودكي را در آثار ماندگار و فاخر زبان پارسي به ويژه در
آفرينش و وکلگيري ادب حماسي يافت.
به هر روي ،باتوجه به مواردي كه گفته ود ،كودک در ادبيات اين سرزمين ،حضوري
پيوسته داوته و از آغاز خ ق ادبيات ،حتي در ادبيات پيش از اسالم ،با توجه به منابع به
دست آمده ،نقشي پررنگ در پهنة ادبيات به ويژه در ادب حماسي به نمايش گذاوته است،
هرچند پژوهشگران برصة ادب پارسي به اين نکته توجّه بسيار نداوتند ،درحالي كه با
بررسي دقيقتر ميتوان به اين نکته دست يافت كه كودک گاهي در خ ق و وکلگيري آثار
ادبي و حماسي نقشي تعيين كننده داوته است.
بیان مسأله  :اگرچه ادبيات ما درگذوته ادبيات بزرگسال بوده وكودک در آن نمودي
مشخص در ظاهر نداوته است ،اما براساس پژوهشهايي كه انجام پذيرفت ،در ادبيات پيش
از اسالم ،با پيدايش« اندرزنامهها» ميتوان رد پاي كودک و كودكي را در اينگونه متون
بهخوبي مشاهده كرد .با كمي دقت در محتوا و ساختار اندرزنامههايي همانند« :اندرز آذرپاد
مهر اسپندان ،اندرز زردوت پسر آذرپاد مهر اسپندان ،اندرز آذرپاد زرتشتان نوه آذرپاد مهر
اسپندان ،اين سه به ترتيب موبدان موبد ايران بودند در روزگاران واپور دوم ،اردوير دوم و
يزگرد اول و يا اندرز اوونرداناک ،اندرز بخت آوريد ،اندرز بزرگمهر ،اندرز آذرفرنبغ» (محمدي
 )17 :1352،ميتوان دريافت كه توصيف آوکار سيماي كودک و كودكي از يک طرف و
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تقابلهاي دوگانه كه مهمترين اساس نظرية ساختارگرايي است ،از طرف ديگر در اين متنها
نهفته است .لذا در اين جستار برآنيم با بررسي اجمالي بنياد كودک در حماسة يادگار زريران
سيماي «بستور» اين كودک هفت ساله را در ساختار اين اثر حماسي بسيار كهن ،به رووني
تح يل نماييم .همچنين در اين پژوهش تالش داريم با رويكردي ساختارگرايانه ،برخي از
«تقابلهاي دوگانه» موجود در يادگار زريران را بخصوص در بخشهايي كه «بستور» حضوري
پررنگتر دارد ،بررسي كنيم.
پیشینۀ تحقیق :دربارة سيماي كودک در ادبيات كهن ايران همچنين دربارة حماسة
يادگار زريران ،پژوهشهايي انجام وده است ،اما برخي از اين جستارها ،نگاهي دقيقتر دارند
كه بدانها اواره ميكنيم .ژاله آموزگار ( )1392در ترجمة كتاب يادگار زريران به ورح
ويژگيهاي اين كتاب پرداخته است كه ميتواند مرجعي براي بسياري از پژوهشگران باود.
همچنين يحيي ماهيار نوابي ( )1374يادگار زريران را ترجمه كرده و در مقدمة آن به مقايسة
تطبيقي اين كتاب با ابيات واهنامه پرداخته است .در بخش مقاالت ،بباس آذرانداز ()1392
در مقالة «يادگار زريران ،نمونهاي از هنر وابران ايرانيان دورة ميانه» به بررسي وجوه وابرانة
اين اثر پرداخته است .بهجت قاسمزاده و همكاران ( ) 1391در مقالة «مقايسة ج وههاي
پايداري درحماسة ديني يادگار زريران و گشتاسبنامة دقيقي» مفاهيم ادب پايداري را در
اين متن تح يل كردهاند.
رقيه همتي ( )1389نيز در مقالة «حماسه دقيقي و يادگار زريران» به بررسي و مقايسه
يادگار زريران و اوعار دقيقي توسي پرداخته است .مريم خادم ( )1386در مقالة «يادگار
زريران ،برگي ديگر از افتخارات ايرانيان» اين اثر حماسي را از ديدگاه م ي واكاوي كرده است.
ب ي ويخمهدي و محمود طاووسي ( )1382در مقالة «جستاري بر متن نمايشي يادگار
زريران» از منظر هنر نمايشي و آييني به بررسي اين اثر حماسي پرداختهاند .همچنين ب ي
ويخ مهدي ( )1385در پاياننامة خود با بنوان «پژوهشي در جنبههاي نمايشي حماسة
يادگار زريران» برخي از ويژگيهاي نمايشي يادگار زريران بخصوص تأثير جهانبيني ايراني
را بررسي كرده است.
در بخش ادبيات كودک نيز قدمب ي سرامي ( )1380در كتاب «پنج مقاله دربارة ادبيات
كودک» سهم كودكان را در ادبيات رسمي كشور تح يل كرده است .همينطور ،روحاهلل
مهدي پوربمراني ( ،)1382در مقالة «سيماي كودک در واهنامه» ج وههاي كودک را در
واهنامه به فراخي واكاوي كرده است .ولي تاكنون در زمينة كودک و سيماي آن در پهنة
ادب حماسي ،به خصوص درباره نقشآفريني «بستور» در يادگار زريران ،با نگاهي
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ساختارگرايانه و با بررسي تقابلهاي دوگانه ،به طور گسترده و دقيق ،پژوهشي انجام نگرفته
است كه اين جُستار ،از اين حيث تازگي دارد.
روش تحقیق :پژوهش حاضر به روش تح ي ي و توصيفي انجام پذيرفته است .براي
اين منظور ،ابتدا مباني نظري پژوهش با تأكيد بر منابع كتابخانهاي طبقهبندي ود ،سپس
با رويكرد تح ي ي و براساس نظرية ساختارگرايي با محوريت «تقابلهاي دوگانه» سيماي
بستور در يادگار زريران بررسي و مورد كندوكاو قرار گرفت.
بحث و بررسي
 -1ساختارگرایي و تقابل دوگانه

يکي از اصطالحاتي كه در نقد ساختارگرايي بدان اواره ميوود« ،تقابل دوگانه» است.
اين اصطالح نخستينبار توسط نيکوالي تروبتسکوي در دهة  1920استفاده ود .اصطالح
«تقابل دوگانه» كه ريشه در فرهنگ بشري دارد ،بعدها توسط زبانوناساني ديگر مثل
فردينال دو سوسور ،روالن بارت ،دريدا ،ياكوبسن ،اوتراوس وگريما به كار گرفته ود ،اگرچه
برخي براين باور هستند كه نقش ياكوبسن در اين زمينه بسيار پررنگتر است .اما «اينكه
ياكوبسن درچه تاريخي از فرماليسم روسي به ساختارگرايي پيوسته است ،مرز تاريخي رووني
ظاهراً ندارد .قدرمس م اين است كه وي را در سال  1922به بنوان پدر تعميدي ساختارگرايي
ميوناختهاند» (وفيعي كدكني.)346 :1391 ،
ياكوبسن كه بسيار تحت تأثير انديشههاي نيکوالي تروبتسکوي و سوسور قرار دارد ،در
اينباره ميگويد« :تقابلهاي دوگانه در [ذات] زبان نهفتهاند ،دانستن اين تقتابلها نخستين
كنش زباني است كه كتتودک ميآموزد؛ طبيعيترين و خالصهگوترين رمزگان است»
(احمدي .)398 : 1393 ،ياكوبسن در نظريه زبان وعري خود از اين نگاه ساختارگرايانه استفاده
ميكند و براين باور است كه تقابل مجاز و استعاره نقش ك يدي در حوزه زبان وعر دارد و
در تعريف وعر ميگويد :وعر انتقال زبان از محور استعاري به محور مجاز است( اسکولز1383 ،
 .)51 :بنابراين نگاه اص ي اين نظريهپرداز برباورهاي تقابل دوگانه قرار دارد.
هم چنين فردينال دو سوسور در نظريات خود از اين اصطالح تقابل دوگانه بهره برده
است .وي زبان را نظام تفاوتها ميداند كه تقابل نشانهها بابث وکلگيري آن ميوود .روالن
بارت كه از او به بنوان « بتِ بيارِ ساختگرايان» ( هارلند ،ريچارد )322 : 1397 ،ياد ميوود،
براين بقيده است كه اساس نشانهوناسي برپاية تقابل دوگانه استوار است .بنابراين ميتوان
گفت« :يکي از بملكردهاي بنيادين ذهن آدمي خ ق تقابلهاست» (برتنس )77 : 1384 ،و
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اين تقابلها و دوگانگي ها حتي در يادگيري كودكان بسيار سودمند است ،به طوري كه برخي
بر اين باورند« :دوگانه انگاري ريشههاي بميقي در پيشرفت بشر داوته است .ياكوبسن و
ه ه مشاهده كرده اند كه درک تقابل دوتايي اولين فعاليت منطقي در كودكان است» (چندلر،
.)158 :1386

تقابل دوگانه سابقة بسيار كهني دارد و به نظر ميرسد ريشه در خ قت بشر داوته باود.
تقابل ابتدا در ميان اقوام آرياييهاي باستان مشاهده وده است .آرياييها دو نيروي متقابل
راست و درو را در نظم اموروان تأثيرگذار ميدانستند و پس از آنها ،اين ثنويت را در آيين
زرتشتي ميبينيم .در فرهنگ ايراني خ قت دوگانه انسان (مرد ،زن)( ،آدم ،حوا) همچنين
دوگانههايي ديگر نظير( :اهورا ،اهريمن)( ،خدا ،ويطان)( ،خير ،ور)( ،بهشت ،جهنم)( ،ديو،
پري)  ( ،خوب ،بد)( ،زوت ،زيبا) ( ،بقل ،بشق)( ،وب ،روز)( ،جنگ ،ص ح)( ،كودک،
بزرگ سال) و ...همگي به آفرينش و هستي كمال و معنا مي بخشد و اين دوپارگي بالم
هستي و اين تقابلها كه گاهي نيز ستيزي بين اين ناسازها وکل ميگيرد ،درفرهنگ كهن
ايراني داراي ارزش و ابتبار است و در ادبيات نيز كاربست فراواني دارد .البته «ادبيات از ذهن
جمعي كل نژاد بشر سرچشمه ميگيرد و نشان ميدهدكه چگونه اين ذهن جمعي «صور
مثالي» يا چهرههاي واجد اهميت جهاني را تجسم ميبخشد» (ايگ تون.)127 :1398 ،
به هرحال « ،ساختگرايي چونان دغدغهاي بالنده نزد دانشمندان مدرن از زمان ويکو،
حاصل تغيير جهت تاريخي خطيري در سروت ادراک است كه به فرجام در آغازههاي سدة
بيستم به ويژه در حوزه ب وم فيزيکي سر و چهره يافت ،اما نيرويش چنان بوده كه به بيشتر
حوزه هاي ديگر نيز رخنه كرده است» (هاوكس .)26 :1394،
 - 2ساختار حماسۀ یادگار زریران
يکي از متوني كه به بنوان يک متن حماسي پيش از اسالم از آن ياد ميوود ،حماسة
«يادگار زريران» است .اين كتاب يکي از آثار با ارزش فرهنگ ايراني است كه در اوستا (آبان
يشت ،بند )109و در(گوش يشت ،بند  )21-31بدان اواره وده است .تفضّ ي براين باور
است«:اين متن كه رسالة كوچکي است ،در اصل به زبان پارتي و ظاهراً نثر توأم با وعر بوده
است ،اما به صورت كنوني آن ،به زبان و خط په وي است ،ولي در خالل آن ،لغات و تركيبات
و ساختارهاي زبان پارتي را ميتوان يافت و تنها بازسازي وعري بعضي از بخشهاي آن
امکان پذير است»( تفض ي.)287 :1383 ،
حماسة «يادگار زريران» كه اساس و بنيان آن به دورة اوکاني برميگردد ،با ساختار
نمايشنامهاي و با نثري آميخته با وعر بوده است .متن په وي كتاب يادگار زريران درمتون
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په وي «جاماسب آسانا» به چاپ رسيد و بارها اين اثر فاخر و ارزشمند ايرانِكهن ،به زبان-
هاي فارسي و اروپايي برگردانده و منتشر وده است( .ماهيارنوابي11-19 :1374،؛آموزگار: 1392 ،
 .)11-5همچنين گفتهاند :حماسه يادگار زريران« قطعهاي است احتما ًال از يک روته حماسه-
هاي ايراني كه به همت گوسانهاي پارتي تا دوره ساساني به طور وفاهي زنده بودهاند و
وايد اين اثر در آن زمان تدوين يافته است و چون به دست موبدان ايراني از حالت وفاهي
به نووتاري در آمده است ،رنگ و بويي نيز از دين مزديسنايي گرفته ،ولي روح په واني آن
همچنان محفوظ مانده است» (آموزگار.)6 :1392 ،
نام «زرير» اين سپهبدِ په وانِ نژاده را در يشتهاي پنجم و سيزدهم ميبينيم ،از او به
نام پرهيزگاري ايراني و به نام دالوري كه بر پشت اسب نشست و جنگكنان بر كنار رود
داييتي براي ناهيد ،صد اسب ،هزار گاو و ده گوسفند قرباني كشته ،ياد وده است (بهار،
 .)1376:273همچنين خالقي مط ق بر اين باور است «:در ايران از حماسههاي كهن به زبان
ايراني باستان و ايراني ميانه ،جز يادگار زريران به زبان پارتيکپارسيک و برخي گزارشها و
اوارات چيزي به ما نرسيده است» (خالقي مط ق.)33 :1386 ،
به هرحال ،حماسة كهن يادگار زريران  ،به بنوان يک اثر حماسي فاخر ،زير متن بسياري
ازمتنهاي حماسي و تاريخي پس از خود ،ازجم ه واهنامه بوده است .متن يادگار زريران از
 114بند تشکيل ود .يادگار زريران حدود  3000واژه دارد و آن را واهنامة گشتاسب هم
ميخوانند .نخستين بار در سال1890گيگر آن را ترجمه و بندهايي از آن را با واهنامه
مطابقت نمود .در سال  1932اميل بنونيست استاد فرانسوي زبانهاي ايراني كهن ،ثابت كرد
كه اين كتابِ كهن در اصل به صورت نظم حماسي و متع ق به دوران اوکانيان بوده و در
زمان ساسانيان پس از افزوده ودن توضيح و تفسيرهايي به صورت نثر درآمده است؛ سپس
خود به بازيابي و بازسازي صورت اص ي آن پرداخت و موفق ود پس از چند سال كووش،
وکل اص ي آن را به صورت وعرهاي هجايي بازسازي كند» (معين.)79 :1363،
صفا نيز بر اين باور ا ست« :تا سال 1932دراين باب اطالبي در د ست نبود ،اما درهمين
سال بنونيست نخستين بار ثابت كردكه كتاب حماسي«اياتکارزريران» (يادگارزرير) منظوم
است نه منثور» (صفا.)121 :1333:
همچنين «اين را كه يادگار زريران خوانند ،بدانگاه نووته ودكه گشتاسب واه با پسران
و برادران ،واهزادگان و هم راهان خويش ،اين دين پاک مزديسنان را از هرمزد پذيرفت»
(جاماسب آسانا.)49 :1371 ،
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چکيدة اين داستان در دينکرد ،كتاب پنجم و كتاب هفتم آمده است .در بندهشن و زند
بهمن يسن نيز به اين نبردها اواره وده است .تاريخ نگاران پس از اسالم نيز از جم ه طبري،
ب عمي و مسکويه به اين داستان اواره كرده اند (اكبري مفاخر.)153 :1393 ،
روايتهاي ديگري نيز از اين كتاب موجود است ،چنان كه دقيقي توسي اين داستان را به
نظم درآورد و حکيم فردوسي ،سرودة دقيقي را به طور كامل در واهنامه گنجانده است؛
همچنين غررالسير ثعالبي نيز به زبان بربي وجود دارد كه البته روايتهاي دقيقي و ثعالبي
با يادگار زريران دربخش هايي باهم ديگر تفاوت دارند كه ماهيار نوابي در بخشي از پژوهش
خود ،اين ناسازها و همسانيها را با آوردن اوعار واهنامه و ترجمه متن په وي با دقت نشان
داده است (ماهيارنوابي.):1375 ،
الزم به يادآوري است ،بعد از اين كه جاماسب آسانا متن په وي يادگار زريران را تدوين
كرد و خاوروناسان و مستشرقاني همانند :گيگر ،نولدكه ،هوبشمن ،مدي ،نيبرگ ،اميل
بنونيست و بانو ماري بويس ،دربارة اين اثر كهن پژوهشهايي انجام دادند .همچنين اولين
ترجمة اين اثر به زبان فارسي ،توسط م ک الشعراي بهار صورت گرفت و پس از او پژوهش-
گراني نظير :ذبيح اهلل صفا ،سعيد بريان ،مهرداد بهار ،بيژن غيبي ،ماهيار نوابي ،راود محصل
و آموزگار به ترجمه روان آن پرداختند.
به هرحال ،باتوجه به بنمايه و محتواي بخش زيادي از متن يادگار زريران ،به ويژه پس
از كشته ودن زرير به دست بيدرفش جادوگر و رسيدن بستور بر سر جسم بيجان زرير و
سخن گفتن فرزند با پدر وهيدش ،اين اثر حماسي ،ازجم ة كهنترين تعزيهنامهها و
نمايشنامههاي ايراني به ومار ميآيد كه از اين منظر ،براي پژوهشگران همروزگار ما ،بسيار
ارزشمند است ،تاجايي كه نويسندة كتاب «قهرمانان بادپا» اين اثر را از جنبه اصول نمايش
آييني مورد بررسي دقيق قرار داده است (كيا ،)40-24 :1375،چنان كه گفتهاند« :يادگار زريران
را بايد متن نمايشي دانست اما نکتة حائز اهميت آن است كه برخي جنبههاي ساختار
نمايشي ،مطابق نمايش هاي يوناني را دارد و از مالحظاتي ديگر ،نمايشي ورقي است» (ويخ
مهدي.)57 : 1382،

بنابراين باتوجه به ماهيت وکلگيري حماسه يادگار زريران و نقش پررنگ زرير و بستور،
اين پدر و پسرِ س حشور ايراني كه براي دفاع از دين و آيين و ميهن خود ،جان فشانيها
كردند ،ميتوان گفت«:يادگار زريران ،مرگنامة زرير و اندوهنامة بستور است» (راود محصل،
.)471 : 1367
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 -3تقابلهاي دوگانه در یادگار زریران
همانگونه كه پيش تر گفته ود ،از زمان خ قت بشر و براي رود وتکامل ،تقابلهاي
دوگانه همواره نقش داوتند .از حضور ناسازهايي نظير:خير و ور و اهورا و اهريمن ،در فرهنگ
ايران باستان گرفته تا نظرية مثل افالطوني كه در آن ،تقابل دو بالم بيني و مثالي را
ميبينيم .بعدها كانت هم با مطرح كردن دو اصطالح «ابژه» و «سوبژه» در ف سفة مدرن ،به
نقش اين تقابلهاي دوگانه تأكيد كرده است.
قدمع ي سرامي دربارة دوگانگي و تقابل براين باوراست « :جهان تاختگاه پيکار
دوگانگيهاست .بيهيچ ياوه و گزافه ،پيشينة ستيهندگي و ناسازي دو بن نرينه و مادينة
گيتي ،در درازناي زمان پرسشي بيپاسخ است .هيچ چيزي را در اين چرخه نميتوان يافت
كه دوگانگي و برابري در روساخت يا ژرفساخت آن به مبارزه ننشسته باوند» (سرامي1393 ،
 .)292:لذا با توجه به مواردي كه گفته ود ،در كتاب «يادگار زريران» كه يک متن كهن
ايراني است و سابقة آن به دورة اوکانيان ميرسد ،اين تقابلهاي دوگانه را ميتوانيم به وضوح
بينيم كه به برخي از اين دوگانگيها و تقابلها در اين جستار اواره ميكنيم:
الف) تقابل کودک و بزرگسال

مهمترين تقاب ي كه در كتاب «يادگار زريران» ميتوانيم ببينيم ،تقابل« كودک و بزرگ-
سال» است .دراين اثر تقابل كودک و بزرگسال بسيار زيبا ج وه مينمايد .بستور ،كودكي
است هفت ساله كه پس از كشته ودن زرير به دست بيدرفش جادوگر در جنگ با خيونان،
براي كينخواهي پدر به ميدان رزم ميرود .درميدان مبارزه ،چنان وجابانه مبارزه ميكند
كه ارجاسب با ديدن وهامتهاي اين كودک ميترسد و ميگويد « :آن كيست آن پسر
دهساله كه گُردوار اسب دارد و گردوار زين دارد و كارزار چنان نيکو كند ،چنان كه زرير ايران
سپهبد كرد .ولي چنان پندارم كه آن از تخمة گشتاسب است و كين زريران خواهد!» (
آموزگار.)36 :1392 ،

ب دومن «پسر ده ساله» مينمايد .البته اين اولين
در اين متن ،بستور در چشم ارجاس ِ
باري است كه سن اين كودک ده ساله گفته ميوود ،اما ايرانيان او را كودكي هفت ساله
خطاب ميكنند .در ادامة اين متن ،تنها كسي كه به پرسش ارجاسب پاسخ مي دهد ،همان
بيدرفش جادوگر قاتل زرير است كه آماده ميوود با بستورِكودک مبارزه كند .البته بعد از
جايزهاي كه ارجاسب براي نبرد با بستور مشخص ميكند،چنانكه گويد« :اما از وما خيونان
كيست كه وود و با آن پسر نبردكند و او را كشد ،تا بهستون دخترم را به زني به او دهم كه
اندر همة كشور خيونان ،زن از او خوبچهرهتر نيست» (همان.)38:
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دراين بخش از يادگار زريران ،تقابل دوگانه را ميتوانيم به خوبي ببينيم .نبرد بين كودک
و بزرگ سال؛ نبرد بين يک كودک هفت ساله ايراني از تبا ِر گشتاسب با يکي از فرماندهان
ارجاسبيان ،پيرِكارآزموده جنگ ،كه در فرجام اين ستيز و مبارزه ،پيروزي وکوهمند اين
كودک وکل ميگيرد و درحقيقت ،اين كودک هفتساله كه از ساللة گشتاسبواه است،
كين پدر را از دومن ميستاند و به پيروزي ميرسد و اين تقابل زيبا را ايجاد ميكند.
ب) تقابل ایرانیان و خیونان

يکي ديگر از تقابلهاييكه در«يادگار زريران» مشاهده ميكنيم ،تقابل بين «ايرانيان و
خيونان» هست .خيونان مردماني هستند كه در آنسوي ماوراءالنهر زندگي ميكردند و در
دورههاي بعدتر با تورانيان همساني مييابند (بهار.)273 :1376،
پس از تهديدهايي كه ارجاسب ،پادواه خيونان به گشتاسب پادواه ايران ميكند و
سفيرهايي نظير بيدرفش جادو و ....را به دربار ايران گسيل ميدارد تا بتواند ايرانيان را تس يم
ديدگاههاي خود كند ،اما با بدم پذيرش نظرهاي ارجاسب توسط گشتاسبواه و خارج نشدن
پادواه ايران و مردمش از دين زرتشت ،تقابل «ايرانيان و خيونان» وکل ميگيرد كه در
فرجام ،به وکست دومن با قتل بيدرفش جادو به دست بستور پور زرير ،اين كودک هفت-
ساله و با رادمردي اسفنديا ِر يل با وکست ارجاسب وا ِه خيونان به پايان ميرسد.
در اين پاره از ساختار حماسة يادگار زريران ،دوگانة «ايرانيان و خيونان» بسيار برجسته
نمود پيدا ميكند و بيشترين بخش محتوا و بنماية اين اثر كهن حماسي را اين تقابل
تشکيل مي دهد .ايرانياني كه همواره از سرزمين خود و آيين خود مقتدرانه دفاع ميكنند و
خيوناني كه درآنسوي ماوراءالنهر زندگي ميكردند ،قصد داوتند با فرماندهي ارجاسب به
ايران حم ه كنند كه در پايان با وکست سنگيني مواجه ميووند.
ج) تقابل بین دین زرتشتي و دین دیگر

همانگونه كه ميدانيم ،ب ت اص ي جنگ بين ايرانيان و خيونان ،گرويدن گشتاسبواه
و مردمش به دين زرتشتي بود كه اين بمل ،موجب نگراني ارجاسب ود .چنان كه گفت«:
ونيدم كه وما خدايگان اين دين ويژة مزديسنايي را از اورمزد پذيرفتيد ،اگر از آن
بازنايستيد ،آنگاه ازآن ،بر ما زيان و دوواري ِگران ميتواند باود» (آموزگار .)13 :1392،لذا
پس از رايزني ها وتهديدهايي كه توسط ارجاسب صورت گرفت ،در نهايت پس از نپذيرفتن
ديدگاههاي ارجاسب توسط گشتاسبپادواه ايران ،بين اين دو م ت جنگي درگرفت و دراين
نبرد بيست و سه تن از برادران و پسران گشتاسبواه ازجم ه :زريرِ سپهبد ،بادخسرو،
فرواورد و...كشته ميووند و سرانجام سپاه ايران به كمک اسفنديار و بستور و ديگر په وانان
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بر خيونان پيروز ميووند و ارجاسب را وکستخورده و با ويوهاي خاص براي ببرت ديگران،
به سرزمينش باز ميگردانند.
در اينجا ،تقابل اص ي بين دو دين و بين خير و ور را ميتوانيم بينيم .اين دوگانگي و
تقابل ،يک تقابل ديني و بقيدتي است كه در زيرساخت متن يادگار زريران قابل مشاهده
است .درحقيقت بنمايه اص ي حماسة «يادگار زريران» تقابلِ دو دين ميباود كه در فرجامِ
اين نبرد ،دين زرتشتي به پيروزي ميرسد.
 -4سیماي بستور ،کودک هفت ساله ،در یادگار زریران
سيماي كودک در ساختار حماسه يادگار زريران با نام «بستور» تج ّي مييابد.ك مة
«بستور» در برخي از كتابهاي فارسي ،مانند واهنامه به «نستور» تصحيف وده است
(دهخدا ،ذيل همان واژه) .اين نام ،نخستين بار در فروردين يشت ،كرده بيست و چهارم چنين
به كار برده وده است:
«ميستايم فروهر اسفنديار دلير را ،از پيروان راستين اوه.
مي ستايم بستور را از پيروان راستين اوه» (انصاري.)27 :1397 ،

در حال حاضر ،غير از وخصيت «بستور» در فرهنگ ايراني ،كودكي را سرا نداريم كه
ک په وان ،در حماسة
در يک متني اينگونه زيبا نقشآفريني كرده باود ،اما بستور اين كود ِ
يادگار زريران هنگامي كه پدرش زرير  ،پس از جنگ با خيونان به دست بيدرفش جادوگر
ناجوانمردانه كشته ميوود ،براي كينخواهي ،چون گُردي جنگاور سر بر ميآورد و بسيار
زيبا نقشآفريني مي كند .اين ويوة رادمردي بستور ،موجب ود تا سيماي كودک در متون
حماسي بررسي دقيقتري صورت گيرد و اگر متن يادگار زريران بازنويسي سادهتري وود ،به
دليل حضور مشخص اين كودک ،به بنوان يکي از وخصيتها و په وانان يادگار زريران،
مخاطبان زيادي از كودكان را به همراه خواهد داوت ،چنانكه متن بازنويسي مهرداد بهار از
قصة بستور كه سالها پيش منتشر ود ،مورد استقبال بسياري از كودكان قرار گرفت .به هر
روي ،چهرة بستور اين په وانِ كوچک ،اينگونه در آيينة ادب حماسي (متن يادگار زريران)
نمايان ميوود:
 )1پاسخ دادن به درخواست گشتاسب شاه براي کینخواهي زریر
هنگامي كه گشتاسب واه از باالي كوه ميدان كارزار را مينگرد و ميپندارد« :كه كشته
ود زري ر ،ايران سپاهبد ما ،چه اكنون نيايد پرّش كمانان و بانگ نيومردان» (آموزگار:1392،
.)32
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در اين هنگام پادواه رو به س حشوران و مردان مبارز خود ميكند و ميگويد «:از وما
ايرانيان كيست كه وود كين زريران خواهد تا دخترم هماي را به زني او دهم كه اندر همه
كشور ايران ،زن از او خوب چهرهتر نيست» (همان).
در اينجا سخن از كينخواهي است و بايد بدانيم اين كينخواهي در فرهنگ ايراني ،ريشه
در مهر دارد و امري اهورايي ت قي ميوود و در ديگر متون حماسي و حتي در واهنامة
رزميسراي بزرگ توس ميتوانيم اين موضوع را ببينيم .چنانكه قدمع ي سرامي بر اين باور
است« :كين خواستن ناوي از مهر است كه پذيرش ضرورت آن از سوي مخاطبان براي
داستان پرداز امکان تداوم حوادث را فراهم مي آورد .در آغاز واهنامه ،در داستان كيومرث،
نخستين ماجراي مربوط به كينستاني پيش ميآيد و پس از كشته ودن سيامک به دست
اهريمنان و سپري ودن سالي در سوگواري ،خداوند به واسطگي سروش به واه فرمان مي-
دهد كه كين پسر را بازستاند و بدين ترتيب كينخواهي در مدخل حماسه ايراني امري
خدايي ت قي وده و زمينه براي وقوع بسياري از حوادث واهنامه از جم ه حوادث داستانهاي
په واني پيش ميآيد» (سرامي.)76 : 1373 ،
به هرحال ،در جواب گشتاسب واه ،هيچ آزادهاي و مرد مبارزي از لشگريان گشتاسب
پاسخ نميدهد ،مگر بستور پو ِر زرير ،اين كودک هفتساله وي كه بر پا ميايستد و ميگويد:
«مرا اسب زين سازيد تا من ووم و رزم آزادگان بينم .واهزاده گشتاسبي را بينم ،آن تهم
سپاهبد نيو،زرير پدرم را ،اگر زنده يا مرده .چنان كه دست پيش وما خدايگان بگويم»
(آموزگار.)1392:33 ،

در اين بخش از حماسة يادگار زريران ،كه تقابل كودک و بزرگسال كامالً مشهود است،
نقش «كودک» بسيار برجسته ميوود .زين پس ،اوج حماسة يادگار زريران با حضور اين
كودک هفت ساله وکل ميگيرد و ادامه مييابد .اين كودک هفت ساله در ميدان مبارزه،
همچون گُردي كهنهكار و با تجربه ظاهر ميوود .بستور در اين متن حماسي ،اگرچه به هفت
سالگياش و همچنين به كودكياش اواره ميوود ،اما ويوة گفتار و سخنان اين كودک،
ک هفت ساله ،همانند په وانان بزرگ ادب
كودكانه نشان نميدهد .گفتار و كردار اين كود ِ
حماسي است كه براي دفاع از سرزمين و كيان خود ،همچنين براي كينخواهي قدم به
برصة رزم ميگذارد .حتي از منظر كاربست واژگاني نيز ،سخنان بستو ِر كودک ،كودكانه به
نظر نميرسد كه البته اين ويوة بيان ،از ويژگيهاي آوکار ادب حماسي است ،چنانكه «در
حماسه ،همه كووش په وان در پي نامآوري و دفاع از حيثيّت است كه در واهنامه از آن به
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«نام و ننگ» تعبير ميگردد .اين هدف خود ايجاب ميكند كه په وان تکرو و يکهتاز باود»
(خالقي مط ق.)39 :1386،

به هر تقدير ،بستور از پادواه ميخواهد كه وي را براي مبارزه آماده كارزار كند و براي
كينخواهي پدرش زرير به جنگ با خيونان بپردازد ،اما گشتاسب نميپذيرد و گشتاسبواه
دليل نپذيرفتنِ ابزام بستور به ميدان رزم را چنين بيان ميدارد« :چه تو نابرنايي و پرهيز
رزمي (دفاع جنگي) نداني و انگشت تو به تير استوار نيست ،مبادا خيونان رسند و تو را كشند.
چنان كه زرير ايران سپاهبد را نيزكشتند ،پس خيونان دو نام برند كه ما كشتيم زرير ،ايران
سپاهبد را و ما كشتيم بستور پسر او را» (آموزگار.)1392:33 ،
در اين بخش از ديدگاه ساختارگرايي ،يک دوگانگي و تقاب ي بين «كودک و بزرگسال»
ديده ميوود .بزرگسالي كه گشتاسب پادواه ايران است و يک رزمجوي آزاده ط ب ميكند
تا به كين خواهي زريرِ سپهبد به ميدان رزم برود و كودكي كه بستور پور زرير است و وجابانه
پاسخ پادواه را ميدهد و آمادگي خود را براي مبارزه ابالم ميكند .او كه كودكي بسيار
جسور و وجاع است ،بالقه دارد به ميدان مبارزه برود تا كين پدر را از دومن بستاند اما
پادواه مص حت انديش است و ميگويد«:تو مشو ،چه تو نابرنايي و پرهيز رزمي (دفاع
جنگي)نداني» (همان) .هرچند سرانجام بستورِ كودک به ميدان مبارزه ميرود و قاتل پدرش،
بيدرفش جادوگر را از بين ميبرد.
درهمين قسمت يک تقابل ديگري را نيز ميتوان ديد؛ دوگانة «ايستايي و تحرک» .پس از
كشته ودن زريرِ په وان ،هنگامي كه گشتاسب روبه لشگريان خود ميكند و مبارزي ميط بد
تا با قاتل زرير مبارزه كند ،همه لشگريان و په وانان سپاهش ،ساكت ميايستند و سخني
نميگويند و حركتي نميكنند جز بستوركه پاسخ گشتاسب را ميدهد و ميخواهد حركت
كند به سمت دومن براي كين خواهي زرير .در اين بخش ،تقابل ايستايي و تحرک را به
گونهاي ميتوانيم ببينيم.
 )2تحرّک پنهاني و شیطنتهاي کودکانه بستور براي رفتن به رزم
همانگونه كه اواره ود،گشتاسب واه به دالي ي مشخص ،مانع از حضور بستور به ميدان
رزم ميوود ،اما بستور دنبال كينخواهي و در پيِ ايجاد يک حماسه است .پنهاني نزد
آخورساالر ميرود و به درو كه از ويژگيهاي كودكانه در اين سن و سال است ،از زبان
پادواه ،دستوري چنين صادر ميكند« :پس بستور در نهان به آخورساالر ميگويد كه:
گشتاسب فرمان داد كه آن اسب را كه چون زرير كودک بود (بر آن) برمي نشست به بستور
دهيد» (همان).
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در اين بخش ازحماسة يادگار زريران ،بستور بي آنكه كسي خبر داوته باود ،پنهاني و
يواوکي به پيش آخورساالر و اسبدار ميرود ،چون ميداند كه اگر پنهاني نرود ،پادواه
حضور وي را در ميدان رزم نميپذيرد .اين حركت و رفتار بستور يک كرداركودكانه هست
و سيماي كودک را در اين حماسه بهتر نمايان ميسازد و از ديگر سوي ،اسبي را كه ط ب
ميكند ،همان اسبي است كه زرير ،پدر او در دوران كودكي سوار بر آن اسب ميود .اين
نکته نيز تأكيد بر حضور كودک در حماسه يادگار زريران دارد!
به هر روي ،آخورساالر با ونيدنِ سخن و درخواست بستور ،اسب دوران كودكي زرير را
زين ميكند و به بستورِ كودک ميدهد .بستور سوار بر اسب پدر ميوود و به ميدان كارزار
ميرسد تا جسم بيجان پدرش را با چشم خويش ميبيند.
 )3روایت کشته شدن زریر از زبانِ بستور
بستور ،پو ِر هفت سالة زرير به ميدان جنگ ميرسد و با جسم بيروح پدر مواجه ميوود.
در اين هنگام بستور وروع ميكند به سخن گفتن با كشتة پدر! اين بخش از متن يادگار
زريران به تغزيه مانند است .سوگنامهاي است كه از زبان كودک روايت مي وود .تعزيهاي
سوزناک در بزاي پدر كه بسيار وابرانه است و ميتوان گفت «:از زيباترين قسمتهاي يادگار
زريران ،مويه بستور پسر زرير است بركشته پدر.جوهر وعري در اين قسمت بسيار پررنگ
است و در كنار نظم هجايي كه در فقرات پيش -بنا به تقطيع بنونيست -ديده مي وود
حماسه اي زيبا مي سازد» (مؤذّن جامي.)74 :1388 ،
بستور رو به سوي كشتة پدر ميكند و اين گونه سوزناک سخن سر ميدهد:
«هال دارون!
جان در رفتهات را كه در هم پيچيد؟!
هال گُراز!
پيراهنت را كه در هم پيچيد؟!
هال سيمرغک!
بارهات را كه درهم پيچيد؟!» (آموزگار.)1392:35 ،
در اين پاره از حماسة يادگار زريران كه به سخنان باطفي و پر از احساس بستور با
كشته پدرش اختصاص دارد ،ب يرغم اين كه سوگنامه و تغزيهاي است بسيار وگفت كه از
زبان يک كودک جاري ميوود ،حس حماسي و روح حماسه نيز در اين متن به چشم
ميخورد.
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استفاده از آرايه جانبخشي كه يکي از آرايههاي پركاربرد در ادبيات كودک و به خصوص
در وعر كودک است .همچنين تشبيه پدر به «درخت»« ،گراز» و «سيمر » ،همين طور
سخن گفتن با اين سهگانة درخت ،گراز و سيمر در ادبيات و حتي در ادبيات كودک بسيار
زيبا و وابرانه است و از طرفي ،اين واژگان نقش بسيار پر رنگي در ادب حماسي دارند .به
بنوان مثال حدود  570گونه درخت در حماسة واهنامه نام برده وده است (پورخالقي چترودي،
 )25 :1387كه نشان از جايگاه واژه «درخت» در ادب حماسي دارد؛ و يا حضور پر رنگِ
سيمر  ،در چند حماسه م ي و در اوستا نيز تأييد اين نکته است (طباطبايي.)51-44 :1335،
«گُراز» نيز از جم ه موجوداتي است كه درادب حماسي و اساطيري ايران نقش پر رنگي
دارد(ب م و همکاران )25-40 : 1395،حتي در وتتتاهنامه بر درفش برخي از په وانان ايراني از
جم ه گرازه ،پيکر «گراز» نقش بستتته كه گويا اين نقش ،نماد پيروزي بوده استتت .حکيم
توس در واهنامه بارها از اين ك مه ا ستفاده كرده ا ست ،چنانكه دردا ستان رزم يازده رخ
ميگويد:
گتتترازه چتتتو بگشتتتاد از بتتتاد دستتتت
بتتتتتزد نيتتتتتتزهاي بركمتربنتتتتتد اوي
يکتتي تيتتغ در چنتتگ بيتتژن چتتو وتتير

بتته زيتتن بروتتد آن تتترک پتتوالد بس تت
زره بتتتتود ،نگستتتتست پيتونتتتتد اوي
بتتته پشتتتت گتتتراز اندرآمتتتد دليتتتر
(فردوسي)102-101/4 :1386،

بنابراين همانگونهكه ميبينيم ،بهرهگيري بستور از اين سه واژهايكه بار حماسي دارند،
نشان از خ ق ادب حماسي دارد ،هرچند بن ماية اين متن ،سوگنامه و تعزيه است و بستور
در سوگِ پدرِخود ،اين سوگنامه را بر زبان ميراند.
در ادامة اين سوگنامه نيز ،بستور باز با بباراتي وابرانه و پر از تخيّل و در بين حال
حماسي و رزمي سعي در آفرينش يک گفتماني په واني دارد .او ميگويد:
«اين گيسو و ريش بهنجارت را بادها آوفته كردهاند و تن پاكيزهات را اسبان پايمال
كردهاند و خاک به گريبانت نشستهاست .اما اكنون چون كنم؟!» (آموزگار.)35 :1392 ،
در اين بخش ،اين كودکِ جنگاور با بهرهگيري از بنصر «توصيف» كه نقش بسيار پررنگي
در خ ق آثار حماسي دارد ،سعي ميكند ،وخصيت ظاهري زريرِ سپهبد ،پدر خود را به تصوير
بکشاند؛ په واني كه به خاک افتاده و موهاي ب ند و ريش په وان را باد پريشان كرده است و
از طرفي ،اسبها بر روي جسم بيجان زرير راه رفتهاند و گريبان زرير پر از خاک وده است.
تعبيري كامالً وابرانه ،پر از باطفه و احساسي كه از ويژگيهاي خ ق سوگنامه وتعزيه است
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و از ديگر سوي ،نشان از خ ق يک اثر حماسي دارد و ميدان رزم را با نيکويي هرچه تمامتر
به تصوير ميكشاند.
البته در حوزه نمايش به نظر ميرسد تعزيهنويسان بعدها درخ ق تعزيه باوورا گووة
چشمي به سوگگفتههاي بستور دريادگار زريران داوتند ،چنانكه« نوحة دردناک و زيباي
بستور در نمايشهاي آييني ايراني ،نمونههاي فراوان دارد .اما بالوه بر همانندي چشمگير
ميان حماسة زرير با يکي از مجالس وبيهخواني ،درجزئيات نيز با يکديگر وباهت دارند.
مثالً در وبيهخواني ،ارواح قديسين ظاهرميووند و با بستگان خود گفتوگو ميكنند .روان
زرير در رزمگاه و محاصرة دومن بانگ برميآورد .در وبيهخواني جنازة قهرمان در ميدان
جنگاست و روانش با ياران سخن ميگويد»(مؤذنجامي.)361 :1388 ،
همچنين در اين بخش ،از منظر ساختگرايي ،دوگانة « مرگ و زندگي» را نيز ميتوانيم
ببينيم .مرگ زريركه به دست دژخيم بدسگال ،بيدرفش جادوگر ،اتفاق ميافتد و زندگي
بستور كه وي با بزمي راسخ براي كينخواهي پدر بسيج ميوود و به پيروزي ميرسد و
زندگياش ادامه مييابد .نمونهاي ديگر از دوگانة «زندگي و مرگ» را باز در نبرد بين بستو ِر
كودک و بيدرفش را ميتوانيم مشاهده كنيم؛ «بستور» براي كينخواهي پدر و براي دفاع
از سرزمين پدرياش به ميدان مبارزه ميرود و قاتل پدرش را با وجابت ميكشد و به بنوان
«كودکِ په وان» نامي نيک درتاريخ و فرهنگ ايران از خود برجاي ميگذارد و «بيدرفش»
كه در اين نبرد به مرگ ميرسد و از صحنة گيتي حذف ميوود.
 )4اشاره به کودکي بستور از زبان خود
اگر چه در يادگار زريران ،گشتاسب و ديگر وخصيتها و په وانان به كودكي بستور اواره
ميكنند و حتي خيونان هم در هنگام رزم بستور از كودک بودنش سخن ميگويند ،اما بستور
نيز بارها كودكياش را يادآور ميوود كه به برخي از آنها اواره ميكنيم:
الف) نخستينبار هنگامي كه بستورِ هفت ساله از ميرآخور ،اسب را ط ب ميكند تا به
ميدان رزم برود ،به كودک بودنش غيرمستقيم اواره ميكند و ميگويد همان اسبي را كه
وقتي پدرم زرير در هنگام كودكياش سوار آن ميود ،به من بدهيد و بيان ميدارد-« :
گشتاسب فرمان داد كه آن اسب را كه چون زرير كودک بود بر آن مي نشست ،به بستور
دهيد» (آموزگار.)1392:34 ،
ب) بار دوم ،وقتي كه با روح بيجانِ پدرش رو به رو ميوود و آن سوگنامه را دربزاي
پدر ،برزبانش جاري ميكند .هنگامِ سخن گفتن با كشتة پدرش ،چنين ميگويد«:اما اكنون
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چون كنم؟ چه اگر از اسب پايين آيم و سر تو پدر در كنار گيرم و خاک از گريبانت بگيرم،
پس به سبکي باز بر اسب نشستن نتوانم» (همان.)35:
ج) بارسوم هنگامي كه بيدرفش جادوگر براي جنگيدن به سويش ميآيد ،بستور پس از
رجزخواني ،رو به او ميكند و ميگويد« :دُرونِد جادوگر! فراز به پيش آي ،چه من دارم بارهاي
زير ران ،ليک تاختن ندانم و من دارم تير اندر تيردان ،ليک انداختن ندانم .فراز به پيش آي
تا اين جان خووت را بربايم ،چنان كه تو بر آن تهم سپاهبد نيو ،زرير ،پدر من كردي»
(همان.)38:

همانگونه كه ميبينيم ،بستورِ كودک هنگام سخن گفتن با بيدرفش ،با بهكار بردن
ببارتهايي نظير «تاختن ندانم» و «تيرانداختن ندانم» آوکارا به كودكي خود و به مهارت
نداوتن در جنگ اواره ميكند ،اما با نگاهي دقيقتر ميبينيم ،اين كودک در رزم و جنگاوري،
وخصيتِ يک مرد مبارز بزرگسال را دارد و په واني است كارآزموده كه در نهايت بر بيدرفش
ن
ن پدرش زرير ،او را به قتل ميرساند و كين پدر را از اهريم ِ
چيره ميوود و با ياريِ روا ِ
بدسگال ميستاند و گويا «غ به حق و كيفر ستمكار ،يکي از موضوعهاي اص ي ادبيات باستاني
است» (اسالمي ندوون.)124: 1395،
به هر تقدير ،در حماسة يادگار زريران ،بستور اين كودک هفت ساله و فرزند رويد زري ِر
سپهبد ،چنان دالوري و وجابتي از خود نشان ميدهد كه اسفنديار رويينتن نيز در جنگ
با خيونان به او ابتماد ميكند و پس از به قتل رسيدن بيدرفش توسط بستور و البته با
ک روانِ زرير ،كه نقش فراواني درآگاه كردن اين كودک وگفتن وگرد و ترفند
همراهي و كم ِ
رزم به وي دارد ،در ادامة نبرد ،اسفنديار بخشي از فرماندهي سپاه را به بستو ِر كودک واگذار
ميكند چنانكه « اسفنديار چون بستور را بيند آن سپاه بزرگ ايران را به بستور ه د و خود
سر كوه وود ،ارجاسب را با دوازده بيور سپاه از سر كوه زند و به دوت افکند و كشتار آنان
را به گرامي كرد سپارد .گرامي كرد كشد و به بستور بسپارد» (آموزگار.)41: 1392 ،
بنابراين ،در يادگار زريران ،بستور اگر چه يک كودک هفت ساله است و برخي از
حركاتش وكردارش براساس اقتضاي سنش كودكانه ميباود ،اما در جنگاوري و س حشوري،
همچون يک رادمردِ مبارزِ كاركشته در ميدان جنگ بمل ميكند تا جاييكه دالورمرداني
نظير «اسفنديار» و «گراميكرد» در ميدان رزم به او ابتماد ميكنند و حفظ و نگهداري
بخشي از ميدان و سپاه را به وي ميسپارند.
الزم به ذكر است ،حماسة يادگار زريران كه از  114بند تشکيل ود ،از بند  79تا
 32(111بند) دربارة وخصيتِ بستور و نقش او در جنگ است .بسياري از بندها به نقش
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تأثيرگذارِ بستور اواره ميو ود و درحقيقت بخش بزرگي از حماسه يادگار زريران به حضور
پررنگ بستورِ هفت ساله و س حشوريهاي اين كودکِ په وان و حماسهساز اواره دارد.
البته ناگفته نماند ،چند په وان در حماسة مذكور نقشآفريني ميكنند كه به ترتيب
ببارت اند از:
الف)زرير برادر گشتاسب واه؛ ب) بستور فرزند هفت ساله زرير و برادر زاده پادواه؛ ج)گرامي-
كرد فرزند جاماسب ،وزير ابظم پادواه؛ د) اسفنديار په وان فرزند گشتاسبواه كه بيشترين
حضور وخصيتها در اين متن حماسي ،به ترتيب اين گونهاند:
 )1زريرِسپهبد ،فرمانده و په وان بزرگ لشکر ايرانيان برادر گشتاسب واه.
 )2بستور ،كودک هفت ساله زرير كه پس از كشته ودن اين سپهبد ،همواره نقشآفريني
ميكند ،به گونهاي كه اسم بستور فقط  19بار در متن يادگار زريران تکرار ميوود و اين
بسامد باال ،نشان از نقشآفريني تأثيرگذار اين وخصيت در خ ق و وکلگيري حماسه مذكور
دارد.
 ) 3اسفنديا ِر په وان ،فرزند گشتاسب واه كه فرماندهي سپاه ايران بعد از مرگ زرير را
بربهده دارد و خيونان را وکست ميدهد و ارجاسب ،خداوندِ خيونان را اسير ميكند و دست،
پا و گوشاش را ميبرد ،همچنين چشمش را كور ميكند و سوار بر خري دم بريده كرده ،به
وهر خويش باز ميفرستد تا ببرتِ خيونان وود.
ب وزير كه در جنگ با خيونان ،درفش پيروزي را با دندان
 )4گرامي كرد فرزند جاماس ِ
ميگيرد و با دو دست ومشير ميزند.
اما آنچه كه در ساختار حماسة «يادگار زريران» با حضور په وانان بزرگي نظير :زري ِر
سپهبد ،اسفنديارِ روئينتن ،گراميكرد و بستورِكودک بيشتر از همه به چشم ميآيد ،وجود
دوگانة «پيروزي و وکست» است؛ پيروزي م ت ايران و وکست خيونان كه با و حشوريها
و رادمردي هاي اين په وانان ايراني وکل گرفته است ،هرچند در اين مبارزه و ستيز ،زرير،
سپهبد ايراني به وهادت ميرسد اما با حضور په وانان ديگر و روادت بستور پور زرير ،ايرانيان
در اين جنگ به پيروزي ميرسند و خيونان با وکست سنگيني مواجه ميووند.
نتیجهگیري
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد ،از يک سو تقابل دوگانه از منظر ساختگرايي ،مثل
تقابل ايرانيان و خيونان ،تقابل كودک و بزرگسال ،تقابل دين زرتشتي و ديني ديگر ،تقابل
پيروزي و وکست و ...در حماسة كهن يادگار زريران وجود دارد و از سوي ديگر ،از ميان
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په واناني كه وخصيت هاي اص ي يادگار زريران و جنگ بين ايرانيان و خيونان را تشکيل
ميدهند ،سهم «بستور» اين كودکِ جنگاو ِر هفتساله ،بسيار بيشتر از ديگران است و
درحقيقت اين كودک ،نقش مهمي در خ ق و وکلگيري حماسة يادگار زريران دارد.
همچنين بستورِ كودک با نقشآفرينيهايش ،نه تنها همانند په وانانِ بزرگ درمتون
حماسي ،سهمي بسيار وسيع در وکلگيري حماسه داوته ،بلكه وي وخصيتي حماسهساز
و حماسهآفرين دارد و سوگواريهاي اين كودک بركشتة پدرش زرير ،زمينهساز آفرينش
تعزيه ميوود و نشان ميدهد ،در ادب حماسي فقط بزرگساالن نقشآفريني نميكنند،
بلكه كودكان هم در خ ق حماسه ،سهم فراواني ميتوانند داوته باوند.
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روش گردآوري اطّالبات آن بر پاية مطالعات كتابخانهاي بوده ،ميكوود تا با توجّه به ورايط
سنّي كودک ،ظرفيتهاي برخي داستانهاي واقعگراي واهنامه را كه وامل موضوبات رزمي،
تاريخي ،اجتمابي ،باوقانه ،بارفانه و اخالقي ميوود ،مورد بررسي قرار دهد تا بتوان با
وگردهايي چون بازنويسي ،بازآفريني ،بازنگري و غيره ،متن كهن واهنامه را براي اين گروه
مناسبسازي كرد .داستانهاي واقعگراي واهنامه در صورت مناسبسازي ،زماني ميتواند
نظر كودكان را ج ب كند كه با زندگي معمول آنان در ارتباط باود .به بالوه آن دسته از


. meftah_rayaneh@yahoo.com
. tavoosi mahmoud@yahoo.com

. ma-jalali@sbu.ac.ir

.mahoozi_mehdi@yahoo.com
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داستان ها كه ورح حال يک يا چند وخصيت قهرمان است ،به دليل داوتن محتوايي
ماجراجويانه و نزديک به زندگي بشري ،الگويي را در اختيار كودكان قرار ميدهد كه از ذهن
آنها دور نيست .همچنين وجود وخصيتهاي كودک در داستانهاي واقعگراي واهنامه به
س همذاتپنداري در مخاطب ،ميتواند يکي از بوامل مهم در افزايش ظرفيت-
دليل ايجاد ح ّ
هاي داستاني براي جذب كودكان باود.
کلید واژهها :واهنامه ،داستانهاي واقعگرا،كودكان ،نيازسنجي،مناسبسازي.
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مقدّمه
گرچه كودكان با داستانهاي تخيّ ي واهنامه ،به دليل وجود بناصر خيالي و وگفتانگيز
آسانتر ارتباط برقرار ميكنند ،داستانهاي واقعگرا نيز در صورت مناسبسازي ميتوانند
نظر كودكان را ج ب كنند.
از دورة مشروطه به بعد بود كه توجّه به متون كهن و اقتباس از آنها در آثار كودک و نوجوان
به وکل رسمي ديده ود؛ كه از آن جم ه ميتوان واهنامه را نام برد« .دليل التفات اقتباس-
كنندگان به واهنامه ،طرح مشخّص داستانهاي آن است .زيرا طرح و پيرنگ داستان ،كشش
الزم را براي پيگيري داستان ايجاد ميكند .اگر پيرنگ پيچيده باود ،ممکن است پيوند
دلخواه بي ن متن و مخاطبي كه كودک و نوجوان است ،حفظ نشود و تناسب داستان به هم
بريزد» (جاللي .)143 :1392 ،وجود بازنويسيهاي بيومار از واهنامه براي كودكان و نوجوانان،
بر توانايي اين اثر در پيوند با مخاطبان كودک و نوجوان گواهي ميدهد (محمّدي ،قاييني:1390،
 .)57/2طبق آماري كه مريم جاللي در كتاب واخصهاي اقتباس ارائه داده است ،ومار
كتابها و مطالب اقتباسوده از واهنامه در نشريات براي كودكان از سال  1285تا ،1385
بيش از  600اقتباس است و بعد از اين سالها هم بيش از اينها اقتباس انجام وده است.
امّا بيبي كه در اين كار وجود داوته اين است كه اين اقتباسها ،ذوقي و س يقهاي بوده و
مِتُدهايي هوومند نداوته است .مقالة حاضر ،تالش ميكند براي مناسبسازي داستانهاي
واقعگراي واهنامه ،نخست نيازهاي ذهني و باطفي ،آموزوي و تربيتي كودكان را مورد
بررسي قرار دهد و در اين راستا از يافتههاي پژوهندگان در حوزة تع يم و تربيت و كتابهاي
روانوناسي رود كودک بهره بگيرد .آنگاه با استفاده از روشهاي بازنويسي ،بازآفريني،
بازنگري ،آميغنويسي ،گزيدهنويسي و ت خيص ،داستانها را براي ارائه به كودكان گروه الف
( 3تا  6سال) ،ب ( 7تا  9سال) و ج ( 10تا  12سال) آماده كند .با بررسيهايي كه نگارندگان
مقاله به بمل آوردهاند  ،اين تحقيق در نوع خود ،كار جديدي ت قّي ميوود .از آنجايي كه
جاي داستانهاي م ّي ايران در ت ويزيون ،سينما و تئاتر خالي است ،وايسته است كه داستان-
پردازان كودک با مناسبسازي داستانهاي كهن ،اداي دين نمايند .انجام چنين تحقيقاتي
بابث باال بردن سطح كيفي و كمّي اينگونه داستانها براي كودكان ميوود .به بالوه با
توجّه به تح يل هويت م ّي در كودكان ،پرداختن به اين امر ضروري به نظر ميرسد.
مقالة پيش رو در پي آن است كه پاسخگوي سؤاالت زير باود:
* چه موضوباتي از داستانهاي واقعگراي واهنامه براي كودكان ،مناسب ارائه است؟
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* چه ارتباطي ميان داستانهاي واقعگراي واهنامه و نيازهاي كودكان ميتوان متصوّر ود؟
* با چه روشهايي ميتوان داستانهاي واقعگرا را براي كودكان مناسبسازي كرد؟
 -1تعریف داستان واقعگرا
داستان واقعگرا به داستاني گفته ميوود كه گرچه اغ ب ،زاييدة تخيّل زنده و بيدار
نويسنده است ولي در اجزاي متشکّ ة آن و در مسير ماجرا چيزي وجود ندارد كه وقوع آن
را غير ممکن سازد .نويسنده از زندگي و ماجراهاي گوناگون آن داستاني ميآفريند كه گرچه
ممکن است بين ًا اتّفاق نيفتاده باود ولي بدون وک امکان وقوع آن بسيار است(س طان القرائي،
 .)148 :1391گاه در دل اين داستانها ،كودكان نقشي را ايفا ميكنند همانطور كه در
داستانهاي واقعگراي حماسي واهنامه ،تعدادي كودک نقشآفرين هستند
(.)Yahaghi,Jalali,2011:209

كودک با خواندن داستانهاي واقعگرا ،ديد وسيعتري نسبت به زندگي پيدا ميكند و ياد
ميگيرد كه از زواياي مخت في كه نويسندگان اين آثار پيش روي آنها باز ميكنند ،به جهان
و مسائل آن بنگرد .يکي ديگر از ويژگيهاي مثبت اين آثار ،وفّاف كردن تجربههايي است
كه الزام ًا كودكان خود آنها را نداوتهاند (قزل ايا  .)179 :1393 ،داستانهاي واقعگراي واهنامه
نيز در صورت مناسبسازي ،بالوه بر سرگرمي ميتواند الگوهاي زندگي را در اختيار كودكان
قرار دهد تا آنها توان رويايي با مشکالت و راه درست زندگي كردن را به دست آورند.
«منظور از داستانهاي واقعگراي واهنامه ،آن دسته از داستانهاست كه منطق حاكم
بر آنها خردمندانه و تابع برف است» (سرّامي .)96 :1392 ،واخههاي موضوبي اين داستانها
ببارتند از :رزمي ،تاريخي ،سياسي و اجتمابي ،اخالقي ،باوقانه و بارفانه كه در اين مقاله،
براي ارائه به كودكان مناسبسازي خواهند ود.
 -2شاخههاي موضوعي داستانهاي شاهنامه و نیاز کودکان به آنها
 - 1-2داستانهاي رزمي
از هفت سالگي ،تعقّل منطقي كودكان فعّال ميوود و به داستانهاي واقعگرا بالقه نشان
ميدهند .آنان در بالم ذهن خود ،گام به گام مراحل زندگي واقعي را به همراه قهرمان داستان
تجربه مي كنند؛ بنابراين پديده هايي چون جنگ ،ص ح ،وکست ،پيروزي ،ظ م ،بدالت ،مرگ،
زندگي و حتّي بواطف و احساسات انساني ميتواند درونمايههاي مناسبي باود (جاللي:1392 ،
.)114
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داستانهاي رزمي بخش بزرگي از واهنامه را تشکيل ميدهند .از بين اين داستانها ،تنها
آن دسته كه ورح حال يک يا چند وخصيت قهرمان است ،ميتواند كشش الزم براي ج ب
توجّه كودكان هفت تا دوازده سال را داوته باود .زيرا كودكان با قهرمانهاي ميدان نبرد
همذاتپنداري ميكنند و اميد و آرزوهاي خود را با آرزوهاي قهرمان داستان گره ميزنند.
بنابراين داستان هايي كه صرف ًا گزارش نبرد سربازان معمولي ميادين جنگ است ،مقبوليتي
در ميان كودكان ندارند .به بنوان مثال آنچه داستان نبرد بهرام چوبينه با ساوه واه
(فردوسي487/ 7 :1386،ت )551را براي كودكان جذّاب ميكند ،وجود قهرماني است به نام بهرام
چوبينه كه نسب از په وانان كهن دارد و منجّمان سالها قبل در زمان انوويروان ،مژدة
پيروزي او را بر تركان در دورة پادواهي هرمزد داده بودند .او با درايت و هووي كه داوت
دوازده هزار مرد چهل ساله را براي جنگ انتخاب كرد و پيروز ود .زيرا معتقد بود كه مرد
چهل سال ه ،باتجربه است و پايبند به خانواده و سرزمين ،و حقّ نان و نمک واه را نيک
ميداند (همان .)505 /7:كودک با خواندن اين داستان ميآموزد كه آنچه بابث پيروزي قهرمان
ميوود فقط قدرت او نيست ب که داوتن نيروي فکر ،اراده و ايمان نيز مهم است.
يکي از موضوباتي كه جزء جداييناپذير داستانهاي رزمي است ،موضوع كشتن و كشته
ودن است .گرچه «كودكان نُه يا ده ساله معني كشتهودن را درک ميكنند» ،امّا (گاربر،
 )457 :1379اقتباس كنندة داستانهاي رزمي واهنامه نبايد به بيان جزئيات خشن جنگ
مانند بريده ودن و قطع ودن ابضاي بدن جنگجو ،خواه دوست يا دومن بپردازد .مثالً در
بيان كشته ودن سياوش ،نبايد به بريده ودن گ وي او به دست گروي زره اواره كرد؛ زيرا
بيان جزئيات خشن داستان ،روح لطيف كودک را ميآزارد .پس همين اندازه كه كودک بداند
سياوش در پايان داستان كشته ميوود و از خون او گياهي ميرويد كافيست و بيان چگونگي
مرگ او لزومي ندارد.
چُن از لشکر و وهر اندر گذوت
ز كرسيوز آن خنجر آبگون
بيفگند پيل ژيان را به خاک
يکي تشت زرّين نهاد از برش

كشانش ببردند هر دو به دوت
گروي زره بستد از بهر خون...
نه ورم آمدش زو بنيز و نه باک
جدا كرد از آن سرو سيمين سرش
(فردوسي)357 /2 :1386 ،

موضوع رويش گياه از خون سياوش ،در واهنامه به كووش جالل خالقي مط ق نيامده
است .امّا بر اساس پژوهشهاي ايشان ،در دستنويسهاي كتابخانة ف ورانس ،دارالکتب
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قاهره ،كتابخانة دانشگاه آكسفورد ،كتابخانة دولتي برلين و چند دستنويس ديگر به اين
موضوع اواره وده است (همان.)358 /2:
داستان رويش گياه از خون سياوش ،به كودک ميآموزد كه نيکوكاران ،پيروز واقعياند و
آثار خوب آنها در جهان ماندگار است و جايگاه خوبي در آخرت خواهند داوت .در واقع
«بعد از مرگ ،زندگي ادامه مييابد و بايد ادامه پيدا كند .اين پيامي است كه نويسندگان
ميخواهند به كودكان انتقال دهند .بنابراين به طور خالصه ميتوان گفت طرح مسأله مرگ
براي كودكان به اين خاطر است كه به آن ها بياموزيم به زندگي ارج گذارند و قدر آن را
بدانند» (بهداد.)149 :1389 ،
گاه طرح اص ي داستانهاي رزمي را نبرد پدر و پسر (داستان رستم و سهراب) و يا توطئه
برادران براي كشتن برادري ديگر (داستان ايرج و س م و تور) تشکيل ميدهد .در اولي ،كشته
ودن پسر به دست پدر ،قاب يت بازگو ودن براي كودک را ندارد؛ زيرا سبب بيابتمادي
فرزند به پدر ميوود و در داستان د وم ،بي مهري نسبت به ايرج ،برادري كه مهربان و پاكدل
است موضوبي نيست كه با روحية لطيف كودكان سازگاري داوته باود .در واقع اينگونه
س امنيت كودک را تضعيف ميكنند .امّا اگر اين داستانها ،بخشهاي فربي
داستانها ،ح ّ
قابل توجّهي براي ارائه به كودک داوته باوند ،ميتوان آنها را مناسبسازي كرد .براي
روون ودن مط ب ،ظرفيتهاي داستان رستم و سهراب براي ارائه به كودک بررسي ميوود.
يکي از بخش هاي فربي داستان رستم و سهراب ،داستان باوقانه رستم و تهمينه است
كه در زير مجموبة داستانهاي باوقانه از آن سخن خواهيم گفت.
داستان كودكي سهراب و ماجراجوييهاي او در يافتن پدر نيز از موضوبات فربي داستان
رستم و سهراب است كه بخشي از هر كدام ميتواند براي هر سه گروه سنّي ،و به خصوص
براي گروه ج جذّاب باود .زيرا «كودكان در سنين  10تا  12سال كمكم به حادثهجويي
گرايش پيدا ميكنند و از ونيدن و ديدن ماجرا لذّت ميبرند» (پوالدي.)176 :1384 ،
داستان از اين قرار است كه سهراب تا ده سالگي ،نام و نشان پدرش را نميدانست تا
اينكه تهمينه ،بر او فاش ساخت كه پدرش ،رستم دستان است.
چو
چو
چو
بر

يک ماهه ود همچو يک سال بود
سه ساله ود ساز مردان گرفت
ده ساله ود زان زمين كس نبود
ازوي
بپرسيد
آمد
مادر

برش چون بر رستم زال بود
به پنجم دل تير و چوگان گرفت
كه يارست با او نبرد آزمود
بدو گفت گستاخ با من بگوي
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همي بآسمان اندر آيد سرم
چه گويم چو پرسند نام از پدر ...
(فردوسي)125 /2 :1386،

پس سهراب براي ديدار پدر به ايران لشکر كشيد تا بعد از به زيركشيدن كيکاووس از تخت
واهي ،پدرش را بر اريکه س طنت بنشاند .او در مرز ايران با گُردآفريد مواجه ميوود كه در
لباس رزم چون مردان ميجنگيد .گُردآفريد كه دانست تاب مقاومت در برابر سهراب را ندارد
به ترفندي ،درون ق عه گريخت و از راهي مخفي با همراهانش راهي ايران ود .سهراب به
قصد تسخير ق عه ،به دژ حم ه برد امّا دژ را خالي از سکنه ديد .پس از اين ماجرا ،سهراب از
هجير ت نگهبان ايراني ت خواست تا او را در پيدا كردن رستم ياري كند ولي نگهبان از ترس
اينكه مبادا به رستم آسيبي برسد ،نام و نشان رستم را فاش نکرد(همان125 /2:ت.)165
ميتوان تا همين قسمت ،داستان هويتيابي سهراب را براي كودک گزيدهنويسي كرد تا با
بيان نکردن ادامة داستان ،كودک در جريان داستان نبرد تن به تن پدر و پسر قرار نگيرد و
لطمهاي به بواطفش وارد نشود« .در گزيدهنويسي ،نويسنده قسمتي از پيش اثر را گزينش
كرده و بيناً بدون تغيير ،در بنواني مرتبط ميگنجاند» (جاللي.)50 :1392 ،
همچنين مي توان با حذف يا تغيير طرح اص ي داستان كه بر مبناي كشته ودن سهراب
به دست رستم است ،قصّه را بازآفريني كرد؛ به طوري كه سهراب به دست پدر كشته نشود.
« كار اص ي و بمدة روش بازآفريني ،تغيير در بنياد اثر قب ي است .يعني نويسنده از اثري
كهن يا معاصر ،الهام مي گيرد و با بر هم زدن چارچوب هويتي آن اثر ،اثري جديد بوجود
ميآورد .بازآفريني ،محتوا و انديشه اثر مورد نظر را ميزدايد و انديشهاي نو به جاي آن
مينشاند .البته در اثر جديد ،رگهها و نشانههايي از اثر قب ي وجود دارد به گونهاي كه خواننده
به هنگام مطالعه اثر جديد ،خاطرة اثر قب ي را در ذهن ميآورد؛ امّا اين اثر جديد ديگر آن
محتواي قب ي را ندارد .حتّي وايد با يک جناس اسمي ،از اثر قب ي خاطرهآفريني كند» (پايور،
.)171 :1388

 -2-2داستانهاي تاریخي
گرچه تاريخ از زمرة ب م است و داستان از مقولة هنر؛ امّا تاريخنگاران قديم ،تاريخ را هم تا
حدود زيادي از ديد داستان مينگريستهاند .به همين خاطر است كه بخش تاريخي 1واهنامه،
از ويژگي سرگرمكنندگي برخوردار است و (حميديان )182 :1393 ،ميتوان برخي از داستان-
هاي آن را براي كودكان مناسبسازي كرد.
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«در سال هاي هشت و نُه سالگي ،مدّت زمان توجّه و تمركز كودكان افزايش مييابد و
قدرت خواندن داستانهاي ب ند ،كتابهاي تکداستاني و كتابهايي دربارة سرزمينهاي
ديگر را به دست ميآورند و حتّي قسمتهايي از كتابهاي ب مي و تاريخي نظر آنها را
ج ب ميكند» (ايمن .)36 :1352 ،در واقع وجود يک قهرمان در داستان كه حوادث تاريخي
حول محور او ميگردد و يا موضوبات اخالقي ،تربيتي ،اجتمابي و يا ديگر موضوباتي كه به
نحوي با دنياي كودک و خواستههاي او ارتباط دارد ،ميتواند سبب ميل كودک به داستان
تاريخي وود .كودكان با مطالعة اينگونه داستانها با وخصيتهاي تاريخي و وقايع مهم
گذوته آونا ميووند و از نحوة زندگي آنها ،درس زندگي ميآموزند .اين روش ،از روشهاي
غير مستقيم براي تع يم و تربيت كودک محسوب ميوود.
وجود وخصيت كودک در داستانهاي تاريخي واهنامه ميتواند به طور طبيعي ايجاد
جاذبه كند؛ زيرا مخاطب كودک ،با چنين وخصيتي همذاتپنداري ميكند و بدين ترتيب،
آسانتر با قصّه ،ارتباط برقرار مي نمايد .از اين قبيل است داستان داراب كه ورح آن خواهد
گذوت و داستان گ نار و اردوير كه در مورد زندگي اردوير است از كودكي تا رسيدن به
پادواهي .همچنين در داستان اردوير و دختر اردوان و داستان واپور و دختر مهرک نوشزاد،
با قصّه دو كودک به نامهاي واپور و اورمزد روبرو هستيم كه وخصيتهاي فربي داستان را
تشکيل ميدهند و همچنين داستان كودكي بهرام گور و غيره.
در داستان داراب ،گروه سنّي  10تا  12سال ،با سرگذوت داراب از كودكي تا رسيدن به
پادواهي آونا ميووند(فردوسي487 /5 :1386،ت .)512بدين ترتيب كه پس از درگذوت بهمن،
هماي ت همسر بهمن ت بر جاي او مي نشيند تا فرزندي كه بدو آبستن بود ،زاده وود و تاج و
تخت بر طبق وصيّت بهمن ،به كودک برسد .امّا هماي ،فرزند هشت ماههاش ت داراب ت را
فداي تاج و تخت خود ميكند و او را در صندوقي گذاوته و در رود فرات رها ميكند .در
اين ميان ،مردي گازر ،2داراب را مييابد و سرپرستيش را بر بهده ميگيرد.
به نظر ميرسد كه كودكان  7تا  9سال نتوانند با اين داستان ارتباط برقرار كنند؛ زيرا
قصّه ،داستان كودكي است كه مورد بيمهري مادرش قرار گرفته .چنين داستانهايي به
س ناامني در آنها ميوود .اين گروه سنّي با
بواطفشان لطمه وارد ميكند و سبب ايجاد ح ّ
اينكه «در پي استقالل يافتن ،از والدين خود فاص ه ميگيرند امّا همچنان احساس امنيت و
جستجوي امنيت ،جايگاه مهمّي در زندگي آنها دارد» (نورتون27/1 :1382 ،و .)185بنابراين
داستانهايي را ميپسندند كه نياز امنيت آنها را برآورده كند.
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اگر اقتباسكننده به هر دلي ي قصد داوته باود كه داستان داراب را براي گروه سنّي  7تا
 9سال مناسب سازيكند ،ميتواند از ويوة بازآفريني استفاده نمايد و با برهم زدن چارچوب
هويتي پيشاثر ،اثري جديد خ ق كند« .اثر جديد نسبت به اثر اص ي ميتواند از هر زاوية
ديدي بوجود آيد .فضاسازيهاي متفاوتي داوته باود .زبان متفاوت و يا درونمايههاي
گوناگون بيابد» (پايور .)171 :1388 ،مثالً مادر داراب از ترس اينكه مبادا واهزادة جديد ت
داراب ت با دسيسة درباريان كشته وود او را داخل صندوقي در آب رها ميكند تا جانش را
نجات دهد .جريان رودخانه ،صندوق را به جويبار با ِ زني مهربان هدايت ميكند و ادامة
ماجرا.
داستان پادواهي داراب ،قاب يت بازنويسي براي گروه سنّي  10تا  12سال را دارد؛ زيرا در
محتواي اص ي داستان كه ببارتست از ورح سرگذوت داراب ،از كودكي تا پادواهي،
ممنوبيتي براي بازگو ودن وجود ندارد« .در روش بازنويسي ،نويسنده فکر اص ي و محتواي
اص ي اثر كهن را نگه ميدارد و روي بُعد ساختاري آن كار ميكند؛ بنابراين بُعد ساختاري
اثر از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است و ميتواند يک بازنويسي خ ّاق را همپاي يک اثر
بازآفرين وده ،ارزش هنري نابي بدهد» (همان.)51 :
كودكان  10تا  12سال گرچه هنوز نيازمند مهر و محبت هستند امّا چون تعقّل3منطقي
آنها رود بيشتري نسبت به گروه ب كرده است ،تحت تأثير جوّ حاكم بر داستان قرار
نميگيرند .آنها به حادثهجويي گرايش دارند و از «زندگينامههاي مربوط به چهرههاي
برجسته و قهرمان لذّت ميبرند» (پوالدي .)187 :1384 ،بنابراين حوادث دوران كودكي داراب
تا رسيدن او به پادواهي ،ميتواند برايشان جالب باود به خصوص كه تِمي ماجراجويانه دارد.
يکي از نکات اين داستان كه ميتواند براي كودک جذّاب باود اين است كه زن و مرد
گازري به مناسبت اينكه كودک را از آب ميگيرند ،نام او را داراب ميگذارند به معناي «از
آب گرفته وده» (فردوسي .)492 /5 :1386،دليل اين جذّابيت ،از حسّ كنجکاوي كودكان نشأت
ميگيرد .آنها دوست دارند معني هر چيز را بدانند و اگر والدينشان به دليل مناسبتي خاص،
اسمي برايشان انتخاب كرده باوند ،بالقهمندند كه داستان نامگذاري خود را بدانند.
نکته ديگري كه در اين داستان ميتواند براي كودكان  10تا  12سال جذّاب باود ،بحث
هويتيابي داراب است كه منجر به وقوع حوادثي ماجرايي براي او ميوود .در داستان مي-
بينيم كه وقتي داراب بزرگتر ميوود ،پي به تفاوتهاي فردي خود ميبرد و چون به سنّ
تعقّل و پرس و جو ميرسد از پدرش ت گازري ت ميپرسد كه چرا از هيچ جهت ،وباهتي به
او ندارد و خواهان نام و نژاد خود ميوود.
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چو بگذوت چرخ از برش چند سال
به كُشتي ودي با بزرگان به كوي
بدان پروراننده گفت اي پدر
نجنبد همي بر تو بر مهر من
وگفت آيدم چون پسر خوانيم

يکي كودكي گشت با فرّ و يال
كسي را نبودي تن و زور اوي...
نيايد ز من گازري كارگر...
نماند به چهر تو هم چهر من
به دكّان بر خويش بنشانيم
(همان)493 /5:

پس از اينكه داراب پي به هويتش ميبرد ،در زمان جنگ ايران و روم به سپاه رونواد ت
سردار سپاه هماي ت ميپيوندد .هماي خود وخصاً به بازديد سپاهيان ميآيد و از ديدن داراب
با آن يال و كوپال و اندام ورزيده وگفتزده ميوود و بياراده ،وير از پستانش تراوش
ميكند(همان .)498 /5،پس از بازديد ،رونواد به مقاب ة روميان ميوتابد .در ميانة راه ،باراني
سخت ميبارد و سپاه متوقّف ميوود .رونواد به هنگام بازرسي از سپاهيان خود ،به ويرانهاي
ميرسد كه داراب در زير طاق آن خوابيده بود .او از آن طاق ويران ،آوازي ميونود كه كسي
ميگويد :اي طاق ،از فرزند بهمن مراقبت كن .رونواد ،هماي را از حال داراب آگاه ميكند و
هماي ،داراب را به پادواهي ميرساند و از كار گذوته بذر ميخواهد(همان 500 /5 :ت.)510
«اينگونه داستانهاي باميانه بيشتر در بخش تاريخي واهنامه جاي دارند و از دست
افسانه هايي هستند كه در اطراف وخصيت پادواهان بزرگ دور ميزنند» (س ّرامي.)78 :1392 ،
درونمايه تخيّ ي اين بخش از قصّه ،ميتواند كودک را به ونيدن داستان داراب مشتاقتر
كند« .در داستانهاي واقعگراي تاريخي ،هميشه ما با وخصيتها و ماجراهاي حقيقي روبرو
نيستيم .آن چه مهم است آن است كه بتوانيم داستان تاريخي را كه آميزهاي از واقعيت و
خيال است در چشم خواننده ،واقعي ج وه دهيم» (قزل ايا .)184 :1393 ،
گاهي اوقات ،داستان هاي تاريخي به واسطة محتواي اخالقيشان مورد توجّه كودک قرار
ميگيرد .در داستان بهرامگور و فرويدورد (فردوسي 501 /6 :1386،ت  )510كودک با كدخدايي
آونا ميوود كه با وجود داوتن صد هزار گوسفند و دفينههاي زر و اسب و وتر بيومار ،با
وکم گرسنه و تن برهنه ،روز را به وب ميرساند و گرفتار آز و طمع است .بهرام براي تنبية
فرويدورد دستور داد داراييهايش را ومارش كنند و به مستمندان دهند و يا اينكه خرج
آباد كردن ويرانهها وود .درونماية اخالقي داستان در صورت مناسبسازي ميتواند مورد
توجّه گروه الف و ب و ج واقع وود.
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در اين قصّه تاريخي ،طمع و گداطبعي مورد نکوهش قرار ميگيرد .كودكان به صورت
غيرمستقيم مي آموزند كه انسانهاي طمعكار فقط ميتوانند ثروت مادّيشان را روز به روز
بيشتر كنند نه ثروت انديشه و بق شان را .ثروت براي رفاه حال انسان است ولي اگر نتيجة
معکوسي داوته باود ،انسانها دچار خسران و زيان ميووند .ميتوان در كنار اين داستان،
كودک را با ضربالمثل «نه خود خوري نه كس دهي گنده كني به خس دهي» آونا كرد.
داستانهاي تاريخي به ندرت مورد استقبال خردساالن واقع ميوود مگر اينکه مثل اين
داستان« ،دربارة موضوبات مربوط به زندگي معمول» باود (پوالدي.)185 :1384 ،
داستانهاي تاريخي با درونمايههاي اخالقي ،اجتمابي ،هزلآميز ،ماجرايي ،باوقانه و
غيره ،در صورت مناسبسازي ،زماني ميتواند نظر كودک را ج ب كند كه طبق ميل او حرفي
ن كودک
براي گفتن داوته باود .همچنين الزم است حجم داستانهاي تاريخي متناسب با س ّ
باود و «تعداد وخصيتهاي داستان محدود باود؛ زيرا تعدّد وخصيتها موجب ميوود كه
كودک آنها را از ياد ببرد» (همان.)275 ،
از داستانهاي تاريخي واهنامه با درونماية هزل ميتوان به داستان گربهاي كه سبب
خندة خسروپرويز ود اواره كرد (فردوسي233 /8 :1386،ت  .)239خسروپرويز با تدبير و سياست،
مردي فرومايه را حاكم ري ت زادگاه بهرام چوبينه ت كرد تا سبب ويراني اين وهر وود .خبر
به گرديه ت خواهر بهرام ت رسيد .پس تدبيري كرد و گربهاي را بر اسبي نشاند ،گوووار در
گوش او كرد و ناخنهاي او را چون الله ،رنگين ساخت و چشمان او را سرمه كشيد و به نزد
خسروپرويز برد .واه با ديدن گربه به خنده افتاد و گفت اين كار ماية وادي خاطر من
گشت(همان .)238 /8:آنگاه وهر ري را به خواهش گرديه به او بخشيد .اين داستان تاريخي
ميتواند براي گروه سنّي ب و ج مناسب باود« .بچّههاي  7تا  9ساله به هزل بالقه زيادي
دارند .گر چه بالقه به هزل در كودكان سالهاي پاياني گروه سنّي  2تا  6ساله نيز ديده
س هزل قويتري دارند و موقعيتهاي هزلآميز را بهتر
ميوود؛ ولي كودكان  7تا  9سال ،ح ّ
درک ميكنند .موقعيتهاي هزلآميز براي اين گروه سنّي مثل گروه پيشين ،رخدادهايي
است كه در چارچوب دنياي وناخته وده آنها روي ميدهد» (پوالدي.)175 :1384 ،
اين داستان براي بازنويسي و گزيدهنويسي مناسب است؛ به بالوه ميتوان به بازآفريني آن
نيز پرداخت .ديگر داستانهاي تاريخي واهنامه با درونمايههاي سياسي ،اجتمابي و بارفانه
در ادامة مقاله و در بخشهاي مربوط به اين داستانها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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 - 3-2داستانهاي سیاسي و اجتماعي
از هفت سالگي كه روابط اجتمابي به تدريج گسترش مييابد ،ميتوان آداب و رسوم و
سنن و معتقدات و فرهنگ قومي و م ّي را به كودک وناساند(پوالدي.)175 :1384 ،
واهنامه كه فرهنگنامه ايران پيش از اسالم است ميتواند انتقالدهندة بسياري از آداب و
رسوم اجتمابي به كودكان باود .مثالً در داستان تولّد ويروي (فردوسي243 /8 :1386،ت)247
كودكان با آداب و رسوم واهان در نام گذاري نوزاد و چگونگي برگزاري مراسم جشن تولّد
كودک آونا ميووند« .به دنيا آوردن فرزند و زايش در بيشتر اديان و فرهنگها ،به ويژه در
جوامع سنّتي از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه بيوک مراسم و آداب گسترده-
اي ،براي آنها اجرا ميوود كه همگي در مطالعات فرهنگ بامّه حائز اهميت هستند
(تميمداري.)191 :1390 ،

بر اساس داستان ويروي ،در زمان خسروپرويز رسم نبود كه در گوش فرزند اذان بخوانند
ب که رسم بود كه پدر ،پنهاني نامي در گوش نوزاد ميگفت و به نام ديگر او را ميخواندند.
خسرو در گوش فرزندش ،قباد گفت و در آوکار ،او را ويروي ناميد (فردوسي.)244 /8 :1386،
ي نامه اي ،قيصر را از به دنيا آمدن كودک آگاه كرد .قيصر به وادي تولّد نوهاش،
آنگاه ط ّ
وهر را آذين بست و هداياي ارزندهاي به درگاه خسروپرويز و براي دخترش مريم فرستاد
(همان .)247 /8

يکي ديگر از رسوم واهان كه در اين داستان به آن اواره وده است،رسم طالعبيني نوزاد
است .اختروناسان در طالع كودک نگريستند و به پدرش اطّالع دادند كه از اين كودک،
زمين پر آووب خواهد ود و او از راه يزدان بدول خواهد كرد .خسروپرويز از طالع فرزندش
غمگين ود و از ستاره وناسان خواست تا آن را چون رازي در دل خود نگه دارند .سپس
طبق رسم مرسوم ،طالع فرزند نووته ود و واه آن را مُهر كرد و به خزانهدار سپرد(همان/8،
244ت.)245

«پيشگويي و خبردادن از مغيبات در داستانهاي حماسي جهان ،امري رايج است؛ همان-
گونه كه پادواهان و په وانان واهنامه به ياري موبدان و ستارهوناسان و پيشگويان از
بسياري از وقايع بزرگ ،آگاه ميودند» (صفا .)255 :1387 ،قصّه ويروي ،از آنجايي كه
داستاني كودک محور است در صورت بازنويسي و بازآفريني ،قاب يت مناسبسازي براي هر
سه گروه سنّي كودک را دارد.

بررسي ظرفیتهاي داستانهاي واقعگراي شاهنامه براي ارائه به کودکان

201



برخي از داستانهاي واهنامه مانند داستان دِهي كه به يک سخن خراب ود و به يک
سخن آباد ود ،موضوبي سياسي ت اجتمابي دارد و بيانگر جايگاه پادواه در نظام اجتمابي
ايران باستان است.به نظر ميرسد كه مقولة سياست ،متع ّق به بزرگساالن است و نميتواند
جايي در دنياي كودكان داوته باود؛ امّا ميتوان برخي از قصّههاي سياسي واهنامه را با
درونمايههاي متفاوتي از جم ه اجتمابي به كودک ارائه داد به طوري كه بيوباهت با مأخذ
اص ي نيز نباود.
داستان دهي كه به يک سخن خراب ود( ،فردوسي445 /6 :1386،ت )452داستان مردمي است
كه حرمت بهرام واه را نگه نداوتند .روزي ،بهرام در بازگشت از وکار به دهي آباد رسيد.
مردم ده به نظاره آمدند امّا كسي از اهالي ده ،واه و اطرافيانش را مهمان نکرد .روزبه ت وزير
بهرام ت به تالفي اين بي حرمتي ،ترفندي به كار برد و دستور داد تا تمام مردم روستا ،كدخداي
ده باوند .پس مردمان سر از فرمان يکديگر پيچيدند و مدّتي بعد ،آن ده خرّم از اين
بي رسمي ويران ود .سال بعد گذار بهرام و روزبه بر آن ده افتاد .اين بار ،روزبه پيرمردي را
مه تر ده كرد و از او خواست تا با گنج واه ،ده را آباد سازد .بدين ترتيب ،روزبه توانست به
مردم گوشزد كند كه تا چه اندازه وجود واه براي حفظ نظام جامعه اهميت دارد و كسي
حق ندارد كوچکترين سهلانگاري در ربايت حقّ پادواه كه همانا احترام ربيت به واه
است ،داوته باود.
بر اساس انديشة ايرانيان قديم« ،پادواه ،فرمانرواي مط ق است و سرپيچي از اوامر او با
بزرگترين گناهان برابر است؛ زيرا واه ايران ،ديندار و پاک و پشت ايرانيان و غمخوار
ايشانست و وظيفه هر ايراني ،وفاداري نسبت به وخص واه و اطابت از اوست» (صفا،1387 ،
 244و  .)245مي توان با بازنويسي داستان ياد وده در قالب داستاني اجتمابي ،اين انديشة
كهن ايراني را به كودكان دبستاني منتقل كرد و از آنجا كه دربارة موضوبات مربوط به
زندگي معمول است ،قاب يت آن را دارد كه براي خردساالن نيز مناسبسازي وود.
در داستان كين سياوش (فردوسي383 /2 :1386،ت )453تالش گيو براي بازگرداندن كيخسرو
به ايران براي رهايي از گزند تركان ،محتوايي سياسي دارد .پس از كشته ودن سياوش،
ايرانيان در جهت انتقامخواهي ،دمار از تورانيان برميآورند و افراسياب هم به نوبة خود همان
كار را با ايرانيان مي كند .در اين زمان ،كشتار ،تخريب ،وهرسوزي و نابساماني به اوج خود
ميرسد و اوضاع ايران نابسامان ميوود و هفت سال خشکي و قحطسالي رُخ ميدهد .گودرز
به واسطة رؤيايي صادقه درمييابد كه تنها راه رهايي از گزند تركان ،آمدن واه نو ،يعني
كيخسرو از توران به ايران است(همان« .)413 /2،پيداست با آمدن هر واه خوب ،كشور را
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نشاط و وادي فرا ميگيرد ،پيروزي و سرب ندي جاي وکست و خواري ،آباداني ،جاي خرابي
و نظم ،جاي آوفتگي را ميگيرد» (حميديان.)192 :1393 ،
مي توان بدون توجّه به محتواي سياسي داستان ،آن را در قالب داستاني ماجرايي براي
كودكان  10تا  12سال مناسبسازي كرد .چون در اين سنين است كه كودكان «كمكم به
حادثهجويي گرايش پيدا ميكنند و از ونيدن داستانهاي ماجرايي لذّت ميبرند» (پوالدي،
.)176 :1384

در اين داستان ،كودک با په واني به نام گيو آونا ميوود كه براي برگرداندن آرامش به
ايران زمين ،به جستجوي كيخسرو ميپردازد و در اين راه ،سختيهاي زيادي را متحمّل
ميوود تا اينكه پس از گذوت هفت سال ،او را در كنار چشمهاي درخشان در حالي كه
دسته گ ي بر گيسو داوت ،مييابد(فردوسي420 /2 :1386،ت.)423
اين داستان براي بازنويسي مناسب است زيرا در طرح اص ي داستان كه ببارتست از
بازگرداندن كي خسرو از توران به ايران ،منعي براي بازگو ودن براي كودكان وجود ندارد.
همچنين قاب يت گزيدهنويسي و ت خيص نيز دارد.
« ت خيص در اصطالح ادبي ،يعني كوتاه كردن متن اص ي اثري از طريق حذف و خالصه
كردن ،به طوري كه فکر اص ي و وکل اوّليه آن محفوظ بماند» (ميرصادقي .)75 :1395 ،در
روش ت خيص ،اقتباس كننده ،اصل اثر را به ق م خويش مينويسد و با هدف آسانسازي متن
و تسريع در خواندن ،موارد حذفي را جدا ميسازد (جاللي.)51 :1392 ،
 -4-2داستانهاي عاشقانه
طبق نظر محققان تع يم و تربيت ،يکي از مراحل رود بق ي و باطفي كودک ،مرح ة بشق
است كه سن  12سالگي را وامل ميوود (وعاري نژاد 203 :1392 ،و  .)206دخترها دو سال
زودتر از پسرها به ب و جسمي و روحي ميرسند؛ به اين ترتيب رفتهرفته از جهت مواد
خواندني بين س يقه دختران و پسران تمايز ايجاد ميوود .دختران به كتابهاي ماجرايي
توجّه زيادي نشان نميدهند و كمكم به كتابهاي احساسي بالقهمند ميووند (پوالدي،
 .)177 :1384گرچه درون و بيرون ودن از مقولة بشق در ادبيات كودک و نوجوان ،براي
اقتباس كننده ت با توجّه به فرهنگ ايراني ت دووار به نظر ميرسد امّا (جاللي« )133 :1392 ،از
آنجايي كه روند بشق در داستانهاي قومي اكثراً بدينگونه است كه هرگز به حريم روابط
جنسي وارد نميوود و در همانجا متوقّف ميوود» ميتوان اينگونه داستانها را با توجه
به سنّ كودكان مناسبسازي كرد (قزل ايا .)188 :1393 ،
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در واهنامه «تمامي بشقهاي بصر په واني از ماجراي زال ،رستم و بيژن گرفته تا نطفة
بشق ناكامي كه در وجود سهراب به گردآفريد بسته ميوود ،همگي پاک و بر وفق طبيعت
سالم و نيالودة زنان و مردان په وان است» (حميديان .)208 :1393،به بنوان مثال در داستان
باوقانه و باطفي رستم و تهمينه ،ميبينيم كه رستم در جستجوي رخش ،به وهر سمنگان
ميرسد و مهمان واه سمنگان ميوود .واه ،دختري دارد ماهروي و مشکينموي به نام
تهمينه .تهمينه كه در آرزوي ديدار رستم بود ،از او تقاضاي ازدواج ميكند تا خداوند پسري
قدرتمند به او بدهد .همان وب ،به رسم و آيين ،بقد زناوويي آن دو بسته ميوود و دلداده،
به وصل دلدار ميرسد .صبح هنگام ،رستم ،تهمينه را وداع ميگويد؛ امّا پيش از خداحافظي،
مهرهاي به تهمينه مي دهد تا اگر پسري به دنيا آورد ،آن را به بازويش و اگر دختري آورد،
آن را به گيسويش ببندد(فردوسي118 /2 :1386،ت .)125در اين داستان با بشقي پاک روبرو
هستيم كه از توصيف روي و موي معشوق فراتر نميرود« .آنچه مس ّم است ،وجود جوّ حاكم
در اوعار باوقانه در وعر ف ارسي ،همراه با نوبي حُجب و ورم خاص است كه نشانهاي
فرهنگي است» (سالجقه.)220 :1385 ،
در اكثر داستانهاي قومي ،باوق براي وصال به معشوق متحمّل دوواريهاي زيادي مي-
وود .همچنانكه (قزل ايا  )188 :1393 ،زال و رودابه براي رسيدن به هم ،با مشکالتي روبرو
ميووند .نخست آنكه مهراب ت پدر رودابه ت از نژاد ضحّاک است و پيوند خاندان او و دودمان
سام نريمان ،دوواريهايي دارد .امّا سرانجام ،سام به جبران ستمي كه در كودكي بر زال روا
داوته بود ،خواهش زال را ميپذيرد و با ازدواج او و رودابه موافقت ميكند(فردوسي/1 :1386،
201ت .)210امّا زال بالوه بر رضايت پدر بايد رضايت منوچهرواه را نيز ج ب كند .منوچهر
نخست نتوانست سابقة ستم ضحّاک و رنجي كه فريدون براي سركوب كردن وي برده بود را
فراموش كند .پس به سام دستور ميدهد تا به كابل حم ه كند و خاندان مهراب را براندازد.
سرانجام با بيتابي و بيقراري زال ،سام نامهاي به منوچهرواه مينويسد و از او خواهش
ميكند كه به اين وص ت رضا بدهد ،واه نيز ميپذيرد(همان221 /1،ت .)255داستان باوقانة
زال و رودابه به مسائل اروتيک و جنسي ورود پيدا نميكند؛ تنها در يک بيت از اين داستان
آمده است:
همه بود بوس و كنار و نبيد

مگر وير كو گور را نشکريد
(همان)200 /1 ،

كه اقتباسكننده ميتواند در مناسبسازي داستان براي كودكان دوازده ساله ،از اين بيت
چشمپووي كند و آن را در اثر جديد گسترش ندهد.
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در اين داستان ،زال و رودابه ناديده باوق يکديگر ميووند و نديمههاي رودابه ،راه ديدار
او را با دلدار هموار ميسازند .رودابه از بام قصر به زال خوش آمد ميگويد و گيسوان انبوه
از سر ميگشايد تا زال آن را بگيرد و به باالي قصر آيد .پس از اين ديدار ،زال از طريق نديمة
رودابه ،هدايايي به قصر رودابه ميفرستد .سيندخت ت مادر رودابه ت بر رفت و آمد مکرّر نديمه
مشکوک ميوود و به راز رودابه پي ميبرد .گرچه مادر رودابه خود از اين واقعه ،سخت ترسان
وده بود امّا با درايت و نرمي با مهراب سخن گفت و او را آماده پذيرش اين وص ت كرد(همان/1:
186ت.)219

وقتي به فراز و فرود اين داستان باوقانه نگاه ميكنيم ،ميبينيم كه دلي ي براي مناسب
نساختن آن براي كودكان پيشدبستاني و سالهاي نخست دبستان وجود ندارد .به خصوص
كه رابطة خوب مادر و فرزند و احساس مسؤوليتِ توأم با دلسوزي پدر نسبت به پسر را
يادآور ميوود .اين روابط نيک خانوادگي ،حسّ امنيت كودک را تقويت ميكند و به صورت
غيرمستقيم به او آموزش ميدهد كه در سختيهاي زندگي ميتوان به پدر و مادر تکيه و
ابتماد كرد و بهترين و مناسبترين راه حلها را از آنها دريافت كرد.
مقولة بشق را نيز ميتوان در قالب دوستي و مهر و محبّت ،براي سنين الف و ب تعريف
كرد و متناسب با تفکّرات بچّهگانه آنها ،داستان زال و رودابه را ورح داد .بارها در بازيهاي
كودكانة دختر بچّهها ،ديدهايم كه چگونه در نقش بروس و داماد ظاهر ميووند و با همان
تفکّرات كودكانهوان ،سابتها غرق اين بازي مي ووند بدون اينكه به اين مسأله فکر كنند
كه نقش داماد را بايد يک پسر بچّه بازي كند .آنها «مفهوم انتزابي بشق را نه به ويوه
بزرگساالن ب که با ديد كودكانة خود به طريقي با رويدادهاي واقعي زندگيشان ربط ميدهند
تا بتوانند آن را بفهمند» (بهشتيفرد .)113 :1390 ،و هدفشان از اينگونه بازيها اين است كه
در نقش بزرگترها و وخصيتهاي محبوبشان ظاهر ووند تا بدين صورت به آرزوهاي خود
جامة بمل بپووانند.
داستان زال و رودابه ،اوتراكاتي با داستان راپونزل دارد .داستان راپونزل در ادبيات آلمان،
قصّه واهزاده اي با گيسوان بسيار ب ند است كه در برجي در حصار قرار گرفته .په واني بيّار
او را مييابد و به واسطه گيسوان كمندگون وي ،به درون ق عه راه مييابد و پس از آزاد كردن
واهزاده ،با او ازدواج مي كند .راپونزل داستاني نبود كه خالق اص ي آن ،برادران گريم باود
ب که افسانهاي بود كه قرنها در ميان آريايي تبارهاي اروپا و در رأس آن آلمان ،وجود داوته
است و برادران گريم از آن اقتباس كردهاند؛ افسانه مشتركي كه ميان آرياييهاي ايران باستان
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نيز نقل مي وده و حکيم ابوالقاسم فردوسي در قرن چهارم هجري يعني بسيار پيشتر از
برادران گريم ،آن را به وعر درآورده است .با ساخته ودن انيميشن راپونزل ،بسياري از
كودكان جهان از اين في م استقبال كردند و با همذاتپنداري ،خود را به جاي اين واهزاده
گذاوتند و در فراز و فرود داستان با او همراه ودند.
اقتباسكننده ميتواند به ويوه آميغنويسي ،داستان زال و رودابه را با داستان راپونزل
بياميزد و اثر جديدي خ ق كند«.گاه نويسنده به جاي استفاده از يک پيشاثر از دو يا چندين
منبع استفاده ميكند و آن را معيار و مبناي كار خود قرار ميدهد و با آميختن آثار ،اثر
جديدي خ ق ميكند كه برخاسته از ذوق ادبي و تخيّل اوست .در مطالعه و مراجعه به متن
آميغنويسي وده ،در صورت اوراف به متون اوّليه ،مخاطب ،ناخواسته دو يا چند پيشاثر را
به خاطر ميآورد .اين كار ،اندكي به تئوري و ويوههاي كاربردي بينامتنيت 4نزديک است»
(جاللي.)47 :1392 ،

ميتوان داستان زال و رودابه را براي كودكان  12ساله بدون طرح مسائل اروتيک ،بازنويسي
ساده و خ ّاق كرد امّا به تر آن است كه بازنويسي خ ّاق وود تا بالوه بر ساده ودن زبان اثر
كهن ،ساختاري نو نيز پيدا كند .همچنين اين داستان براي هر سه گروه سنّي كودک ،قاب يت
گزيده نويسي ،ت خيص و تصويرگري دارد .براي خردساالن كه توانايي خواندن ندارند ،ميتوان
داستان زال و رودابه را در ق الب تصوير ارائه داد كه در آن صورت ،نووته در آن سهمي ندارد.
و يا اينكه ميتوان هم راه با تصوير ،متني مختصر و كوتاه نيز آورد تا هم زمان كه نووته
توسط والدين خوانده ميوود ،خردسال ،تصاوير كتاب را دنبال كند تا هر جا كه زبان از
توصيف صحنهها و مناظر و ظواهر وخصيتهاي داستاني قاصر بود ،بتواند با ديدن تصاوير
به تمامي زواياي داستان اِوراف پيدا كند« .هر چه سنّ مخاطب بيشتر باود ميتوان سهم
بيشتري به نووته و سهم كمتري به تصوير داد .گروههاي سنّي باالتر ،از دايرة واژگان
گستردهتري بهره ميبرند و ميتوانند توصيفهاي پيچيدهتر را با وکلهاي كمتر دريافت
دارند؛ امّا نبايد پنداوت كه استفاده از تصوير و كتاب تصويري ،در درجة اوّل به دليل محدود
بودن دايرة واژگان كودكان است؛ مسأله اين است كه در اصل ذهن كودكان با تصوير و نگاة
تصويري تناسب بيشتري دارد تا كالم؛ زيرا آنها تصويري ميانديشند» (پوالدي.)200 :1384 ،
تصاويري كه از داستانهاي واهنامه براي كودكان ارائه ميوود بايد جذّاب باود و نشانه-
هاي هويّت ايراني در آن نمايان باود تا كودک بتواند بالوه بر لذّت بردن از داستانها ،خود
س همذات پنداري
را در حال و هواي آن روزگار احساس كند .اين اقدام ،سبب تسريع ح ّ
كودک ميوود .نشانهها ميتواند وامل طرح لباس ايرانيان قديم ،دستبند و تاج واهان و
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واهزادگان ،تزئينات كاخ و هر آنچه كه يادآور زندگي ايرانيان قديم است ،باود.ميتوان
بخشهايي را كه براي گروه سنّي الف و ب مناسب نيست از طريق بازنگري تغيير داد و نقش
سيندخت و زال را در خوشبختي فرزندانشان برجستهسازي كرد.
 -5-2داستانهاي عارفانه
مي توان واهنامه را به ابتبار بخش بزرگي از درونمايههاي داستانهاي آن ،اثري برفاني
دانست .انديشه حاكم بر كلّ واهنامه حاكي از بيابتباري دنيا ،بيحاص ي رنج آدميزادگان
و ضرورت پناهيدن در نيکي و بسنده كردن به خداست (سرّامي.)84 :1392 ،
داستان پايان كار كيخسرو و چارتکبير زدن او به دنيا و ناپديد ودن پر رمز و راز او و
داستان زنداني ودن بزرگمهر به دست انوويروان و رمزگشايي دُرج سر به مُهر ،از داستان-
هايي هستند كه حال و هواي بارفانهوان چندان متراكم و انبوه است كه جز در اين جرگه-
وان نميتوان جاي داد.
داستان بزرگمهر(فردوسي374 /7 :1386،ت )389از اين قرار است كه انوويروان در پي گم
ودن بازوبندش ،به بزرگمهر بدگمان ميوود و او را زنداني ميكند .بزرگمهر معتقد است
كه در زندان ،جايش بهتر از كاخ واه است .پس انوويروان او را در چاهي تاريک و سپس در
تنوري از آهن كه در ديوارة آن ميخ تعبيه كرده بودند ،زنداني ميكند .امّا هر بار ،بزرگمهر
معتقد است كه زنداني اينچنين ،از تختگاه واه بهتر است؛ زيرا دوران زندان به سر ميآيد
در حاليكه دل تاجداران پيوسته با هراس همراه است (همان .)380 /7:بزرگمهر پس از آزادي،
بينايي خود را از دست داد .روزي انوويروان ،بزرگمهر را براي حلّ معماي قيصر كه همانا
رمزگشايي از دُرج سر به مُهر بود ،به كاخ دبوت كرد .بزرگمهر در مسير كاخ به سه زن
برخورد :زني كه ووهر و كودكان داوت و زني كه ووهر داوت امّا فرزند نداوت و زني كه
دوويزه بود .اين سه زن ،او را بر وجود سه گوهر سُفته و نيم سفته و ناسفته در دُرج روميان
رهنمون آمدند (همان.)388 /7:
«حال و هواي برفاني داستان را وقتي حس ميكنيم كه ميبينيم كوري ظاهري بزرگمهر
به بينا يي وگفت اندرون او استحاله يافته است و او بيآنكه با چشم سر ،كسي يا چيزي را
ببيند ،از وجود سه گوهر در صندوقچه روميان آگاه ميوود .سنگينتر ودن ورايط اسارت
بزرگمهر به فرمان واه كه منجر به كمال دروني او ميوود نيز واديهاي برفاني را تدابي
ميكند» (سرّامي.)86 :1392 ،
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به نظر مي رسد كه كودكان در درک مفاهيم برفاني ناتوان باوند؛ امّا نوجوانان در اين
زمينه ،تفاوت بين ممکنها و غيرممکنهاي انتزابي را درک ميكنند (.)Shtulman,2009:299
پس در اين رابطه بايد كمي با احتياط بملكرد همچنانكه نظر آذر يزدي نيز همين است.
با توجّه به بازنويسيهاي آذر يزدي از داستانهاي مثنوي معنوي و منطقالطير ،به نظر
ميرسد وي پيامهاي برفاني را كه براي مخاطباني بزرگسال مناسب است ،در خور فهم
كودكان نميداند .بنابراين تالش كرد با حفظ چارچوب قصّه ،حکايتها را براي كودكان
م موس كند .بدين ترتيب ،قصّههاي برفانيِ سادهنويسي ودة او با وجود وباهت به مأخذ
اص ي ،درونمايههاي متفاوتي را به كودک منتقل ميكند .در واقع ،كودک از اين قصّهها،
تنها درونماية سطحي را در مييابد كه وامل درونمايههاي اخالقي ،اجتمابي ،ديني و
تاريخي ميوود (بارفي ،وعبانزاده 11 :1393 ،و  18و  .)35اقتباس كنندة داستان بزرگمهر نيز
ميتواند به درونماية تاريخي آن بپردازد و آنرا براي كودكان  10تا  12ساله بازنويسي نمايد.
البته نبايد آزار و وکنجه ودن بزرگ مهر در زندان را به تفصيل بيان كند تا مبادا سبب
رنجش كودكان وود .اين داستان براي بازنويسي ،ت خيص و گزيدهنويسي مناسب است.
همچنين مي توان به ويوة بازنگري ،به داستان حلّ معماي قيصر توسط بزرگمهر پرداخت
و آن را برجستهسازي كرد.
در داستان پايان كار كيخسرو (فردوسي327 /4 :1386،ت )371با موضوع نااميد ودن كيخسرو
از جهانداري روبرو هستيم .او پس از وصت سال حکومت و منکوب كردن ستمكاران و به
اطابت در آوردن جهان ،اين نگراني را داوت كه مبادا مثل ضحّاک و جمشيد دچار كبر و
غرور وود پس خ وتنشيني اختيار ميكند و پس از انتخاب لهراسب به پادواهي ،در كنار
چشمهاي ،از ديدهها غايب ميوود (همان .)367 /4:پنج تن از همراهانش نيز كه در جست و
جوي او بودند ،در كوه و در زير برفها مدفون ميووند .ميتوان اين داستان برفاني را با
درونمايهاي ديني و در قالب «انتظار» براي كودكان ارائه داد«.انتظار يکي از بُنمايههاي
باطفي وعر كودک و نوجوان در كشور ماست كه در ج وههاي متعددي ظاهر ميوود .يکي
از م موسترين وکل هاي آن در هيأت انتظار براي ظهور يک منجي يا مص ح اجتمابي يا
مذهبي است» (سالجقه .)288 :1385 ،كيخسرو از جهان واهنامه ،غايب ميوود و كودكان
چون با مهربانيهاي او اُنس گرفتهاند در انتظار او باقي ميمانند تا با بديها مبارزه كند.
«كي خسرو تنها واهي بوده است كه دوران حکومتش پر از بدل و داد بود .بنا به روايت
كتابهاي په وي ،كيخسرو ناپديد ميوود ،ولي نميميرد .او در محلّ مرموزي پنهان است.
وظيفة او به خصوص اين خواهد بود كه گرواسب په وان را در دوران سوويانس بيدار كند
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و در برگزيدن دين زردوتي او را رهنمون باود و سپس از او بخواهد كه ضحّاک را كه به
دست فريدون تا پايان جهان به بند كشيده وده و در هزارة اوويدرماه بند خويش را خواهد
گسست ،از ميان ببرد» (آموزگار 79 :1393 ،و .)81
ميتوان به روش آميغنويسي ،اين روايت و روايتي كه واهنامه از كيخسرو ارائه داده است
را ت فيق كرد و داستاني فراخور هر سه گروة سنّي كودک ارائه داد.
در مناسبسازي داستانهاي واهنامه براي كودكان الزم است به مقولة زبان و نحوة نگارش
نيز توجّه وود .زبان بايد ساده و قابل فهم باود و اگر هدف اقتباسكننده ،آونا كردن كودكان
با لغات كهن ادبيات است ،بايد با دقّت و زيركي اين كار را انجام دهد تا مخاطب را نراند .به
بنوان مثال ،در هر صفحه بيش تر از يک يا دو لغت نباود و در پاورقي ،معناي آن توضيح
داده وود (حسنزاده ،جاللي.)95 :1391 ،
 -6-2داستانهاي اخالقي
تقريب ًا تمامي داستانهاي واهنامه از چاوني پند و اندرز برخوردار است؛ حتّي در البالي
داستانهاي رزمي نيز ميتوان ردّپايي از پيامهاي اخالقي را ديد .مثالً در داستان جنگ بزرگ
كيخسرو( ،فردوسي169 /4 :1386 ،ت )374فردوسي توانسته است از طريق بملكرد قهرمان
داستان ،پيامهاي اخالقي را بازگو كند و اين وظيفه را بر بهدة اقتباس5كننده گذاوته است
كه درونمايههاي اخالقي آن را متناسب با درک كودک ،مناسبسازي كند.
كيخسرو وخصيتي اخالقمدار و پر قدرت است .همچنانكه در اين داستان ميبينيم يک
تنه به جنگ ويده ميرود و با فرّ ايزديش ،در برابر سالح جادويي او پيروز ميوود(همان/4:
 .)205امّا به احترام اينكه ويده ،برادر مادرش بود به رهام دستور ميدهد كه جسد او را با
احترام بشويند و در دخمه جاي دهند (همان .)214 /4:همچنين زمانيكه در تعقيب افراسياب
بود ،به ايرانيان ابالم كرد كه با تركاني كه قصد سازش و ترک جنگ دارند ،نبرد نکنند و
(همان )230 /4:زمانيكه ديوار گنگ دژ به تدبير رستم فرو ريخت ،دستور داد خويشان و
بستگان افراسياب را نيازارند و اموالشان را غارت نکنند (همان.)258 /4:
در داستان جنگ يازده رُخ نيز ،كيخسرو ،په واني بااخالق است .او پس از كشته ودن
پيران ،دستور ميدهد تا با جسدش به احترام رفتار وود (همان .)157 /4:زيرا هر چند پيران
از سرداران توراني بود ،امّا به گواه رستم ،انسان نيکنهادي بود كه در تالش براي نجات جان
كيخسرو ت زماني كه در توران زندگي ميكرد ت كوتاهي نکرد .پيران و كيخسرو هر دو ،نماد
اخالق نيکويند.
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ز تركتتتان همتتته راستتتتي خواستتتتي
(همان)209 /3،

«واهنامه در كل ،ستايش خير و نيکي و نکوهش ورّ و بدي است» (سرّامي .)92 :1392 ،در
برخي از داستانها ،حسادت نکوهش ميوود؛ مثل داستان ايرج و س م و تور و داستان مهبود
و زروان؛ كه در آنها بيسرانجامي حسدورزي به نمايش درآمده است .پارهاي ديگر از داستان-
ها مثل داستان ت خند و گو و داستان بهرام گور و فرويدورد،در مذمّت حرص و طمع است.
چند داستان هم دادگري ،خردمندي ،مهرورزي و نيکوكاري را ميستايد.
يکي از بهترين داستانهاي اخالقي واهنامه ،داستان لنبک و براهام جهود است (فردوسي،
424 /6 :1386ت .)436اين قصّه ،داستان سقّاي فقير جوانمرديست كه با وغل آبكشي ،گذران
روزگار ميكند و مزد اين كار را با ديگران صرف ميكند .روزي ،بهرام خواست تا جوانمردي
او را بيازمايد .پس به مردم دستور داد تا از او آب نخرند؛ آنگاه به صورت ناوناس ،تا سه
وب مهمان او ود .لنبک كه خريداري براي آبهايش پيدا نميكرد با فروختن پيراهن و گرو
نهادن مشک و آالت آبکشي ،براي بهرام خوردني تهيّه ميكرد تا مهمانش در مضيقه نباود.
ثروتمند بخي ي هم در آن وهر زندگي ميكرد به نام براهام .بهرام خواست به صورت ناوناس،
مهمانش وود و او را نيز بيازمايد .امّا براهام گفت به ورط آنكه از او خوردني درخواست
نکند مي پذيرد كه پشت در بخوابد و صبح زود برود .پس بهرام گور دستور داد تا اموال براهام
را به لنبک بدهند و چهار درم نيز به براهام داد كه آن را سرمايه كند و بقيّه دارايياش را به
درويشان بخشيد.
داستان لنبک و براهام از آن جايي كه دربارة موضوبات مربوط به زندگي معمول است و
طرحي ساده دارد ميتواند مورد توجّه هر سه گروه سنّي كودک قرار بگيرد.
در اين داستان ،كودكان با آيين جوانمردي آونا ميووند« .جوانمردي و فتوّت از خصايل
نيکو و پسنديدة ايرانيان آزادهاي است كه از ديرباز بر مبناي آن به دستگيري فروافتادگان،
مبارزه ب يه بيداد و ايجاد مساوات و خ وص در انديشه و گفتار و كردار خود پرداختهاند .اين
آيين ،ريشهاي بس ديرپا دارد كه ميتوان پيشينة آن را تا زماني كه آيين مهرپرستي در اين
مرز و بوم رواج داوته ،باز پس برد» (صارمي ،نوري.)2 :1391 ،
الزم است اقتباسكننده ،توجّه داوته باود كه در ارائه داستانهاي اخالقي به كودكان،
ورايط سنّي آنها را نيز در نظر بگيرد« .داوري خردساالن درباره خوب و بد متّکي به تشويق
و تنبيههاي والدين و اطرافيان است» (پوالدي .)172 ،1384 ،امّا كودكان  7تا  9ساله ،خوب و
بد و درست و غ ط را بهتر ميوناسند و سعي ميكنند استانداردهاي خوب بودن را ربايت
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كنند .كودكان در سن  10تا  12سالگي ،توان تشخيص خوب و بد را به خوبي پيدا ميكنند
و انضباط و تصحيح ودن را ميپذيرند ( .)Spellings,2005:9,11,14آگينا بارتو ،وابر مشهور
روسي در مورد اهميت پيامهاي اخالقي در اوعار كودكان معتقد است كه نتيجهگيريهاي
اخالقي كه اطفال از وعرها ميكنند تا آخر بمر با آنان باقي ميمانند(بارتو.)206 :1372 ،
ال طرح مسائل اخالقي را در برصه ادبيات كودكان به موضوبي بحثانگيز بدل
آنچه كام ً
ميكند ،ربايت مرز روونگري ،اطّالع و القاست .اينكه كودک در معرض انديشههاي اخالقي
قرار بگيرد ،في نفسه نکتة منفي نيست ،ب که مشکل از آنجا آغاز ميوود كه هر كس بخواهد
كودک كمتجربهاي كه تازه قرار است قدرت قضاوت دربارة مسائل و تشخيص سره از ناسره
را از خالل همين كتابها بياموزد ،رو در رو با انديشهاي جبري و بستهبندي وده قرار بدهد
(قزل ايا  .)253 :1393 ،بنابراين الزم است اقتباسكننده ،ارزشهاي اخالقي و انساني نهفته در
ال غير
داستان را در معرض وناخت كودک قر ار دهد و به او اجازه دهد تا به ويوهاي كام ً
مستقيم به نتيجة دلخواه دست يابد« .به همين جهت ،رويكردهاي متفاوتي در رابطه با
ارائه مسائل اخالقي در قالب داستان به كودكان وجود دارد و از آنجا كه اخالق ،انتزابي
است ،ورود و طرح مسأله در اين زمينه كار آساني نيست» (.)Johnson,Harris,1994:29
امروزه ،اغ ب نويسندگان كودک و نوجوان بر اين باورند كه نبايد مستقيمگويي كرد .زيرا
مستقيمگويي انديشه ،كودک را مق ّد محض بار ميآورد و از تفکّر و تأمّل و تشخّص فردي
دور ميكند(وکرانه.)123 :1392 ،
داستان لنبک و براهام جهود ،نکوهش خساست و گداطبعي و تشويق بخشندگي و جوان-
مرديست .اقتباسكنندهاي كه قصد دارد اين داستان را مناسبسازي كند نبايد به نتيجه-
گيري بپردازد ب که بايد نتيجهگيري اخالقي داستان را بر بهدة خود كودک بگذارد .ميتوان
اين داستان را با بازنويسي ،گزيدهنويسي و ت خيص مناسبسازي كرد .همچنين بهتر است
براي خردساالن به ويوة بازنگري ،تنها جوانمردي لنبک برجستهسازي وود؛ زيرا آنها
ک تنبيه سنگيني كه پادواه براي براهام بخيل در نظر گرفت را ندارند و آن را
توانايي در ِ
نوبي ظ م از سوي بهرام گور ت قّي ميكنند.
نتیجهگیري
داستانهاي واقعگراي واهنامه مجموبهاي از تجربههاي بشري را در اختيار كودكان
ميگذارد و با مشاركت دادن كودک در گير و دارهاي باطفي و فراخواندن احساس و همدردي
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او با وخصيتهاي داستان و سرگذوت آنها ،انديشه و پيام خود را منتقل ميكند .از بين
داستانهاي رزمي ،تنها آن دسته كه ورح حال يک يا چند وخصيت قهرمان است ،ميتواند
كشش الزم براي ج ب توجّه كودكان هفت تا دوازده سال را داوته باود .قهرمان داستان با
كارهايي كه انجام ميدهد ،محتوايي ماجراجويانه به داستان ميدهد و كودک را به ونيدن
داستان ترغيب ميكند .اقتباسكننده نيز ميتواند پيامها را از طريق بملكرد قهرمان داستان
براي كودک بازگو كند .در مورد داستانهاي تاريخي ميتوان گفت كه چون اين داستانها
از ويژگي سرگرمكنندگي برخوردارند ،مي وود برخي از آنها را به واسطة محتواي اخالقي،
تربيتي ،اجتمابي و ديگر موضوباتي كه به نحوي با دنياي كودک و خواستههاي او ارتباط
دارد ،براي دبستانيها و در برخي موارد نادر براي خردساالن مناسبسازي كرد .همچنين
مي دانيم كه از هفت سالگي ،روابط اجتمابي به تدريج گسترش مييابد بنابراين ميتوان
كودكان را با آداب و رسوم و سنن و معتقدات و فرهنگ قومي و م ّي كه در واهنامه نهادينه
وده ،آونا كرد .حتّي تعداد انگشتوماري از داستانهاي سياسي را ميتوان با درونمايههاي
متفاوتي از جم ه ،اجتمابي به كودک ارائه داد به طوري كه بيوباهت به مأخذ اص ي نيز
نباود .داستانهاي باوقانه واهنامه نيز چون به حريم روابط جنسي وارد نميووند ،ميتوان
آنها را براي كودكان  12ساله مناسبسازي كرد .گاهي نيز ميتوان مقولة بشق را در قالب
دوستي و مهر و محبّت براي سنين پايينتر تعريف كرد؛ همچنانكه در داستان باوقانة زال
و رودابه ورح آن گذوت.
در مورد داستانهاي واهنامه كه گونهاي برفان درآن وجود دارد ،چون درخور فهم كودكان
نيست ،اقتباسكننده ميتواند درونمايههاي سطحي داستان را كه وامل درونمايههاي
اخالقي ،اجتمابي ،ديني و تاريخي ميوود ،به كودک ارائه دهد .اين درونمايهها بيوباهت
به مأخذ اص ي نيست .داستانهاي اخالقي واهنامه نيز با ارزشهاي انساني كه در آن نهفته
است ميتواند در معرض وناخت كودک قرار گيرد به ورط آنكه به كودک اجازه داده وود
ال غيرمستقيم به نتايج اخالقي داستان دست يابد.
تا خود به ويوهاي كام ً
پس از نيازسنجي ،اقتباسكننده ميتواند با بهرهگيري از ويوههايي چون بازنويسي،
بازآفريني ،آميغنويسي ،بازنگري ،ت خيص و گزيدهنويسي ،داستانها را با تصويرپردازي
مناسب براي كودكان ارائه دهد تا آنها به راحتي بتوانند با داستانها ارتباط برقرار كنند و
با درک پيامهاي متن كهن واهنامه ،از ونيدن و خواندن آنها لذّت ببرند.
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پينوشتها
 -1از بهد بهمن ،مقدّمات ورود به بصر تاريخي آغاز ميوود (صفا.)221 :1387 ،
 -2گازري :جامهوويي
 -3بر اساس تئوري رود پياژه ،كودكان هفت تا يازده ساله در مرح ة بم يات بيني قرار دارند.
طيّ اين مرح ه ،كودک بر مفاهيم انتزابي و منطقي تس ّط مييابد (واهآبادي.)38 :1385 ،
 -4بينامتني :بينامتني يا ميانمتني از رابطهاي صحبت ميكند كه ميانِ متني با متن يا متنهاي
ديگر وجود دارد ،چنين رابطه اي در چگونگي فهم متن مؤثر است ،متني كه يادآور خصوصيتي از
متن يا متنهاي ديگر است يا كيفيتي از آنها را در خود جاي ميدهد (ميرصادقي.)50 :1395 ،
 -5اقتباس يا بازنگاري يعني نووتن اثري از روي اثر ديگر (ميرصادقي .)26 :1395 ،اين پيشاثر
ميتواند هر نوع متن مکتوب ،مصوّر ،يا هر آنچه كه در فرهنگ وفاهي منقول قرار گرفته و در
جريان خ ق دوباره از آن استفاده ميوود ،باود (جاللي.)36 :1392 ،
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ساختارشناسی داستان رستم و اسفنديار و توازن قدرت در انديشۀ سیاسی
ايران باستان
سامان قاسمي

فیروزآبادي

استاديار گروه ايرانوناسي دانشگاه ميبد ،ميبد ،ايران(نويسندة مسؤول)
پیمان

اسحاقیه

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،يزد ،ايران
تاریخ دریافت1400/4/17 :
تاریخ پذیرش1400/7/24 :

چكیده
در داستان رستم و اسفنديار واهد نبرد دو په وان نامي هستيم كه يکي بر اين باور
است كه «نبيند مرا زنده با بند كس» و ديگري به صراحت ميگويد «نباود ز بند وهنشاه
ننگ» .آنچه فرجا ِم ناگزي ِر داستان را به نبرد اين دو په وان ميكشاند ،تفاوت نگاه آن دو
به نهاد واهي و نهاد په واني است كه يکي برخاسته از سنت ايران پيشزرتشتي و ديگري
برگرفته از اصالحات زرتشت است .در اين مقاله با روش ساختارگرايي جايگاه نهاد په واني
و مناسبات آن با نهاد واهي در دو سنت پيشلهراسپي و لهراسپي-گشتاسپي بررسي
ميوود .از ويژگيهاي مهم نهاد په واني در سنت پيشلهراسپي وجود خاندان نيرم به
بنوان نمايندة گوهر په واني ،ابتبار اقناعكنندة هويت په واني ،استقالل و آزادي په وان،
وساطت ميان واه و مردم ،نظارت بر دادورزي نهاد واهي و محدودكردن قدرت واه را
ميتوان برومرد .در سنت لهراسپي-گشتاسپي په وان متع ق به خاندان واهي است ،هويت
معتبري ندارد و دستبسته و مطيع مط ق فرامين است و نقشي جز جنگيدن زير درفش
واه ندارد .در مقابل اين نهاد ،نهاد واهي اقتداري نامحدود دارد و هيچ نهادي براي نظارت
ghasemi @meybod.ac.ir
molana32@yahoo.com
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بر بملكرد واه و تحديد آزمنديهاي او تعريف نشده است .به نظر ميرسد سنت لهراسپي-
گشتاسپي محصول اصالحاتي است كه وخص زرتشت يا موبدان به نام زرتشت انجام
دادهاند.
واژگان کلیدي :توازن قدرت ،ايران باستان ،په وان ،واه ،رستم و اسفنديار.
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مقدمه
داستان رستم و اسفنديار ،غمنامة برخورد دو په وان ايراني است كه هركدام پيش از
مواجهه با هم دست توانايي در پشتيباني از اين سرزمين داوتهاند و در دورة وکوه خود
نماد په واني به حساب ميآيند .در اين مواجهه نيز اگرچه يکي كشته ميوود و ديگري
زنده ميماند؛ سهم هر دو سوي نبرد چيزي جز وکست نيست .دربارة اين كه اين داستان
بازگوكنندة چه گرهي در تاريخ و فرهنگ ايران است ،سخن بسيار رفته است .ترس
گشتاسب است كه اين دو په وان نامدار ايرانزمين را به ورطة نبرد ميكشاند ،يا طمع
اسفنديار يا غرور رستم يا دست سرنووت؟ نگارنده بر اين باور است كه با بررسي ساختار
داستان و قياس تقابلهاي وخصيتي دو سوي نبرد يعني رستم و اسفنديار به گره كورتري
دست خواهيم يافت كه محصول يکي از اصالحات دين زرتشت در فرهنگ پيشزرتشتي
ايران باستان است .اين گره رويارويي اين دو په وان را ناگزير ميكند؛ به اين معنا كه وجود
اين دو په وان يا اين دو رويكرد به په واني كه يکي محصول انديشة پيشزرتشتي است و
ديگري محصول اصالحات دين زرتشت ،جمعپذير نيست و ناگزير يکي بايد حذف وود؛ اما
ال كل نظام سياسي و اجتمابي ايران را به مخاطره ميافکند.
اين مواجهه بم ً
پیشینۀ پژوهش :امينيپور و ابومحبوب در مقالة «بررسي آيين ومني و ساير جادوها
در داستان رستم و اسفنديار» به بررسي تقابل دو نيروي فرامادي و سحرآميز ميپردازد كه
يکي به رهنموني زرتشت پيامبر ،اسفنديار را رويينتن كرده است و ديگري به رهنموني
سيمر  ،ضعف او را آوکار ميكند .قادري و رحيمي در «برادركشي مقدس :نمايي از
هماننديها در رستم و اسفنديار و پيرمرد و دريا» كنشگر اص ي داستان را رستم ميداند.
اين رستم است كه در فرجام زندگي ،نيرومندترين همآورد خود را همچون برادري
فرامي خواند تا با او در پيوندي فرخنده به يگانگي برسد اما آزمندي اسفنديار مانع از اين
پيوند ميوود و داستان را به مرگ غمبار اسفنديار منجر ميكند .نبيلو در مقالة «بررسي
داستان رستم و اسفنديار بر مبناي ديدگاه ك ود برمون» ابعاد روايي داستان را بررسي
ميكند و اسفنديار را كنشگر اص ي و رستم را كنشپذيري معرفي ميكند كه در پايان
ناگزير از كنشگري ميوود .حياتي در مقالة «بررسي داللتهاي ضمني گفتوگو در
داستان رستم و اسفنديار از ديدگاه ب م معاني» به بيان مطالب ارزومندي از مضامين
مستور در كالم وخصيتهاي داستان ميپردازد و نکات درخوري را از منويات اين
وخصيتها آوکار ميكند .حسيني و محمدزاده در مقالة «بررسي ساختار تقابل رستم و
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اسفنديار در واهنامه بر اساس نظريه تقابل لوي استروس» ابتدا تشابهاتي را كه بابث
ميوود رستم و اسفنديار همسنگ هم در دو كفه ترازو مقابل ووند ،بيان ميكنند و سپس
به تضادهايي كه اين دو را به چالشي ناگزير ميكشاند ،ميپردازند .په واننژاد و ايزدي در
مقالة «تجزيه و تح يل ساخت كالن حماسة رستم و اسفنديارِ واهنامة فردوسي بر اساس
ب لباو و والتسکي» مقدمه ،روند ،ارزيابي و پايانبندي روايت اص ي و چند روايت فربي
قال ِ
داستان را بررسي ميكند .بيرانوند و ديگران در مقالة «تح يل تعارض و مذاكره در داستان
رستم و اسفنديار واهنامه» تعارضات رستم و اسفنديار و راهكارهاي هريک در برخورد با
اين تعارضات و نقش سايرين در وکلگيري يا حل تعارض را بر اساس الگوهاي مديريت
تعارض تح يل ميكنند .نصرال هي و جنگ ي در مقالة «تح يل روانوناسي اسطورة قهرمان
و رويينتني در داستان رستم و اسفنديار بر اساس نظريههاي آدلر و رادن» وخصيتهاي
رستم و اسفنديار را بر اساس دورة دوق وها در سير تحول وخصيت قهرمان تح يل و
رفتارهاي اسفنديار را از نظر روانوناسي فردي كه از سوي خانواده طرد وده است ،واكاوي
ميكنند .دزفوليانراد و امنخواني در مقالة «ديگري و نقش آن در داستانهاي واهنامه»
به بحث ابتباربخشي يا انکار ديگري در داستانهاي واهنامه ميپردازد و از اين منظر
داستانها را به سه دستة حماسه ،تراژدي و غمنامه تقسيم ميكند .داستان رستم و
اسفنديار نمونة تراژدي است كه در آن ديگري ابتبار دارد و باب گفتوگو ميان دو طرف
نزاع باز ميوود .ويباني اقدم در مقالة «نقش الگوهاي گفتوگويي و نظام نوبتگيري در
رزمنامة رستم و اسفنديار» آغاز مکالمه ،كيفيت و كميت آن و جهتدهي موضوع گفتوگو
را تحت تأثير جايگاه واهي و په واني رستم و اسفنديار تح يل ميكند .رضايي دوت ارژنه
و مصطفايي كرم کي در مقالة «نقد و بررسي داستان گشتاسب بر اساس نظرية توهم
توطئه» رويارويي رستم و اسفنديار را نتيجة ترس گشتاسب از توهم توطئة اسفنديار و
رستم ميدانند .كرمي و حيدري در مقالة «گفتوگو و روابط قدرت در داستان رستم و
اسفنديار» با تح يل مکالمات رستم و اسفنديار به ويوة كاربردوناسي زبان نحوة وکلدهي
گفتمان قدرت به زبان و تأثير س س همراتب منزلت و قدرت در توليد واحدهاي زباني را
بررسي ميكند .كيوانفر ،بادلزاده و فخري در مقالة «وفق اهورايي اهريمني اسفنديار
تح يل داستان رستم و اسفنديار در واهنامه فردوسي» پرهيز رستم از نبرد را بازتاب
روحية ص ح ط ب ايراني معرفي كرده ،نبرد فرجامين را محصول آزمندي ،وهرياري و
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تکيهگاه صوري انديشة ديني دروغين اسفنديار ميدانند .ويرخدا ،خ يلال هي و فروزانفر
در مقالة «واكاوي گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفنديار از منظر فوكو» سخنان،
مواضع و كنش هاي گشتاسپ ،اسفنديار و رستم را بر اساس نظرية تح يل گفتماني فوكو
تح يل ميكنند .مالمير در مقالة «ساختار داستان رستم و اسفنديار» به اين نتيجه ميرسد
كه برخورد رستم و اسفنديار برخورد ناگزير دو برداوت جمعناپذير از په واني است .نگارندة
مقالة حاضر نتيجة مقالة تيمور مالمير را ميپذيرد و در ادامه قصد دارد اين دو برداوت از
په واني را بر اساس وخصيت اين دو په وان تشريح كند و تأثير اين دو رويكرد را در نظام
سياسي ايران باستان بازنمايد و دالي ي براي اين تغيير برداوت در فرهنگ سياسي ايران و
وکلگيري اين داستان ارائه دهد.
مسألة اص ي اين پژوهش اين است كه ف سفة نهاد په واني در ايران باستان چيست و
چه نقشي در ساختار سياسي داوته است.
روش پژوهش :روش پژوهش ساختارگرايانه است .ساختارگرايي در يک نگاه ك ي
رووي ب مي است كه به بررسي مناسبات دروني بناصر سازندهي يک وکل ميپردازد
(احمدي )1/180 :1370،و به تعبير لوياستروس به جاي اين كه پديدهها را به صورت
واحدهاي تک و جدا افتاده از يکديگر در نظر بگيرد ،از نظام يا ساختاري نهايي صحبت
ميكند كه پديدهها همچون بناصري در آن با يکديگر مناسبت مييابند (احمدي:1370،
 .)1/184رويكرد ساختارگرايي بر اين آگاهي بنيادين استوار است كه معنا نه در اجزاء ب که
در رابطة آنها به بنوان بخشي از يک نظام يافت ميوود (اسکولز .)18 :1393،با اين مقدمات
براي درک معناي يک داستان به جاي بطف توجه به بناصر داستاني بايد در پي كشف
يک نظام نشانه اي بود كه مناسبات بناصر داستاني در اين نظام آوکار ميوود و منطق
داستان را هويدا ميكند .يکي از موضوبات مورد بالقة ساختارگرايان وناخت دوگانهها
است .گرماس معتقد بود كه هر روايتي ،داستان كنش بين دوگانههاي پس زمينة ذهن
ماست كه وخصيت پيدا كردهاند (اسکولز.)147 :1393 ،
تيمور مالمير داستان رستم و اسفنديار را مبتني بر وجود دوگانههايي مانند دو په وان
پير و جوان ،دو پايتخت و مركز ،دو راه ،دو مادر ،دو مركز ثقل ديني (زرتشت و سيمر ) و
 ...تفسير ميكند و به بنوان زيرساخت اين تقابلها به تقابل دو رويكرد به په واني كه
نمايندة يکي رستم است و نمايندة ديگري اسفنديار ميرسد (مالمير.)184-163 :1385،
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نگارندة اين مقاله بر اين باور است كه رستم و اسفنديار ،هر كدام به يک نظام نشانهاي
تع ق دارند كه يکي پيش زرتشتي است و ديگري زرتشتي .تقابل رستم و اسفنديار در واقع
تقابل اين دو نظام نشانهاي است .در هر يک از اين نظامها تقابل نهاد پادواهي با نهاد
په واني زيرساخت داستان را وکل ميدهد .لذا در طول اين مقاله دو نهاد واهي و په واني
و مناسبات اين دو نهاد در دو نظام پيشزرتشتي و زرتشتي بررسي ميوود و وخصيت،
نقش و بملكرد رستم و اسفنديار در اين دو نظام مورد تح يل قرار ميگيرد.
بحث و بررسي
 -1اصالحات زرتشت
اديان هندوايراني مبتني بر دو بنيان ثنويت و نظام طبقاتي سه كنشي بودهاند .در هند
تضاد ميان ايزدان كنش اول به سركردگي ورونه كه حافظ نظم كيهاني يا رته است و ايزدان
كنش دوم به سركردگي ايندره كه گاه مخل اين نظم است ،به وضوح ديده ميوود؛ اما در
متن كهن ريگودا اين دو گروه همزيستي دارند .اگرچه اين همزيستي مسالمتآميز نيست،
از هر دو گروه به موازات هم ط ب حاجت ميوود (موله .)54 :1386،حاجتمندي مردم از
اين هر دو گروه ايزدان به ب ت نقش و اهميت اين هردو گروه متضاد در بقاي كيهان و
زندگي مردم آن زمان است .چنان كه جانستون ميگويد :اديان چندخدايي مبتني بر اين
باور هستند كه آفرينش و حفظ نظم كيهاني مست زم همكاري چند نيروي مخت ف و گاه
متضاد است .در اين اديان فرآيند كيهاني بر پاية كنش و واكنش نيروهاي همگرا و واگرا
تصور ميوود (جانستون.)42 :1394،
در ايران نيز اين دو بنيان «ثنويت» و «نظام طبقاتي سهكنشي» ديده ميوود؛ اما
جهت گيري آن پس از جدا ودن فرهنگ ايراني و هندي از هم به گونهاي متفاوت از هند
پيش ميرود .جهتيابي خاص دين ايراني مبتني بر «بزرگداوت زندگي در صورتهاي
مخت ف آن و محکوميت بيچون و چراي تخريب ،حمايت از باروري و ارزشيابي ثروت
است» (موله .)56 :1386 ،در اين نظام واه ،موبد و كشاورز به ب ت نقشي كه در آباداني و
ايجاد ثروت دارند ،مقام خود را مييابند اما ارتشتار يا دستكم مرد جنگي آزاد كه معاوش
از جنگ است ،مورد پذيرش نيست (موله.)61-58 :1386 ،
به نظر ميرسد تغييري كه ماريان موله در سنت ايراني تشخيص داده است ،بايد مربوط
به سنت زرتشتي باود؛ چنانكه دومزيل ميگويد نظام چندخدايي ،اخالقيات مخت ف
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اجتمابي را رقم ميزند .به نظر ميرسد در ايران باستان طبقات مخت ف اجتمابي ،خدايان
متع ق به طبقة خود را ميپرستيدند و اين بابث ميود كه در سطح جامعه نيز هنجارهاي
متفاوتي بر هر طبقه حاكم باود .به ويژه جوامع جنگجويان ،گذوته از خدماتوان به
هنگام نبرد ،به هنگام آوتي ،خشمگين و پرخاوجو بودند و ماية ناآراميِ دينمردان و
دامپرورتكشاورزان را فراهم ميآوردند (دومزيل .)160 :1383،آيين مزدايي با قانونِ يکدست
و همگانيِ يک ايزد بزرگ ،هماهنگي اخالقيات گوناگون را جايگزين تنوع هنجارهاي طبقات
مخت ف اجتمابي ساخت (دومزيل.)160 :1383،
نيبرگ قائل به اين است كه ايزد هر طبقه اجتمابي« ،مجموبة هواداران» يا «محافل
رازآموزان» خود را داوته است .او جنبش زرتشتي را نتيجة دومني «انجمن هواداران
گاثا» با دو انجمن هواداران ميترا و وايو ق مداد ميكند (دوونگيمن .)239 :1385،در اين
جنبش تنها اهورامزدا «پروردگار دانا» و اطرافيانش قابل پرستشاند .اوست كه نور و تاريکي،
آسمان ،زمين ،حركت جهان و لحظات روز را آفريده است» (دوونگيمن.)195 :1385 ،
پس اين نکته كه در مقطعي از تاريخ ايران ،ايزدان جنگاور و طبقة جنگاوران كه از
جايگاه ويژهاي برخوردار بودهاند ،محدود ميووند و از مقام خود تنزل مييابند ،مورد
توافق هر چهار پژوهشگر است؛ ماريان موله آن را منتج از سنت ايراني و دومزيل ،نيبرگ
و دوونگيمن آن را محصول اصالحات زرتشت ميدانند.
در هر صورت اين مقاب ه با طبقة جنگاوران كار آساني نيست .در نظام ثنوي انديشة
ايراني ،كيهان همواره مورد تهديد اهريمن و نيروهاي ويرانگر ديوهاست و مراقبت از كيهان
و راندن ديوها خويشکاري ايزدان جنگاور است .زرتشت براي جبران اين نقيصه اسطورة
«مرد پرهيزگار» را مي سازد و مقاب ه با اهريمن و راندن او را به بهدة اين وخصيت كه از
جنس موبدي است ،ميگذارد (قاسمي فيروزآبادي)231-229 :1399،؛ همچنين استقالل طبقة
جنگاوران را ميگيرد و ايشان را مطيع فرامين اهورامزدا ميكند« .از نظر ايزدوناسي و
وايد از نظر اجتمابي ،بايد با جنگجويان سنتي انساني و ايزدي مقاب هاي بس بزرگ و
دووار انجام ميود .مسأله ،استقرار مجدد آنان در خدمت دين بهي بود .به ببارت ديگر
بايد نيرو و دليري جنگجويان ،حفظ و استقاللوان از آنان ستانده ميود» (دومزيل :1383
161ت.)160

براي اين كار نقش ايندره به بنوان ايزد رامنشدني و بزهكار جنگ در اساطير هندوايراني
بين ايزدان ميترا و بهرام تقسيم ميوود (دومزيل .)161 :1383،در كردار اين ايزدان ،ورجكاري
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اژدهاكشي ايزدان جنگجو كه نقش مهمي در كيهانآفريني است ،حذف وده است
(دوونگيمن )232 :1385،و تنها نقشوان نابودكردن مخالفان و سركشان است (دومزيل:1383،
 .)161با اين كار ايزدان جنگاور اهميت ذاتي خود را در كيهانآفريني از دست ميدهند و
آفرينش كيهان به وخص اهورامزدا نسبت مييابد و جنگاوران براي دفاع از اين كيهان
اهوراآفريده به خدمت اين يگانه ايزد متعال منصوب ميووند.
نتيجة اجتمابي اين تغيير جهانبيني اين است كه در دورهاي از تاريخ ايرانزمين نهاد
په واني استقالل و قدرت خود را از دست ميدهد و به بند نهاد پادواهي درميآيد .اين
تغيير به تعبير موله منشأ در اهميت آباداني و سروت ويرانگر جنگ دارد و به تعبير
دومزيل به منظور محدود و آرام كردن جنگاوران و به تابعيت درآوردن ايشان از هنجارهاي
اجتمابي مورد پسند نهاد فرمانروايي و مردم ابمال ميوود .نگارنده اين تغيير را متأثر از
اصالحات زرتشت و آوتي ناپذيري او با گوهر تاريکي كه نيمي از سروت په وان را تأمين
ميكند ،ميداند (قاسمي فيروزآبادي.)231-229 :1399،
 -2نهاد پهلواني
اگر حماسة م ي ايران را م ّد نظر قرار دهيم به نظر ميرسد نهاد په واني و اسطورة
په وان خردمند ريشهاي بميق و كارآمد در فرهنگ ايران پيشزرتشتي داوته است كه
وايد بتوان نقش و اهميت اين نهاد را تا دورة اوکاني و پيش از وکلگيري پادواهي ديني
ساسانيان پي گرفت .ديک ديويس با طرح اين مسأله كه واهنامه بر خالف آنچه از نامش
برميآيد روايت فرمانبري از حاكم مط ق نيست ،ب که روايت تقابل قدرت و به تعبيري
روايت نافرماني و بصيانگري است ( ،)75-51 :1396مينويسد چيزي كه در ذات واهنامه
است ،پيچ و خم رابطهي پادواه-په وان است ( .)89 :1396در ادامة اين مقاله سعي ميوود
ويژگيها و كاركردهاي نهاد په واني و ارتباط آن با نهاد واهي در دو دورة پيشلهراسپي و
لهراسپي-گشتاسپي بررسي وود.
 -1-2استقالل پهلوان
اگرچه وکلگيري طبقات اجتمابي به دورة جمشيد بازميگردد ،پيش از دورة منوچهر
ما با نهاد مستق ي به نام په واني مواجه نيستيم ،واه است كه نقش په وان را هم ايفا
ال نهاد مستقل په واني
ميكند .در مج س تاجگذاري منوچهر و با خطابة سام است كه بم ً
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وکل ميگيرد و نقش واه-په وان سابق به دو فرد جدا از هم تع ق ميگيرد ،يکي واه و
ديگري په وان (رادفر و قاسمي فيروزآبادي.)71 :1391 ،
جهتتتانپه وان ستتتام برپتتتاي خاستتتت
تو وستتي بته ومشتير هنتدي زمتين
ازيتتن پتتس همتته نوبتتت ماستتت رزم

چنتتين گفتتت كتتاي خستترو داد و راستتت...
بتتتته آرام بنشتتتتين و رامتتتتش گتتتتزين
تتتو را جتتاي تختتت استتت و بگمتتاز و بتتزم
(فردوسي)163 /1 :1389 ،

اين گفت وگوي سام و منوچهر ،يکي از نسل نيرم و ديگري از نسل فريدون در واقع
تقسيم قدرتي است ميان دو خاندان كه يکي از گوهر په واني است و ديگري از گوهر
ن پس از اين ،نژاد
واهي .از اينجا خاندان سام پيشواي په وانان ميووند[ ]1و تمام واها ِ
از فريدون دارند .انتساب اين دو نهاد به دو خاندان مجزا تصويري ذاتي و گوهري از اين دو
كنش ميسازد و مرزي ناگذر بين آن دو ايجاد ميكند .ناگذر بودن اين مرز احساس امنيت
و ابتمادي را بين اين دو نهاد قدرتمند ايجاد ميكند كه با وجود تضادهايي كه با هم
دارند اطمينان حاصل كنند كه هيچيک قصد يا امکان حذف ديگري و تصاحب جايگاه او
را ندارد.
سنت لهراسپي بدون توجه به اهميت و كاركرد تمايز گوهري واه و په وان در مناسبات
قدرت ،به قصد در اختيار گرفتن نهاد په واني ابتدا خاندان نيرم را از گفتمان سياسي حذف
ميكند ،سپس جهانپه وان و سپاهساالر را از خاندان خود برميگزيند .لهراسپ سپاه-
ساالري را به زرير و واهي را به گشتاسپ ميدهد كه هر دو از فرزندان او هستند
(مالمير .)173 :1385،پس از مرگ زرير نيز جهانپه واني به اسفنديار ،فرزند واه گشتاسپ
ميرسد.
در زراتشتنامه آمده است گشتاسپ چهار خواسته از زرتشت دارد كه زرتشت ميخواهد
يکي را براي خود برگزيند و سه تا را براي سه نفر ديگر .گشتاسپ وراب را خود برميگزيند
تا جايگاه خود را در جهان ديگر ببيند ،بوي به جاماسب ميرسد و داراي همة دانشها
ميوود ،انار اسفنديار را رويينتن ميكند و وير به پشوتن بمر جاودان ميدهد (زرتشت
بهرام پژدو .)77 :1338 ،ماريان موله اين چهار بنصر را مرتبط با چهار طبقة اجتمابي در ايران
باستان ميداند؛ وراب نمايندة مقام س طنت است ،بوي يا گل نمايندة روحانيت ،انار نمايندة
جنگاوري و وير نمايندة كشاورزي و دامداري (موله.)421 :1395،
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جالب اين جا است كه فقط مقام موبدي است كه بيرون از خاندان گشتاسپي است و
نمايندگان سه طبقة پادواهي ،جنگاوري و اقتصاد ،به ترتيب وخص واه و دو پسر او
هستند .يعني نهادي كه بيرون از خاندان واهي قرار ميگيرد و ميتواند به بنوان نهادي
مستقل توازن قدرت را برقرار كند ،خود جزو نهاد فرمانروايي است[ ]2و هيچ نهاد قدرتي
بيرون از حوزة فرمانروايي وجود ندارد كه قدرت حاكم را محدود كند .در بخش نهاد
موبدي نقش جاماسپ را با نقش په وان سنتي در ارتباط با واه قياس خواهيم كرد.
در دورة گشتاسپي كه نهاد په واني را نيز خاندان واهي تصاحب ميكند ،هنوز خاندان
نيرم برقرارند و اگرچه ارجابي به ايشان نيست ،نهاد په وان مستقل را نمايندگي ميكنند.
يکي از موضوبات پررنگي كه در رجزخوانيهاي اسفنديار در برابر رستم ديده ميوود،
تحقير خاندان رستم است و بازنمودن اين كه ايشان هرچه دارند از بخشش و كرامت واهان
و نياكان اسفنديار است .در مج سي كه رستم مهمان اسفنديار است ،كرسي رستم را سمت
چپ اسفنديار ميگذارند .رستم ناخرسند از اين بيحرمتي ،بر هنر كه به معناي رزمآوري
است و گوهرش تأكيد ميكند.
هنتتتر بتتتين و ايتتتن نتتتامور گتتتوهرم

كتتتتته از تخمتتتتتة ستتتتتام گنتتتتتداورم
(فردوسي)343 /5 :1389 ،

اسفنديار هم در پاسخ اينگونه آغاز ميكند كه
متتتن ايتتتدون ونيدستتتتم از بختتتردان
كتتته دستتتتان بتتتدگوهر از ديتتتو زاد

بزرگتتتتتتان و بيتتتتتتداردل موبتتتتتتدان
بتتته گيتتتتي فتتتزون زيتتتن نتتتدارد نتتتژاد
(همان)344 :

و به اينجا ميرساند كه
خجستتتته بزرگتتتان و وتتتاهان متتتن
ورا بركشتتتتتيدند و دادنتتتتتد چيتتتتتز
يکتتتي ستتترو بتتتد ناپستتتوده ستتترش

نيتتتتاي متتتتن و نيکخواهتتتتان متتتتن
فتتتراوان بتتترين ستتتال بگذوتتتت نيتتتز
چتتو بتتا وتتاخ وتتد رستتتم آمتتد بتترش
(همان)345 :

در واقع اسفنديار هنر رستم را انکار نميكند اما نژاد او را زير سؤال ميبرد .جداكردن
هنر په واني از خانداني كه آن را نمايندگي ميكند ورط الزم براي تصاحب آن توسط
خاندان واهي است .باز رستم در پاسخ ابتدا به گوهر خود مينازد و بعد به هنرش:
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خردمنتتتتد گتتتتردن نپيچتتتتد ز راستتتتت
يتتتالن را ز متتتن جستتتت بايتتتد هنتتتر
(همان)347 :

هنر و گوهر رستم ،هر دو همخوان و از جنس په وانياند؛ اما اسفنديار مبتال به تناقضي
دروني است؛ هرجا به هنرش ميبالد سخن از په واني است و هركجا به گوهرش ،سخن از
پادواهي است .در واقع اسفنديار هويت از په واني نميگيرد و اين افتخارات او را خرسند
نميكند.
 -2-2اعتبار پهلوان
په واني در دورة پيشزرتشتي هويتي معتبر و اقناعكننده است و په وان با تمام قدرت
و برتريش هيچ احساس نيازي به تصاحب مقام واهي ندارد .به تعبيري واه جز يک تاج،
چيزي بيش از په وان ندارد .اما نظام گشتاسپي يا زرتشتي استقالل و به تبع آن ابتبار
په وان را از او ميگيرد و هويت په واني ،هويتي خرسندكننده و مقامي آزاد و مستقل و
سرافراز نيست .اسفنديار په وان را ميبينيم كه در چشم ديگران همة لوازم خشنودي را
دارد و باز ناخرسند است .او از نگاه مادر اينگونه است:
بتتدو گفتتت كتتاي رنتتج ديتتده پستتر
مگتتتر گتتتنج و فرمتتتان و راي و ستتتپاه
يکتتتي تتتتاج دارد پتتتدر بتتتر پستتتر

ز گيتتتتتي چتتتته جويتتتتد دل تتتتتاجور
تتتتو داري بتتترين بتتتر فزونتتتي مختتتواه
تتتتو داري دگتتتر لشتتتکر و بتتتوم و بتتتر
(همان)294 :

و از نگاه رستم اينگونه است:
چتتتو متتتردي و پيتتتروزي و خواستتتته
بزرگتتتتي و گتتتتردي و نتتتتام ب نتتتتد
به گيتتي بدينستان كته اكنتون تتويي

ورا باوتتتتتتتد و گتتتتتتتنج آراستتتتتتتته
بتتتته نتتتتزد گرانمايگتتتتان ارجمنتتتتد
نبايتتتتد كتتتته داري ستتتتر بتتتتدخوي
(همان)323 :

اينها توصيف په وان سنتي است و اسفنديار خود را اينگونه نميبيند و ميگويد:
متترا از بزرگتتان بتتدين وتترم خاستتت

كتته گوينتتد گتتنج و ستتپاهت كجاستتت
(همان)301:

اين ورمساري در حالي است كه اسفنديار په وان نيازي به سپاه ندارد و همچون رستم
به تن خود نبرد ميكند .در پاسخ به گفتة گشتاسب كه:
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ز لشتتکر گتتزين كتتن فتتراوان ستتوار

جهتتتتتتانديتتتتتتدگان از در كتتتتتتارزار
(همان)305 :

چنتتتتين پاستتتتخ آوردش استتتتفنديار
گتتتر ايتتتدونک آيتتتد زمتتتانم فتتتراز

كتته لشتتکر نبايتتد متترا ختتود بتته كتتار
بتتته لشتتتکر نتتتدارد جهتتتاندار بتتتاز
(همان)305 :

مشابه ناخرسندي اسفنديار را در توس نوذر هم ميبينيم :كسي كه از نژاد واهي است
و نقش په واني دارد و همواره رؤياي نشستن بر تخت واهي را در سر ميپروراند.
 -3-2آزادي پهلوان
په وان مستقل اگرچه كمربست ة واهان است ،آزادي انديشه و بمل قابل توجهي دارد.
زماني كه كاوس بر رستم و گيو خشم ميگيرد ،رستم آزرده از كاوس از بارگاه او بيرون
ميرود و آزادگي و تاج و تخت خود را چنين به رخ كاوس ميكشد:
زمتتين بنتتده و رختتش گتتاه منستتت
ستتتتر نيتتتتزه و تيتتتتغ يتتتتار منانتتتتد
كتتتته آزاد زادم ،نتتتته متتتتن بنتتتتدهام

نگتتين گتترز و مغفتتر كتتاله منستتت...
دو بتتتتتازوي و دل وتتتتتهريار منانتتتتتد
يکتتتتتتتي بنتتتتتتتدة آفريننتتتتتتتدهام
(همان)147 /2 :

جالب اينجاست كه در تقابل رستم و كاوس ،همه كاوس را سرزنش ميكنند (همان:
.)148/2

اين آزادي بمل اگرچه تهديدي براي نهاد واهي نيست ،قدرت نهاد واهي را محدود
ميكند .در واقع در سنت پيشلهراسپي دو نهاد معتبر واهي و په واني متحد بودند و
اگرچه يکديگر را تحديد ميكردند ،هيچيک ديگري را تهديد نميكرد .نهاد واهي در
سنت لهراسپي-گشتاسپي براي دستيابي به قدرت نامحدود راهي جز به بندكشيدن نهاد
په واني ندارد .در اين سنت تنها نهاد آزاد و سرافراز نهاد واهي است ،لذا په وان براي
رسيدن به آزادي بايد بر تخت واهي بنشيند .اسفنديار تنها با نشستن بر تخت واهي است
كه مي تواند از بند برهد و به آزادي و سرب ندي برسد .پس اگرچه ديگر هيچ نهادي وجود
ندارد كه و اه را تحديد كند ،همواره از سوي نهاد په واني مورد تهديد است .اين وضعيت
بابث بروز رقابتي ميان واه و په وان ميوود كه نتايج وومش گريبانگير هردو خواهد
ود .در واقع برداوته ودن مرز ناگذر ميان دو نهاد په واني و پادواهي هم واه را و هم
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په وان را اسير آزمندي ميكند به گونهاي كه «اسفنديار ،اين واهزادة روئينتن ،به اميد
رسيدن به تاج و تخت بازيچة دست پدر آزمند خويش ميوود»(سرامي.)686 :1388،
اينجا اسفنديار بر سر دوراهي است .پدر به او ميگويد:
اگتتر تختتت ختتواهي ز متتن بتتا كتتاله
چتتو آنجتتا رستتي دستتت رستتتم ببنتتد

ره سيستتتتان گيتتتر و بتتتركش ستتتپاه
بيتتتارش بتتته بتتتازو فگنتتتده كمنتتتد
(همان)304 /5 :

يا دست رستم را ميبندد و بر تخت واهي مينشيند يعني خود آزاد ميوود يا خود در
بند ميماند يعني بايد به همين مقام دستبستة په واني قنابت كند .در سفر به سيستان
نيز به دو راهي ميرسد :يک راه به گنبدان دز ميرود ،همانجايي كه گشتاسپ اسفنديار
را به بند كشيده است و يک راه به سيستان ميرود (همان .)309 /5 :باز اسفنديار بر سر
همان دوراهي است .آزادي او در گرو نشستن بر تخت واهي است و واهي او در گرو بستن
رستم است .اگر توجه كنيم كه رستم نماد نهاد په واني آزاد و سرفراز است ،گفتمان
لهراسپي-گشتاسپي به اسفنديار ميگويد كه اگر ميخواهي به واهي آرماني و آزاد از هر
قيد و بند برسي بايد نهاد په واني را به اسارت بکشي يا خود همواره مقيد خواهي بود.
اسفنديار راه سومي را پيش روي خود نميبيند :اين كه به بنوان په وان سر به آزادگي
برآرد ،چرا كه او از خاندان په واني نيست .آزادي او در گرو نشستن بر تخت واهي است و
تنها يک قدم تا رسيدن به آن تصوير آرماني واه مط ق فاص ه است :به بند كشيدن رستم.
چنان كه گشتاسپ وقتي دارد اسفنديار را ترغيب به اين نبرد ميكند ميگويد:
بتتته گيتتتتي نتتتداري كستتتي را همتتتال
كتته او راستتت تتتا هستتت زاولستتتان
بتته متتردي همتتي ز آستتمان بگتتذرد

مگتتتتتر بيختتتتترد نتتتتتامور پتتتتتور زال
همتتتان بستتتت و غتتتزنين و كاولستتتتان
همتتتي خويشتتتتن كهتتتتري نشتتتمرد
(همان)302 :

و از او ميخواهد كه رستم را دستبسته ،پياده ،دوان و كشان به بارگاه بياورد تا سپاه
ببيند
كتتزآن پتتس نپيچتتد ستتر از متتا كستتي

اگتتتر كتتتام و گتتتر رنتتتج يابتتتد بستتتي
(همان)305 :

سپاهيان كه نماد آزادگيشان يعني رستم را دستبسته و خواروده ببينند ديگر جرأت
سرپيچي از ما ندارند.
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 -4-2پهلوان کمربسته و پهلوان دستبسته
در داستان زال و رودابه ،منوچهر ،واه ايران از اين كه مبادا گوهر بريني كه محصول
تركيب زال مر پرورد و رودابة ديوزاد است ،بر تخت واهي ايران بشورد ،نگران است(رادفر
و قاسمي فيروزآبادي88 :1391 ،ت)67؛ اما ستارهوماران با تأكيد بر قدرت وگفت و بيهمتاي
فرزند زال و رودابه ،خيال او را راحت ميكنند كه:
كمربستتتتتتتة وتتتتتتهرياران بتتتتتتود

بتتتته ايتتتتران پنتتتتاه ستتتتواران بتتتتود
(همان)247 /1 :

اين كمربستهبودن با دستبسته بودني كه در داستان رستم و اسفنديار ديده ميوود،
بسيار متفاوت است؛ كمربسته بودن را ف سفة په واني ايجاب ميكند ،نه الزام قدرت واهي.
يعني په واني به بنوان يک نهاد معتبر ف سفه است و به تبع آن مرامي دارد كه په وان به
آن پايبند است .زماني كه زال ،رستم را برميانگيزد كه براي رهايي كاووس از دست ديو
سپيد به پاي خود به دوزخ برود ،اينگونه ميگويد كه:
نشتتايد كتتز ايتتن پتتس چمتتيم و چتتريم
كتتته وتتتاه جهتتتان در دم اژدهاستتتت
همتتي رختتش را كتترد بايتتدت زيتتن
همانتتتا كتتته از بهتتتر ايتتتن روزگتتتار

وگتتتتر خويشتتتتتن تتتتتاج را پتتتتروريم
بتتتر ايرانيتتتان بتتتر چتتته مايتتته بالستتتت
بختتواهي بتته تيتتغ جهتتان بختتش كتتين
تتتتتتتتو را پرورانيتتتتتتتد پروردگتتتتتتتار
(همان)18 /2 :

اما همين رستم ،فرمانبر خوارماية فرمان واهي نيست .از جم ه در داستان سياوش
مي بينيم كه رستم با فرمان واه مخالف است و او را همراهي نميكند (همان )266 :و پس
از مرگ سياوش رستم به كاخ كاووس سپاه ميكشد و او را سرزنش ميكند(همان)283 :
سپس سودابه را از پرده بيرون ميكشد و به خنجر دو نيمش ميكند و كاوس بر تخت
نميجنبد (همان.)283 :
اما گشتاسپ نميخواهد چنين نهاد مستقل و آزادي را در كنار خود داوته باود .قدرت
په وان را نياز دارد اما په وان دستبسته را ميخواهد و اسفنديار په وان دستبسته است،
خود دست به بند داده است و اال كسي نميتواند دست په وان را ببندد .اگر به ساختار
داستان دقت كنيم ،درست زماني اسفنديار به بند كشيده ميوود كه نقشش را به بنوان
په وان تمام و كمال به انجام رسانده است .ابتدا به همت اسفنديار ارجاسپ ترک از ايران
رانده ميوود ،سپس اسفنديار به راه ميافتد و ايران را چنان ميكند كه:
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جهتتان ويتتژه كتتردم بتته فتترّ ختتداي
كستتتي را بنيتتتز از كستتتي بتتتيم نتتته
فروزنتتتتده گيتتتتتي بستتتتان بهشتتتتت
ستتتواران جهتتتان را همتتتي داوتتتتند
بدينستتتان ببتتتوده سراستتتر جهتتتان
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بتتته كشتتتور برافگنتتتده ستتتايه همتتتاي
بتته گيتتتي كستتي بتتيزر و ستتيم نتته
جهتتان گشتتته آبتتاد و هتتر جتتاي كشتتت
وُ برزيگتتتتتران تختتتتتم ميكاوتتتتتتند
بتته وتتهر انتتدرون كتتم وتتده بتتدرهان
(همان)155 /5 :

در اين زمان اس ت كه په وان نقشش را به انجام رسانده است و استحقاق پاداش دارد و
پاداوي نمييابد جز بند .صورت داستان اين است كه اكنون ديگر دست بدي بسته است و
همهچيز بر وفق مراد است و از په وان بايد قدرداني وود و او بايد از آنچه كرده است و از
آنچه هست ،احساس رضايت كند .مشکل اينجاست كه اين په وان از نژاد واهي است و
هويت از په واني نميگيرد .پاداوي كه براي رنجهايش مطالبه ميكند تاج و تخت است .از
اينجاست كه واه از وجود په وان احساس خطر ميكند .در واقع قرار بود كه نهاد واهي
با تصاحب قدرت په واني به اقتدار مط ق برسد؛ اما بربکس در درون خود دچار تناقض
ميوود .بيشترين تج ي اين احساس در درون خود اسفنديار است .تنها راه براي گشتاسپ
كه نه فقط خواهان واهي ب که خواهان قدرت مط ق است ،اين است كه اسفنديار را به بند
بکشد؛ اما او به ذات خود از چنين قدرتي برخوردار نيست .پيش از گشتاسپ ،گفتمان
حاكم اسفنديار رويينتن را به بند كشيده است .اسفنديار نماد په وان دستبسته است،
ابزاري است در دست واه و اينک به اين ابزار نيازي نيست .پنداري او را كناري مينهند تا
روزي كه دوباره به كار آيد .همانطور كه در بخش اصالحات زرتشت طرح ود مشکل نهاد
يکپارچة قدرت كه يا زرتشت طرح ميريزد ،يا موبدان به نام او بنا ميكنند با په وان آزاد
و مستقل در زمان ص ح و آرامش است كه ديگر قدرت او مورد نياز نيست اما اقتدار و
سركشي او برقرار است .براي روون ودن مسأله بايد تغييري را كه با اصالحات زرتشت در
نقش نهاد پادواهي در سنت پيشزرتشتي ايجاد ميوود ،اجماالً بررسي كنيم ،دوباره به
په وان دستبسته بازگرديم.
 -2-2-1نهاد شاهي
نهاد واهي در سنت ايران باستان و در حماسة م ي ايران نهادي حياتي است .در دوره-
هايي كه تخت واهي ايران خالي يا فرّه از واه دور ميوود ،آووبي فراگير ايران را فرامي-
گيرد و ساير نهادها حتي در اوج كارآمدي قادر به پر كردن خأل واهي يا گرفتن جاي او
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نيستند ،ضمن اين كه فرّة واهي تنها به وخصي از نژاد واهي تع ق ميگيرد .پس از مرگ
نوذر ،دو فرزند او اليق واهي دانسته نميووند ،چرا كه فرّه از پدروان دور وده است.
اگرچه سپاه يا نهاد په واني هيچ نقصي ندارد ،بدون واه ناكارآمد است .زال كه نظريهپرداز
بزرگ سنت ايراني و تج ي خرد در دورة كياني است:
همتتتي گفتتتت هرچنتتتد كتتتز په تتتوان
ببايتتتتد يکتتتتي وتتتتاه خستتتترونژاد
بتتته كتتتردار كشتيستتتت كتتتار ستتتپاه
اگتتتر داردي طتتتوس و گستتتتهم فتتتر
نزيبتتد بريشتتان همتتي تتتاج و تختتت
كتتتته باوتتتتد بتتتتدو فتتتترة ايتتتتزدي
ز تختتتم فريتتتدون بجستتتتند چنتتتد
نديدنتتتتد جتتتتز پتتتتور طهماستتتتپ زو

بتتتود بختتتت بيتتتدار و رووتتتن روان
كتتتته دارد گذوتتتتته ستتتتخنها بيتتتتاد
همتتش بتتاد و هتتم بادبتتان تختتت وتتاه
سپاهستتتتت و گتتتتردان بستتتتيار متتتتر
ببايتتتتد يکتتتتي وتتتتاه بيتتتتداربخت
بتابتتتتتتد ز ديهتتتتتتيم او بختتتتتتردي
يکتتتي وتتتاه زيبتتتاي تختتتت ب نتتتد
كتته تتتتاج فريتتدون بتتتدو گشتتت نتتتو
(همان)322 /1 :

پس از مرگ زو نيز كه پشنگ ،واه توران تخت واهي ايران را خالي ميبيند ،افراسياب
را برميانگيزد كه به ايران سپاه كشد .باز از زبان زال ميونويم كه نهاد په واني نقصي
ندارد ولي بدون واه كاري پيش نميبرد:
هتتتم ايتتتدر همتتتين لشتتتکر آراستتتتيم
پراگنتتده وتتد راي بتتتي تختتت وتتتاه
چتتو بتتر تختتت بنشستتت فرخنتتده زو
كستتتي بايتتتد اكنتتتون ز تختتتم كيتتتان
نشتتتان داد موبتتتد بتتته متتتا فرّختتتان
ز تختتتتم فريتتتتدون يتتتتل كيقبتتتتاد

بستتتي برتتتتري و مهتتتي خواستتتتيم
همتتته كتتتار بتتتيروي و بيبتتتر ستتتپاه
ز گيتتتتي يکتتتي آفتتترين خاستتتت نتتتو
بتته تختتت كيتتي بتتر كمتتر بتتر ميتتان
يکتتتي وتتتاه بتتتا فتتترّ و بختتتت جتتتوان
كتته بتتا فتترّ و برزستتت و بتتا راي و داد
(همان)338 :

ميبينيم كه «واه و په وان دو بنصر مهم از نظامي واحد و وابسته و مکمّل يکديگرند»
(حميديان )187 :1383،و باز مي بينيم كه در هردو بخش تأكيد بر نژاد و فرّه است .كاركرد
تأكيد بر نژاد واهي اين است كه په وان با تمام قدرتي كه دارد هواي نشستن بر تخت
واهي را در سر نميپرورد و نظام ك ي ايران با تعامل دو نهاد مستقل كه گاه يکديگر را
نقد ميكنند ،به كمال مي رسد .رضايي كالته ميرحسن و الهامي معتقدند كه فرّة په واني
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از فرّة واهي ناوي مي وود و فقط په واني كه در خدمت واه فرهمند است ،داراي فرّه
است (.)179-178 :1399
در اين نظام نهاد واهي از قداست برخوردار است و هيچ امکان طغيان بر ضد آن نيست،
حتي اگر فرّه از واه دور وود .تنها مورد طغيان بر ضد واه در پايان دورة جمشيد است.
اين طغيان هم نتيجهاي جز دژپادواهي هزار سالة ضحاک بر هفت اق يم ندارد.
پس از اين ،يک بار فرّه از نوذر دور ميوود و يک بار از كاوس؛ اما در هيچيک از اين
موارد واه بركنار نميوود .در دورة نوذر با چيزي وبيه به طغيان از سوي بزرگان ايران بر
ضد نوذر مواجهيم كه ميخواهند سام يل را بر تخت واهي بنشانند؛ اما در جواب:
بديشتتتان چنتتتين گفتتتت ستتتام ستتتوار
كتتته چتتتون نتتتوذري از نتتتژاد كيتتتان
بتتته وتتتاهي متتترا تتتتاج بايتتتد بستتتود

كتته ايتتن كتتي پستتندد ز متتن كردگتتار
بتته تختتت كيتتي بتتر كمتتر بتتر ميتتان
محال است و ايتن كتس نيتارد وتنود
(همان)287 :

در دورة كاوس اصالً با چنين طغياني هم مواجه نيستيم .زماني كه كاوس از آسمان
فروميافتد و فرّه از او دور ميوود ،په وانان ايران پي او ميروند و بازش ميگردانند (همان:
.)97 /2

نکتة مهمي كه بايد در فهم اين نهاد مقدس كه طغيان بر او و وکستن پيمان با او تباهي
دنيا و آخرت را در پي دارد لحاظ كرد اين است كه واه خطا ميكند ،قدرت مط ق ندارد
و فرمانرواي بيچون و چرا نيست .نهاد په واني كه نهادي خردمند است بر بملكرد نهاد
واهي نظارت دارد و آن را اصالح ميكند .وواهد اين نقش بسيار است.
در گفت وگوي سام با منوچهر كه ذكرش رفت و نهاد واهي و نهاد په واني از هم جدا
ميووند و تقسيم كار ميكنند ،بيت زيبايي هست كه سام په وان خطاب به منوچهرواه
ميگويد:
ز وتتاهان متترا ديتتده بتتر ديتتدن ستتت

ز تتتو داد وز متتن پستتنديدن ستتت
(همان)163 /1 :

ديک ديويس «پسنديدن» را در اين بيت تعبير به فرمانبرداري كرده است ()93 :1396؛
اما به نظر ميرسد كه پسنديدن حاوي معناي نظارت است .نهاد په واني ناظر بر دادورزي
واه است ،واه را به داد ميستايد و بر بيداد او هم ساكت نيست .سام در پاسخ به بزرگان
كه او را به تخت واهي دبوت ميكنند ،پس از سرزنش ايشان دربارة خطاهاي نوذر مي-
گويد:
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متتتن آن ايتتتزدي فتتترّ بتتتازآورم

جتتهتتان را بتته متتهتترش نتتيتتاز آورم
(همان)288 :

زماني كه كاوس به آسمان ميرود و فرّه از او دور ميوود ،په وانان ايران بسيار او را
توبيخ ميكنند ( 2/99-98بيت )415-404و او از ورم ايشان گووه ميگيرد و نيايش ميكند
تا فرّه به او بازميگردد (2/99بيت .)426-419زماني كه بيژن در چاه افراسياب اسير است
كيخسرو نزد رستم چنين به خاندان گودرزيان ابراز دين ميكند و خواهان كمک به ايشان
است كه:
ميتتان بستتته دارنتتد پيشتتم بتته پتتاي

هميشتتته بتتته نيکتتتي متتترا رهنمتتتاي
(همان)361 /3 :

زيباتر اين است كه ديگران نيز زماني كه مورد خشم واه قرار ميگيرند ،به رستم پناه
مي جويند و رستم حتي اگر گناه از ايشان باود به پايمردي بال را از ايشان رفع ميكند.
زماني كه كيخسرو بر سپاه ايران به گناه كشتن فرود خشم ميگيرد ،رستم وساطت ميكند
و دل واه را دوباره با سپاه خوش ميكند ،چنانكه كيخسرو در پاسخ پندهاي رستم پاسخ
ميدهد:
كنتتتون پنتتتد تتتتو چتتتارة جتتتان بتتتود

و گتتتر چتتته دل از درد پيچتتتان بتتتود
(همان)109 :

در داستان خشم كيخسرو به گرگين به خاطر زوتكاري كه در حق بيژن ميكند نيز
رستم وفابت ميكند كه:
اگتتر وتتاه بينتتد بتته متتن بخشتتدش

مگتتر بختتت يتتک لختتت بدرخشتتدش
(همان)366 :

زماني هم كه در داستان سهراب ،رستم مورد خشم واه ايران قرار ميگيرد و كاخ را
ترک ميكند ،همه در اين تقابل ،كاووس را سرزنش ميكنند كه:
كستتي را كتته جنگتتي چتتو رستتتم بتتود

برانتتتد ،ختتترد در ستتترش كتتتم بتتتود
(همان)149 /2 :

به وضوح ديده مي وود كه در اين سنت مقام واهي قداست دارد اما واه و فرامين او
قداست ندارد و بري از خطا نيست؛ نهاد خردمند په واني ناظر بر ابمال واه است و دادورزي
او را ميپايد.
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در واقع ما در اين سنت با قدرت مط قه مواجه نيستيم .در ترديد پاياني كيخسرو كه
ال مشهود است« .فردوسي
منجر به ترک تخت ميوود ،فسادآوري قدرت مط قه كام ً
نشانههاي آوکاري ميدهد كه كيخسرو بايد به بنوان واه ايدهآل كتاب در نظر گرفته
وود ...هنگامي كه بهترين واه تاريخ ايران ميتواند دربارة تواناييهاي خود در مقاب ه با
ورارت هاي مالزم با قدرت به ترديد بيفتد ،به پادواهان فناپذير كوچکتري مانند كاوس
چه اميدي ميتوان بست؟» (ديويس.)105 :1396 ،
در سنت زرتشتي قصه بربکس ميوود .واه از قداستي خداگونه برخوردار ميوود،
چنان كه فرمان او هرچه باود مطاع است و واه مورد نقد نيست؛ اما نهاد واهي قداست
خود را از دست ميدهد و تخت واهي مورد هجوم قرار ميگيرد ،چنان كه گشتاسپ و
اسفنديار هردو خواهان تخت واهي هستند و بر پدر ميوورند .جالب اينجاست كه
گشتاسپ نيز براي حفظ مقام خود به بنوان واه ،قداست نهاد واهي را زير سؤال ميبرد.
زماني كه به اسفنديار فرمان جنگ با رستم ميدهد ،اسفنديار استدالل ميكند كه او از
پادواهان پيشين بهدنامه دارد و:
اگتتتر بهتتتد وتتتاهان نباوتتتد درستتتت

نبايتتتد ز گشتاستتتپ منشتتتور جستتتت
(همان)304 /5 :

ن نهاد است ،نه
گشتاسپ را جزئي از يک نهاد معرفي ميكند كه ابتبار و قداست از آ ِ
وخص واه .گشتاسپ در پاسخ ميگويد:
هتتترآنکس كتتته از راه يتتتزدان بگشتتتت

همتتان بهتتد اويستتت و هتتم بتتاد دوتتت
(همان)304 /5 :

سپس خطاهاي كاوس و دور ودن فره از او را ميومارد تا بهدنامة او را بيابتبار كند.
اتفاق مهمي كه دارد ميافتد اين است كه واه دارد از نهاد واهي جدا ميوود ،قداست
نهاد واهي برداوته ميوود و وخص واه قداست مييابد و بزرگان نقشي جز تأييد و
اجراي فرامين او ندارند و هيچگاه او را به خاطر خطاهايش نقد يا سرزنش نميكنند .به
بنوان مثال زماني كه گشتاسپ فرمان به بندكشيدن اسفنديار ميدهد ،اسفندياري كه جز
خدمت به ايران و دين نکرده است ،هيچكس معترض نميوود و همه واه را تأييد ميكنند
(همان)167 :

فرمان نبرد با رستم كه توسط گشتاسپ صادر ميوود از ديد همگان خطا و مورد نقد
است اما هيچكس آن را با واه طرح نميكند و بارها از زبان اسفنديار ميونويم كه فرمان
واه ،چه درست و چه غ ط ،مطاع است و امکان نافرماني از آن نيست و سرپيچي از فرمان
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واه را گناه ميداند و از زرتشت نقل ميكند كه« :هر كو ز فرمان واه بپيچد به دوزخ بود
جايگاه» (همان.)369/5 :
در حالي كه سياوش كه متع ق به سنت پيشين است ،در وضعيتي مشابه از فرمان ناحق
واه سرپيچي ميكند با اين استدالل كه:
چنتتين داد پاستتخ كتته فرمتتان وتتاه
ولتتتيکن بتتته فرمتتتان يتتتزدان دليتتتر
كستتي كتتو ز فرمتتان يتتزدان بتافتتت

بتتر آنتتم كتته برتتتر ز خوروتتيد و متتاه
نباوتتد كتته و متته ،نتته پيتتل و نتته وتتير
سراستتتيمه وتتتد خويشتتتتن را نيافتتتت
(همان)273 /3 :

در ذهن جمعي سنت ايراني هم رفتار واه مورد پرسش است و از او توقع نميرود كه
راه بي داد طي كند .زماني كه رستم نگران از فرجام داستان اسفنديار است ،زواره به او
ميگويد:
نتتتدانم بتتته گيتتتتي چتتتو استتتفنديار
نيايتتتتد ز متتتترد ختتتترد كتتتتار بتتتتد

بتتته راي و بتتته متتتردي يکتتتي وتتتهريار
نديتتتتد او ز متتتتا هتتتتيچ كتتتتردار بتتتتد
(همان)329 /5 :

و از زبان رستم به اسفنديار ميونويم:
تتتو آن كتتن كتته از پادوتتاهان سزاستتت

متتتدار آز را ديتتتو بتتتر دستتتت راستتتت
(همان)326 :

اما در سنت گشتاسپي اينگونه نيست و پنداري واه حق دارد كه به راه ديو رود! زماني
كه گشتاسپ بر اسفنديار خشم ميگيرد اسفنديار ب ت اين خشم را خي ي طبيعي براي
بهمن چنين بيان ميكند:
همانتتتا دلتتتش ديتتتو بفريفتتتتهستتتت

كتته بتتر كشتتتن متتن بياوتتيفتهستتت
(همان)162 :

پنداري اين يک امر طبيعي است و باز واه واه است و امرش مطاع.
 -2-2-2نهاد موبدي
در كنار اين نهاد واهي جديد نهاد موبدي را ميبينيم كه جاماسپ نمايندة آن است،
تنها نهادي كه متع ق به خاندان واهي نيست .جاماسپ داراي تمام ب وم دانسته ميوود
و راز چرخ را ميداند و از آينده خبر ميدهد و اص يترين مشاور گشتاسپ است .با اينهمه
در هيچكجا نميبينيم كه در محدودكردن قدرت واه يا اصالح خطاهاي او نقشي ايفا كند
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و تنها كاري كه ميكند توجيهكردن ابمال واه ،نسبت دادن نتايج ووم تصميمات او به
تقدير و سرنووت و بال و پر دادن ب ه قداست واه است .به ويژه در سرنگوني نهاد په واني
نقش بمدهاي دارد .در نخستين نبرد گشتاسپ با ارجاسپ ،جاماسپ پيشبيني ميكند كه
افراد بسياري از خاندان واهي كشته خواهند ود و گشتاسپ تصميم ميگيرد كه نبرد را
به په وانان بسپارد اما جاماسپ پاسخ ميدهد كه:
گتتتر ايشتتتان نباوتتتند پتتتيش ستتتپاه
كتته يتتارد وتتدن پتتيش تركتتان چتتين؟

نهتتتاده بتتته ستتتر بتتتر كيتتتاني كتتتاله
كتتتته بتتتتازآورد فتتتترّة پتتتتاکديتتتتن؟!
(همان)117 :

وگفت است كه تصويري چنين باجز و وابسته از نهاد په واني رسم ميكند.
زماني هم كه گرزم اسفنديار را متهم ميكند كه سر جنگ با پدر دارد ،همين جاماسپي
كه از همة اسرار جهان آگاه است به جاي اين كه واه را نصيحت و اسفنديار را از اين اتهام
تبرئه كند ،نزد اسفنديار ميرود و او را كه بدگمان وده است اينچنين به دام مياندازد:
ببايتتتدت رفتتتتن ،چنتتتينستتتت روي

كتتته هتتترن او كنتتتد پادواهستتتت اوي
(همان)163 :

باز در پايان ووم اين داستان ،همين جاماسپ است كه طرح نبرد اسفنديار با رستم را
به بنوان ارادة سرنووت ميافکند تا گوهر اصيل په واني را به بند كشد يا بيآبرو و ناكار
كند.
در هيچكجاي داستان جاماسپ كه موبد موبدان است ،نقشي در راستاي كاهش آسيبها
يا ظ مهاي گشتاسپ انجام نميدهد و آزمندي او را محدود نميكند .به ببارت ديگر نهاد
په واني به بنوان يک نهاد آزاد و مستقل تعام ي گاه انتقادي با نهاد واهي داوت ولي نهاد
موبدي كه خود جزئي از نهاد فرمانروايي است فقط به بنوان توجيهگر خواستهها و
آزمنديهاي واه ج وهگر ميوود و راه را براي هرچه گستردهتر ودن نهاد فرمانروايي باز
ميكند.
پس از اين دوره در بخش تاريخي واهامه نيز ميبينيم كه در پادواهي ساساني مشاوران
واه ،په وانان نيستند (ديويس.)95 :1396،
با اين تصوير از نظام قدرت بازگرديم به په وان دستبسته.
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 -2-2-3پهلوان دستبسته
ايدهآل نهاد فرمان روايي پسازرتشتي كه در باال ورح ود اين است كه نه در كنار خود
ب که زيردست خود نهاد په واني دستبسته و مطيع مط ق را داوته باود .اسفنديار كه
خود محصول همين گفتمان است ،دست به بند داده است و په وان آزاد را در پيشگا ِه
واهِ آزمن ِد مط قالعنان قرباني كرده است .او با نفي اتهام طغيان بر ضد گشتاسپ ميگويد:
ولتتيکن تتتو وتتاهي و فرمتتان تراستتت

تتتتراام متتتن و بنتتتد و زنتتتدان تراستتتت
(همان)168 /5 :

پس از اين هم كه دوباره به او نياز مييابند و جاماسپ را نزد او ميفرستند ،خود بندها
را پاره ميكند و دليل اين كه تا اين زمان تن به بند داده است را چنين بيان ميكند:
همتتتيگفتتتت متتتن بنتتتد آن وتتتهريار

نکتتتردم بتتته پتتتيش خردمنتتتد ختتتوار
(همان)197 :

رستم دقيق ًا در نقطة مقابل اين جايگاه قرار دارد و نماد آزادي و استقالل په وان است.
او در پاسخ امر گشتاسپ انجام هر خدمتي را ميپذيرد اما دست به بند نميدهد:
ز متتتن هتتترن خواهيتتتت فرمتتتان كتتتنم
مگتتتر بنتتتد ،كتتتز بنتتتد بتتتاري بتتتود
نبينتتد متترا زنتتده بتتا بنتتد كتتس

ز ديتتتدار تتتتو رامتتتش جتتتان كتتتنم
وکستتتتي بتتتود زوتتتتكتتتاري بتتتود
كتته رووتتنروانتتم بتترينستتت و بتتس
(همان)335 :

در واقع اسفنديار و رستم دو په وانند كه كسي نميتواند ايشان را به بند كشد ،اسفنديار
خود تن به بند واه ميدهد و رستم را نيز دبوت به چنين كاري ميكند:
تو خود بنتد بتر پتاي نته بتيدرنتگ

نباوتتد ز بنتتد وهنشتتاه ننتتگ
(همان)334 :

اما رستم هرگز چنين نميكند .رويارويي رستم و اسفنديار ،تقابل نهاد آزاد په واني است
با نهاد په واني مطيع .په وان آزاد غير از جنگاوري نقش مؤثري در توازن قدرت و محدود
كردن قدرت نهاد فرمان روايي دارد اما په وان مطيع نقشي جز جنگيدن به حق يا ناحق
زير فرمان فرمانروا ندارد .اين دو رويكرد به په واني نتيجة دو نگاه متفاوت به نهاد واهي
است كه در باال وصف ود.

ساختارشناسي داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسي ایران...

237

 -2-3توازن قدرت
در سنت پيش زرتشتي نهاد واهي با داوتن قدرت سياسي و نهاد په واني با داوتن
قدرت نظامي ،هردو داراي خرد دانسته ميووند و در استقالل از هم ،يکديگر را محدود
و قدرت را متوازن ميكنند .اين استقالل و محدوديت بابث كاهش خطاهاي هردو طرف و
دوام ك ي ساختار ميوود.
در داستان هاي نقاالن آمده است اسفنديار بر اثر تير رستم نمرد ب که نابينا ود و از
رستم درخواست كرد كه برايش دخمهاي بسازد با سقف كه داراي چهار چشمه است و
يک ستون طوري كه تمام بار سقف روي همان ستون بيفتد و اين كه دخمه تنها يک در
كوچک داوته باود .وصيت كرده بود كه ميخواهم تا پايان بمر در همين دخمه بمانم و
تو هر روز بيايي و به سخنا ن خود مرا سرگرم كني .رستم وصيت او را پذيرفت اما براي
دخمه دو در ساخت .سپس دست اسفنديار را گرفت و به ميان دخمه برد .اسفنديار در
برابر در ايستاد تا رستم بيرون نرود و با ضربة پا ستون را خراب كرد .رستم از در ديگر
بيرون جست و سقف بر سر اسفنديار آوار ود و او را كشت (زريري.)3616-3615 /5 :1396،
تيمور مالمير با نقل داستان مشابهي از ابوالقاسم انجوي ويرازي كه به جاي دخمه،
كووک آمده است ،ژرف ساخت داستان را اينگونه بيان ميكند كه كووک ايران آباد است
و ستون ،سنت .وابستگي پادواهي به ايران بيشتر است و اسفنديار با كندن ستون خود
را ناكار ميكند اما رستم با كنارهگيري از قدرت خود را ميرهاند (مالمير.)177: 1385،
نگارنده گمان ميكند كه ژرفساخت داستان اينگونه است كه دخمه با سقفي با چهار
چشمه (=روزن) نماد ايران است كه اسفنديار آن را از آنِ خود ميداند و در آن قصد زندگي
جاودان دارد؛ سقف آن ،نماد واهي است و ستون نماد په واني است .نهاد په واني است كه
نهاد واهي را استوار نگه ميدارد و اين دو توأمان ايران را برقرار ميدارند .گفتمان گشتاسپي
گمان ميكند كه نهاد واهي بدون اتکا به نهاد په واني ميتواند برقرار بماند ،اين است كه
ستون په واني را از جا ميكند و آنچه فرو ميريزد سقف واهي است و آنچه ويران
ميوود ايران زمين است .اين كه دخمه به زبم اسفنديار يک در دارد و آن را هم مسدود
كرده است ،تج ي اين تصور است كه رستم را اسير كرده است؛ اما در سنت ايراني در
ديگري هست كه بر رستم گشوده است و او ميتواند حتي ايران را رها كند و به حيات
خود ادامه دهد ،چنان كه در داستان سهراب ميگويد:
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بتته ايتتران نبينيتتد ازيتتن پتتس متترا

وتتتما را زمتتتين پتتترّ كتتترگس متتترا
(همان)147 /2 :

از سوي ديگر چنان كه بارها در واهنامه آمده است و پيش از اين در اين مقاله به
ن بيسر است .ستوني كه سقفي را نگه ندارد،
وواهدي از آن اواره ود ،سپاه نيز بيواه ،ت ِ
بيهوده است .برقراري ايرانزمين و بسته ودن دست بدي مست زم همکاري اين دو نهاد
است؛ رستم خطاب به اسفنديار ميگويد:
چتتو تتتو وتتاه باوتتي و متتن په تتوان

بتتتدي را بتتته تتتتن در نمانتتتد روان
(همان)358 /5 :

نکته حائز اهميت در نقش نهاد په واني در توازن قدرت اين است كه نهاد په واني بخشي
از نهاد فرمانروايي نيست و از يک سو نگهدار تخت واهي است و از ديگر سو نگهدار ايران
و مردم آن و مرجع اص ي واه و مردم در بروز مشکالت است .اسفنديار ناخرسند از نبرد با
رستم ميگويد:
همتتته وتتتهر ايتتتران بتتتدو زنتتتدهانتتتد

اگتتتتر وتتتتهريارند و گتتتتر بنتتتتدهانتتتتد
(همان)310 :

نتیجهگیري
يکي از تغييرات بنيادي در فرهنگ ايراني حركت از چندخداباوري به تکخداباوري تحت
آموزههاي زرتشت است .در سنت پيشزرتشتي ايران كه ادامة سنت هندوايراني است،
ايزدان فرمانروا و ايزدان جنگاور با وجود سروت و خ قيات متفاوت به يکديگر نيازمندند
و وکلگيري ،دوام و كمال نظام آفرينش مست زم همکاري اين دو گروه است .ضرورت
وجودي هردو و نياز هريک به ديگري بابث ميوود كه اين دو گروه ،قدرت يکديگر را
محدود و نظام ك ي را متوازن كنند .سنت زرتشتي با طرح يک نظام تکخدايي سعي
مي كند تمام موجودات مينوي را تحت لواي ايزد بزرگ خويش جمع آورد و در سطح
اجتمابي نيز اخالقيات واحدي را زير س طة يک نهاد فرمانروايي گسترده حکمفرما كند.
زرتشت نقش پيشين ايزدان په وان را كه نقشي ضروري در كيهانآفريني است به حمايت
فرمانبرانه از اهورامزدا و دفاع از كيهان او تق يل ميدهد و بخش قابلتوجهي از نقشهاي
ايزد په وان را در سطح ايزدي به وخص اهورامزدا و ساير ايزدان فرمانروا واميگذارد و در
سطح انساني به اسطورة جديدي به نام «مرد پرهيزگار» كه از گوهر موبدي است محول
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ميكند .تأثير اجتمابي اين تحول كيهانوناختي نفي استقالل ،ابتبار و آزادي طبقة
په وانان از يک سو و قدرت مط ق و بيچون و چراي طبقة فرمانروايان از سوي ديگر است.
در سنت پيشزرتشتي په وانان در كنار نيروي رزمي از خردي قابلتوجه برخوردارند و
طرف اص ي مشورت واهان و پناه مردم در دوواريها هستند .اسطورة په وان خردمند
يکي از ستونهاي فرهنگ ايران پيشزرتشتي است .زرتشت با جايگزيني مرد پرهيزگار به
جاي په وان خردمند سعي دارد اسطورهاي بسازد كه قدرت په وان و آگاهي په وان را در
اختيار دارد اما از خشونت ذاتي او مبرّا است؛ اما در بمل اين وخصيت كه از جنس موبدي
و متع ق به طبقة فرمان روايي است قادر نيست نقش په وان را در تحديد قدرت واه ايفا
كند و به تسهيلگر آمال و توجيهگر خطاهاي واه تبديل ميوود .از سوي ديگر په وان
براي دست يابي به ابتبار ،استقالل و آزادي راهي جز تصاحب تخت واهي ندارد .واه نيز
كه از سوي په وان احساس خطر ميكند دست به تخريب ،اسارت و در نهايت نابودي
په وان مي زند .ناكارآمدي اين نظام جديد به صورت تقابل رستم و اسفنديار به بنوان نماد
دو نهاد په واني پيشزرتشتي و زرتشتي ج وهگر ميوود.
پينوشتها
 -1چو از پيش تختش گرازيد سام /پسش په وانان نهادند گام ( 164/1بيت.)40
 -2كنش اول يا فرمانروايي از دو ساحت وهرياري و دين است (دوبوئيسون.)70 :1392،
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پرستش قرار دادهاند و مردماني در اجراي مراسم آييني از آن استفاده كردهاند .آتش ازگذوته-
هاي دور تا امروز از مراسم بزا تا جشنها ،با حالت نمادين دوگانه به گونههاي مخت ف در
زندگي بشر ،حضوري پررنگ داوته است .امروزه ومع همان نقش روونگري آتش را ايفا
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وابران با ايجاد حسي دوگانه و حتي چندگانه ،دستماية سرودن اوعاري دلپذير وده كه با
پيشينة مفهوم انواع آتش در اوستا و بندهشن وباهت دارد و ميتوان ريشة آن را در اين دو
كتاب مشاهده كرد.
واژگان کلیدي :اسطوره ،آتش ،اوستا ،بندهشن ،وعر.
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مقدمه
آ تش به بنوان بنصري اساسي در زندگي بشر پيوسته مورد توجه بوده و بواطف و احساسات
متفاوتي را در اين زمينه برانگيخته است .بيوک انسانهاي نخستين با ديدن آن ،غم يا وادي،
لبخند يا خشم ،انقباض يا انبساطِ خاطر را تجربه كرده و در رفع نيازهاي اوليه مثل غذا و
نيازهاي متعاليتر مثل پرستش از آن بهره بردهاند همچنين در توصيف احساسات و بواطف
وابرانه بسيار تأثيرگذار بوده است .كساني چون خاقاني و نظامي با توجه به محيط زندگي خود
در آفرينش استعاره و خ ق تصاوير بديع در مورد آتش ،اوعار بينظيري سرودهاند .خورويد و
ومع كموبيش همانند آتش ،همين كاركرد زيباييوناسي را در ادبيات دارا هستند.
آتش به دليل ويژگيهاي منحصربهفرد خود ،بنصري جداييناپذير در زندگي انسانهاست
كه در انواع ب وم و هنرها از كيمياگري تا وابري ،از آهنگري تا طال سازي جايگاه خاصي
دارد .وجه مشترک همة اين موارد ارزشبخشي آتش است .پرسشهاي اص ي مطرح در اين
تحقيق ببارت است از اين كه آيا انواع گوناگون آتش در اوستا و بندهشن نمونههاي كاربردي
در وعر وابران دارد يا نه .آيا انواع آتش در اوستا و بندهشن ،نمونههايي جهانومول دارد يا
ندارد.
تحقيقات زيادي در زمينة اسطورة آتش انجام وده است كه از ميان آنها ميتوان به اين
چند مورد اواره كرد :محسن قائم مقامي و سيد اصغر محمودآبادي در مقالهاي با بنوان
«خويشكاري آتش در اساطير ايراني» نقش خويشكاري آتش را در تاريخ اساطيري ايران و
بهويژه براساس متون ديني ايران باستان مورد بررسي قرار دادهاند .از مهمترين يافتههاي اين
پژوهش ميتوان به خويشكاري آتش با دو رويكرد مينوي و مادي اواره كرد (قائم مقامي،
محمودآبادي .)180-159 :1388 ،ناصرنيکوبخت و همكاران در مقالهاي با بنوان «خويشكاري
مشترک ف ز و آب و آتش در اساطير و باورهاي ايراني» با فرارفتن از جنبههاي ظاهري ،ويژگيها،
كاركردها و خويشكاريهاي مشترک ف ز ،آب ،آتش و پيوند آنها با جاودانگي و مفاهيم ديگر
را بررسي كردهاند (نيکوبخت و همكاران .)210-191 :1389 ،هانيه پاکباز در مقالة «تاريخچة
فرهنگي و ادبي آتش در ايران باستان» آتشكدههاي اساطيري را كه نمايانكنندة سه طبقة
اجتمابي جامعة ساساني بود ،بررسي ميكند( .پاکباز .)442-419 :1394 ،چنانكه ديده ميوود
پژوهشهاي انجام وده با موضوع اين مقاله همانندي ندارند.
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-1تقسیمبندي آتش در اساطیر ایران
براساس اين تقسيمبندي در تمام طبيعت و فراطبيعت نوبي از آتش وجود دارد .در اساطير
ايران «پنجگونه [آتش بود] كه افزوني ،بِهفِرنفتار ،اوروازِوت ،وازِوت و ب ندسود خوانده وود.
او آتش افزوني را خود اندر گرزمان [خانة ستايش ،بهشت برين] بيافريد و او را پيدائي به آتشي
است كه بر زمين سوزان است .او را افزونگري اين است كه هر نوبي را به سروت خويش
[افزاياند].
[آتش بِهفِرنفتار] آن است كه در مردمان و گوسپندان است .او را خورش گواردن ،تن تافتن،
چشمان روون ساختن اندر خويشكاري است .اوروازِوت آن است كه در گياهان است و در
تخم ايشان آفريده ود .او را زمين سُفتن ،آب را تراويدن ،تفتن و بدان وکوفة گياهان را
دلپسند ،نيکچهره و خوشبوي كردن و ميوه را رساندن و به بسمزه تبديل كردن اندر
خويشكاري است» (بهار .)127-128 :1375 ،ريشة اين بقيده كه در گياهان آتشي وجود دارد،
وايد اين است كه چوب وسي ة اص ي درست كردن آتش است و تنها با ساييدن دو چوب
مي توان آتش ايجاد كرد .هر گياهي بالقوه قاب يت اوتعال دارد .در كتاب بندهشن انواع آتش
موجود در طبيعت براساس نوع تغذية آن مشخص ميوود« .يکي آب و خورش هر دو را خورد؛
مانند آنكه در تن مردمان است كه به وکم آفريده وده است و او را خورش و آب گواردن
خويشكاري است .يکي آب خورد ،خورش نخورد؛ مانند آنكه در گياهان است كه به آب زيست
كند و برويد .يکي خورش خورد و آب نخورد؛ مانند آنكه در گيتي بهكار دارند و نيز آتش بهرام.
يکي نه آب خورد و نه خورش؛ مانند آتش وازوت و آنكه برزيسوه است و آن كه در زمين و
كوه و ديگر چيز است» (فرنبغ دادگي .)90 :1369 ،آتش را برحسب ج وة آن به انواع مخت ف
تقسيم كردهاند« :تجسدهاي آتش-1 :وع ه -2اخگر -3آذرخش -4صابقه -5وهاب و سنگ
آسماني» (كمبل .)227 :1383 ،ج وههاي گوناگون آتش در وعر كاربرد فراوان دارد كه ارزش
هنري آن با توجه به نوآوري ،تصويرسازي و نحوة بيان آن مشخص ميوود.
 -1-1آتش در گیاهان
در نزد بشر قديم چون همه چيز جان داوته پس گرما هم داوته و درنتيجه نوبي آتش
دروني در آن بوده است .در اساطير به وجود نوبي آتش در گياهان اواره وده است كه فقط از
آب تغذيه ميكند و موجب رود گياهان و به ثمر رسيدن ميوهها ميوود .اين مفهوم كه آتش
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در گياهان موجب حيات و حركت ميوود ،در وعر وابران به وکل آراية ادبي تداوم يافته
است.
 -1-1-1تشبیه گلها به آتش
« و سردم ود ،آن وقت در پشت يک سنگ ،اجاق وقايق مرا گرم كرد» (سپهري:1375 ،

 .)222تشبيه وقايق به اجاق وجهوبههاي متعددي دارد؛ مانند رنگ سرخ و سياه ،رقص در باد،
لطافت و وجه وبه ديگر وجود آتش و گرماي حيات و زندگي است كه ريشة اساطيري دارد.
رنگها به دليل ارتباط بابناصر طبيعت مفاهيم و احساساتي را منتقل ميكنند كه انسانها در
زندگي از آن استفاده ميكنند« .قرمز (آتش) گرم ميكند .آبي (آب) سرد ميكند .اين جريان
در هنر ،طب ،زبان و حتي طراحي ورقي و غربي نيز وجود دارد» (فرگسون .)101 :1388 ،تشبيه
گل به چرا در اوعار سنتي ايران وجود دارد.
بتته ج تتوة گتتل ستتوري نگتتاه متتيكتتردم

كه بود در وب تيره بته رووتني چتو چترا
(حافظ)239 : 1389 ،

هر كو نکاوتت مهتر و زختوبي گ تي نچيتد

در رهگتتتذار بتتتاد نگهبتتتان اللتتته بتتتود
(حافظ)171 :1389 ،

با توجه به آراية ايهام در ك مة الله ،در هر دو معنا ميتوان آتش و گرما را متصور ود.
چون پياله دلم از توبه كه كردم بشکست

همچو الله جگرم بي مي و خُمخانه بسوخت
(حافظ)22 :1389 ،

دا الله و سوختن آن ،از بنمايههاي ادب فارسي است تصوير ظاهري يادآور آتش است.
سوختن الله و سوختن جگر ،وکستن دل ،وکستن پياله و تبادر توبه وکستن همراه با وباهت
ظاهري پياله و الله و ايهام در ك مه الله ،وعر را از حد بالي به واهکار تبديل ميكند.
مفهوم اين كه وکوفههاي درختان همان ورارهاي آتشاند كه از درخت زبانه ميكشند ،در
ادبيات جهاني هم وجود دارد« .وابري پيوند و اتحاد سه جهش را درهر درخت ميبيند :درخت
چشمه ،درخت فوران ،قوس آتش .درختاني هستند كه آتش در وکوفههايشان است....كه اگر
تکانش دهيم ،تنهاش بيدرنگ از وکوفههايي پوويده ميووند كه همه ورارههاي سبزفاماند»
(باوالر.)80 :1377 ،

 -2-1-1سمبل و نماد
كتتاربرد آتتتش در معنتتاي ستتمب يک نشتتاندهنتتدة آن استتت كتته آتتتش ستتبب زنتتدگي و
تحرک ميوود.
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مطابق انديشة ايرانيان باستان آتش در همه چيز وجود دارد و اين نوع تفکر جهانومول
است« .سه بنصر يعني هوا و آب و خاک ،حامل و ناقل آتشاند .ما از آتش پيکر پذيرفته ،زاده
ودهايم؛ حيات ما حاصل پويايي آتش و مرگمان ،مولود ناپيدايي آتش است .به بركت بناصر
آتش توجه مييابيم كه آتش همان حضور حق ،در ق ب و ضمير سراسر بالم است .اين روح يا
جوهر كه قادر به تغيير دادن و دگرگون ساختن همه چيز است ،در پايان دورة بزرگ (بصر
كنوني) بازخواهد گشت تا جهان را نو كند» (پير بايار.)289 :1376 ،
هتتوا و آتتتش و آب هتتر يتتک جداستتتت
نيتتابي نتتتشان وي از هتتتر ستتهوتتتان

زمتتين هتتر چهارنتتد يتتکجتتاي راستتت
وز ايشتتتتان درو بتتتتاز يتتتتابي نتتتتشان
(اسدي توسي)8 :1354 ،

ج وههاي مخت ف آتش را ميتوان در داستانهاي اساطيري ،كيمياگري و مذهبي مشاهده
كرد .آتش نمادين در بيت زير به داستان حضرت ابراهيم اواره دارد:
يارب اين آتتش كه بر جان متن است

سرد كن زانتتتسان كه كردي بر خ يتتتل
(حافظ)248 :1389 ،

وابر ،آتش بشق را چنان سوزنده ميداند كه تنها معجزهاي وگفت ميتواند او را نجات
دهد .وابر در پي يافتن تغييري در ماهيت نوع آتش است؛ درخواست ميكند كه آتش سوزان
به نوبي از آتش تبديل وود كه در گلها و گياهان وجود دارد.
آتش ديگري كه نمادين است و نميسوزاند« .زرتشت كه به نزد گشتاسپ و فرزانگان
پيرامون وي ميرود آتشي در دست دارد كه ميگويد از بهشت آوردهام .اين آتش نه دست و
بدن پيامبر را ميسوزاند نه دست گشتاسپ و نه آنانكه جوياي حق و بدالت بودند .اين تحفة
بهشتي كه نماد معجزة زرتشت است ،خرد ،دانش و نيروي واالي ايمان ميباود» (هاوم رضي،
 .)41 :1379در قرآن آنجا كه خدا به موسي ميفرمايد« :اس ُک يدک في جي ِبک تخرُج بيضاء
مِن غي ِر سُوء» (قرآن كريم ،سورة قصص ،آية  .)32روونايي ،معجزه و نشان هدايت است .موسي به
اميد آوردن آتش به سوي نوري كه در درختي ديده ميود ،رفت و در آن جا نداي حق را
ونيد .آتشي كه مفهوم نمادين دارد« .در دين يهود ،آتش پاية بسيار ب ند و ارجمندي دارد چه
در اين آيين كهنسال خداي يگانه يهوه Yahveبا پيغمبر خود موسي با زبانة آتش در گفتوگو
است» (پورداود ،ويسپرد.)85 :1381،
چونک ك يم حق بشد سوي درخت آتشين

گفت من آب كتوثرم ،كفتش بترون كتن و بيتا
(موالنا)95 :1391 ،
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 -2-1آتش در پیكر جانوران و انسانها
همانطوركه در بندهشن آمده ،آتش در پيکر جانوران پنهان است« .در استراليا و
 Nouvelle-Gallesجنوبي ،پرندگان ،كركس ،موشهاي آبي ،ماهي  ،Morueتمساح،
 cacatoesكه تاجش سرخ است ،آتش در درون خود دارند و از آن براي مصارف وخصي
استفاده ميكنند .انسان اين جانوران را براي تصاحب آتش درونوان ميكشد چون انسان به
تنهايي ندرت ًا موفق به ربودن آتش ميوود و براي كاميابي محتاج كمک ديگري است» (پير بايار،
.)178 :1376
« منظور زرتشت از آتش زندگي ،نيروي زيست بوده به يک مادة خارجي يعني آتش.
هنگاميكه در اوستا ميخوانيم آتش زندگي را با چوبهاي پاک برپادار بدين معني است كه ما
بايد جريانهاي حياتي تن را فقط با خوراکهاي طبيعي كه پيش از اين با نيروي زيست انساني
مناسبت داوته و وايسته بوده بپروريم (و ذهن و انديشه و دريافتهاي فکري واال را چنانكه
زرتشت خود به وضوح ميگويد از نور خالص و آتش بيغش بارور سازيم .هرگاه كسي به
كژانديشي و بي راهگي اندر وود ،فرّ يزداني يا نور و فرو الهي وي را ترک ميكند چنانكه
جمشيد را ترک گفت اردوان را ترک گفت و به كسي كه وايسته است درون وده ميپيوندد،
همانگونه كه به زرتشت اندر ود و به اردوير رسيد ).آتش كنايه ،نماد و نشانوارهاي از پاكي
و روحانيت آدمي است .در كتاب هفتم دينكرد ....مسطور است كه فرّة زرتشت از رووني
بيپايان كه جايگاه اهورامزدا است به پايين آمده و در آتشگاهِ خانة زوئيش جايگزين ود و از
آنجا به مادر ُدغدو منتقل گشت و از دُغدو به زرتشت منتقل گشت» (هاوم رضي-37: 1379 ،
.)36
«داخل ودن فرّه در وجود دوغدو درخشندگي خاصي بدو بخشيد بهگونهاي كه در خانهاي
كه او زاده ود مانند آن بود كه آتشي به خودي خود ميسوخت» (آموزگار و تفض ي.)32 :1375 ،
تمامي وخصيتهاي مذهبي مثل حضرت مسيح ،حضرت مريم و امامان ويعه با هالهاي از نور
ترسيم ميووند .در اساطير اين نور به فرّه تعبير ميوود .در قرآن خدا نور است« .اهلل
ن آتش روحاني ،هدف
نورالسموات و االرض» (قرآن كريم ،سورة نور ،آية « .)35نور به بنوان فيضا ِ
رازآموزي حقيقي است .ط بِ نور ،خواست دستيابي به ساحت راستين حقيقت آغازين و
رهانيدن نفس و روح است تا به اصل خود كه كمال محض است ،بپيوندد .زيرا برش خداوند از
نور است و اين آتش بايد فرود آيد و به مدارج زيرين مقيّد گردد تا دوباره بتواند تا برترين مرز،
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يعني معرفت حق صعود كند .بدينجهت اين آتش واال به خورويد كه جاودانه فروزان است،
تمثيل وده است» (پير بايار.)98 :1376 ،
روون بودن چشم از بنمايههاي ادب پارسي است:
نهادنتتتد بتتتر چشتتتم رووتتتنش دا

بمتتترد آن چتتترا دو نتتترگس ببتتتا
(فردوسي)7 /8 :1386،

كور كردن هرمز ،پدر خسرو پرويز ،در ابتداي داستان حکم برابتاستهالل زيبايي است كه
مي تواند پايان س طنت خسرو را تدابي كند ،زيرا در ادب فارسي از فرزند به نور چشم ياد
ميوود و اين نور ديدة هرمز در با اسير ميوود (همان.)318-313 :
مجنون ،آتشي وصفنشدني و آميخته با بشق است.
لي تتي چتته ستتخن؟ پتتري فشتتي بتتود

مجنتتتون چتتته حکايتتتت؟ آتشتتتي بتتتود
(نظامي)746: 1378 ،

آتش در بيان احساسات و بواطف گاهي در معناي مثبت و گاهي در معناي منفي به كار
ميرود.
 -1-2-1کاربست منفي آتش
آتشي كه جنبة منفي دارد؛ مثل آتش خشم ،آتش وهوت ،آتش آز ،آتش نفرت و ...آتش از
سويي رمز گناه و ور است و اين طبيعي است زيرا طبق نظر باوالر آتش از آغاز جنسي وده
است و از همين رو جدال با تمايالت جنسي به صورت پيکار با آتش به نمايش درآمدهاست:
تصاوير دوزخ سوزان و ويطان با زبان آتشين ،نمودار اين جنبة اهريمني آتش است .اميال
افسارگسيخته و مهارنش دة انسان يا افعالي كه ريشه در اين اميال دارد ،آتشي است كه محکوم
به نابودي است چنانكه سعدي گويد« :آتش نشاندن و اخگر گذاوتن كارخردمندان نيست»
(سعدي نقل از امثال وحکم دهخدا.)18: 1379 ،
در داستان ضحاک ،كاوة آهنگر براي بيان انواع ستمها و بالهايي كه بر سرش آمده از واژة
آتش استفاده كرده است.
يکتتتي بتتتي زيتتتان متتترد آهنگتتترم

ز وتتتاه آتتتتش آيتتتدهمي بتتتر ستتترم
(فردوسي)67 /1 :1366 ،

ضحاک كه در اثر پيش بيني آينده ،آرامشش را از دست داده ،درونش غوغايي نابودكننده
برپاست و فقط واژة آتش براي توصيف رنج دروني او ميتواندگوياي اين مفهوم باود.
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همتتته زنتتتدگاني بتتترو نتتتاخوشستتتت
(فردوسي)360/1 :1366 ،

تركيب «آتش روک» درتوصيف ضحاک هنگاميكه ميبيند وهرناز منتظر و چشمبهراه
فريدون است.
بتته مغتتز انتتدرش آتتتش روتتک خاستتت

بتته ايتتوان كمنتتد انتتدر افگنتتد راستتت
(فردوسي)82 /1 :1366 ،

درداستان دلدادگي و غم فراق زال:
متتن از دختتت مهتتراب گريتتان وتتدم

چتتو بتتر آتتتتش تيتتتز بتتتريان وتتتدم
(فردوسي)206 /1 :1366 ،

بيان غم دروني با ببارت «بريان ودن بر آتش» در بخشهاي ديگر واهنامه تکرار ميوود
(همان :داستان نوذر 1/317؛ داستان سياوخش  )2/273و....

خسروپرويز وورش بهرام چوبين را ناوي از خامووي آتش خرد ميداند .فردوسي در بيت
زير از تقابل نور و ظ مت كه از بن مايههاي انديشة زرتشتي است ،براي به تصوير كشيدن
خردورزي و بيخردي استفاده ميكند.
چتتترا ختتترد پتتتيش چشتتتمت بمتتترد

ز جتتتتان و دلتتتتت روونتتتتايي ببتتتترد
(فردوسي)21 /8 :1386 ،

 -2-2-1کاربست مثبت آتش
آتش ،در كاركردي مثبت ،نابودكنندة ناپاكيهاي دروني و بيروني است؛ مثل آتش بشق،
آتش تج ي ،آتش ووق و«.....آتش نماد پاكي نيز هست .هدف باوالر يافتن ريشههاي بيني
تصاوير وابرانه و استعارات اخالقي و پيبردن به اصل اين ابتقاد است كه آتتش زداينتدة
ناپاكيهاست .يکي از مهمترين داليل اين ابتقاد اين است كه آتش ....گوياترين گواه بر طهارت
و پاک كنندگي چيزي است .آتش پاکكننده است زيرا نابودكننده بوهاي ناخوش است .دليل
دوم پاکكنندگي آتش اين است كه آتش نابودكنندة كثافات و آلودگيها و نجاسات و بنابراين
يکياز مطهرات است .آتش پاکكننده است زيرا زدايندة آلودگيهاست و به فرجام دليل سوم
اينكه آتش پاکكنندة زمين وخمزدة نکاوته است چون ب فهاي هرزه را ميسوزاند و موجب
باروري زمين ميوود .اما آتش خاصه در نوک وع ه ،پاک و مطهر پنداوتهوده است زيرا آتش
در اين نقطه ،اثيري و غيرمادي مينمايد با وجود اين چيزي كه ابتقاد به پاکكنندگي آتش را
سست ميكند اين است كه آتش خاكستر بهجا ميگذارد و خاكستر را مدفوع آتش پنداوتهاند»
(باوالر.)32 :1368 ،
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وابران وقتي آتش را در بيان بواطف و احساسات مثبت به كار ميبرند ،آن را تعالي
ميبخشند.
آتش به جان متن زد وتوق لقتاي دلتدار

از دستتت رفتتت صتتبرم اي ناقتته پتتاي بتتردار
(ويخ بهايي)109 :1361 ،

بشق ،آتشي است كه تمامي حركتهاي بشر را وکل ميدهد« .مولوي در ابياتي نغز ،بشق
را به آتش تعبير ميكند و آتش بشق ازلي را مبدأ حركت و منشأ هر صدايي ميداند:
آتتتش بشتتق استتت كانتتتدر نتتي فتتتتاد
آتش استت ايتن بانتگ نتاي و نيستت بتاد

جووتتش بشتتق استتت كانتتدر متتي فتتتاد
هتتر كتته ايتتن آتتتش نتتدارد نيستتت بتتاد
(مثنوي)10/1 :

امتياز نوابغ بشري نيز به سبب نيرومندي آتش دروني آنان است» (ياحقي .)18 :1386،بدهاي
آتش بشق را اضافة تشبيهي ميدانند اما آنچه كالم موالنا را از سطح بادي برتر مينشاند،
ابتقاد به اين است كه بشق ،خود آتش است .آتشي كه هستي فرد را ميسوزاند و از سوختة
فرد ،فرد جديدي متولد ميوود .آتش ني را و بشق با همان ويژگي و كاركرد ،خودي و انانيت
فرد را ميسوزاند .در داستان ويخ صنعان اين بشق است كه ظاهر و پوستة دين را ميسوزاند
تا ويخ را به مرتبة باالتري برساند.
وتتد بتتهكتتل از دستتت و در پتتاي اوفتتتاد
هر چه بتودش ستربتهستر نابتتود وتتد

جتتاي آتتتش بتتود و بتتر جتتاي اوفتتتتاد
ز آتتتش ستتودا دلتتش چتتون دود وتتد
(بطار)69 :1374 ،

حکيم توس ،در توصيف دالوري ،توفندگي و سربت بمل فريدون ،وي را آتشي دانسته
است.
تتتو گفتتتي يکتتي آتشستتتي درستتت

كتتته پتتتيش نگتتتهبان ايتتتوان برستتتت
(فردوسي)75 /1 :1366 ،

«روونروان :نقيض تيرهروان....وليکن نگه كن بروون روان :يعني با روان روون ،با انديشة
روون ،با خرد و هووياري به اين كار نگاه كن» (واژه نامک :1363 ،ذيل تركيب روونروان) .نقش
نمادين هدايتگري نور براي توصيف روان در واهنامه بسامد بااليي دارد .تركيب «روون روان»
در داستان خسرو پرويز( :فردوسي )8 /250 ،125 ،113 ،111 ،88 ،86 ،65 ،58 ،11 :1386،بخت روون
(همان.)139 :
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 -2تضاد و تعارض در آتش
آتش هم زمان دو وجه مثبت و منفي دارد يکي سوزندگي و نابودكنندگي و ديگري التهاب
و وور زندگي .گ ستان ودن آتش بر ابراهيم (ع) ج وة زيبايي از آن است .درختان و گياهان،
در درون خود آتش زندگي دارند و وقتي جان ميسپارند و هيزم ميووند ،دوباره قاب يت اوتعال
دارند .آتشي كه در بهشت ميدرخشد و در دوزخ ميسوزد و ميسوزاند ،سروار از تعارض و
تناقض است.
در نمادپردازي آتش ،آن را با ومشير مقايسه كردهاند« .ماريوس اونايدر Marius
 Schneiderميان دوگونه آتش برمبناي جهت (يا نقش آنها تمايز قائل ميوود )1 :آتش در
محور خاک – آتش (نشانة وهوت ،گرماي خورويد و نيروي جسماني)  )2آتش در محور باد-
آتش (وابسته به برفان ،تطهير و نيروهاي معنوي) .بدين ترتيب آتش دقيقاً با نمادپردازي
ومشير كه هم حاكي از انهدام جسماني و هم ارادة روحي است ،مطابقت ميكند .درنتيجه
آتش تصوير نيرويي است كه ميتواند در دو زمينة تمايالت حيواني و تمايالت روحاني يافت
وود» (سرلو .)99 :1392 ،تمايالت حيواني همان دوزخ و تمايالت روحاني ،تج ي الهي است.
«آتش ،ديالکتيکيترين بامل تصويرساز است .تنها بنصري است كه هم درونذات است و هم
برونذات» (باوالر .)248 :1368،
آتش صرفنظر از انواع مخت ف در اساطير ايراني آسيبرسان نيست« .چون آب و آتش
بسيار مقدس بوده و در ومار ايزدان و خدايانند ،الجرم موجب مرگ نميووند ،آن كه در آب
غرق ميوود و يا در آتش ميسوزد ،اين آب نيست كه موجب غرقودن و بالطبع مرگ ميگردد
....اين اوارات كه آب و آتش آدمي را نميكشد ،موجب طنزهايي بوده كه به زرتشتيان وارد-
ميود كه اگر اين دو بنصر خدايگونه كه مورد پرستش و ببادت هستند ،چهگونه بندگان را
به كام مرگ ميكشند ،چون :اگر صد سال گبر آتش فروزد /چو يک دم اندر آن افتد بسوزد كه
البته اين وعر از سعدي است» (هاوم رضي .)2/589 :1376 ،براساس بنماية مشترک اسطورهاي
آتش بيگناهان را نميكشد« .اي دادار اّيا آتش مرد را ميكُشد؟ پس گفت اهورامزدا :آتش مرد
را نميكشد .استُو ويُتو آن[مرد] را بربندد ،ويو آن بسته را بهدربرد .آتش بسوزاند تن و جان را»
(ونديداد.)2/549 :1376 ،
اينكه آسمان پدر و زمين مادر است ،يک بنماية جهاني در تمامي اساطير است كه با
ويژگيهاي زندگيبخشي باراني كه از آسمان ميبارد و زايش رُستنيها در زمين همخواني دارد.
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«آب متضمن يک خصيصة نيرومند جنسي است .آميزش آب و آتش ،يادآور زناوويي مردمان
و جفتگيري جانوران است .آتش نرينه است و آب مادينه و ريشة اين پيوند تخيل وص ت اضداد
است» (باوالر  .)34 :1368،جنسيتي دانستن پديدههاي طبيعت در بندهشن هم ديده ميوود.
«آسمان ،ف ز ،باد و آتش نرند و هرگز جز اين نباود .آب و زمين و گياه و ماهي مادهاند و هرگز
جز اين نباود .ديگر آفريدگان نر و ماده باوند» (فرنبغ دادگي.)85 :1369 ،
ققنوس زماني كه با آتش ميسوزد ،منشأ زايش و تولد دوباره ميوود.
متتر و هيتتزم هتتر دو چتتون اخگتتر وتتوند
چتتتتتون نمتانتتتتتد ذرة اختتتتگر پديتتتتتد

بعتتتد از اخگتتتر نيتتتز خاكستتتتر وتتتوند
ققنوستتتي آيتتتد ز خاكستتتتتر پديتتتد
(بطار)130 :1374 ،

آتش ساري و جاري در طبيعت ،نيروي محرک حيات و زندگي است .در ايران هنوز
ضربالمثل «فالني اجاقش كور است» براي افرادي كه داراي فرزند نميووند ،به كار ميرود و
مفهوم نيروي باروري و توليد مثل را با مفاهيم مربوط به آتش بيان ميكنند« .اُجاق كور ،بهتر
از بچة بي نور» (حيدري.)614: 1390 ،
ومع ،با همان نقش روونگري آتش همنشين هميشگي وب زندهداران بوده و لرزش وع ه
و گرية او ذهن كنجكاو بشر ،بهويژه هنرمندان را به خود ج ب كرده است .وعر لغز ومع
منوچهري از زيباترين اوعار در وصف ومع است.
پيرهن در زير تنپووتتي و پووتتد هر كستتي
چون بميري آتش اندر تو رستتد زنده وتتوي
تا هميخندي ،هميگريي و اين بس نادر است
ب شکفي بي نوبهتتتتتار و پژمتتتتتري بيمهرگان

پيرهن بر تن ،تو تن پووي همي بر پيرهن
چون ووي بيمار ،بهتر گردي از گردن زدن
هم تو معشوقي و باوق ،هم بتي و هم ومن
بگريي بيديتدگان و باز خندي بيدهتن
(منوچهري)70- 71 :1363،

گريه و خندة همزمان ومع از زيباترين تصاوير متناقض است كه وابران به تصوير كشيدهاند.
ميانگريه ميخندم كه چون ومع اندر اين مج س

زبتتان آتشتتينم هستتت لتتيکن درنمتتيگيتترد
(حافظ)121 :1389 ،

بيت آراية ايهام استخدام دارد .زبان آتشين در مورد وابر ،زبانآوري و در مورد ومع ،فتي ة
آن است .گريه در مورد ومع آب ودن آن و در مورد وابر اوک است .خنديدن در مورد وابر
معناي سرخووي ،انبساط خاطر و خنده و در مورد ومع ،وع ة آن مورد نظر است .درنميگيرد
در مورد وابر بدم تأثير كالمش در ديگران و در مورد ومع ،نشانة روون نشدن است .گريه و
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خندة همزمان وابر تناقضي دارد كه يادآور اين ضربالمثل است «كارم از گريه گذوته است
بدان ميخندم» و اين تناقض هر چند در وعر لغز ومع منوچهري قبالً وجود داوته اما در اين
بيت با قرار گرفتن در زنجيرة همنشيني ك مات نهايت زيبايي را نشان ميدهد.
افشاي راز خ وتيان خواست كرد ومع
زين آتش نهفته كه در سينة من است

وتکر ختدا كه سرّ دلتش در زبان گترفت
خورويد وع هاي است كه در آسمان گرفت
(همان)75 :

راز خ وت نشينان ،چنان سوزناک است كه وقتي ومع خواست بر زبان جاري كند ،زبانش
سوخت( .دچار لکنت زبان ود ).اين كاربرد هنوز هم رايج است و در فرهنگ باميانه ميونويم
كه ميگويند «من زبان سوخته» .وابر ،خورويد را با تمام بظمت و گرماي خود ،تنها يک
وع هاي از آتش درون دل خود ميداند .آتش درون وابر ،همان بشق است .جايي ديگر گويد
«كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست» (همان)25 :
در ادبيات ،كنايات پركاربردي در مورد آتش وجود دارد «آتش تر كنايه از وراب ،آتش
حجر كنايه از لعل و ياقوت ،آتش خاطر كنايه از كسيكه با سوز و بشق باود و سخنان باوقانه
از او سر زند» (منصور ثروت« .)11 :1379 ،كافيست آتشي بشويم تا ضد و نقيض بگوييم بهمحض-
آنكه احساس و باطفهاي آذرسا وآتشگون گشت و ودت و حدّت و تندي آن با استعارات
مربوط به آتش بيان ود ،يقين است كه جمع اضداد خواهدكرد» (باوالر.)249 :1368،
اين اصطالح كه طرف خودش را به آب و آتش ميزند براي همه آوناست و غير از مفهوم
رويارويي با مشکالت و سختيها زيرساخت اسطورهاي دارد .قرار گرفتن در آب و آتش ،راهي
است براي پرورده و ارزشمند ودن .فوالد آبديده در كورة آهنگران با آتش است كه جال
ميگيرد و محکم مي وود .آتش معياري براي تعيين پاكي و ناپاكي است .سياوش براي اثبات
بيگناهي خود بايد از آتش بگذرد« .مگر كاتش تيز پيدا كند» (فردوسي .)2/233 :1366 ،آزمايش
در آتش رفتن در اسطوره هاي ديگر هماننداني دارد ،ازآن جم ه سيتا در حماسة رامايانا براي
اثبات بيگناهي خود در آتش ميرود و آتش به او آسيبي نميرساند.
به اطمتينان دل در وعت ه كن جاي
به صدق پاكيات واهتد هتمين است
به دوزخ گشت جا چون آن صنم را
تقتدم يافت آتتش راحتت جتان
ز تاب روي آن خوروتتيد رختشان
بتترون آمتد ستالمتت آن سمتنبتر

ز آتتتش آبتروي ختود بيفتزاي
به زر آتش بيتتار و آتشين است
چمتن وتد وعت ه گت زار ارم را
كه در جسم لطيفش درود آن جان
ود آتش معتدن لعتتل بدختشان
به رنتگ الله آتش ستترخ روتر
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بتترآمتتد ز آتتتش آب زنتتدگانتتي

كزو برد از پتري در پاک جانتي
(رامايانا)245-247: 2009 ،

اسدي توسي خرد را (آتش) ،معيار سنجش ،و دل را وسي ة آن ميداند« .خرد آتش تيز و
دل بوته ساز» (اسدي .)14 :1354 ،رووني خرد از بنمايههاي وعر فارسي است.
هر آن مغتتتز كو را ختتترد رووتتتن ست

ز دانتتتتتتش يکي بر تنش جووتتن ستتت
(فرددوسي)9 /8 :1386 ،

در ادب فارسي آب آتشگون در توصيف مي به كاررفته است« .آب آتشين ،تقارن متضادها
يعني آب و آتش است و بنابراين به دريافتهاي معنوي و به نر-مادگي مربوط ميوود .ازاينرو،
ورابخواري را ميتوان در جهت اتحاد دانست» (سرلو.)96 :1392 ،
پر كن پياله را /كاين آب آتشين /ديري است ره به حال خرابم نميبرد /اين جامها كه در پي
هم ميوود تهي /درياي آتش است كه ريزي به كام خويش (مشيري.)205 :1384 ،
آتش چه در توصيف وراب باود و چه در هيزمهاي افروخته ،هستي سوز است .وراب و آتش
هر دو گرمابخش هستند .آتش هيزم را ميسوزاند و وراب ،وعور و آگاهي سطحي را .وراب
فرد را از خودآگاه رها و به ناخودآگاه نزديک ميكند.
زان مي كه دروبهاي غم بارد فرو صبحدم
سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا

غافل كند از بيش و كم فار ز تشويشم كند
وزمن رها ستازد مرا بيگانه از خويشتم كند
(رهي معيري)77 :1385 ،

ويژگي دوگانه و متناقضنماي مي كه هم ميسوزاند و هم ميسازد به زيبايي با «در آتش
افکندن» توصيف وده است.
اصل و اساس آفرينش در بندهشن از آتش دانسته وده و آفرينش پديدههاي طبيعي به
ترتيب ذكر وده است « .هرمزد آفريدگان را به صورت مادّي آفريد از رووني بيکران آتش از
ي مادّي را فراز آفريد» (فرنبغ دادگي.)39 :1369 ،
آتش باد ،از باد آب ،از آب زمين و همة هست ِ
«آب و آتش به اندازة اهميت دينيوان داراي اهميت كيهان وناختي نيز هستند ،براساس
دينکرد آب و آتش منشأ همه چيزاند .آب و آتش پدر و مادراند و تمام مخ وقات مادي از آنها
پديد ميآيند .آتش ،مذكر (مرد) و آب ،مؤنث (زن) است» (زينر.)20 :1384 ،
توجه به آتش در هند و ايران ،قدمتي ديرينه دارد «تا به امروز آتش كانون آيينهاي هندو
و زردوتي بودهاست ،اما ريشههاي آن به دوران هندواروپايي بازميگردد .در هند آتش زير به
نام اگني ستايش مي وود و در بين حال هم زميني است و هم ايزدي .هنگاميكه نثارها را بر
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سر آن ميافشانند بر اين باوراند كه آتش واسطة ميان انسان و خدايان است ،زيرا در اينجاست
كه دو جهان بههم پيوند ميخورند .اگني خدايي كه بهصورت آتش قرباني را دريافت ميكند و
به بنوان روحاني ديني آن را به خدايان تقديم ميدارد ،بنصر آتش همچنين در همة جهان
پراكنده است ،در خورويد كه در آسمان برين است ،وجود دارد .آتش در ابر طوفانزا افروخته
ميوود و به صورت برق به زمين فرود ميآيد و در اينجا دائماً به دست مردمان دوباره متولد
ميوود بنابراين اگني را راه خدايان توصيف ميكنند كه از آن ميتوان به ق ّههاي آسمان رسيد.
مركزيت آتش در دين زردوتي وايد يکي از وناختهودهترين جنبههاي اين دين باود ،اما
بسيار بد تعبير وده است .هم باورها و هم ابمال ديني مربوط به دوران پيش از زردوت كامالً
رنگ زردوتي به خود گرفتهاند و در اسطورهوناسي ايراني غالب ًا دووار است كه بقايد قديم را
از متأخر جدا سازيم .آتش پسر اهورامزداست و نشانة مرئي حضور او ،و نشاني از نظم
راستينش ....بههرحال آيينهاي زردوتي بسياري از بقائد قديم را حفظ كردهاند ،در اين آيينها
آتش مستقيم ًا مورد خطاب قرار ميگيرد و موبد بدو نثار ميكند» (هين ز« .)47-48 :1368 ،اگني
پروردگار همهگونه آتشهاست خواه آتش آسماني (خورويد) و خواه آتش هوايي (آذرخش ،برق)
و خواه آتش زميني .چون اگني پروردگار خاندان هم هست (اجاق) يک پيک آسماني است كه
بسيار به آدمي نزديک است و ميانجي است ميان آفريدگان خاكي و مينويان آسماني» (پورداود،
ويسپرد« .)92: 1381،مردم چين پروردگار آتش را  Tsaowangخوانند و ستايش او در آن
سرزمين بسيار رواج دارد .هيچ خانهاي نيست كه نمايندهاي از اين خداوندگار نگهبان و پشتيبان
در آن نباود .اين نماينده ،تنديس (= پيکر) كوچکي و يا تصويري است از او» (همان.)94 :
آتش ديگر ،آتش دوزخ در آيين هندو است «دو سگ مهيب نگهبان دروازة دوزخاند ،انبوه
مردگاني را كه آگني ،خداي آتش ،هيمه ميآورد ،بو ميكشند .تنها برگزيدگان سومه مينووند
و اينچنين ناميرا ميووند و وبهنگام در ستارگان ميدرخشند و در كنار ياما پسر خورويد
ح مردگاني كه خداوند محسوب ميووند ،در سرزمين روونايي و
ي اقامتگاه اروا ِ
فرمانروا ِ
آبهاي آسماني ،بهسرميبرند ..... .در آن اديان ،دوزخي و م عون ابدي وجود ندارد ،انسان پس
از تحمل رنج و بذاب مقرر ،به دور جديدي از زندگي پا ميگذارد و ميتواند گناهان خويش را
كفارت كند و اميدوار باود كه روزي جزء نيکبختان جاويد جاي خواهد ود» (پير بايار:1376 ،
 .)256اين فرجام نيک هندوان در واهنامه از زبان خراد برزين چنين بيان وده است:
يکتتتتي آتشتتتتي دانتتتتد انتتتتدر هتتتتوا
كتته دانتتاي هنتتتدوش خوانتتد اثيتتتر

بتتتته فترمتتتتتان يتتتتتزدان فترمتتتتتانروا
ستتتخنهتتتاي چتتترب آورد دلپتتتذير
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چنتتين گفتتت كتتاتش بتته آتتتش رستتيد
از آن ناگزيتتتتتر آتتتتتتش افروختتتتتتن

گناهتتتتش ز كتتتتردار وتتتد ناپديتتتتد
همتتته راستتتتي دانتتتد آن ستتتتوختن
(فردوسي)112 /8 :1386 ،

نزد زرتشتيان «آتش به منزلة خداي ويژه يا ربالنوع مستقل نبوده است (چنانكه در ميان
آرياييان پيش از زرتشت بوده) ب که همانطور كه كعبه مورد ستايش مس مانان است ،آتش
مورد توجه مزديسنان بود ،و بايد دانست كه بناصر چهارگانه :آب و خاک و باد و آتش هر چهار
مورد تقديس مزديسنان بوده» (معين.)286-287 :1338 ،
 -3کاربرد آتش از اسطوره تا آیین
«در اسطورهاي از سرخپوستان هيت چيتي دست يافتن به آتش از طريق خرگوش وعبده-
باز و مکار ميسر ميوود و چنين روايتي با اسطورة كال وعبدهبازِ سرخپوستان سواحل ومال
غربي همانندي دارد» (بورلند .)198-197 :1398 ،خاستگاه آتش در بسياري از قبايل آسمان بوده
است همانطور كه در اسطورههاي آفريقا «تخمگذاري و النهسازي زنبور بنا در نزديکي اجاق
موجب خ ق افسانههايي وده است كه طي آن زنبور بنا آتش را براي نخستين بار از آسمان به
زمين مي آورد و در اساطير آفريقا ،نقشي همانند پرومته در اساطير يونان دارد» (پاريندر:1374 ،
 .)37مشع ي كه در المپيک باستاني يونان وجود داوت ،ريشه در اسطورة آتشدزدي پرومته
(پرومتئوس) دارد كه از اسطوره تا آيين قابل پيگيري است« .پرومتئوس ،از وکنجههاي مکرر
جسماني وديد توسط مقامات زئوس رنج ميبرد زيرا به ما فانيان آتش ميدهد كه بابث مي-
وود ،وورش او بجيب باود .سرقت آتش پرومتئوس حتي امروزه از طريق نماد وع ه يا مشعل
المپيک به ياد ميآيد» (.(Prytz, 2016: Volume30, Number1
در اساطير ايران امشاسپندان براي زرتشت سه آزمايش ديني درنظر ميگيرند كه دو مورد
آن با آتش ارتباط دارد« .نخست از راه آتشها و زردوت به سه گام :انديشة نيک و گفتار نيک
و كردار نيک ،پيش رفت (ولي نسوخت دوم ف ز گرم بر سينهاش ريخته ود و ف ز در آنجا سرد
ود؛ زردوت با دست آن را گرفت و به امشاسپندان سپرد .اورمزد گفت كه« :پس از (برپاودن)
دين پاک ،هرگاه اختالفي در دين باود ،واگردان تو (آن ف ز گرم را) بر ديگري ريزند و آن را
به دست برگيرند و با اين كار همة جهان مادّي (به دين) بگروند .سوم (وکم او) با كاردي
بريدهود و آن چه اندرون وکمش نهان بود پيدا ود و خون بيرون آمد ،اما دست بر آن ماليده
ود و تندرست ود .همة اينها نشانة اين بود كه تو و همدينان تو ،دين پاک را با وجدان دينيِ
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استوار ميپذيرند ،به گونهاي كه با سوزش آتش و با ريختن ف ز گرم و با بريدن به تيغ از «دينِ
بِه» برنگرديد» (آموزگار و تفض ي.)138 :1375 ،
«آزمايشهاي ايزدي در روزگاران ودايي نيز وناخته وده ،رايجتر از همة اينها همان
آزمايش آتش و آب بوده كه كموبيش در سراسر جهان رواج دارد( ».پورداود ،ويسپرد.)139 :1381 ،
بنماية اهميت آتش در آيينها جايگاه خاصي دارد« .در آيين زردوتي سه گونه آتش موجود
است :مهمترين آنها آتش بهرام است .دو آتش ديگر آذران و دادگاه خوانده ميووند .اهميت
هر آتش در بظمت و پيچيدگي تهية آن است .... .برپا كردن آتش آذران از آن سادهتر است،
اين آتش را از چهار آتش ميسازند كه در اصل نشان اتحاد چهار طبقة اجتمابي است .هر
آتشي را سه بار تطهير ميكنند .آتش دادگاه از آتش منازل فراهم ميآيد .سه آتش اص ي فرنبغ،
گشنسب و برزين مهر از انواع آذر بهراماند» (بهار.)138 :1375 ،
در اروپا «هر سال در چهار هنگام آتش ميافروختند دوبار در ب ندترين و كوتاهترين وبهاي
سال كه وب آغاز زمستان (=ي دا) و وب آغاز تابستان باود و دوبار در هنگامي كه وب و روز
يکسان است يعني آغاز بهار و آغاز پاييز .بعدها مراسم آتشافروزي زمستان ،در  24دسامبر
وب ميالد مسيح بهبملآمد و جشن آتشافروزي تابستان به  24ژوئن وب والدت يوحنا تعميد
دهندة حضرت بيسي افتاد .هنوز هم اين رسم ديرين در بسياري از سرزمينهاي بيسويكيش
انجام ميگيرد .آدابي كه در اين جشن و پيش از اين بهجاي ميآوردند ،به خوبي يادآور سدة
ايرانيان بودهاست .از آنجم ه در وب تولد يوحنا آتش كالن ميافروختند ،وهرياران و پيشوايان
هم در وادماني وركت ميكردند ،در پيرامون آتش پاكوبان سرود ميخواندند و از روي آن
ميجهيدند» (افشار ويرازي.)100 :1342 ،
در دين زرتشتي «آتش نماد اهورا مزدا و كانون ببادتهاي روزانة آنان است .بااينحال
هنوز به آتش «جنگجو» خطاب ميكنند ،زيرا از مقدسترين آتشها يعني بهرام درخواست
ميوود كه نه با ديوان خشک سالي ب که با ديوان مينويي تاريکي نبردكند» (هين ز.)50 :1368 ،
در آيينهايي كه همراه با آتش افروزي است ،نوع چوبي كه سوزانده ميوود ،مهم است« .بعضي
وقتها الزم ميآمد كه آتش نذري يا ساير آتشهاي مقدس با تراوههاي درخت خاصي افروخته
وود و وقتي نوع چوب تجويز ميوود ،چه در ميان س تها و آلمانها و چه اسالوها ميبينيم
كه بموماً غير از ب وط نبوده است» (فريزر .)767 :1384،در دين زرتشت هم چوبي كه در مراسم
مذهبي بر آتش ميگذارند ،بايد خشک باود و چوبهاي خوشبو چون بود ،مورد ،صندل و ...
كاربرد دارد .در جشن هالُوين نيز «هرآنچه براي سوختن مناسب باود گرد ميآوردند .اينها
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را بر ب ندي نزديک خانه رويهم ت نبار ميكردند و وبانگاه آتش ميزدند .اين آتش را
 samhnaganمي ناميدند .هركسي آتشي براي خود داوت و آتش هركسي بزرگتر بود موجب
افتخار او ميود» (فريزر.)748 :1384،
اهميت آتش از دوران ايران باستان تا امروز ادامه داوته است .آذرگشسب به رسوم متداول
ايرانيان مس مان اواره ميكند كه بر گور بزرگان آتش ميافروزند ،در سفره بقد ومع و مجمر
آتش ميگذارند و روون كردن چرا هاي نفتي و ومع در محلهاي متبرک هنوز هم رسم
است .وي با ذكر نمونه هايي از مجمر آتش مسيحيان ،ومعدان ك يميان و رسوم چينيان و
ژاپنيها در مراسم بزاداري از قول دانشمند آلماني ،وفت وويتز ،نتيجه ميگيرد كه «تمام م تها
و نژادهاي دنيا از سياه و سفيد و سرخ و زرد در هر پنج قارة زمين در ستايش و بزرگداوت
اين بنصر همصدا و همبقيدهاند و احترام به آتش و بزرگداوت آن منحصر به ايرانيان قديم و
زرتشتيان امروز نيست» (آذرگشسب .)14 :1353 ،در تأكيد و تأييد فراگيري استفاده از آتش در
مراسم مذهبي ميتوان به رسم مسيحيان نيز اواره كرد« .به هنگام خواندن نغمههاي انجيل
ومع مي افروزند و مؤمنان در بيد دخول بيسي به هيکل و تطهير مريم ،در روز دوم فوريه در
ك يسا ومع روون ميكردند تا فضا را از وجود وياطين بزدايند و سپس ومعها را به خانه
ميبردند تا از ربد و طوفان و كوالک در امان مانند .بنابراين ومع روون ،پرخير و بركت است
و وع ه اش كه نمودار موهبت خورويدي است ،مستقيماً از آسمان برخاسته است» (پيربايار،
 .)83 :1376در ايران هم جشن سده در دهم بهمن در دربار غزنويان باوکوه بسيار برگزار ميوده
است كه ابوالفضل بيهقي آتش افروزي ،پختن غذاهاي خاص و قيراندود كردن پرندگان و آتش
زدن و رها كردن آنان را به زيبايي به تصوير كشيده است .چهارونبه سوري و پريدن از روي
آتش كه ريشه در اساطير دارد هنوز هم در آخرين چهارونبه سال برگزار ميوود.
به ب ت آنكه آتش بنصر مقدسي در نيايشها بوده ،ربايت قوانيني خاص در استفاده از آن
الزام اخالقي و وربي بوده است« .هيچگاه نبايد چرا را با دميدن (پف كردن) خاموش كرد
ب که بايد فتي ة آن را پايين كشيد .همانطوركه دميدن ،ناصواب و ماية بدبختي ميوود افروختن
آن پيش از غروب آفتاب فراخي و گشايش زندگي خواهد بود .فروتة خير و بركت در خانهاي
ميگردد كه چرا آن تا بامداد روون و افروخته باود» (افشار ويرازي و همكاران.)83 :1342 ،
احترام به آتش را در فرهنگهاي مخت ف داريم «برب به نمک ،آتش و خاكستر احترام مي-
گذاوت» (توفيق فهد.)83 :1387 ،
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آتش در ايران باستان موجودي زنده فرض وده است« .آتش چنان ارجمند است كه هرمزد
تن مردمان را از تنِ آتش ،جان را از فکر و انديشة خويش بيافريد و رووني و فرو را از رووني
بيكران رووني بيافريد .....هرمزد با امشاسپندان انجمن كرد و آتش نيز در انجمن بود و پيشِ
هرمزد و امشاسپندان سر به زير افکند و گريست .امشاسپندان پيرامون وي نشستند و گريستند
پس آتش مقابل هرمزد ايستاد و گفت :اي مهربان تو خود از اين جهان پر بدي ،در برش اب ي
جاي گزيده و مرا اين جا رها ميكني .مرا به ناراستي به خانة مردمان برند.....از من وع ه گيرند
و براي دزدي به خانة مردم ووند .سپس مرا بيفکنند و بکشند . ...اي هرمزد مرا به گيتي
نيافرين ،در جهان چون ستاره و ماه و خورويد كه رووني كنند ،من نيز بهتنهايي چنان كنم.
هرمزد گ ة آتش را ونيد  ....آتش براي آفرينش خود به گيتي موافقت نکرد تا هرمزد با او پيمان
بست و او را به بهشت پادواه كرد و گرزي را بدو فراز داد و فرمود كه از هر كه خشنود نيستي
با اين گرز او را به دوزخ افکنيد .پس به آفريده ودن به گيتي موافقت كرد» (ونديداد:1376 ،
« )2/655-656در دوزخ مزديسنان آتش نيست ،چون آتش بسيار مقدس است و بدان نميتوان
بذاب و وکنجه كرد ،يا مرده سوزانيد يا بر آن هيزم تر و دودناک نهاد و  ....به همين جهت
تاريکي بسيار غ يظ و سرماي سخت كه آفريدة اهريمن است در دوزخ وسي ة بذاب ميوود»
(ونديداد . )679 /2 :1376 ،در اوستا آتش ارزش خاصي دارد و بنصري سودرسان است« .من
مي ستايم آتش پيروزمند را و سود را .....ما (به ياري) ميخوانيم از براي اين خانه ،از براي
خانخداي اين خانه و از براي رادمردي كه زور [مايع و نوويدني] نذر كند» (يشتها/2 :2536 ،
.)144
«در مورد استفاده از آب و نوع استفاده آب و آتش كه پسر و دختر اهورامزدا ،به موجب
معتقدات موبدان بودند ،احکام فراواني در رسالههاي فقهي نقل است» (ونديداد.)667 /2 :1376 ،
تقدس اسطوره اي بناصر طبيعت به وکل احکام وربي و رسوم برفي تداوم يافته است؛ مانند
اينكه آب و آتش را نبايد آلود «اگر كسي اين كارها را كند ،مرگ ارزان است :نِسا [مردار و
آلودگي] به آب و آتش بردن» (ونديداد.)694 /2 :1376 ،
چون ابراهيم در آتش نسوخت «قُ نا يا نارُ كُوني برداً و سالماً ب ي اِبراهيم» (قران كريم ،سورة
انبيا ،آية  .)69زرتشت هم از آزمون آتش سرب ند برون آمد ،درنظر بدهاي يگانگي اين دو قوت
گرفت« .تواف ق اين دو به تدابي معاني ،هريک ديگري را به خاطر آورده ،ناچار زردوت را با
ابراهيم يکي دانستهاند» (معين« .)119 :1338 ،موبدان كووش داوتند مؤسس دين خود را با
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پيامبران مورد قبول مس مانان و نصاري و يهود تطبيق كنند تا هم اهل كتاب ومرده ووند و
هم كمتر مورد طعن قرار گيرند» (معين.)117 :1338،
«كورتيوس مينويسد سوگندي كه ايرانيان در مقابل آتش ياد ميكنند بسيار اهمّيت دارد
بهقول كزنفون در ابياد رسم است كه آتش در آتشدانهاي نقره در وقت جنگ در سر لشکريان
حركت داده ميوود و داريوش سوم در ارْبِل از خورويد و مهر و آذر استغاثه نموده كه
لشکريانش را دلير ساخته به اسکندر غ به كنند» (يشتها .)508 :2536 ،ابيات زير نشان اهميت
آتش و آتشكده است .خسرو پرويز در رويارويي با بهرام چوبين براي پيروزي در جنگ دبا
ميكند و بهد ميبندد كه به آتشكدة آذرگشسب بشتابد و آيين پيشكش هديه را اجرا نمايد.
اگتتر كتتام دل يتتابم ايتتن تتتاج و استتب
همتتين يتتاره و طتتوق و ايتتن گووتتوار

بيتتتتتارم دوان پتتتتتيش آذرگشستتتتتب
همتتتتين جتتتتتامة زر گوهتتتتتتر نگتتتتار
(فردوسي)20 /8 :1386 ،

نتیجهگیري
آتش بنصري كه در تمامي اساطير جهان با بنماية مشترک جايگاه خاصي دارد و با
ج وههاي گوناگون الهامبخش هنرمندان جهان بوده است .وابران با استفاده از آرايههاي ادبي،
حالت تناقضآميز آن را ج وهگر ساخته ،و با ارائة تصويري زيبا بنمايههاي اسطورهاي را به
تصوير كشيدهاند .برق ووقي كه در نگاه باوقي ميدرخشد ،ج وهاي از گرماي آتش بشق است
و چهرة برافروخته و چشمان ورربار خشم دروني را نشان ميدهد .آتش در بندهشن منشأ
آفرينش دانسته وده و در مفهوم نمادين ،هستي از بشق نشأت ميگيرد .در دوزخ زرتشتيان
آتش نيست چون آتش را آسيبرسان نميدانند .ج وههاي گوناگون آتش چنان اهميتي دارد
كه آدميان بدون آن نميتوانند زندگي كنند و در اجراي مراسم مذهبي و غيرمذهبي به گونهاي
آن را به كار ميبرند و اين نشاندهندة جهانومول بودن اهميت كاربرد آن است .در بندهشن
به نوبي از آتش در گياهان و جانوران اواره وده كه در وعر وابران هم به كار رفته است .در
وعر فارسي الله جون چراغي ميسوزد و غرايز مشترک بين انسان و حيوان با لغت آتش بيان
ميوود .اسطوره آتش ويژه ايران باستان نيست ب که در فرهنگهاي ديگر هم وجود دارد و با
وناخت بنمايههاي مشابه ميتوان سير كاربرد آن را تا آيينها و ادبيات پيگيري كرد.
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چكیده
واهنامة فردوسي و مثنوي معنوي از تأثيرگذارترين آثار ادب فارسي هستند كه ساختار
داستاني دارند و از اينرو ميتوانند در جايگاه مقايسه با يکديگر قرار گيرند .باختين،
نظريهپرداز روس ،چندزباني را در حوزة داستان زيرساخت چندصدايي معرفي ميكند؛ اما
نوع حماسه و قالب وعر را در اين مقوله جاي نميدهد؛ مسألة پژوهش حاضر آن است كه
در صورت وجود اليههاي زباني در اين دو اثر داستاني منظوم ،ميزان بهرهمندي هر يک از
چندزباني چقدر بوده و اين ويژگي چه تأثيري بر آنها داوتهاست .در اين پژوهش ،بررسي
زبان زنان هشت داستان از مثنوي معنوي و هشت داستان از واهنامة فردوسي از ديدگاه
چندزباني نشان دادهاست كه برخي از گونههاي زباني باختين در زبان تعدادي از اين زنان
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يافت ميوود ،اما زنان واهنامه بيشتر از زنان مثنوي از اين ويژگي برخوردارند و فردوسي
بيشتر از موالنا از چندزباني در وخصيتپردازي زنان داستانها بهره بردهاست .همچنين
اين بررسي ،تفاوت ديدگاه اين دو وابر بزرگ و خاستگاه داستانها را دربارة زن نمايان
ميكند؛ زن در واهنامه وخصيتي گفتوگو محور است ،اما در مثنوي بيشتر سکوت مي-
كند.
کلیدواژهها :واهنامة فردوسي ،مثنوي موالنا ،زن ،چندزباني ،باختين.
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مقدمه
واهنامة فردوسي و مثنوي معنوي ،دو ابراثر گرانماية ادبيات فارسي هستند كه يکي حماسة
م ي و بيروني ،و ديگري حماسة برفاني و دروني محسوب ميوود (وميسا-119 :1383 ،

 .)120هم چنين ،داستاني و تع يمي بودن وجه مشترک ديگر اين دو اثتر بته ومار ميرود.
از سوي ديگر ،يکي در خراسان قرن چهارم سروده وده و خاستگاه آن ايران پيش از اسالم
است و ديگري در روم ورقي و از زبان متک م و بارف بزرگي چون موالنا بر جاي ماندهاست.
با تکيه بر اين اوتراکها و اختالفها ،اين دو اثر ميتوانند در جايگاه مقايسه با يکديگر
قرار گيرند و از زواياي گوناگون بررسي ووند؛ زيرا با توجه به تأثيرپذيري آثار ادبي از ورايط
و مقتضيات زمان نگارش و ديدگاههاي نگارندگان آنها ،اين بررسيها ميتواند نقاطي پنهان
از اين زوايا را آوکار كند .بر اين اساس ،ميزان و نوع حضور زنان نيز در آثار داستاني ادبي
مي تواند بازتاب انديشه و ديدگاه نويسندگان و اجتماع آنان باود؛ اجتمابي كه داستانها
در متن ناخودآگاه آنها وکل گرفته و باليدهاند.
از ميان بناصر گوناگون داستان ،گفتوگو بسيار مهم است .اين بنصر ،وخصيتها را
معرفي ميكند و ويژگي هاي جسماني ،رواني و اجتمابي آنان را به نمايش ميگذارد
(ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي)231 :1377 ،؛ بنابراين بررسي و تح يل انتخابهاي نويسندگان
از انبان بينهايت زبان در گفتوگوهاي ميان وخصيتهاي داستانها ،داراي اهميت و درخور
بررسي است؛ بويژه بر اساس نظرية «چندزباني باختين» كه به طور اخص بر تح يل «زبان»
وخصيتهاي داستاني تأكيد دارد؛ زيرا افزون بر نمايش ويژگيهاي جسماني ،رواني و
اجتمابي آنان ،ديتدگاه نويسندگان و سرايندگان را نيز نسبت بته آن وخصيتها بازتاب
ميدهد و دستاوردهاي چنين پژوهشهايي گاه بسيار تکاندهنده و وگفتآور است.
به دليل نگاه ويژة موالنا به زن در مثنوي ،پيش از اين ،در برخي آثار پژوهشي ،اين
موضوع بررسي وده؛ اما به بنصر زبان و اليههاي زباني در هيچيک از اين آثار پرداخته
نشدهاست .همچنين گذوته از آثاري بسيار -كه از ديدگاههاي گوناگون به تح يل زنان
واهنامه پرداختهاند -آنها كه وخصيتپردازي زنان را مدنظر داوتهاند ،بنصر زبان را
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بررسي نکردهاند؛ براي مثال :رحيم چراغي ( )1377در مقالة «سودابه وسوسة قدرت»؛ اورف
خسروي و اسحاق طغياني ( )1389در مقالة «تح يل روانكاوانة وخصيت سودابه و رودابه»،
نسرين داودنيا و همكاران ( )1392در مقالة «وخصيّت مرزي سودابه در واهنامه فردوسي»،
اكرم مؤمني ( )1388در پايان نامة «وخصيتپردازي زن در حدیقةالحقیقة ،منطق الطير و
مثنوي معنوي» و ...وخصيت زنان را تح يل كردهاند ،اما اليههاي زباني را در حوزة توجه
نداوتهاند و به همين دليل به دستاوردهاي پژوهش حاضر نرسيدهاند .يوسف نيکروز و
محمدهادي احمدياني نيز ( )1393در مقالة «ويوههاي وخصيتپردازي در واهنامة
فردوسي» ضمن مبحث «ارتباط كالمي يا گفت و گو» اوارهاي گذرا به زبان وخصيتها در
وخصيتپردازي داوتهاند؛ اما زبان وخصيتهاي زن واهنامه را تح يل نکردهاند و تا جايي
كه نگارندة پژوهش حاضر بررسي كردهاست ،تا كنون در هيچ مقاله ،پاياننامه و كتابي
وخصيتهاي زن اين دو اثر از ديدگاه اليههاي زباني باختين تح يل نشدهاند.
در اين پژوهش ،ابتدا تعاريف و مؤلفههاي چندزباني باختين به طور كامل درج وده،
سپس زبان زنان هشت داستان از واهنامة فردوسي به تفکيک پنج الية زباني باختين و
يک الية افزوده ،به ويوة تطبيقي ،توصيف ،تح يل و با زبان زنان هشت داستان از مثنوي
مولوي مقايسه ودهاست .همچنين ميزان گفتوگومندي زنان با مردان مقايسه و در مبحثي
كوتاه به سکوت در برابر گفتوگو نيز پرداخته ودهاست .در نتيجة اين تح يلها و تطبيقها،
نتايجي به دست آمده كه هيچ يک از پژوهشهاي گذوته به آنها اواره نکردهاند.
 -1چندزباني /چندزبانگي  /چندگونگي

1

«چندزباني» اصطالحي است كه باختين از آن در ضمن نظرية چندصدايي در تح يل
رمان ،سخن گفته و آن را زيربناي چندصدايي و دموكراسي گفتوگويي معرفي كردهاست؛
يعني ،وخصيت بايد به زبان ويژة سن ،الية اجتمابي ،حرفه ،موقعيت و منطقة زندگي خود
سخن بگويد .آنگاه است كه ميتواند جهانبيني ويژة خود را بيدخالت راوي و نويسنده و
به دور از صداي او بيان كند.
.Heteroglossia

1
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از ديد باختين ،آدمي با سخن گفتن به زباني كه انباوته از صداهاي گوناگون است ،به
آگاهي ميرسد .ما از همان آغاز چندزبانيايم و مجموبة متنوبي از لهجهها و زبانهاي
اجتمابي را از والدين ،گروه ،طبقه ،مذهب و كشور خود ميآموزيم (جونز .)40 :1388 ،هرچند
به گفتة وي همة ما در زندگي خود از چندزباني برخورداريم ،اما همة داستاننويسان هنگام
خ ق وخصيتهاي داستاني به اين ويژگي آگاه نيستند و گاه همة وخصيتهاي داستاني
آنها به يک گونةزباني سخن ميگويند؛ بنابراين اليههاي زباني ،تنها در برخي داستانها
بازتاب يافته و به وخصيتپردازي بهتر انجاميدهاست؛ زيرا در فن داستاننويسي «وخصيت
فردي است كه كيفيت رواني و اخالقي او در ...آنچه ميگوید و ميكند وجود داوته
باود» (ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي)176 :1377 ،؛ يعني ،نويسنده به طور غير مستقيم جوانب
گوناگون مشخصات فردي وخصيت را به خواننده انتقال دهد ،البته نه با بيان مستقيم خود.
باختين از اين دو گونه رويكرد با بنوان مركزگرايي و مركزگريزي ياد ميكند و ميگويد:
هنگام استفاده از زبان ،دو نيرو بمل ميكنند :نيروي مركزگريز و نيروي مركزگرا.
تکزباني بر اساس نيروي مركزگرا بمل ميكند؛ گويندة اين زبان تالش ميكند تا همة
بناصر زبان و همة ويوه هاي بالغي آن را به يک فرم يا گفتار واحد تبديل كند .برخالف
اين ،چندزباني ،زبان را به سوي تکثر پيش ميبرد؛ يعني گوناگوني گفتوگو و واژگان متفاوت
(ك يگز  .)190-189 ،1388حتي آهنگ و ژانر گفتاري كه فرد در جايگاه پدر ،فرزند ،همکار،
مرئوس ،رئيس و ...به كار ميبرد ،با يکديگر بسيار متفاوت است .فرد هنگام گفتن يا نووتن
ببارات متفاوتي را به خاطر اين جايگاههاي اجتمابيش استفاده ميكند و اين بيانكنندة
سروت اجتمابي يا به تعبير خود باختين ديگربودگي زبان است (انصاري.)262 :1384 ،
«چندزباني م قمهاي است از گفتار ما كه جهان بر اساس آن ساخته ميوود .اين فقط
در يک چينش بسيار ويژه و منحصر به فرد اتفاق ميافتد و در حقيقت نشاني ما در هستي
است .تنها در آن جايگاه است كه ميتوانيم سخن بگوييم» ( .)Holgoist، 2004: 167برخي
گويشها ممکن است در ادبيات مجاز ومرده ووند و تا حدودي در تصرف زبان ادبي درآيند؛
در درون زبان ادبي ،تنوع هدفمند گفتار به تنوع زبان مبدل ميوود و حاصل اين فرايند
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به جاي زباني واحد ،مکالمهاي بين زبان هاست (باختين .)385 :1391 ،حتي يک روستايي
بيسواد در چندين نظام زباني زندگي ميكند :خدا را به يک زبان ميخواند ،با خانوادهاش
به زبان ديگر سخن ميگويد و در دادخواست خطاب به يک صاحب منصب زبان رسمي
دارد .همة اينها زبانهاي متفاوتي محسوب ميووند؛ اما آن روستايي ،بدون تفکر و خودبه-
خود از يک زبان به زبان ديگر منتقل ميوود (همان.)386 :

تمام آنچه باختين دربارة چندزباني ميگويد ،مختص نثر است .وي وعر را در اين
حوزه قرار نميدهد و در كتاب «زيباييوناسي و نظرية رمان» معتقد است كه وابر در
مقابل گفتوگومندي ،به تکگومندي يا خودگومندي توجهدارد .وابر گفتهها را از قصد و
حضور ديگري باري ميكند و جز برخي گفتهها و اوکال را به كار نميگيرد (نامور مط ق

 .)88 -87 ،1390بنابراين در باور او گونة زباني واحد و تمركزگراي وعر در برابر نثر قرار
ميگيرد .از ديدگاه او «حتي وقتي وابر از امور غريبه سخن ميگويد ،از زبان خود استفاده
ميكند .او هرگز براي پرتوافکني بر جهاني غريبه متوسل به زباني بيگانه نميوود ،حتي اگر
آن زبان تناسب بيشتري با جهان مزبور داوتهباود . ...وقتي گونههاي وابرانه به مرز
سبکوناختي خود ميرسند ،زبان آنها اغ ب تحکمآميز ،جزمي و محافظهكار ميوود و
راه نفوذ گويشهاي اجتمابي غير ادبي را بر خود ميبندد» (باختين .)377 :1391

در مقابل« ،براي نويسندة نثر ،موضوع برابر است با تراكم آواهاي چندگانه كه آواي
خود وي نيز در آن طنين ميافکند .اين آواها زمينه و بافت ضروري براي آواي خود او فراهم
ميآورند» (تودوروف  .)117 ،1391چنانكه ديدهميوود ،تأكيد باختين در استفاده از «آواهاي
متعدد» يا همان «پويايي زبان» بر نثر است ،نه نظم؛ اما در پژوهش حاضر نشانههايي از اين
نوع آوا در نظم رديابي ودهاست .گويي وعر به حوزة نثر نزديک وده؛ زيرا يکي از ويژگيهاي
قصه يا حکايت ،زبان ايستاي آن از دهان وخصيتهاي ايستاست .اما چنانكه خواهيمديد،
به نسبت برخورداري گفتار وخصيتهاي بررسيوده در اين مقاله ،از چندزباني ،زبان آنها
به پويايي نزديک ودهاست و همين امر وخصيت را نيز از برصة ايستايي به حوزة پويايي
ميكشاند و به وخصيتپردازي موفق ميانجامد.
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 -1زن در شاهنامه و مثنوي معنوي
واهنامة فردوسي ،بيگمان يکي از وکوهمندترين يادگارهاي نبو هنري نژاد انساني
در سرتاسر تاريخ و ح قة واسطهاي است كه فرهنگ ايران پيش از اسالم را با مهارت و
استادي بيمانندي به فرهنگ ايران اسالمي پيوند ميزند (انوري .)1386:100 ،زنان در برخي
از داستانهاي اين اثر وکوهمند نقش محوري ايفا ميكنند و در بسياري از داستانها حضور
چشمگير دارند .آنان «باوخصيتترين و آراستهترين زنان را در كل ادبيات فارسي تشکيل
ميدهند . ...در هيچ كتابي اينقدر مقام زن باال گرفته نشده و در هيچ كتابي زن اينقدر از
جهات مخت ف قابل احترام نيست» (اسالمي ندوون .)1389 ،اما حضور برخي زنان ورور مانند
سودابه و داوريهاي منفي فردوسي دربارة زن از آنروست كه «دربارة زن استاد سخن،
فردوسي توسي يا به اقتضاي موضوع اظهار نظر كرده يا از زبان قهرمانان داستان سخن
راندهاست» (بصاري )5 :1350 ،و برخالف محدوديتها و قضاوتهاي كوتهبينانه كه در قرن-
هاي سوم و چهارم دربارة زنان معمول بود ،همان اخبار و رواياتي را كه در بهد باستان
دربارة زن به دستش رسيده ،آراسته ،پرداخته و بسط داده؛ به ببارت ديگر ،نقش اجتمابي
و موقعيت و مقام زن را آنچنان كه بوده معرفي كرده است (انصافپور.)13 :2535 ،
جايگاه زن در مثنوي با واهنامه يکسان نيست .حضور بسيار كمرنگ زنان و نداوتن
نقشهاي محوري– جز در مواردي اندک -مؤيد اين نظر است .همچنين سکوت مط ق زنان
در برخي داستانها ديده ميوود..
نکتة مهم ديگر آنکه ،در واهنامه زنان په وان نيز حضور دارند؛ مانند گردآفريد ،گرديه و ...
 .حتي آنان كه در رديف په وانان قرار ندارند ،گاه زبان و رفتاري په واني دارند؛ زيرا واهنامه
اثري حماسي است .اما در مثنوي كه اثري برفاني بهومار ميرود ،زنان بارف نه تنها به
چشم نميخوردند و حماسهاي نميآفرينند ،كه گاه در مقابل مردان بارف قرار ميگيرند و
نقش وخصيت ورير را بازي ميكنند (مانند همسر ويخ ابوالحسن خرقاني) .با تمام اينها،
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آنگاه كه موالنا در خالل داستان ابرابي از زواياي گوناگون به تح يل وخصيت زن مي-
پردازد ،به مکاوفة جنبة مثبت روح او نيز مينشيند و غ بة زن بر باقالن و صاحبدالن را
به آن دليل ميداند كه:
پرتتتو حتتق استتت آن معشتتوق نيستتت

ختتالق استتت آن گوييتتا مخ تتوق نيستتت
(مثنوي)2437 /1 :1925 ،

و با زباني وکوهمند ،زن را به مرتبهاي فراتر از مخ وق ،يعني آفرينندگي ميرساند.
 -2تحلیل گونۀ زباني شخصیتهاي زن شاهنامه و مثنوي
 -1-2سن
 -1-1-2زنان شاهنامه
در زبان برخي زنان واهنامه -كه با توجه به داستان در ميانسالي بهسر ميبرند-
پختگي و دانايي چشمگيري وجوددارد .حتي حي هها و نيرنگهاي برخي وخصيتها دليل
بر كسب تجربة فراوان و گذر بمر آنهاست؛ اغ ب اين زنان از موضع قدرت وارد گفت و گو
ميووند و بمل مي كنند؛ هرچند در صورت نياز و براي رسيدن به هدف ،موضع زيردستانه
را نيز از نظر دور ندارند.
«سودابه» در هنگام دلباختن به سياوش ،زني ميانسال و داراي دختراني نزديک به
سن ازدواج است؛ اما حتي اگر داستان اين اطالبات را در اختيار خواننده نميگذارد ،مؤلفه-
هاي زباني اين وخصيت سن او را به خواننده نشان ميداد؛ براي مثال:
اگتتر بتتا متتن اكنتتون تتتو پيمتتان كنتتي

نپيچتتتتي و انديشتتتته آستتتتان كنتتتتي

يکتتتي دختتتتري نارستتتيده بتتته جتتتاي

كتتنم چتتون پرستتتار پيشتتت بتته پتتاي

چتتو بيتترون وتتود زيتتن جهتتان وتتهريار

تتتتو ختتتواهي بتتتدن زو متتترا يادگتتتار

نمتتاني كتته آيتتد بتته متتن بتتر گزنتتد

بتتتتداري متتتترا هتتتتمچنتتتتو ارجمنتتتتد
(واهنامه)221 -220 /1366:2،

پختگي و تجربة سال هاي متمادي در زبان او مشهود است :وي سخنانش را باجم ة
ورطي (اگر) آغاز مي كند و وبده (دختر نوجوان و جانشيني پدر) و وبيد (اگر نپذيري از
دختر نوجوان و جانشيني پدر خبري نيست) را با هم ميآميزد تا هم سياوش را ترغيب كند
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و هم بترساند .دو جم ة آخر او كار را انجام وده بيان ميكند« :نميگذاري به من گزندي
برسد و مرا مانند كيکاووس ارجمند ميداري»؛ بنابراين ،سياوش از آن جهت په وان و
واهزادهاي ستودهاست كه در برابر چنين زبان پخته و حساب ودهاي پايداري كردهاست.
«سيندخت» ،نيز در ميانسالي ،پس از آگاهي از بشق بهظاهر دردسرآفرين رودابه به
زال ،با «قدرت»« ،كياست» و «كالم هوشمندانة» خود آتش خشم مهراب را فرو مينشاند:
بتتدو گفتتت ستتيندخت كتتاي ستترفراز

بتتته گفتتتتار كتتتژي مبتتتادم نيتتتاز

گزنتتد تتتو پيتتدا گزنتتد متتن استتت

دل دردمنتتتد تتتتو بنتتتد متتتن استتتت
(همان)218 /1 :

آوردن صفت «سرفراز» براي مهراب و همدري و دلسوزي با او در جم ههاي« :گزند
تو گزند من است» و «دردمندي تو بابث اندوه و رنج من است» ابتماد مهراب را ج ب
ميكند تا جايي كه ميپذيرد سيندخت براي گفتوگو نزد سام برود .پختگي زبان سيندخت
در برابر سام نيز موافقت او را در پي دارد:
چنتتين گفتتت ستتيندخت بتتا په تتوان

كتته بتتا راي تتتو پيتتر گتتردد جتتوان

بزرگتتتان ز تتتتو دانتتتش آموختنتتتد

بتتتهتتتتو تيتتتره گيهتتتان بيفروختنتتتد

بتته مهتتر تتتو وتتد بستتته دستتت بتتدي

بتتتته گتتتترزت گشتتتتاده ره ايتتتتزدي

گنتتتهكتتتار اگتتتر بتتتود مهتتتراب بتتتود

ز ختتون دلتتش ميتتژه ستتيراب بتتود

ستتر بتتيگناهتتان كتتاول چتته كتترد

كجتتتا انتتتدر آورد بايتتتد بتتته گتتترد

پرستتتتتندة ختتتتاک پتتتتاي توانتتتتد

همتتته وتتتهر زنتتتده بتتتراي توانتتتد

از آن تتترس كتتاو هتتوش و زور آفريتتد

درخشتتتنده ناهيتتتد و هتتتور آفريتتتد

نيايتتد چنتتين كتتارش از تتتو پستتند

ميتتان را بتته ختتون بتترهمن مبنتتد
(همان)241 -240 ،

درست است كه سيندخت سخن را با «تعريف» از وي آغاز ميكند« :تو داراي راي و
تدبيري و حتي بزرگان انديشهورزي را از تو آموختند»« ،تو بدي را پايان دادي» و «تو با
په واني راه ايزد را گشودي» ،ژرفساخت معنايي اين سخنان آن است كه «اي سام ،چون
در گذوته چنين بودي ،چطور ممکن است اكنون تصميمي برخالف اين اوصاف بگيري ».و
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ادامه ميدهد« :چهطور ممکن است بيگناهان را بکشي و از ايزد نترسي!» همين است كه
سام در برابر اين زبان پخته -كه حاصل تجربة فراوان است -آرام ميوود و اجازة ازدواج به
زال ميدهد.
زبان خام «رودابة» نوجوان ،در اين داستان با زبان سيندخت وباهتي ندارد .سخنان وي از
روي بيتجربگي و ناداني است و باقبتانديشي در آن يافت نميوود .نه از كشتهودن به
دست پدر ميترسد و نه از خشم منوچهر ميهراسد؛ تنها پاسخ او به نگرانيهاي مادرش
اين است:
روان متترا پتتور سامستتت جفتتت

چتتترا آوتتتکارا ببايتتتد نهفتتتت
(همان)220 ،

«من باوقم و آن را پنهان نميكنم» و ژرفساخت سخن او اين است« :هرچه ميخواهد
بشود .من به وصال ميانديشم» .فردوسي با گنجاندن اين بيخيالي و خامي در زبان رودابه،
به خوانندة داستان ميفهماند كه او در نوجواني يا آغاز جواني بهسرميبرد.
«منيژه»  ،دختر افراسياب نيز ،با ديدن بيژن به سربت به او دل ميبازد و گفتار او بر
تهور ناوي از خامي و بيتجربگي دورة جواني گواه است .بويژه هنگامي كه بيژن را بيهوش
ميكند و به كام افراسياب ميبرد ،در پاسخ ترس و خشم او ميگويد« :بيخيال و خوش
باش چون هنوز اتفاقي نيفتادهاست؛ اگر هم بيفتد ،مهم نيست چون از اين كارها براي مردان
زياد پيش ميآيد»:
منيتتتژه بتتتدو گفتتتت دل وتتتاد دار

همتتتته كتتتتار نتتتتابوده را بتتتتاد دار

بتته متتردان ز هتتر گونتته كتتار آيتتدا

گهتتتي بتتتزم و گتتته كتتتارزار آيتتتدا
(همان)321 /3 :

سخنسراي توس ،با اين ويوه ،ناآگاهي و بيتوجهي منيژه را از دومنيها و جنگهاي
ايران و توران در زبان او بازتاب ميدهد .يکي از داليل اين ناآگاهي و بيتوجهي ،سن كم
اوست.
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زبان «دختر هفتواد» نيز ناخودآگاه او را در كودكي يا نوجواني تصوير ميكند ،بيآنکه
فردوسي به سن او به طور مستقيم اوارهاي كرده باود .اين دختر «بر اختر كرم سيب»
ابتماد ميكند و آن را خجسته ميپندارد؛ آنگاه دختران ديگر نيز -كه همساالن او هستند-
با او موافقت ميكنند:
متتن امتتروز بتتر اختتتر كتترم ستتيب

بتتته روتتتتن نمتتتايم وتتتما را نهيتتتب

همه دختتران وتاد و خنتدان وتدند

گشتتتادهرخ و ستتتيم دنتتتدان وتتتدند
(واهنامه)171/6 ،

با استناد به اين موارد ،ميتوان سن و سال ديگر زنان را نيز از روي زبان آنان حدس
زد؛ «تهمينه» از رستم فرزند پسري ميخواهد اما بايد به گونهاي درخواست خود را بيان
كند كه رستم بپذيرد ،پس نخست به «بزرگزاده بودن ،پاکدامني و زيبايي» خود اواره
ميكند ،سپس از «بشق خود به رستم» ميگويد و پس از اين مقدمهچينيها و اطمينان
از به دست آوردن دل رستم ،درخواست «داوتن پسري از وي» را مطرح ميكند .پس
ميتوان حدس زد او نوجوان نيست؛ زيرا زباني پخته و سنجيده دارد:
يکتتي آنتتک بتتر تتتو چنتتين گشتتتهام

ختتترد را ز بهتتتر هتتتوا كشتتتتهام

و ديگتتتر كتتته از تتتتو مگتتتر كردگتتتار

نشتتتاند يکتتتي پتتتورم انتتتدر كنتتتار
(همان)123 /2 :

در زبان «گردآفريد» په وان نيز ،به محض گرفتار ودن در دست سهراب حي ه و
افسونگري ونيدهميوود و با زبان«نرم و هوشمندانه» ميتواند از چنگ او رها وود؛ در
زبان وي «تعريف» و «تمجيد» (از طريق آوردن صفت دلير و تشبيه سهراب به وير)،
«تهديد» (...سپاه تو گردد پر از گفتوگوي)« ،التماس» (ز بهر من آهو ز هر سو مخواه)،
«ارواد» (نهاني بسازيم بهتر بود) و ...هر يک بهجا آمده و به موفقيت او انجاميدهاست؛ در
ضمن ،همگي نشانة پختگي و تجربة وي است؛ پس نميتواند نوجوان باود.
بتتتدو روي بنمتتتود و گفتتتت اي دليتتتر

ميتتتان دليتتتران بتتته كتتتردار وتتتير

دو لشتتکر نظتتاره بتتر ايتتن جنتتگ ماستتت

برين گترز و ومشتير و آهنتگ ماستت

كنتون متتن گشتتاده چنتتين روي و متتوي

ستتتپاه تتتتو گرددپتتتر از گفتتتتوگتتتوي
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كتته بتتا دختتتري او بتته دوتتت نبتترد

بتتدينستتان بتته ابتتر انتتدر آورد گتترد

نهانتتتتتي بستتتتازيم بتتتتهتتتتتر بتتتتتود

ختتتتترد داوتتتتتن كتتار متتهتتتر بتتود

ز بهتتر متتن از هتتر ستتو آهتتو مختتواه

ميتتتان دوصتتتف بركشتتتيده سپتتتتتتاه
(همان)134 /2 ،

بدينگونه ،در برخي موارد كه هيچ اوارة مستقيمي در داستان سن وخصيت را
مشخص نميكند ،زبان وخصيت گوياي سن اوست.
 -2-1-2زنان مثنوي
برخالف واهنامه -كه فردوسي اغ ب به طور غير مستقيم و از طريق زبان ،سن
وخصيتها را القا ميكند-الية سن در زبان زنان مثنوي چندان ونيده نميوود و گاه موالنا
به طور مستقيم به جايگاه سني آنها اواره ميكند؛ براي مثال ،در مثنوي چند بار از پيرزني
سخن ميگويد كه باز پادواه به خانة او ميگريزد و او ناويانه به تيمارش ميپردازد؛ «ناخنش
را ميگيرد»« ،برايش آش ميپزد» و مانند «كودكان با او سخن ميگويد» .راوي تنها با
آوردن واژة «پيرزن» (مثنوي معنوي )434 /4 :1925 :سن او را مشخص ميكند؛ اما گفتارش
او را بيتجربه و درنتيجه جوان و حتي كودک نشان ميدهد.
يکي از معدود داستانهاي مثنوي كه زبان وخصيت زن ،سن او را نشان ميدهد،
داستان «ابرابي» است ،تدبير زن در هنگام خشم مرد و دلجويي از او ،نشان از گذر سال-
هاي متمادي و كسب تجربه هاي فراوان در زندگي مشترک دارد؛ زيرا پس از خشم مرد،
زبان گ ه و وکايت او تبديل به حمايتط بي ميوود« :از تو من اميد ديگر داوتم ،تو مرا
در دردها بودي دوا» ،همدردي «بهر خويشم نيست آن بهر تو است ،من نميخواهم كه
باوي بينوا».
گفتتت از تتتو كتتي چنتتين پنداوتتتم

از تتتتو متتتن اميتتتد ديگتتتر داوتتتتم

گتتر ز درويشتتي دلتتم از صتتبر جستتت

بهر خويشتم نيستت آن بهتر تتو استت

تتتتتو متتتترا در دردهتتتتا بتتتتودي دوا

متتن نمتتيختتواهم كتته باوتتي بتتينتتوا
(همان)148 :
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 -2-2حرفه
 -1-2-2زنان شاهنامه
در واهنامه بازتاب حرفة زنان را -اگر داراي حرفه باوند -در زبان آنان ميتوان رديابي
كرد؛ براي مثال ،كنيزان به زبان خود و با لحني زيردستانه ميگويند كه «بندهاند» و په وانان
نيز با لحني برتري ط بانه از «په واني» خود ميگويد .دختر هفتواد نيز از «روتن» ميگويد:
متتن امتتروز بتتر اختتتر كتترم ستتيب

بتته رشــتن نمتتايم وتتما را نهيتتب...
(همان)171 /6 ،

و كنيزان رودابه:
بتتتته آواز گفتنتتتتد متتتتا بنتتتتدهيتتتتيم

بتتته دل مهربتتتان و پرستتتتندهيتتتيم
(واهنامه)189 /1 :1366 ،

در اين بيت اقرار به بندگي با صداي ب ند از زبان بندگاني به گوش ميرسد كه از
مهرباني و پرستشگري خود براي به دست آوردن دل مالکشان ميگويند؛ همچنين ،در
سخنان گ نار ،كنيز اردوير ساساني نيز اين نوع اقرار ونيده ميوود« :چنين داد پاسخ كه من
بندهام ، ...كنون گر پذيري تو را بندهام» (همان.)149 /6 :

اگر په واني و رزمآوري را نيز حرفه بدانيم ،در رجزخوانيهاي گردآفريد بازتاب اين
حرفه را مييابيم؛ هنگاميكه تنها «گردان ،جنگآوران ،دليران و سران كارآزموده» را حريف
خود ميداند و به رزم ميط بد.
كتته گتتردان كتتدامانتتد و جنتتگآوران

دليتتتتتران و كتتتتتارآزموده ستتتتتران
(همان)132 /2 :

چنانكه ديدهميوود ،گونة زباني حرفههاي «كنيزي»« ،ريسندگي» و «په واني» در
زبان گردآفريد،كنيزان و دختر هفتواد ونيدهميوود.
 -2 -2-2زنان مثنوي
در مقابل زنان واهنامه ،زنان مثنوي حرفة ويژهاي ندارند .آنان يا همسر پيامبراناند
(مانند بايشه و آسيه) يا خود پادواه كشورند (مانند ب قيس كه سخن نميگويد)؛ در غير
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اينصورت ،با زناني از طبقة متوسط كه نه وغ ي دارند و نه جايگاهي ويژه ،سروكار داريم.
در اين ميان ،تنها كنيزي ميتواند حرفهاي محسوب وود كه در زبان آنان نيز گونهاي ويژه
يافت نميوود؛ براي مثال ،از كنيزک داستان «پادواه و كنيزک» تنها يک جم ة كوتاه در
سرتاسر داستان ونيده ميوود« :او سر پل گفت و كوي غاتفر» (مثنوي معنوي)12 /1 :1925 ،

و از كنيزک امير موصل نيز در سرتاسر داستان صدايي ونيده نميوود؛ زيرا زنان مثنوي
اغ ب مهر سکوت بر لب دارند.
 -3-2الیۀ اجتماعي
 -1-3-2زنان شاهنامه
الية اجتمابي نيز در زبان زنان واهنامه بازتاب دارد و درخور پيگيرياست؛ البته به
اين دليل كه لحن حماسي واهنامه زبان متن را به سوي يکدستي پيش ميبرد و اغ ب
ك مات به ويوة ثابتي ادا ميوود ،قضاوت سخت است؛ اما ميتوان با ريزبيني زياد به برخي
واژهها اواره كرد:
هنگام ورود «تهمينه» به خوابگاه رستم ،لحن و زبان اين زن ،حماسي و په واني است
و نشانههايي از الية اجتمابي او نيز وجود دارد؛ زيرا ،با اينكه به درخواست ازدواج با مردي
اقدام كردهاست ،از موضع باال سخن ميگويد «دختر واه سمنگانم ،بزوک ويران و پ نگان
و بيهمتايم»:
يکتتي دختت وتاه ستمنگان منتتتتم

بزوتتتک هتتتتتزبر و پ نگتتتان متتتنم

به گيتي ز خوبتان مترا جفتت نيستت

چو متن زيتر چترخ ب نتد انتدكيستت
(همان)132 /2 :

وي در چهار جم ه ،چهار بار «من» ميآورد؛ يعني در هرجم ه آن را تکرار ميكند .اين
نشان از تکبر و تکية وي بر جايگاه اجتمابيش دارد« .زير آسمان ب ند مانند او كم يافت
ميوود» .بيهوده نيست كه براي آسمان نيز صفت «ب ند» را ميآورد؛ زيرا ميخواهد ب ندي
رتبة خود را بدينگونه تدابي كند.

تحلیل زبان زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسي و مقایسۀ آن با ....

281



در داستان اردوير ،همين ماجرا تکرار ميوود .اما وقتي گ نار -كه كنيزي بيش نيست-
به همين وکل به بالين و ديدار اردوير ميرود و او را از خواب بيدار ميكند ،از موضع
«بندگي» و «زيردستي» سخن ميگويد:
چنتتين داد پاستتخ كتته متتن بنتتدهام

بتته گيتتتي بتته ديتتدار تتتو زنتتدهام

كنتتتون گتتتر پتتتذيري تتتتو را بنتتتدهام

دل و جتتان بتته مهتتر تتتو آكنتتدهام

چنتتين داد پاستتخ كتته متتن بنتتدهام

نباوتتتم جتتتدا از تتتتو تتتتا زنتتتدهام
(همان)149 -151 /6 :

«گ نار» در هفت جم ة باال دو بار ضمير «من» و چهار بار ضمير «تو» را ميآورد؛ زيرا
حس بندگي و زيردستي به او اجازه نميدهد از خود بيش از اردوير سخن گويد .همچنين
سه بار خود را بنده ميخواند و وجود خود را بسته به وجود اردوير ميداند؛ از اينرو ،در
زبان او الية اجتمابي زيردستانه ونيده ميوود.
«رودابه» نيز در برابر كنيزان گفتاري «تحکمآميز»« ،گستاخانه» و گاه «تمسخرآميز»
دارد؛ اما در برابر پدر ،به «سکوت» تن ميدهد .اين موقعيتسنجي در زبان ،نشان از پايگاه
اجتمابي باالي او دارد (سخنان او خطاب به كنيزان و مادر در ضمن اليههاي ديگر زباني
آمده و از تکرار آن پرهيز ميكنيم).
در زبان «سيندخت» ،الية اجتمابي زني درباري ونيده ميوود .وي پس از آگاهي از
راز رودابه و با وجود اندوه ،خشم و ترس فراوان ،زباني «نرم» دارد .رودابه را «سرافراز و
ماهروي» ميخواند و درخواست ميكند رازش را به مادر بگويد:
بتتته رودابتتته گفتتتت اي ستتترافراز متتتاه

گتتزين كتتردي از نتتاز بتتر گتتاه چتتاه

چتته مانتتد از نکتتو داوتتتن در جهتتان

كتتتته ننمودمتتتتت آوتتتتکار و نهتتتتان

ستتتتمگتتتر چتتترا گشتتتتي اي متتتاهروي

همتتته رازهتتتا پتتتيش متتتادر بگتتتوي
(همان)214 -213 /1 ،

در اين سخنان «لطافت» و «نرمي» ،با «دانايي» و «فرهيختگي» آميختهاست .نه از
آتش «خشم دروني» او خبري هست و نه از «ناسزاگويي» و«بيقراري» نشاني يافت ميوود.
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پس از خشم مهراب از دلسپردگي رودابه به زال نيز ،سيندخت در جايگاه زني«ادب-
آموخته» و «دانا» براي آرام كردن ووي او را در آغوش ميگيرد و با اينكه مهراب با ضربة
دست ،او را كنار ميزند و درو گو ميخواند ،سيندخت همچنان با مهر و خرد (اي سرفراز،
غم تو غم من است و )...سخن ميگويد:
بتتدو گفتتت ستتيندخت كتتاي ستترفراز

بتتتته گفتتتتتار كتتتتژي مبتتتتادم نيتتتتاز

گزنتتتد تتتتو پيتتتدا گزنتتتد منستتتت

دل دردمنتتتتد تتتتتو بنتتتتد منستتتتت
(همان)218 /1 :

زبان «پرستندگان رودابه» در آغاز به دور از الية اجتمابي آنان است و پس از ونيدن
دلدادگي او ميگويند «ورم و حيا نداري»:
تو را خود به ديده درون ورم نيست؟

چو رخسار تو تابش پرو نيست!
(همان)188 /1 ،

در اين مرح ه ،زبان كنيزان از الية اجتمابي آنان دور است .بههمين دليل ،سرايندة
واهنامه از طريق خشم رودابه آنان را به جايگاه خود واقف ميكند و آنگاه مطابق الية
اجتمابي و ميل رودابه سخن ميگويند« :ما بندة توايم ،تو بايد فرمان بدهي و ما اجرا كنيم،
چون فرمان تو بهترين است»
بتتته آواز گفتنتتتد متتتا بنتتتدهيتتتيم

بتتته دل مهربتتتان و پرستتتتندهيتتتيم

نگه كن كنتون تتا چته فرمتان دهتي

نيايتتتد ز فرمتتتان تتتتو جتتتز بهتتتي
(همان)189 :

آيا از زبان كنيزان ،سخناني جز اين ميتوان چشم داوت؟
«گردآفريد» ،په وانزاده است و طبقة اجتمابي در گفتارش ج وه ميكند؛ هنگاميكه دربرابر
سپاه سهراب قرارميگيرد ،مانند په وانان رجز ميخواند« :تنها گردان و بزرگان كارآزمودهتان
را بهنبرد با من بفرستيد»:
كتته گتتردان كتتدامانتتد و جنتتگآوران

دليتتتتتران و كتتتتتارآزموده ستتتتتران
(همان)132 /2 :
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درست است كه هنگام وکست و اسارت ،لحن و زبان په واني او زنانه ميوود« :ز بهر

من آهو ز هرسو مخواه»(همان )134 :اما پس از بازگشت به دژ ،زبان او دوباره په واني ميوود:
«تو را بهتر آيد كه فرمانكني /رخ نامور سوي تورانكني( »...همان) به ديگر سخن ،هنگاميكه
آزادي بمل دارد ،زبان او به سوي الية اجتمابي او سوق مييابد .اما زماني كه در تنگنا قرار
ميگيرد ،جنسيت در زبانش خودنمايي ميكند.
«فرنگيس» ،در سختترين لحظههاي زندگي (مرگ همسر) اوک ميريزد ،پدر را با
صفت «پرهنر» ميخواند ،به او التماس ميكند« :مکن بيگنه بر تن من ستم» و او را
زيردستانه پند ميدهد« :سر تاجداران مبر بيگناه» ،اما پا را از مرز ادب فراتر نمينهد:
بتتدو گفتتت كتتاي پرهنتتر وتتهريار

چتترا كتترد ختتواهي متترا ختتاکستتار

ستتتر تاجتتتداراي مبتتتر بتتتيگنتتتاه

كتته نپستتندد ايتتن داور هتتور و متتاه

ستتياوش كتته بگذاوتتت ايتتران زمتتين

همي از جهتان بتر تتو كترد آفترين

بيتتتتازردش از بهتتتتر تتتتتو وتتتتاه را

چنتتان افستتر و تختتت و بتتنگتتاه را

مکتتن بتتيگنتته بتتر تتتن متتن ستتتم

كه گيتي ستپنج استت بتا بتاد و دم
(همان)354/2 :

به نظر ميرسد در اين ميان ،تنها «سودابه» رفتاري به دور از وأن بزرگزادگان دارد.
در زبان او «حي ه و نيرنگ»« ،درو »« ،وسوسه» «بيوفايي به ووي» و ...ونيده ميوود و
به نظر مي رسد زبان او نيز مطابق الية اجتمابي اوست؛ زيرا وخصيت و زبان دختر پادواه
هاماوران با واهبانوهاي ايراني و توراني متفاوت است (پيش از اين نمونة زبان او آمده).
«دختر هفتواد» نيز اقبال خود را در كرم سيب ميبيند .زبان او نشاندهندة دختري
ساده و قانع از الية اجتمابي صنعتگر است( .نمونة زبان وي نيز پيش از اين آمدهاست)!
 -2-3-2زنان مثنوي
برخالف واهنامه كه در آن زنان اقشار مخت ف سخن ميگويند ،در مثنوي زنان قشر
متوسط اجتماع سخن ميگويند و زنان اليههاي باالتر و پايينتر يا سخن نميگويند يا مانند
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ب قيس بسياركم ميگويند .و درصورت سخنگفتن ،زبان آنان به دور از جايگاه اجتمابي-
وان است؛ مانند آسيه ،همسر فربون كه پس از مشورت فربون با او ،چنان سخناني بر زبان
ميآورد كه از مخالفان صددرصد او در كوچه و خيابان نيز بهدور است و ردپاي سخن راوي
در آن به خوبي احساس ميوود:
بتتاز گفتتت او ايتتن ستتخن بتتا ايستتيه

گفت جانافشتان بتر ايتن اي دلستيه

برجهيتتتد از جتتتا و گفتتتتا بتتتخّلتتتک

آفتتتتابي تتتتاج گشتتتتت اي ك تتتک
(مثنوي)432 /4 :1925 ،

چگونه ميتوان پذيرفت آسيه ،ووي خود« ،فربون» فرمانرواي مقتدر مصر را با صفت
«دلسيه» و «ك ک» بخواند .همچنين گستاخانه« ،موسي» را «تاج سر» او بداند .كوتاه
سخن آنكه ،آسيه چنان به دور از لطافت زنانه و جايگاه اجتمابي خود سخناني مم و از
سرزنش ،توهين ،پند ،اندرز ،حکمت و برفان با ووهر سركش ميگويد كه در نتيجة آن،
فربون از او ميگريزد و تصميم ميگيرد با هامان ،وزير خود ،مشورت كند .اين زبان «مردانه»
و «خشن» كه متع ق به خود موالناست و نه آسيه ،از زبان سيندخت واهنامه بسيار دور
است كه با رفتار و گفتار زنانه ،لطيف و موقرانة خود توانست مهراب و سام را آرام و با
خواستة خود همراه كند.
چنانكه ديده ميوود ،در واهنامه الية اجتمابي در زبان زنان از بازتاب ويژهاي
برخوردار است و در مثنوي هيچ بازتابي ندارد .اين نشان ميدهد كه جايگاه اجتمابي افراد
هم نزد فردوسي و هم در خاستگاه داستانها بسيار اهميت داوتهاست .درحاليكه موالنا
به موقعيت اجتمابي كامال بيتوجه است كه ميتواند تأثير آموزههاي ديني و برفاني در
زمينة جايگاه افراد بر اساس تقوي باود.
 -4-2منطقه (زمان و مكان)
 -1-4-2زنان شاهنامه
در واهنامه زناني از سرزمينهاي دور و نزديک نقشآفريني ميكنند؛ اما زبان آنان به
نسبت منطقة جغرافيايي با يکديگر تفاوتي ندارد و از واژههايي ويژة آن منطقه استفاده
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نميكنند .براي مثال ،زبان سودابه ،دخت واه هاماوران ،با رودابه و سيندخت كاب ي ،تهمينة
سمنگاني و كتايون رومي تفاوتي ندارد .گذوته از فاص ة مکاني ،فاص ة زماني نيز در زبان
آنان تأثيرگذار نيست؛ درحاليكه ،باختين از تأثير زمان نيز در كنار مکان سخن گفته است:
هر ك مه رنگ و بوي حرفه ،نوع ادبي ،جريان و حزب و اثر مشخص ،انسان مشخص ،نسل،
دوران ،روز و سابتي را با خود حمل ميكند .هر ك مه رنگ و بوي زمينه و زمينههايي را
كه در آنها واقع ودهاست به خود ميگيرد .تمامي ك مات و تمامي اوکال زباني جايگاه
مقاصد هستند (تودوروف .)96 :1391 ،اما در واهنامه زنان دورة پيشداديان وكيانيان همانگونه
سخن ميگويند كه زنان دورة ساسانيان.
 -2-4-2زنان مثنوي
ويژگي منطقه و زمان را در زبان زنان مثنوي نيز نميتوان يافت .نه در زبان زن ابرابي
واژگان و اصطالحات بربي و نه در زبان آسيه واژگان و اصطالحات ببري يافت ميوود.
ديگر وخصيتها نيز به همين ترتيب به يک زبان يعني زبان زمان و مکان موالنا سخن
ميگويند.
بدينترتيب ،تأثير زمان و مکان در هيچيک از دو اثر ونيده نميوود .با اينكه موالنا از
نوجواني به سرزمينهاي بسياري سفر كرده و با گويشها و زبانهاي گوناگون آونايي
داوتهاست ،بازتاب آن را در زبان وخصيتهاي داستانهايش نميتوان يافت .نبود انعکاسي
از اين دو اليه در زبان وخصيتهاي بررسي وده در هر دو اثر ،ميتواند نشاني از دوواري
گنجاندن اين ويژگيها در زبان وخصيتها يا ناآگاهي مؤلفان از اين كاركرد زبان باود.
 -5-2موقعیت (ژانر)
باختين در بحث از گونههاي زباني از «موقعيت گفتار» ياد كرده و انصاري ( )1384نيز
ژانر را موقعيت دانستهاست.
گفتار با روابط طبقاتي ،سن و سال ،جنسيت ،حرفه و ...در ارتباط است .همچنين با پديده-
هاي بيواسطهتر و منحصرتر حياط اجتمابي و درنهايت با اخبار روز ،سابت و دقيقه ارتباط
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دارد [زمان]؛ براي مثال ،واژههاي منفرد «خب» يا «اووه» كه براي صورتهاي ديگر زبان-
وناسي بيمعناست ،با موقعيت موجود و اجتمابي ميان سخنگو و ونونده داراي معناي
خاص و رووني ميووند .باختين از اصطالح موقعيتمندي در تعريف گفتار و زبان استفاده
ميكند؛ بدينمعنا كه معناي اصيل گفتارها را در موقعيت رخدادوان بايد درک كرد (انصاري
.)261 -260 ،1384

 -1-5-2زنان شاهنامه
ويژگي موقعيت را در زبان برخي زنان واهنامه به وضوح ميتوان يافت؛ براي مثال،
زبان «گردآفريد» مطابق موقعيتهاي گوناگوني كه در جنگ با سهراب پيش ميآيد ،تغيير
ميكند .پيش از اسارت رجز ميخواند؛ مانند «كه گردان كداماند و جنگآوران( »...واهنامه،

 ،)134 /2 :1925هنگام گرفتار ودن به دست سهراب ،به قصد افسونگري و فريب ،او را
«سرآمد دليران و په وانان» مينامد ،پس از آوردن مقدماتي ،حريف را از رسوايي جنگيدن
با زن و اسير كردن او ميترساند؛ مانند «سپاه تو گردد پر از گفتوگوي» ،خواستة خود را
به او تحميل ميكند؛ مانند «نهاني بسازيم بهتر بود» و در پايان نيز كار را به البه ميكشاند؛
مانند «ز بهر من از هرسو آهو مخواه» .وي ميداند كه نوجواني هراندازه جنگجو و په وان
را ميتوان با «تهديدي» و «تعريفي» و «لبخندي» در دام انداخت .پس در اين موقعيت
دووار ،تمام وگردها را به كار ميگيرد ،در آخر نيز سهراب را فريب ميدهد و با او پيمان
ميبندد «چو آيي بدان ساز كت دل هواست» (همان)136 ،؛ اما هنگاميكه خطر را پشت سر
مينهد ،وارد دژ ميوود و درها را پشت سر ميبندد ،بر باالي باره ميرود و با كنايهسخن
ميگويد« :كه تركان ز ايران نيابند جفت»« ،خورد گاو نادان ز په وي خويش» (همان) و:...
بخنديتتتد و او را بتتته افستتتوس گفتتتت

كتته تركتتان ز ايتتران نيابنتتد جفتتت

چنتتتين بتتتود و روزي نبتتتودت ز متتتن

بتتدين درد غمگتتين مکتتن خويشتتتن
(همان)
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در اين موقعيت ،ناگهان از كينهجويي وخصي منصرف ميوود و دوباره در ج د په واني
خود فرو ميرود؛ پس ،وگرد زباني او ترساندن و ترغيب سهراب به بازگشت به توران است:
«رخ نامور سوي توران كني» (همان).

تغيير زبان بنا به موقعيت در زبان «سيندخت» نيز ونيده ميوود .زبان او در گفتوگو با
كنيزان رودابه «تحکمآميز» است« :از كجايي بگوي»« ،به حجره درآيي به من ننگري»« ،به
تو بدگمانم»:
پتر انديشته وتد جتان ستيندخت از اوي

بتتتتهآواز گفتتتتت از كجتتتتايي بگتتتتوي

زمتتان تتتا زمتتان پتتيش متتن بگتتذري

بتتهحجتتره درآيتتي بتته متتن ننگتتري

دل رووتتتنم بتتتر تتتتو وتتتد بتتتدگمان

نگتتتويي متتترا تتتتا زهتتتي گتتتر كمتتتان
(همان)212 /1 ،

در برابر رودابه ،گاه «تحکمآميز» ،گاه «م تمسانه» و گاه «مهرورزانه» ،در برابر
مهراب«،مهربانانه» و«زيردستانه» و در برابر سام بنا به موقعيت« ،موقرانه»« ،لطيف» و
«هشداردهنده» است؛ هنگامي كه نزد سام ميرود ،در موقعيت آغازين از معرفي خود سرباز
ميزند و با سخناني نرم از وي ميخواهد كه «از خدا بترسد و جان بيگناهان كابل را به
خطر نيندازد» .در موقعيت ،آرامش سام «يکي سخت پيمان» از او ميگيرد كه جان خود و
خويشانش در امان باود؛ در اين موقعيت در زبان او تحکم بيشتري وجود دارد .پس از
آنكه سام با او پيمان ميبندد ،سيندخت با صراحت و افتخار خود را «خويش ضحاک»،
«همسر مهراب په وان» و «مادر رودابة ماهرو» معرفي ميكند كه «زال دلدادة او» است.
سخنان «مدبرانة» او در اين موقعيتهاي گوناگون است كه گره از كار ميگشايد و سام
بيدرنگ رضايت با اين وص ت را از منوچهر واه درخواست ميكند.
«فرنگيس» نيز در موقعيت اسارت سياوش براي پشيمان كردن پدر از كشتن او ،نزد
پدر البه ميكند ،او را پند ميدهد و از وي خواهش ميكند؛ اما در موقعيت كشته ودن
ووهر ،بنان از كف ميدهد و زبان به نفرين پدر ميگشايد:
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بتتتته آواز بتتتتر جتتتتان افراستتتتياب

بنفريتتتد بتتتانرگس و گتتتل پتتتر آب
(همان)359 /2 ،

همانگونه كه در اين بيت ديدهميوود ،موقعيت سخت ،بر الية اجتمابي فرنگيس نيز
تأثير ميگذارد.
 -2-5-2زنان مثنوي
زبان سرزنش آميز و تند و گزندة زن ابرابي در آغاز داستان نسبت به مرد؛ مانند «در
برب تو همچو اندر خط خطا» (مثنوي )2260 :1925 ،و «اي ناموسكيش ،ترّهات مگو .كار و
حال خود ببين و ورمدار .كبر زوت و از گدايان زوتتر .از قنابتها تو نام آموختي و»...
(همان )2320 -2315 :بسيار متفاوت است .يا هنگام خشم مرد در ميانة داستان« :من خاک
وماام ني ستي .جسم و جانم آن تست .وجودم هر نفس ميرد پيش تو و»...؛ پس زبان زن
بنا به موقعيت تغيير كردهاست.
 -6-2الیۀ جنسیت
در اين مقاله ،مبحث «جنسيت» را به اليههاي زباني باختين افزوديم؛ زيرا تأثير جنس
بر زبان و تفاوت زبان زنان و مردان انکارناپذير است و به طور ك ي بايد به اليههاي زباني
باختين افزوده وود.
 -1-6-2زنان شاهنامه
زبان زنان واهنامه به دليل وزن حماسي اثر ،په واني است؛ اما گاهي نيز در كالم برخي
ميتوان جنبههايي زنانه يافت؛ براي مثال« ،گردآفريد» په وان ،زباني مردانه دارد« :رجز
ميخواند»« ،فرياد ميكشد» و ميجنگد؛ اما به محض اسارت در دست سهراب ،زباني زنانه
و لطيف مييابد:
ز بهتتر متتن از هتتر ستتو آهتتو مختتواه

ميتتتتان دو صتتتتف بركشتتتتيده ستتتتپاه
(همان)134 /2 :
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تکرار واج «ه» به اين بيت لطافت بخشيدهاست و افزون بر آن ،حروف قافية «اه» ،در
پايان مصرعها «آه» كشيدني دردمندانه و زنانه را به ذهن متبادر ميكند .سپس با تدبيري
زيركانه و زنانه سخنان خود را پيش ميبرد:
كنون متن گشتاده چنتين روي و متوي

ستتپاه تتتو گتتردد پتتر از گفتتت و گتتوي

كتتته بتتتادختري او بتتته دوتتتت نبتتترد

بتتدين ستتان بتته ابتتر انتتدر آورد گتترد
(همان)134 :

چنين زيركيها و تدابير زنانه را در زبان «سيندخت» نيز ميتوان يافت؛ براي مثال در
بتاب و خطاب به دخترش:
هتتم همتته رازهتتا پتتيش متتادر بگتتوي

ستتتمگتتر چتترا گشتتتي اي متتاهروي

(همان )214 /1 :

«مهرباني»« ،نرمي» و «لطافت» زنانه در اين سخنان مشهود است« :ستمگر چرا
گشتي»« ،اي ماهروي»« ،مادر» به جاي «من» و. ...
او كمتر خشمگين ميوود ،بيشتر ميانديشد و از روي تدبير بمل ميكند .زبان «نرم»
و «مدبرانة» او در رويارويي با سام نيز درخور توجه است:
بزرگتتتتان ز تتتتتو دانتتتتش آموختنتتتتد
بتته مهتتر تتتو وتتد بستتته دستتت بتتدي
گنتتتهكتتتار اگتتتر بتتتود مهتتتراب بتتتود
ستتر بتتيگناهتتان كتتاول چتته كتترد
پرستتتتتندة ختتتتاک پتتتتاي توانتتتتد
از آن تتترس كتتاو هتتوش و زور آفريتتد
نيايتتد چنتتين كتتارش از تتتو پستتند

بتتته تتتتو تيتتتره گيهتتتان بيفروختنتتتد
بتتتته گتتتترزت گشتتتتاده ره ايتتتتزدي
ز ختتون دلتتش ميتتژه ستتيراب بتتود
كجتتتا انتتتدر آورد بايتتتد بتتته گتتترد
همتتته وتتتهر زنتتتده بتتتراي توانتتتد
درخشتتتنده ناهيتتتد و هتتتور آفريتتتد
ميتتان را بتته ختتون بتترهمن مبنتتد
(همان)241 -240 /1 :

استفادة فراوان از واجهاي ب ند «آ» و «و» به گفتار او لطافتي زنانه بخشيده است.
وقتي«رودابه» از پرستندگان خود دربارة ديداروان با زال ميپرسد ،آنان با دقتي
مووکافانه جزئياتي را بيان ميكنند كه بيشتر از زبان زنان ميتوان ونيد« :قامت ب ند»،
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«داراي فر واهنشي»« ،خوش آب و رنگ»« ،ميانالغر»« ،وانههاي فراخ»« ،لبان و گونه-
هاي سرخ»« ،چشمان سياه»« ،قوي پنجه»« ،په وان اندام» و( ...همان .)197 /1 ،اما رودابه
با لحني زنانه و كنايهآميز بدگوييهاي پيشين آنان را از زال به يادوان ميآورد «چه وده!
ديدگاهتان دربارة زال بوض وده! وما كه ميگفتيد او دستپروردة سيمر است و سر و
رويش سفيد:»...
چنتتتينگفتتتت بتتتا بنتتتدگان ستتتتروبن

كته دیگرشدستي بـه راي و سـخن

همتتان زال كتتاو مــرغ پــرورده بــود

چنتتان پیرســر بتتود و پژمــرده بتتود

بتته ديتتدار وتتد چتتون گتتل ارغتتوان؟!

ستتتهي قتتتد و زيبتتتتارخ و په تتتوان؟!
(همان)

تأكيد بر سخنان پيشين كنيزان و تغيير ديدگاهوان در قالب «كنايه» و «تمسخر»
زباني بسيار زنانه را القا ميكند .وي در مرگ رستم نيز ،زال را وماتت ميكند و با زباني
زنانه و مادرانه از او ميخواهد« :كه از دا و سوگ تهمتن بنال» (همان .)464 /5 :گويي رفتار
مردانة زال در سوگ فرزند ،تهمينه را به تنگ آوردهاست.
 -2-6-2زنان مثنوي
زنان مثنوي -اگر سخن بگويند -مانند زنان واهنامه گاه زباني زنانه دارند :اين زبان را
چندين بار از «پيرزني» كه باز پادواه به خانة او راه مييابد ،ميتوان ونيد .پيرزن با ديدن
باز ،با زباني مادرانه و دلسوزانه ميگويد« :پرهايت ب ند و ناخنهايت دراز وده».
گفتتت نتتااهالن نکردنتتدت بتته ستتاز

پتتر فتتزود از حتتد و نتتاخن وتتد دراز
(مثنوي)326 /2 ،

« در حکايت آن مهمان كه زن خداوند خانه گفت كه باران فرو گرفت »...در تشبيه
ماندن ميهمان به«صابون س طاني» ،زبان زنانه است؛ زيرا «صابون» واژهاي مربوط به حوزة
وستوووي و خانهداري بودهاست؛ همچنين ،تمام ابيات به «نرمي» و «لطافت» لحني زنانه
آميخته است تا همدلي ووي به دست آيد:
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متترد مهمتتان را گتتل و بتتاران نشتتاند

بتتر تتتو چتتون صتتابون س ت طاني بمانتتد

انتتتدرين بتتتاران و گتتتل او كتتتتي رود

بتتر ستتر و جتتان تتتو او تتتاوان وتتود
(مثنويمعنوي)233 -232 /5 :192 ،

در حکايت «غالم هندو كه به خداوندزادة خود پنهان هوي آورده بود »...در سخنان
مادر دختر واژگان و لحن ويژة زنانه به گوش ميرسد .هنگاميكه خواجه ووهري صالح براي
دختر خود انتخاب ميكند زنان وي را به دليل نداوتن ثروت ،نامناسب ميدانند:
پتتس زنتتان گفتنتتد او را متتال نيستتت

متتهتتتري و حستتن و استتتقالل نيستتت
(همان )286 /6 :

بيگمان يکي از اين زنان مادر دختر است .زنان داستانهاي موالنا «ظاهر بين» هستند؛
پس داماد مناسب را صاحب «اصالت»« ،زيبايي» و «استقالل مالي» ميدانند ،نه اصول
اخالقي و معنوي .مادر دختر وقتيكه حکايت بشق غالم را به دختر خود ميونود ،هنگام
تعريف آن براي ووي ،صدايي متکبرانه و زنانه دارد «اين هندوي مادر ...فکر ميكند كيست
كه باوق دختر من وده؟ پس خائن است و به او ابتمادي نيست»:
كتاو كتته باوتد هنتتدوي متادر غتتري

كتته طمتتع دارد بتته خواجتته دختتتري

ايتتن چنتتين كرّاءگتتي ختتائن بتتود

ما گمتان بترده كته هستت او معتمتد
(مثنوي)287 /6 :1925 ،

در قصة « خ يفه كه در كرم در زمان خود از حاتم طايي گذوته بود و نظير خود
نداوت»« ،حرفهاي زن پرخاشجويانه است و غر و لند و وکوه از نداري ،اما مرد هربار در
پاسخ ،موقرانهتر از مقام فقر ميگويد( ».بيان و )116 :1386 ،بايد در نظر داوت كه در مثنوي
«گفت وگوهاي قهرمانان ،متأثر بودن زبان ايشان از جنسيت است؛ بدين معني كه معموال
گفتارهاي زنانه ،ضعيف ،فاقد استدالل و برگرفته از فضايي محدود است؛ به گونهاي كه
وسعت انديشهاي كه موالنا به مردان در مثنوي داده ،دارا نيستند و بيانوان نيز كامال
سطحي است و حتا به پرگويي معروفاند» (پيامني.)137 :1386 ،
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زن هنگام تنگناي خشم مرد ،ناگهان خود را به «اسفناج» تشبيه ميكند و به مرد
ميگويد« :با من هرچه ميخواهي بپز» .اين تعبيرات مربوط به حوزة آوپزي ،زباني زنانه
است:
متتن ستتفاناخ تتتو بتتا هتتر چتتم پتتزي

با تترشبتا يتا كته وتيرين متيستزي
(مثنوي معنوي)148 /1 :1925 ،

چنانكه ديدهود ،زبان زنانه در واهنامه و مثنوي تا حدودي در يک سطح ونيده
ميو ود .نمود نزديک به هم الية جنسيت در زبان زنان از توجه يکسان هر دو وابر به
جنسيت خبر ميدهد.
چنانكه از نتايج برميآيد ،زبان موالنا مركزگراست و اغ ب وخصيتهاي او به يک
زبان -كه همان زبان راوي /نويسنده است -سخن ميگويند؛ يعني وي كمتر از طريق زبان،
وخصيتپردازي كرده است .اما زبان زنان واهنامة فردوسي بر زبان راوي /نويسنده سيطره
دارد و بر آن غ به يافته؛ طوريكه با نمايش سن ،حرفه ،الية اجتمابي و موقعيت ،خود را
از چارچوب ك يشة راوي رهانيده؛ بنابراين فردوسي از زبان براي وخصيتپردازي بهره
بردهاست و زبان وخصيتهاي زن داستانهاي او مركزگريز است .از سوي ديگر ،پيرو
استقالل زباني ،زنان واهنامه از ديدگاه راوي ،استقالل بيشتري نسبت به زنان مثنوي دارند
و اين بيترديد افزون بر ديدگاه راويان نسبت به زن ،به خاستگاه داستانها و نگاه اجتماع
نيز باز ميگردد.
نمودار زير ،تعداد زناني را كه در هريک از دو اثر ،گونة زباني ويژه داوتهاند نشان ميدهد:
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نمودار چندزباني در زبان زنان واهنامه و مثنوي

***
نکتة درخور توجه ديگر در بررسي گفتوگو ميان وخصيتها ،تعداد ابياتي است كه
در داستانهاي گفتوگو محور از زبان زنان و مردان ونيدهميوود .اينكه راوي به كدام
وخصيت اجازة گفتار بيشتري براي رسيدن به اهدافش ميدهد ،نشاندهندة باور و توجه
راوي به وي است .در اينجا از واهنامه ،گفتوگوهاي «سيندخت با مهراب و سام» و
«سودابه با سياوش و كيکاووس» و از مثنوي «قصة خ يفه »...به دليل داوتن مکالمة بيشتر
بررسي ميوود.
واهنامه

مثنوي

وخصيت

بيت

وخصيت بيت

وخصيت

بيت

وخصيت

سودابه

48
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14
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28

8
31

زنابرابي

27

ابرابي

30

سام

درصد ابيات
زنان در برابر
مردان

47
53
جدول تعداد ابيات گفتوگو ميان وخصيتهاي زن و مرد در واهنامه و مثنوي
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چنانکه در جدول مشهود است ،تعداد ابياتي كه زنان واهنامه در برابر مردان ميگويند
بسيار بيشتر ،يعني حدود  69درصد و اين رقم در مثنوي بکس ،يعني  47درصد است .با
تکيه بر نمود بيشتر چندزباني در زبان زنان واهنامه ميتوان چنين نتيجه گرفت كه راوي
واهنامه زنان داستان ها را صاحب انديشه و درخور بيان افکار و بقايد ميداند؛ پس برصة
سخن را براي آنان باز ميكند؛ همچنين پيرو استقالل زباني ،اين زنان چنانكه در داستانها
مشاهده ود ،از استقالل فکري و بم ي بيشتري برخوردار بودند .اما ديدگاه راوي مثنوي
نسبت به زنان داستانهايش كمتر چنين است.
 -7-2سكوت
به همان اندازه كه سخن گفتن وخصيتها و اجازة گفتن دادن به آنها در مبحث زبان
داراي اهميت است ،به سکوت واداوتن آنها نيز نشانهاي است براي رسيدن به ديدگاه
نويسنده /راوي ،اجتماع حاكم بر داستانها و خاستگاه داستانها؛ بهويژه كه فردوسي خود،
بر بيطرفي در روايت داستانها تأكيده كرده؛ اما موالنا آنگونه كه خود خواسته ،در داستان-
هاي پيش از خود دخل و تصرف داوتهاست.
 -1-7-2زنان شاهنامه
با توجه به داستانهاي بررسي ودة واهنامه در اين مقاله ،درمييابيم كه فردوسي
برصة گفتار را براي زنان داستانهاي خود باز گذاوتهاست و حتي به وخصيت منفوري
چون سودابه نه تنها اجازة سخن گفتن داده ،كه او بيش از مردان داستان سخن ميگويد و
بيپروا آنچه ميخواهد ،بر زبان ميآورد .در واهنامه زنان به راحتي به مردان مهر ميورزند
و بيواهمه سخنان باوقانه بر زبان ميآورند ،از اهداف و آرزوهاي خود سخن ميگويند ،در
جنگها رجز ميخوانند و براي باز كردن گرههاي سخت از معجزة كالم بهره ميبرند.
 -2-7-2زنان مثنوي
برخالف واهنامه ،اغ ب وخصيتهاي زن ك يدي داستانهاي بررسي وده در مثنوي،
يا سکوت اختيار ميكنند يا در سرتاسر داستان از آنان سخن چنداني ونيده نميوود و
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اغ ب هرجا نياز به گفتار زنان بوده ،راوي به طور غير مستقيم از آنان نقل قول كردهاست؛
براي مثال« ،كنيزک» در «داستان پادواه و كنيزک» با اينكه از اركان اص ي داستان است
(معشوق پادواه و باوق زرگر) ،حتي جم هاي بر زبان نميآورد و فقط دو اسم مکان «سرپل
و كوي غاتفر» (همان )12 :مستقيم از زبان او ونيده ميوود.
در داستان «ب قيس» و س يمان نيز حتي يک ك مة مستقيم از زبان ب قيس ونيده
نميوود ،با اينكه س يمان  4بار خطاب به او سخن ميگويد؛ براي مثال:
خيتتتز ب قيستتتا چتتتو ادهتتتم وتتتاهوار

دود از ايتتن م تتک دو ستته روزه بتترآر
(مثنوي)828 /4 :1925 ،

همچنين زبان و صداي «زن نوح» -كه با او مخالفت ميكند ،براي او دسيسه ميچيند
و قوم را زير س طة خود ميآورد -در داستان حضور ندارد.
«كنيز امير موصل» نيز با اينكه وخصيت محوري داستان محسوب ميوود ،در سکوت
به سر ميبرد و در سراسر داستان از او تنها خندهاي به گوش ميرسد .البته برخي زنان نيز
در مثنوي سخن ميگويند ،گاه به زبان ويژة راوي؛ مانند «آسيه» كه پيش از اين دربارة
ونيدن صداي راوي از زبان او سخن گفتيم و گاه به زبان خود؛ مانند «زن ابرابي» كه
آنقدر سخن ميگويد تا راوي ثابت كند زيادهگو و بابث خشم مرد است.
ناگفته پيداست كه ودت و ضعف حضور سکوت در زبان وخصيتهاي اثري ،بيان-
كنندة ديد نويسنده نسبت به آن وخصيتهاست .اين امر نشان ميدهد نويسنده ،آن
وخصيت را تا چه اندازه صاحب انديشه و هويت ميداند و او را درخور بيان تفکر و بقيده
ميومارد.
نتیجه گیري
با تکيه بر نتايج بررسيها در اين پژوهش ،برخالف نظر باختين ،وعر و نوع حماسه نيز
ميتواند داراي مختصات چندزباني باود.
پنج الية زباني «سن»« ،حرفه»« ،الية اجتمابي»« ،موقعيت» و «جنسيت» از ميان
وش اليه ،در زبان وخصيتهاي زن واهنامه بازتاب دارد .از اين ميان ،بيشترين اثرگذاري



296

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پیاپي ،32پاییز و زمستان 1400

را در «الية اجتمابي» ميتوان يافت كه نشاندهندة اهميت جايگاه اجتمابي افراد نزد
فردوسي و خاستگاه داستانها و بياهميت بودن آن نزد موالناست.
در مثنوي ،تنها سه الية «سن»« ،جنس» و «موقعيت» در زبان زنان بازتاب دارد و
تعداد وخصيتها در هيچيک ،چشمگير نيست .همچنين ،الية جنسيت در هر دو اثر بازتاب
يکسان داوته كه اهميت جنسيت را نزد هر دو وابر نشان ميدهد و نبود الية زمان و مکان
مي تواند گوياي ناآگاهي هر دو وابر از اين كاركرد زبان يا دووار بودن انعکاس آنها در
زبان وخصيتها باود.
فردوسي در وخصيتپردازي زنان از بنصر زبان بسيار بهرهبرده و از زبان تمركززدايي
كردهاست؛ اما زبان موالنا بيشتر تمركزگراست و اغ ب وخصيتهاي او به زبان راوي سخن
ميگويند .همچنين ،پيرو استقالل زباني ،زنان واهنامه در بملكرد و انديشه نيزاستقالل
بيش تري نسبت به زنان مثنوي دارند كه اين امر ،افزون بر نمايش ديدگاه راويان نسبت به
زن ،به خاستگاه داستانها و نگاه اجتماع به زنان باز ميگردد .ديگر آنكه ،زنان واهنامه
وخصيتهايي گفتوگو محوراند و زنان مثنوي اغ ب مهر سکوت بر لب دارند.
افزودن «جنسيت» بر اليههاي زباني باختين ،نشان داد اين اليه نيز ميتواند مانند
ديگر موارد در زبان افراد تأثيرگذار باود و نويسنده در وخصيتپردازي از آن بهره ببرد؛
بنابراين بايد الية جنسيت بر پنج موردي كه باختين مطرح كرده ،اضافه وود.
با توجه به محدوديت حجم مقاله ،پيشنهاد ميوود ديگر پژوهشگران ،تمامي
وخصيتهاي اين دو اثر را از ديدگاه چندزباني در رسالهاي بررسي كنند؛ زيرا در آن صورت
ميتوان مختصات زباني زنان و مردان را در مقايسه با يکديگر سنجيد و به نتايج دقيقتر و
كاملتري دست يافت.
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تحلیل سحرانگیزی پديدههای طبیعی اسطورهای در گرشاسبنامه با تأکید بر
رابطۀ سه محور آنیمیسم ،مانا و فتیشیسم
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چكیده
بشر براي در امان بودن از خشم طبيعت به تقديس مظاهر طبيعت پرداخته و اين
تقدّس سبب وده است كه انسانهاي بدوي براي مظاهر طبيعي ،قدرت سحر و جادو ،نيروي
مافوق طبيعي و يا روح قائل ووند .بدين ترتيب مذاهب فتيش(قدرت جادو) ،مانا(نيروي
مافوق طبيعي) و آنيميسم(روح) وکل گرفته است .برخي اسطورهها ،زادة طبيعت و
ابتقادات ديني آن سرزمين است از آنجاييكه بنا بر نظر برخي پژوهشگران ،حماسهها
زاييدة اسطوره هستند؛ بنابراين وجود پديدههاي سحرانگيز در آنها امري طبيعي است.
گرواسب نامه اسدي توسي نيز اين گونه است .در اين پژوهش نگارنده درصدد است تا به
ويوة توصيفي -تح ي ي پديدههاي طبيعي در گرواسبنامه را كه خاصيّت سحرانگيز دارند،
تح يل نمايد .نتايج پژوهش بيانگر اين است كه آيينه قدرت وفابخشي ،سنگ قدرت ريزش
باران و زايندگي زنان ،كمربند افزون دهندة قدرت په وان ،درخت قدرت وفاي بيماران ،و...
پر پرنده وفاي بيماران ،چشمه وامل قدرت ياريگري و وفابخشي؛ گياه داراي نيرويِ
وجابت و وفا بخشي ،واديآور و خواب آور؛ آب داراي قدرت حيات بخشي ،گرز گرواسب
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قدرت په واني فوقالعاده است .بنابراين ميتوان گفت پديدههاي طبيعي سحرانگيز به بنوان
فتيش و نيرو بمل ميكند و روح موجود در آنها نقش مانا و آنيميسم دارند.
واژگان کلیدي :آنيميسم ،فتيشيسم ،مانا ،گرواسبنامه ،اسدي طوسي.
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مقدمه
ترس از مظاهر طبيعت سبب وده است انسانهاي بدوي به تقديس نيرومندترين و
اسرارآميزترين پديدههاي طبيعي بپردازند .و اين تقدّس گونگي اوياء سبب وکلگيري
برخي از اديان و مذاهب وده است كه پنج دورة سير ارتقايي ديانت را ميتوان چنين
برومرد :دوران بيخدايي؛ كه پندارها ،بقايد و اوهام ديني صورت مشخّصي نداوته و
هيچگونه رووي مبني بر وجود يک ويوة ابتدايي در پرستش وجود نداوته است .دومين
دوران ،دوران توتميسم است در اين دوران بقايدي دربارة مردگان و چگونگي روح و روان
و ارواح مردگان و نياكان به وجود آمد كه راهي از نياپرستي به توتميسم گشود ،در اين
دوران نخستين پندارهاي روحي و رواني به وجود آمد كه منجر به آنيميسم يا جانگرايي1
و تصوّر جان در تمامي اوياء و مظاهر طبيعت ود ،و اين مرح ه خود بالفاص ه طبيعتپرستي
را موجب گشت كه منشأ آن نيز تصوّر جان و رواني برتر و مافوق جان و روان و ارواح بشري
در مظاهر طبيعي بود .دوران سوم ومنيسم 2يا دوران پرستش و تقدّس جادوگران و
افسونگران ،يا پزوکان و حکيم باويان ميباود كه به بنوان واسطه و ميانجييي ميان خدا
و آدميان به ومار ميآمدند .بتپرستي مرح ة چهارم را در تطوّر اديان تشکيل ميداد در
اين دوران ابتقادات ماوراي طبيعي فوقالعادة خدايان ،انحطاط پذيرفته و وکل مادي و
انساني به خود ميگرفت كه جنبة خرافاتي بميقي داوت خدايان در اين دوران نه بر آن
كه از لحاظ جسماني و ظاهري در هيأت انسانيان تجسّم داوتند ،ب که از لحاظ طبيعت
نفساني و خ ق و خوي نيز تشابه و همانندي وگرفي با بشرها پيدا نمودند .بازپسين اين
مرح ه ،كه فرازناي تکامل ديانت به ومار ميآمد ،دوران يکتاپرستي3بود .اين مرح ه دوراني
بود كه ديانت از جنبههاي بسياري تصفيه ميود و جنبة لطيف و آسماني پيدا ميكرد .در
اين مرح ه خدايي مصدرِ ك ّي آفرينش بود كه از قدرت و نيروي ناتمام و اليزال بهرهمند و
او را آفريننده و مصدر بيمنازع هستي پنداوته و وجودش را با پندارهاي اخالقي يکي و
قرين ميومردند(رضي ،بيتا ،ج .)634-632 :2باورهاي مذهبي ابتدا در اساطير انعکاس يافته
و در گذر زمان با تغيير زمان دوراني به خطي به حماسه راه يافتهاند .در اين پژوهش نگارنده
در صدد است تا انعکاس فتيشيسم را كه در واقع در دوران اوليه نوبي دين بوده در حماسة
گرواسبنامه مورد بررسي قرار دهد.
1

Animism
shamanism
3
Monotheism
2
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پیشینه پژوهش :در مورد آنيمسيم و مانا و فتيشيسم كه اين سه محور را بر روي

آثار ادبي پياده كنند پژوهشهاي چنداني مشاهده نشده است اما در كتبي از جم ه تاريخ
جامع اديان از آغاز تا امروز نووتة جان ناس؛ خالصة اديان در تاريخ دينهاي بزرگ نووتة
مشکور؛ تاريخ اديان و مذاهب مب غي آباداني؛ تاريخ و وناخت اديان نووتة ب ي وريعتي؛
تاريخ اديان نووتة هاوم رضي؛ تاريخ اديان و مذاهب در ايران نووتة بباس قدياني در مورد
اين سه مولفه توضيحاتي آمده است .بنابراين مشخص گرديد تاكنون پژوهشي تحت بنوان
«تح يل پديدههاي طبيعي سحرانگيز در گرواسبنامه با تأكيد بر رابطة سه محور آنيميسم،
مانا و فتيشيسم» صورت نگرفته است .لذا ضرورت انجام اين پژوهش احساس گرديد.
پرسشهايي كه در اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آنها هستيم ببارتند از:
بناصر طبيعي در گرواسب نامه به صورت سحرآميزي حضور دارند يا در نقشهاي
طبيعي خود هستند و يا كداميک از بناصر گرواسبنامه خاصيّت و نقش سحرآميزي دارند
و ارتباط اين بناصر سحرآميز با آنيميسم ،فتيشيسم ،مانا ،چيست؟ و يا ابتقادات موجود به
بناصر طبيعي و خاصيّت مانايي و جادويي آنها برگرفته از كدام ابتقادات مردم ايران زمين
بوده است؟
آنیمیسم
اصطالح آنيميسم به معني جان و روان است و از لغت التين آنيما 1مشتق وده است
و آن ببارت است از «ابتقاد به اينكه مظاهر طبيعت صاحب ارواح مجردة مستقل هستند،
يعني هر چيز و هر جسم داراي روحي است» (قدياني )28 :1381 ،اساسِ بينش و ابتقاد در
مذهب آنيميسم اصالتِ روح است و «مقصود از روح ،نيروي مرموزي است كه در فردِ انساني
و انسانها و همچنين در اوياء وجود دارد» (وريعتي .)92 :1378 ،بقيده و آئين كسانى كه
در جميع كائنات ،روحى را مستقر مىپندارند سبب وکلگيري آنيميسم ود .تشخيص و
تمايز ميان آنيميسم و ساير آئينهاى ساده بدوى و بتپرستى به سختى امکانپذيز است،
زيرا در بسيارى از مبادى با هم مشتركند .مثالً مانا و تابو كه در توتميسم از اركان آن
محسوب بوده ،در آنيميسم نيز وجود دارد .ولى در بين حال آنيميسم را مىتوان يک مرح ه
باالتر از توتميسم دانست (مب غي آباداني .)68 :1383 ،پيروان اين مذهب معتقدند كه تمام
موجودات ابم از متحرّک يا ساكن ،مرده يا زنده داراي روح و رواني هستند كه درون آن
Anima

1
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مخفي و مستور مي باوند و خاصّه افراد انساني هر يک داراي روحي هستند كه در هنگام
خواب و رويا از بدن او موقتأ خارج ميوود و باألخره در لمحه واپسين و هنگام مرگ بدن
را به طور قطع رها ميكند .نزد ايشان ارواح داراي وکل و صورت و احساسات و بواطفاند
و صاحب قوة اراده و صاحب قصد ميباوند و مثل اوخاص زنده آنها را ميتوان اداره كرد
و راهنمائي نمود و اگر آنها به خشم آيند و غضبناک گردند به منتهاي درجة موذي و مضر
خواهند بود و چون آنها از خوش آمد و چاب وسي خشنود ميووند و از وفاداري و خ وص
ممنون ميگردند از اين رو بايد همواره به ياد آنها بود همانطور كه گفتهاند «نزد اقوام
بدوي سراسر بالم طبيعت پُر است از موجودات روحي كه بر بالم احاطه و تصرّف دارند» و
چون آنها را مركز نيروي غيبي ميدانند تمام سرنووت خود را به دست آنها سپرده و
ابمالي كه نسبت به آنها به جا مي آورند .در اطراف جهان هم اكنون به صور بديده .و
مظاهر بيومار مالحظه ميوود( .ناس )14 :1354 ،به طور ك ي ميتوان گفت كه آنيميسم
ببارت از ابتقاد به آنکه مظاهر طبيعت صاحب ارواح و جانهاي مستق ي هستند ،و نيز
معتقدند كه هر چيز و هر جسم داراي روح و جاني است(مشکور.)27 :1377 ،
فتیشیسم

1

اصل اين واژه ،پرتغالي و به معناي سحر يا افسون است .هنگامي كه دريانوردان پرتغالي
در قرن وانزدهم سواحل غربي آفريقا را كشف كردند ،مشاهده نمودند كه زنگيهاي سياه
پوست ساكن آن نواحي يک حال تعبّد و احترام روحاني نسبت به اجسامي خاص دارند ،و
از آنها آثار فوقالعاده توقّع ميكنند ،آن اجسام را به زبان خود فتيش نام نهادند(قدياني،
 )31 :1381در واقع احترام به اوياء جسماني غيرجاندار و احجاز نزد اقوام بدوي بابث
وکلگيري فتيش وده است و آن «ببارت است از استفاده و استمداد از قوة مخفي و مستور
در اوياء بيجان»(ناس .)30 :1354 ،و گفتهاند فتيش ويء مفتون و مسحور معني ميدهد
كه داراي قدرت جادو است(واله .)23 :1346 ،همچنين فتيش ابتقاد به تقديس بعضي از
اوياء طبيعي است(وريعتي .)92 :1378 ،به طور ك ي ايمان به فتيش ،يعني احترام به يک
جسم و جسد مادي كه داراي قوة سحرانگيز نهاني است ،اين فتيشها ابم از اوياء طبيعي
و مصنوبي ،داراي يک نوع وخصيّت مستقل هستند و صاحب اراده ميباوند(قدياني:1381 ،
 )31از آن روي آنها را فتيشهاي طبيعي ميگويند كه داراي وکل و صورت خاصّي هستند
مانند سنگريزهها و ق وههاي بجيب يا احجاز ساقطه از آسمان ،استخوانها ،چوبهاي
1fetishism
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بجيب و نادر و امثال آن كه از همان دقيقهاي كه به دست آنها ميرسد در آن نيروي
بظيمي را مخفي ميدانند كه براي فرد و دوستانش مفيد و سودمند و براي دومنانش مضر
و زيانبخش ميباود(ناس )30 :1354،فتيتيسم ببارت است از پرستش بعضي از اوياء مادي
و زميني ،ولي وامل ابمال ديني بعضي از قبايل هم ميوود ،كه تعاويذ و ط سمات را به
بنوان مظاهر قدرت الهي ميومارند(مشکور.)26:1377 ،
مانا
مانا نيرو و نفوذي غيرمادي و مافوق طبيعت است كه به وسي ة قدرت مادي يا هر نوع
قدرت و برتري كه انسان دارا است ظاهر ميوود(واله .)13 :1346 ،مانا ،خدايي است كه
مردمان بدوي آن را پرستش ميكنند .خدايي است بيوخصيّت و بينام و بدون تاريخ و پا
برجا در جهان كه در جمعيّتي بيومار از اوياء پراكنده است(همان )13 :اما اوخاص و اوياء
از اين رو صاحب مانا ودهاند كه خود ،آن را از بعضي موجودات برتر اخذ كردهاند ،يا به
بياني ديگر بدين جهت كه به نحوي سرّي يا برفاني از قداست بهرهمندند ،و به ميزان آن
بهره مندي ،مانا دارند .اگر مشاهده وود كه در سنگي ،قدرتي استثنايي نهفته است .ب تش
اين است كه روحي با آن هم دست وده است .استخوان مرده داراي ماناست ،زيرا جان مرده
در آن هست .هر فرد خود صاحب ماناست و ميتواند آن را دلخواهانه به كار برد ،ممکن
است با روح يا روان مرده ،ارتباط تنگاتنگي داوته باود .مانا كيف ًا نيرويي متفاوت با نيروهاي
فيزيکي است و از اين رو خودسرانه به كار ميافتد .خص ت جنگآوري جنگجويي خوب،
مرهون قوا و توانايي هاي خود وي نيست ،ب که مولود مانايي است كه جنگجويي مرده به
وي ابطا كرده است .اين مانا در ط سم سنگي كوچکي كه وي به گردن آويخته ،در چند
برگ درختي كه به كمر بسته ،در وردي كه ميخواند ،نهفته است .زورق وقتي تيزرو است
كه صاحب مانا باود ،همچنين واهيني كه ماهي صيد ميكند يا تيري كه زخمي مرگبار
ميزند ،مانا دارن د .هرچه در نظر آدمي ثمربخش ،پويا ،خالق و كامل مينمايد ،بهرهمند از
ماناست(الياده .)39 :137هر آنچه نامأنوس و غريب و وگرف باود مانا است ،به ابتقاد بعضي
محققان ميتوان همة پديده هاي مذهبي را ناوي از مانا دانست .مانا براي مردم مالنزي،
قدرت اسرارآميز و فعالي است كه بعضي افراد و به طور ك ي نفوس مردگان و همة ارواح
دارند .كار بظيم و وکوهمند آفرينش كيهان ،فقط بر اثر ماناي الهي ،امکانپذير گشته
است(الياده )38 :1372 ،اين نيروي روحاني غيبي (مانا) در نزد اقوام بدوي بموميّت دارد ولي
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در هر ناحيه و اق يم رسوم و آداب و واكنشهاي خاصّي نسبت به آن ميباود .ابتقاد به مانا
در نزد هندوهاي آمريکا ،وحشيان مراكش ،كوتولههاي وسط آفريقا ،و بانتوهاي آفريقاي
جنوبي و باال خره م ل و اقوام بدوي در ديگر نقاط روي زمين همه جا ولي هرجا به نوبي
خاص وجود دارد .به طور ك ي همة اين مردم بدوي معتقدند كه يک قدرت ساكت و نامع وم
در هر وياي موجود است كه اين نيروي مافوق طبيعي به خودي خود داراي فعاليّت است
و به وسي ة اوخاص معيّن ،در وجود اوياء زنده و متحرّک ظاهر ميوود(ناس)11 :1354 ،
اين نيروي فوق طبيعي ،هرگز در چيز معيني ثابت نمانده و ميتواند در همة اوياء مخت ف
قرار گيرد ،همچنين داراي اين خاصيّت است كه ميتوان آن را از اوياء جامد به افراد زنده
و ذي حيات منتقل ساخت(مشکور.)22:1377 ،

خالصه گرشاسبنامه
گرواسبنامه ورح حال بزرگي و نمود په واني گرواسب ،نياي رستم واهنامه است.
گرواسبنامه داستان گرواسب په وان بزرگ سيستان ج زد ابالي رستم است .اسدي داستان
گرواسب را از ورح س س ة نسب او و از فرار جمشيد پس از آوفتن حال وي به سيستان
و پناه بردن به خانة گورنگ واه و بشق با دختر او و تزويج وي آغاز كرده به زادن تور از
پشت جمشيد و از آن پس اخالف تور يعني ويدسب واه و طورگ و وم و اثرط را نام برده
است كه همه از واهان زاب ستان بوده اند .از اثرط پسري به دنيا آمد به نام گرواسب و از
اين جا داستان گرواسب په وان آغاز وده و سفرهاي او به توران و هند و  ...سخن گفته
است.

بررسي عناصر طبیعي سحرانگیر در گرشاسبنامه
الف-سنگ
سنگ به دليل ِسختي ،قوّت و دوام جنبة تقدّس داوته است .خودِ سنگ به بنوان
ذاتي مادي مورد احترام نيست ،ب که روحي كه بدان جان ميبخشد ،و رمزي كه سنگ را
مخصوص و ممتاز گردانيده و مقدّس كرده مورد احترام بوده است(الياده )218 :1372،سنگ
ن جوان ،به سوي صخرهاي خاص ميروند تا
را داراي بُعد زايندگي ميدانند؛ در هند همسرا ِ
بچهدار ووند .در جنوب هند زنان نازا معتقدند سنگ 1منزلگاه نياكاني است كه داراي
قدرت زايندگي هستند .لذا اين زنان بدن خود را بعد از نذر برنج و گل به اين سنگها
ميمالند .در استراليا ،صخرهاي بظيم به نام  Erathipaوجود دارد كه بنا به بقايد قديمي
1

Dolmen
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كودكان از وکاف كنار آن بيرون ميآيند و در كمين زناني كه از نزديکي آن ميگذرند،
مينشينند و وارد وکم آنها ميووند(جان صدقه )167 :1378 ،در منطقة رون زناني كه دوست
دارند بچهدار ووند ،به مدت سه وب متوالي روي صخرهاي كه همزاد سنگ نام دارد
ميخوابند .همچنين بروسها و دامادها در وبهاي اول زندگي مشترکوان به ديدار اين
سنگ ميآيند و وکمهايشان را به آن ميمالند(همان .)168 :زنان نازاي ومال كاليفرنيا به
صخرهاي كه وبيه زن آبستني است دست ميمالند(الياده .)219 :13در جزيرة  kiaجنوب
ورقي گينة جديد زناني كه خواهان فرزندند سنگي را به روغن و چربي ميآاليند (همان)219:
و در باور چينيان سنگي دايرهاي وکل به نام «پي» مقدس است(دوبوكور .)96 :1376
در بسياري مناطق سنگ را بالمت باروري و حاصلخيزي ميدانند .اين موضوع به
آيين باران خواهي اواره ميكند .سرزمين خشک ايران با مشکل خشکسالي مواجه بوده
است و باران نعمت ومرده مي وده است و ايرانيان براي آمدن باران مراسم باران خواهي
اجرا ميكردند .اين مراسم و آيين ريشه در ابتقادات و باورهاي ديني و اسطورهاي داوته و
مخصوص پرستش آناهيتا الهة بارندگي و آبياري است و آيين باران خواهي احتماالً بازمانده
توسل به آناهيتا است»(ويرمحمدي .)11 :1389 ،بنابراين براي نزول باران دستآويز باورهايي
ميودهاند از جم ه كوفتن دو سنگ به يکديگر كه نمونة آن در گرواسبنامه ديده ميوود.
بورياتها معتقدند بعضي سنگهاي فرو افتاده از آسمان بارانزا هستند .از اين رو در
خشکسالي به آنها قرباني پيشكش ميكنند(الياده )223 :1372 ،نمونة چنين باوري ،در
ميان ايرانيان ديده ميوود .در يکي از بخشهاي استان چهارمحال و بختياري به نام
«گندمان» منطقهاي به نام «سنگ بر» وجود دارد .در اين منطقه ،سنگي به همين نام
موجود است .اهالي منطقه ،بر اين باورند كه اگر در هنگام خشکسالي ،اين سنگ را از زمين
بردارند ،آن سال بارندگي بسياري خواهند داوت(بزرگ بيگدلي و همكاران)86 :1386 ،
بعد از نفوذ اسالم و مس مان ودن په وانان برخي از آداب و رسوم مذهبي را به كار
بردند .رسم سنگ گرفتن برگرفته از كندن در خيبر توسط امام ب ي(ع) ميباود و ميتوان
اين رسم را ادامة نمود تقدّس سنگ دانست.
سنگ يکي از بناصر طبيعي است كه در كتاب گرواسبنامه بر دو جنبة بارندگي و
باروري آن اواره وده است .بنابراين سنگ در حماسة گرواسبنامه فتيش محسوب
ميوود .چرا كه اين سنگ داراي قدرت و نيروي بارشِ باران است .جنبة تقدّس سنگ سبب
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وده در خصوص آن باورهايي وکل بگيرد و براي سنگ روح و جان قائل ووند بدين ترتيب
ويء بيجان از ارزش و احترام خاصّي بهرهمند وده است:
دگتتر ستتنگ ديدنتتد كوچتتک بستتي
همتتتان گتتتاه بتتتادي وتتتگرف آمتتتدي

كه چون زآن دو بتر هتم بستودي كستي
پتتتس از بتتتاد بتتتاران و بتتترف آمتتتدي
(اسدي طوسي)314 :1389،

گرواسب در طي سفرهاي خود به وهري ميرسد كه زنان نازا براي بچهدار ودن هم
جفت با بتي از جنس سنگ ميودند و دليل اين امر ،ابتقاد آنان به جنبة باروري و زايندگي
سنگ است .از اين روي سنگ بيجان با داوتن قدرت زايندگي فتيش محسوب ميوود.
بتته وتتهري دگتتر ،بتتا ستتپه برگذوتتت
درو چشتتتمة آب رووتتتن چتتتو زنتتتگ
بتتتدان وتتتهر در هتتتر زنتتتي ختتتوبروي
چو هتمجفتت آن بُتت وتدي در نهفتت

بتته ره گنبتتدي ديتتد بتتر پهتتن دوتتت
بتته نتتزدش بتتتي متترد پيکتتر ز ستتنگ
كتته تخمتتش بتترآور نبتتودي ز وتتوي
از آن پتتتس برومنتتتد گشتتتتي زجفتتتت
(همان)186 :

ب -درخت
درخت ،در نگاه انسان همواره چيزي بيش از يک گياه معمولي بوده است و بيانگر
رابطهاي رمزآلود بين اجزاي اص ياش يعني ريشه ،تنه و واخههايش با جهان سف ي (دوزخ)،
جهان مياني (زمين) و جهان واال (بهشت) است «در جهان ابتقادي انسان ،درخت با وجود
بيتحرّكي ،نمادي از تولد ،رود و تکامل و به طور ك ي زندگي دانسته وده و هم ج وههاي
قدسي يافته است(غنينژاد .)46 :1379 ،درخت صورت مثالي زندگي و نماد تطوّر است .رود
مدام نباتات ،نشانة تجديد حيات ادواري و يادآور اسطورة بازگشت جاودانه به اص ي واحد
است .از اين روست كه در اساطير آفرينش از درختان مقدّسي چون درخت آفرينش ،وجرة
ممنوبه ،درخت معرفت و  ...ياد ميوود .در روايات زردوتي به درخت بسيارتخمه ،در
فراخکرد كه سيمر بر آن آويان دارد اواره وده و هم سپيد يا درخت گوگرن ،دور كنندة
پيري محسوب ميوود( .ميروکرايي .)53 :1379 ،در اساطير بينالنهرين درخت زندگي كه
تركيبي از رستنيهاي گوناگون است مقدس ومرده ميوود(گري )32 :1378 ،و در اساطير
ژاپني ساكاكي درخت مقدس است كه واخههايي از آن در مراسم مذهبي آيين وينتو به
كار ميرود (پيگوت .)65 :1383 ،در ديدگاه هنديان گياهي به نام سوما خدا ت قي ميود و آن
داراي مادهاي مي دانستند كه بابث نشاط انسان وده و احسان و نيکوكاري را به او الهام
ميكند و نيز بابث مي وود انسان داراي نظريات صحيح و رأي صائب گردد و حتي ميتواند
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بابث حيات و زندگاني جاويدان براي وي وود (ويل دورانت :1971 ،ج .)31 :3در اسطورههاي
يونان زئوس در درختان ب وط دودونُ 1سکني دارد و با دم خود به برگها جان ميبخشد و
آنها سروشهاي او هستند .هم چنين درخت غان درخت آپولون ،مورد درخت آفروديت و
زيتون درخت ويژة آتناست(اسميت .)210 :1383 ،اهميت اساطيري درخت در ميان ايرانيان
را ميتوان از داستان آفرينش نخستين پدر و مادر بشر ،مشي و مشيانه دريافت« .نخستين
زوج بشر از نطفة كيومرث در زمين روييدند؛ به طوري كه نميود تشخيص داد كه كدام
مرد و كدام زن ،اين دو با هم درختي را تشکيل ميدادند كه حاصالن ده نژاد بشر بود.
سرانجام وقتي به صورت انسان در آمدند ،اورمزد مسؤوليتهايشان را به آنان آموخت(هي نز،
 .)93 :1377در قرآن كريم بارها از واژة درخت و انواع مخت ف آن؛ طوبي ،خرما ،زيتون ،انار،
انجير و  ...نام برده وده و معاني بسيار بميق و با ارزوي را به صورت نمادين به كمک آن
بازگو نموده است .و در آيات متعددي به درخت سوگند خورده است .به طور ك ي ميتوان
گفت به نظر بسياري ،جهان بموماً ،جاندار است و گياهان و درختان از اين قابده مستثني
نيستند « .تاي ور ابتقاد به وجود روح در تمام اوياء را منشاء و بنياد تمام اديان و اساطير
مخت ف ميدانست» (زرين كوب.)39 :1369 ،
در ابتقادات باميانه امروزي نيز ،درخت همچنان مقدّس است و در بسياري زيارتگاه
ديده ميوود مردم براي گرفتن حاجات خود به درختان پارچة سبز رنگي ميبندند و بالوه
بر آن برگ بسياري درختان را براي وفاي اقسام بيماريها ميخورند.
در گرواسبنامه به جنبههاي وفابخشي ،درو سنجي ،سيركنندگي درخت اواره وده
است .در ابيات زير نيز اسدي طوسي از برگ درختاني ياد ميكند كه هميشه سبز و تازه
هستند و آتش بابث خشکي آنها نميوود .اين برگ درختان داراي قدرت سحرآميزي
هستند به نحوي كه هر كس دچار دندان درد وود و برگ آن درخت را با دهان بکند هرگز،
دندان درد سرا او نميآيد .بدين ترتيب وجود قدرت سحر در برگ درخت آن را به فتيش
نزديک كرده است و باور به پذيرش اين امر كه درخت داراي قدرت وفابخشي است مانا
محسوب ميوود .و بالوه بر آن خاصيّت وفابخشي برگ درخت نشان از آن دارد كه در
وجود درخت روحي وجود دارد كه آن را الهي و معنوي نموده است:

Dodona

1
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درختتتتان رده كتتترده بتتتر گتتتترد رود
بتتتدان وتتتاخها برگهتتتا ستتتبز و تتتتر
وزو هتتر كتته كنتتدي بتته دنتتدان بتترش

309



بتتتتدو رودي از آب پهنتتتتا دو ميتتتتل
تنتتته لع گتتتون وتتتاخهاوتتتان كبتتتود
نتتته آهتتتن نتتته آتتتتش بتتتر او كتتتارگر
نبتتتردي دگتتتر درد دنتتتدان ستتترش
(اسدي طوسي)394 :1389 ،

در گرواسبنامه درخت از امتياز بيناكنندگي و درو سنجي برخوردار است بدين گونه
هم بينايي دل و هم بينايي چشم را به همراه دارد .و اين به دليل نيروي جادويي است كه
درون اين پديدة طبيعي نهفته وده است:
دگتتتر ديتتتد وتتتهري چتتتو ختتترّم بهتتتار
ميتتتانش درختتتتي چتتتو ستتترو ستتتهي
هتتتتم از بتتتتيخ او خاستتتتتي كيميتتتتا
چو جستي كسي بتا كستي گفتت و گتوي
ز پتتتتتوالد ستتتتتنداني انتتتتتدر وتتتتتتاب
يکتتتي بتتترگِ تتتتر زآن درختتتت بِبتتتر
كفتتتش ستتتوختي گتتتر بُتتتدي آهمنتتتد

درو نغتتتتتتز بتخانتتتتتتهاي زر نگتتتتتتار
كتتته از بتتتار هرگتتتز نگشتتتتي تهتتتي
بُتتتتدي بتتتترگ او چشتتتتم را توتيتتتتا
بتته چيتتزي كتته ستتوگند بتتودي بتتدوي
ببتتردي چتتو تفستتيده اخگتتر ز تتتاب
نهتتتادي ابتتتر دستتتت و ستتتندان ز بتتتر
و گتتر راستتت بتتودي ،نکتتردي گزنتتد
(همان)186 :

درختتتي بتتا تنتته ستتبز رنتتگ و وتتاخههاي ستياه و برگهتتاي زرد در دخمتتة ستتيامک
وجود داوت كته بتر روي برگهتايش چهترة متردي پديتدار بتود و همته وقتت در ستال
ميوههتتاي ستترخ و وتتيرين داوتتت و هتتيچ گتتاه بتترگ يتتا ميتتوة آن كتتم نميوتتد و اگتتر
يکتتي از آنهتتا از درختتت ميافتتتاد بالفاصتت ه جتتايش بتترگ يتتا ميتتوهاي ميروييتتد.
استشمام زياد بطتر آن درختت ،ستبب ختون آمتدن از بينتي ميوتد و هتر كتس ميتوة
آن را ميخورد تا يک هفته به غذا نيازي نداوت.
درختتتتي درو سركشتتتيده بتتته متتتتاه
همتتته بتتترگ او چتتتون ستتتپرهاي زرد
بستتتتان كتتتتدو ميتتتتوه زو ستتتترنگون
ستتپهبد ز متترد ستته چشتتمه ستتخن
چنتتين گفتتت كاغتتاز گيتتتي درستتت
همتته ستتاله ايتتن ميتتوه باوتتد بتتر وي
نگتتتردد زيتتتن كتتتم بتتترو بتتترگ و بتتتر
ور از يتتتک زمتتتانش بتتته بتتتويي فتتتزون

تتتنش ستتر بتته ستتر ستتبز و وتتاخش ستتياه
پديتتتتدار در هتتتتر يکتتتتي چهتتتتر متتتترد
به خووي چو قند و بته سترخي چتو ختون
بپرستتتتتيد كتتتتتار درختتتتتت كهتتتتتن
نخست ايتن بتد از هتر درختتي كته رستت
چتتو وتکّر بتته طعتتم و چتتو بنبتتر بتته بتتوي
چتتتو كتتتم وتتتد يکتتتي بتتتاز رويتتتد دگتتتر
ز خووتتتتي ز بينتتتتي گشتتتتايدت ختتتتون
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از اين هتر كته يتک ميتوه بايتد ختورش

يکتتتي هفتتتته بتتتس باوتتتدش پتتترورش
(همان)178 :

پ-گیاه
از ديرباز گياهان در زندگي انسانها نقش مهم و حياتبخشي داوتهاند .در اساطير
ايراني نيز اين جايگاه به خوبي قابل مشاهده است .در كتاب بندهشن ،از گياه به بنوان
چهارمين آفريده نام برده ميوود« :چهارم گياه را آفريد ،نخست بر ميانة اين زمين فراز
رست چند پاي باال ،بيواخه ،بيپوست ،بي خار و تر و ويرين ،او همه گونه نيروي گياهان
را در سروت داوت .او آب و آتش را به ياري گياه آفريد .زيرا هر تنة گياهي در سروک
آبي بر سر و آتش و چهار انگشت پيش (از آن است) بدان نيرو همي رست»(دادگي:1390 ،
 .)40در آيين مهر نيز گياه حضور و ظهوري اسطورهاي دارد ،زيرا هنگامي كه مهر گاو نر را
قرباني ميكند ،از خون او گياهي ميرويد كه بابث باروري و سرسبزي زمين
ميوود(سرخوش كرتيس .)13 :1373 ،هنگامي كه سياوش واهزادة بيگناه ايران به دليل اتهام
سودابه و گرسيوز كشته ميوود گياهي از خون او ميرويد كه به گياه سياووان معروف
است(واهنامه ،ج.)491 :2
ارزش جادويي و دارويي بعضي گياهان نيز مرهون نمونه و اسوة آسماني گياه ،يا
ناوي از اين واقعيّت است كه نخستين بار خدايي ،آن گياه را چيده است .هيچ گياهي
بالذات ،گرانبها نيست ،ب که فقط به ب ت بهرهمندياش از نمونههاي مثالي يا به خاطر تکرار
بعضي كردهها و گفتهها كه موجب تمايز گياه از فضاي دنيوي و مخصوص و مقدّس ودنش
ميوود ،ارزشمند است(الياده .)283 :1373 ،پاترينيا و ميسکانتوس دو گياهند كه در با هاي
ژاپن غالباً نزديک يکديگر ميرويند و آنها را افسانهايي است ميگويند دختري كه معشوق
او را رها كرده بود خود را در رود غرق كرد .خويشان دختر جسد را در رود گرفتند و به
خاک سپردند و چند روز بعد از گور او پاترينيايي سر برآورد .پسر غم زده از آزردن دلدادة
خويش نيز چندي بعد خود را در همان رود غرق كرد .خويشان پسر جسد او را يافتند و در
كنار گور دختر دفن كردند و چند روز بعد از گور او نيز گياهي سر برآورد كه همانا
ميسکانتوس است(پيگوت.)30 :1373 ،
در گرواسبنامه گياه داراي قدرت جادويي است كه با خوردن آن بيماريها درمان ميوود
و بدن آن چنان قوي ميوود كه هيچ زهري بر بدن كارگر نيست .ابتقاد به وجود جاذبه و
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نيروي ماوراء طبيعي در درخت سبب ميوود كه پذيرفت درخت از چنان نيرويي برخوردار
است كه ميتواند مانند آبِ حيات خاصيّت جاودانگي به انسان بطا نمايد.
ستتر تيتتغ آن كُتته همتته ختتاک بتتود
كستتي كتتان گيتتا بتتا متتيِ خووتتگوار

گيتتتاه و گ تتتش پتتتاک تريتتتاک بتتتود
بختتوردي ،نکتتردي بتترو زهتتر كتتار
(اسدي طوسي )320: 1389

گياه استرنگ در چهره ،مانند انسان است خاصيّت جادويي دارد و ريشه آن ارزشمند
است و سبب بهبودي ميوود :در گرواسبنامه از اين گياه و ويژگي وفابخشي او ياد وده
است:
هتتم از آن گياهتتان بتتا بتتوي و رنتتگ
از آن هتتر كتته كنتتدي فتتتادي زپتتاي
بتته گتتاوان از آن چنتتد كندنتتد و بتترد

وناستتتتتنده خوانتتتتتد و را استتتتتترنگ
چو ايشان وتدي بتيروان هتم بته جتاي
متتر آن گتتاو كتتان كنتتد بتتر جتتاي متترد
(همان)169 :

گ ي كه استشمام آن سبب غم و غصه و گريه آدمي ميود بيآنکه درد و غمي داوته باوند.
گ ي بُتد كته چتون بتوي بترديش مترد

وتتدي زار و و گرينتتده بيستتوگ و درد
(همان)151 :

گ ي كه سبب وادي و خندة وخص ميود .در قرآن در ضمن سه آيه سورة حج آية
63؛ سورة ق آية  7و سورة نمل آية  60گياهان ،وادي آفرين معرفي ودهاند.
ز گلها گ تي بّتد كته هتر كتس بته بتوي

گرفتتتتتي بخنديتتتتدي از بتتتتوي اوي
(همان)150 :

گل وجاع كننده به گونهايي كه بعد از بوييدن اين گل ترس از حيوان درنده در وجود
وخص نابود ميود:
يکتتتتي گ تتتتبن تتتتتازه در نيستتتتتان
هتتتر آن غمگنتتتي كامتتتدي نتتتتزد اوي
گتتتترش بتتتتيم بتتتتودي ز وتتتتير نژنتتتتد
اگتتر چتته بتتدي گ تتش پژمتترده ستتخت
بتتته متتتي درفکنتتتدي وتتتکفته وتتتدي

گ تتش چتتون قتتدح در كتتف ميستتتان
ودي وتاد كتان گتل گرفتتي بته بتوي
چتتو بتتر وتتير رفتتتي نکتتردي گزنتتد
چتتو وتتاخي بريتتدي كستتي زان درختتت
دگتتتر بتتتاره گلهتتتاش كفتتتته وتتتدي
(همان)308 :

گ ي كه وخص با استشمام آن به خواب ميرفت:
در آن متتترز بُتتتد بيشتتته بيتتتد و غتتترو
دو رستتتته گتتتل صتتتد هتتتزاران فتتتزون

ميتتتانش بنتتتي نتتتوژ برتتتتر ز ستتترو
ستتتپيدش گتتتل و بتتترگ زنگتتتارگون
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هر آن كس كزان گتل گرفتتي بته بتوي
چتتو بغنتتودي آن كتتار ديتتدي بته ختتواب
ببوئيد و ود هتر كتس از ختواب سستت

ودي مستت و ختواب اوفتتادي بتر اوي
كتتزو وستتت بايتتد همتتي تتتن بتته آب
وزان ختتواب تنشتتان ببايستتت وستتت
(همان)310 :

آدمي با لمس كردن آن گل به خواب ميرفت و همين كه دست از آن گياه برميداوت
از خواب بيدار ميود.
گياه بُد كه چتون ستوي او مترد دستت
چتتتو زو متتترد كتتتف بتتتاز داوتتتتي

كشتيدي وتدي خفتته بتر ختاک پستت
ز پستتتتتي دگتتتتر ستتتتر برافراوتتتتتي
(همان)150:

در فرهنگ بامه و زندگي امروزة انسانها نيز گياهان بسياري هستند كه خاصيّت
دارويي دارند و انسانها براي درمان امراض خود از آن بهره ميبرند و حتي آن را سودمند
از ساير درمانها ميدانند.
ج-آیینه
پديدههاي طبيعي نام برده وده در گرواسبنامه منحصر به طبقة خاصّي نيست و در
ردههاي گوناگونِ ابزار جنگي ،درخت ،گياه ،آيينه ،آب ،سنگ و  ...ديده ميوود .سحر انگيز
بودن آيينه در ابياتي از گرواسبنامه ديده ميوود .آيينه نماد فرزانگي است و آيينة پوويده
از گرد و غبار ،روحي كدر از جهالت است (وواليه و گربران .)325 :1382 ،همچنين تقابل خاک
و افالک؛ حق و خ ق در حکم آيينه دانسته وده است (اسمابيلپور )21 :1387 ،در متون
برفاني كه پيوند ناگسستني با اساطير دارد آيينه ،دو معنا را به خود اختصاص داده است.
آيينه از سويي داراي معناي نمادين ميباود و از ديگر سو كاركرد خود را به نمادي ديگر
تعميم داده و با جام جم يکسان وده و با وخصيّتهاي جمشيد ،كيخسرو س يمان و اسکندر
پيوند يافته است .آيينة اسکندر آينده را بر وي آوکار ميساخته است .اين آيينه بر فراز
وهر اسکندريه براي آگاهي از وورويان بنا نهاده وده بود .اما به دليل غف ت ديدهبان ،اين
وهر توسط اهل فرنگ ويران و به دريا انداخته ود .اسکندر دوباره آن را از دريا بيرون كشيد
و بر سر وهر نصب كرد (روون .)110 :1386،در بندهشن آيينه بخش دروني بدن آدمي است
« او مردم را به پنج بخش فراز آفريد :تن ،جان ،روان ،آيينه و فروهر .چون تن آن كه ماده
است ،جان آن كه با باد پيوسته ،دم آوردن و بردن ،روان آن كه با بوي در تن است :ونود،
بيند ،گويد و داند .آيينه كه به خورويد پايه ايستد ،فروهر آن كه پيش هرمزد خداي است.
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بدان روي چنان آفريده ود كه در دوران اهريمني مردم ميرند ،تن به زمين ،جان به باد،
آيينه به خورويد ،روان به فروهر پيوندد تا روان ايشان را توان ميراندن نباود»(دادگي:1390 ،
 .)48در خاو ِر دور آيينه را داراي خواص جادويي ميدانستند كه ميتوانست ارواح خبيثه را
هم در اين جهان و هم در جهان ديگر دور كند و به همين دليل آن را در كنار مردگان
ميگذاوتند در سده هاي سوم و چهارم ميالدي آيينه به تدريج نقش ماية تائويي و بودايي
و گلها و جانوراني را نشان ميدادند كه نماد خووبختي ،سعادت در ازدواج و مانند آن
بودند(ياحقي .)62 :1389،خاندان هاي امپراتوري ژاپن آيينه را يکي از نشانهاي س طنتي
ميدانند (پيگوت )17 :1373 ،در هنر بيسوي آيينة سالم و بينقص مظهر مريم بذرا و بکرزايي
او بود» (ياحقي .)62 :1389 ،از آنجايي كه رسيدن نفس به آيينه سبب تيرگي آن وده ،آيينه
بهترين وسي ه بود تا بتوانند حيات و ممات خويش را تشخيص دهند به اين صورت كه در
حالت بيهووي تمام آيينه پيش نفس گذاوته حال تنفس دريافت كنند اگر آيينه مکدر
وود زنده است و اال مرده» (رامپوري.)248 :1375 ،
آيينه در باورهاي بوام و فرهنگ توده نقش به سزايي دارد به طوري كه بوام استفاده
از آيينه را در مکانهايي همچون سفرة بقد ،سفرة تحويل سال و  ...خوش يمن ميدانند
در گرواسبنامه تنها به يک جنبة آيينه در باور بوام ،آن هم وفا دادن بيماران اواره
وده است .بدينگونه كه هر كس در آيينه مينگريست بيمارياش وفا مييافت و در دنيا،
بقاي جاودان مييافت .آيينه نيز مانند ساير پديدهها داراي قدرت سحرانگيزي است و به
بنوان فتيش كاربرد دارد زيرا فتيش ويء مفتوني است كه داراي قدرت جادويي است و
جادويي آينه در وفابخشي آن است در واقع خص ت وفابخشي آيينه ،مرهون قوا و
توانايي هاي خود آن نيست ،ب که مولود مانايي است كه باور پذيرفتگان اين امر به آن ابطا
كرده است.
زميتتتتتنش بتتتتته يکپتتتتتاره از الژورد
درو وتتيري از ستتيم و تختتتي بتته زيتتر
بتته دستتت آينتته چتتون درفشتتنده مهتتر
هتتر آن دردمنتتدي كتته بتتودي تبتتاه
چو چهرش نديدي وتدي زيتن ستراي

همتتته بتتتوم و ديتتتوار مينتتتاي زرد
بتتتتي كتتترده از زرّ بتتترِ پشتتتت وتتتير
بتتتدان آينتتته در همتتتي ديتتتد چهتتتر
چتتون كتتردي بتتدان آينتته در نگتتاه
ور ايدون كه ديتدي ،وتدي بتاز جتاي
(اسدي طوسي)395 :1389 ،
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چ-آب
آب ،يکي از چهار بنصر اص ي است كه همواره در همة سرزمينها مهم بوده و هست.
اين اهميّت به گونهاي بوده كه آب مورد پرستش قرار گرفته و مردم هر سرزميني رودي را
كه از سرزمينوان ببور ميكرد ،به خدايي برگزيده بودند(دالوو .)137 :1386 ،بر پاية باورهاي
اساطيري ايران ،آب دومين آفريدة مادي است كه اورمزد در گاهنبار دوم از وش گاهنبار
آفرينش آب را در پناجه و پنج روز آفريد .پس از آن از روز آبان ماه تير تا روز دي به مهر،
پنج روز درنگ كرد كه نام آن پنج روز گاهنبار مديشوم است .يعني اينكه او آب روون
بکرد .زيرا نخست تيره بود(دادگي .)41 :1390 ،آب در اسطورههاي جهان اهميّت و
كاركردهايي دارد و به بنوان يک بنصر حيات بخش ،نماد آفرينش ،تولد ،رستاخيز ،پااليش،
وفا ،تطهير ،باروريي...وناخته ميوود( .هال.)195 :1380 ،

انسانهاي نخستين و كهن كه آب را بنصري حيات بخش در زندگي خود ميديدند و
تأثير زندگي آفرين آن را در حيات و طبيعت مشاهده ميكردند ،به تدريج براي آن ،كاركردي
جادويي و وگرف قائل ودند .آن كاركرد چيزي جز جاودانگي و بيمرگي نبود .آنان كه در
زندگي گريزي از مرگ نداوتند و بشق به دير زيستن و يا جاودانگي جزء آرزوهاي ِ آنان
بود وقتي حيات بخشي آب را ميديدند ،در باورها و ابتقاداتشان سخن از آبي به ميان
مي آورند كه هر كس از آن بنوود و يا در آن تن بشويد جاودانه خواهد .اين آب حيات در
اكثر اساطير م ل و اقوام مخت ف جهان ديده ميوود و گويي آرزوي جهاني و همگاني در
بين آنان است .در اوستا به زرتشت گفته وده «نخست از آبها آرزوي خود بخواه»(پورداوود،
 .)92 :1380در اساطير بينالنهرين و روايات آووري نيز كه همة آفريدگان از آميزش آب
ويرين (اپسو) و ووراب (تيامت) پديد ميآيند .اپسو نوبي مغاک پر از آب بود كه گرداگرد
زمين را پووانده بود؛ چشمههايي كه از سطح زمين سر بر ميآورند ،از اپسو نشأت گرفته
بودند و تيامت چهرة وخصيّت يافتة دريا بود كه جهان را زاييد(ژيران .)58 :1375 ،در اساطير
يوناني نيز ،نخستين بنصري كه پيش از جهان پديدار ميوود و بر آفرينش نظارت دارد،
اوسئان است كه اقيانوس آغازين و فرزند اورانوش و گايا و تجسم ايزدي آب است و زمين
را چون رودي بس يار بزرگ در بر گرفته است همه چيز از آن پديد ميآيد و در آن
ميميرد(اسميت .)93 :1383 ،در اساطير كهن چيني ،كوه مقدس كون لون در غرب چين،
خاستگاه رود زرد به ومار مي آمده است و سرچشمة چهار رودي است كه هر كس از آن
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بنوود به جاودانگي و تقدّس آب دست خواهد يافت(كريستي .)113 :1373 ،در اساطير هندي
نيز ،در آغاز گردش دوراني آفرينش ،آبهاي سيالبي بزرگي جهان را احاطه كرده بود كه
در طي فرايند آفرينش ،تخم زرين جهان كه هزار سال بر آبها وناور بود ،منفجر ود و
جهان از آن پديد آمد و به دو نيمة نر و ماده تبديل ود(ايونس  .)43 :1373در قرآن نيز به
حيات بخشي آب در ضمن آيات متعددي از جم ه؛ نور آية 45؛ انبياء 30/؛ نحل65 /؛
انعام99/؛ حج 63 /اواره وده است .به دليل قائل بودن نيروي خاص در آب ،آن را نماد
تجديد حيات ميدانستند .هنوز همچنين باوري وجود دارد «پاويدن آب بر روي زمين ،در
طي مراسم تدفين ،زنده ودن وخص متوفي را در جهان ديگر به همراه داوت و هم چنين
دفع ور و مرض بود» (هال .)198 :1380 ،اين بنصر حياتي ويژگي تطهير كنندگي دارد و
انسان را از آلودگي پااليش مي كند و اورمزد نيز آن را روون كرده است .آب در اسطورهها
براي پاک ساختن جسم مادي نيست؛ ب که از نظر معنوي پاک كننده است .اين ماده در
بيشتر اديان وسي ة طهارت و پاکكنندگيِ آييني است و براي پاکكنندگي ذات به آن
متوسل ميووند(وواليه و گربران.)5 :1382 ،
در گرواسبنامه نيز از آب حيات و زندگي بخش نام برده وده است و نشان ميدهد
كه آب داراي نيروي جادويي خاصّي است كه سبب ميوود جواني و نشاط را به آدمي هديه
كند .آب در نظام فکري ايرانيان بنصري مقدّس است .در اوستا āp :و اسمي مؤنّث است؛
چرا كه بنيان آفرينش همة موجودات به آب بسته بود .آبان نام مينوي همة آبها و صفت
ايزدبانوي اردويسور آناهيتا ،است .دهمين روزماه و هشتمين ماه سال نيز آبان خوانده
ميوود .پنجمين يشت اوستا كه داراي سي كرده و يکصد و سي و نه بند است ،آبان يشت
ناميده ميوود و البته در تمام تمدنهاي بشري آب ،مقدس ،آفرينشگر و تجسّم پاكي و
اصل حيات است.
بتته دستتت آور از آب حيتتوان نشتتان

بختتتور زو و پتتتس وتتتاد زي جتتتاودان
(اسدي طوسي)32 :1389 ،

در گرواسب نامه

از چشمة آبي كه خاصيّ ت مست كنندكي داوت ذكر وده(اسدي:1389 ،

 .)150كه اين امر بر تجديد حيات اواره دارد.
ح-چشمه
در ايران باستان اغ ب آيينهاي مذهبي در كنار چشمهها ،نهرها و رودخانهها برگزار
ميود و زيارتگاهها و معبدها براي خود ،آب و يا چشمهاي داوتند .آب به بنوان ماية
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حيات و زندگي اهم ّيتي فوقالعاده در ديدگاهها ،فرهنگها و اساطير دنيا داوته و نقش آن
فراتر از نقش بمل كردي به مثابة نمادي از پاكي ،زايش و زيبايي مورد توجه قرار گرفته
است(اسمابيلپور .)20 :1387 ،در آن دوران ،آب پيامآور روونايي و پاكي به ومار ميرفت و
از ارزش زيادي برخوردار بود .چشمهاي كه در ميانة با بهشت زميني و در پاي درخت
زندگي مي جوود ،در طول چهار نهر به سوي چهار جهت اص ي روان ميوود ،سرچشمة
حيات و بيمرگي و طول بمر و جواني جاويد يا سرچشمة ب م و معرفت و رمز تجديد حيات
و تصفية باطن است(همان .)20 :در داستان ايوب در قرآن نيز وفابخشي ايوب در چشمه بود
به گونه اي كه وحي آمد اي ايوب ا ْركُضْ بِرِجْ ِک هذا مُغْتسلٌ بارِدٌ و ورابٌ(ص )42 /به او
گفتيم پاى خود را بر زمين بکوب اين چشمة آبى خنک براى وست و وو و نوويدن است.
در حماسهها تيز مشاهده ميوود كه بسياري از اتفاقات مهم در كنار چشمهها صورت
گرفته ا ست چ شمه در دا ستانهايي كه زن و مرد در تقابل با يکديگر قرار ميگيرند ،نقش
ك يدي و استتاستتي ايفا ميكند .نزديک چشتتمهها و چاهها ،مالقاتهاي استتاستتي صتتورت
ميگرفته ا ست« .نقطهاي كه آب پيدا مي ود ،به مثابة مکاني مقدّس ،نق شي بيبديل ايفا
ميكرد .نزديک آب ،ب شق متولد مي ود ،و ص ت صورت ميگرفت» ( وواليه و گربران:1382 ،
.)8

در گرواسبنامه اهميت چشمه در ابيات زير مشخّص ميوود چرا كه به وسي ة آن
گناهكار از بيگناه تشخيص داده ميود و اين نمايانگر ويژگي تطهير كنندگي آب است
كه انسان را از آلودگي پااليش ميكند:
بتتترِ وتتتهر بُتتتد ژرف چتتتاهي مغتتتاک
بدان چشمه در هتر كته يتک تنتگ بتار
چتتتو كتتتوه آبتتتش از متتتوج بفراختتتتي
بتته ختتون و بتته دزدي چتتو آن مردمتتان
ببستتتي وتته او را ستتبک دستتت و پتتاي
وتتدي ،گتتر گنتتاه كتتار بتتودي تبتتاه

درو چشتتتمة آب چتتتون ستتتيم پتتتاک
درافکنتتدي از يتتتک رطتتتل تتتتا هتتتزار
ز پتتتس بتتتاز بتتتر خشتتتکي انتتتداختي
وتتدندي بتته دل بتتر كستتي بتتدگمان
در آن چشتتمه انتتداختي هتتم بتته جتتاي
فتتتتادي بتتترون گتتتر بُتتتدي بيگنتتتاه
(همان)321 :

و مسحور بودن چشمه در گرواسبنامه مصداقهايي دارد از جم ه اين كه چشمه ،ندا
دهنده بوده است .ندا آمدن از چشمه در اسطوره به چشم ميخورد همچون چشمهاي كه
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اسکندر را از مرگ و نابودياش خبر ميدهد(رستگار .)415 :1383 ،در واقع ندايي كه از چشمه
به گوش ميرسيده به بنوان راهنما و هدايتگر ت قي ميوده و اين هدايت از يک چشمه
را ميتوان يکي از جنبههاي سحرآميزي آن دانست .در واقع روح پاكي كه براي آن چشمه
قائل ميودند سبب ميود تا از جنبههاي تقدّس آن بهرهمند گردند.
بتتتدان وتتتهر گ تتتزار بستتتيار بتتتود
بتته پهنتتا فتتزون از دو ميتتدان زمتتين
چتتتتو خوروتتتتيد گيتتتتتي بياراستتتتتي
همتته ستتنگش از زيتتر هتتم در وتتتاب
چو كتردي نهتان ختور فترو از جهتان

يکتتتي چشتتتمه بتتتاالي گ تتتزار بتتتود
همتته آب آن چشتتمه چتتون انگبتتين
يکتتي بانتتگ از آن چشتتمه برخاستتتي
دويتتتتدي ستتتتتادي بتتتتر افتتتتراز آب
همتتتان ستتتنگها بازگشتتتتي نهتتتان
(همان)362 :

نمونة ديگر از سحرانگيزي چشمه در گرواسبنامه ،چشمة آبي تيره رنگي بود كه هر
كدام از موجودات دوت هرگاه به بيماري مبتال ميود ،در آن چشمه خود را وست و وو
ميداد و در زير درخت ميغ طيد و حركاتي خاص انجام ميداد گويي به پرستش
ميپرداخت پس از آن يا سالمتي خود را به دست ميآورد يا در همان جا در زير درخت
جان ميداد.
دگتتتر ديتتتد دوتتتتي همتتته كندمنتتتد
تنش سبز و وتاخش همته چتون زريتر
چتتتو پيچتتتان رستتتن برگهتتتاي دراز
ز نخجيتتر هتترن انتتدران دوتتت و كتتوه
دويتتدي بشستتتي در آن چشتتمه تتتن
خرووتتتتتان پرستتتتتتيدن آراستتتتتتي
درستتت ار وتتدي در زمتتان بتتاز جتتاي

در آن دوتتت ستتهمگن درختتتي ب نتتد
به زيرش يکتي چشتمه آبتي چتو قيتر
فتترو هشتتته زو تتتا بتته هتتامون فتتراز
بتتته بيمتتتاري انتتتدر بمانتتتدي ستتتتوه
ز پتتيش درختتت آمتتدي چتتون وتتمن
نشستتتتي گهتتتي گتتتاه برخاستتتتي
و گرنتته بمتتردي فتتتادي بتته جتتاي
(همان)263 :

بالوه بر موارد فوق در گرواسبنامه ،چشمهاي سرخ رنگ بود كه تنديس سنگي از
گوزن در كنار چشمه ساخته وده بود و هر گوزني كه به بيماري مبتال ميود در آن چشمه
خود را ميوست و پس از آن يا زنده ميماند يا در اثر همان بيماري ميمرد .آب به سبب
فضاي ي چون تزكيه كنندگي ،آفرينندگي و قدرت بظيم درونياش كه از جم ه آنها قواي
وفادهنده است ،هميشه مورد توجه بوده است.
سپهدار خاموش از او بر گذوت
درو چشمة آب چون خون به رنگ

دگر پيشش آمد يکي پهن دوت
برِ چشمه كرده گوزني زسنگ
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در آن بوم و بر هر گوزني كه درد
دوان تاختي پيش او چون نوند
چو روزش بدي مانده ،گشتي درست

برو چيره گشتي بماندي ز خورد
تن خويش سودي در او بار چند
چو مرگي بدي گشتي افتاده سست
(همان)361 :

در ادب بامه آب جايگاه خود را دارد به طوري كه با ريختن آب به روي كسي ،ميگويند
آب روونايي است و وخص ناراحت نميوود .اگر در خواب آب ببيننند ،تعبير خوبي از آن
ميكنند يا اينكه هر گاه خواب بدي ميبينند،آن خواب را براي آب روان تعريف ميكنند
تا از ناراحتي آنها از ديدن آن خواب كم وود و به نوبي به روحشان آرامش و پاک ودن
بدهند .اگر آب رواني نباود ،وير آب را باز ميكنند تا حکم آب جاري را داوته باود.
خ-کمربند
در ميان مسيحت چنين رايج بوده است كه كمربندي كه به آن زنار ميگويند براي
تمايز بين خود و مس مانان بر كمر ميبستند و يا در ميان زرتشتيان كمربند مقدّسي بعد
از سن يازده سالگي بر كمر ميبستند تا بتوانند در مراسمات مذهبي وركت كنند .در
حماسهها قهرمانها قبل از نبرد آمادة پوويدن لباس رزم ميووند و به بستن كمربند آنها
اواره مي وود و اين كمربند گويا قدرت و نيرويي را در وجود آنان ذخيره و نهادينه ميسازد.
در گرواسبنامه كمربند به بنوان وسي ة قدرت و محافظت محسوب ميوود آنجا كه
خاقان در نبرد با سپاه نريمان كشته ميوود ،سپاهيان خاقان همزمان با كاله ،كمرها را نيز
به بنوان وکست و تس يم از خود باز ميكنند.
بتته تركتتان غريتتو انتتدر افتتتاد ختتاک
كتتتتتتتاله و كمتتتتتتتر بينداختنتتتتتتتد

فکندنتتد يکستتر تتتن از بتتن بتته ختتاک
خرووتتتيدن و مويتتته بتتتر ستتتاختند
(همان)331 :

د-گرز گرشاسب
گرز يکي از پركاربردترين سالحهايي است كه ايزدان و په وانان هند و اروپايي از آن
استفاده ميكنند « .در اساطير هند و ايراني به بنوان زين افزار ويژة ايزدان اژدهاكش نماد
آييني تندرو آذرخش است ،كه به وسي ة آن اژدهاي كيهاني اوژنيده ميوود»(سركاراتي،
 .)119 :1378گرز ويشنو كه كاموداكي نام دارد ،سمبل دانش و معرفت اوليه نافذترين و
مؤثرترين سالح اوست .لفظ كاموداكي به معناي مست كنندة ذهن است و از بظمت ب م
اليتناهي ويشنو كه براي اذهان ناقص غيرالهي قابل ادراک نيست حکايت ميكند .قدرت
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اين گرز كه آن را مؤثرترين سالح ناميدهاند ،همان قدرت معرفت ويشنو است (ذكرگو:1377 ،

 .)89گنجينة نشانهاي مقدّ س در اساطير ژاپن از اهميّت خاص برخوردار است و اين
نشانهاي فرمانروايي يعني؛ آينه،گرز و گوهر هدايايي است كه آماتراسو به نينگي پيشكش
كرد (پيگوت.)40 :1373 ،
وايد بتوان گفت امروزه در زورخانههاي ايران كه محل ورزشهاي باستاني است ابزار
جنگي گرز به وکل ميل پا بر جا مانده است .ورزش زورخانه يکي از ورزشهاي په واني
است كه بازمانده از روزگار ايران باستان است.
در واقع گرز براي گرواسب ،پيروزي را براي او به ارمغان دارد .با قدرت جادويي كه در
گرز وجود دارد گرواسب ميتواند بر تمام نيروهاي اهريمني غ به كند و پيروزي را از آن
خود كند.
بتتته گتتترز گتتتران ياختتتت متتترد دليتتتر
بدانستتتان همتتتي زدش بتتتا زور هنتتتگ

درآمتتتد خرووتتتنده چتتتون تنتتتد وتتتير
كه از كُه به زخمتش همتي ريختت ستنگ
(اسدي طوسي)77 :1389،

ذ-پر پرنده
پر پرندگان در حماسه و اسطورهها كاربرد دارد .همانگونه كه در واهنامه پر سيمر
ياريگر زال بود و هرگاه زال در سختي گرفتار ميود با سوزاندن پر سيمر ميتوانست از
قدرت ياريگري سيمر برخودار وود.
يکي ديگر از مواردي كه در گرواسبنامه داراي قدرت سحر است پر پرندهاي است كه آواز
آن ووم بود اما پر آن براي درمان بيماري سودمند بود:
يکتتتي بيشتتته و ختتتوش چراگتتتاه بتتتود
چتتو مرغتتان بتته پتترواز در هتتر كنتتار
بتتته درد پتتترّش بتتتدي ستتتود و بتتتال

همتتتته بيشتتتته پرّنتتتتده روبتتتتاه بتتتتود
چه بتر وتخّ و هتامون چته بتر كوهستار
و لتتيکن بُتتدي وتتوم بتتانگش بتته فتتال
(همان)321 :

نتیجهگیري
بناصتتر طبيعتتي ستتحرانگيز در كتتتاب گرواستتبنامه وتتامل نُتته بنصتتر؛ ستتنگ،
آيينتته ،آب ،درختتت ،گيتتاه ،كمربنتتد په تتوان ،گتترز گرواستتب ،پتتر پرنتتده و چشتتمه
ميوتتتود .ستتتنگ داراي دو جنبتتتة بارنتتتدگي و بتتتاروري؛ آيينتتته دربردارنتتتدة قتتتدرت
وفابخشتتي؛ آب بنصتتري حيتتات بختتش؛ درختتت وتتامل ستته قتتدرت وفابخشتتي ،درو
ستتنجي ،ستتيركنندگي؛ گيتتاه داراي پتتنج قتتدرتِ جتتادويي وتتجاع كننتتده ،وتتادي آور،
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غمگين كننده ،وتفا بختش و ختواب آور؛ كمربنتد افتزون كننتدة قتدرت په وانتان ،گترز
گرواسب قدرت په تواني فوقالعتاده؛ پتر پرنتده قتدرت وفابخشتي و چشتمه نيتز وتامل
دو قدرتِ برتتر ندادهنتده (يتاريگري) و وتفا بخشتي استت .در فرهنتگ بامتة امتروزي
از ميان نُه بنصر فتوق تنهتا پتنج پديتدة ستنگ ،آب ،درختت ،آيينته ،گترز بتا كتاركردي
تقريباً يکسان ديده ميوتود .ابتقتاد بته نتزول بتاران توستط ستنگ در برختي از وتهرها
همچنتتان ادامتته دارد .استتتفاده از آيينتته در مکانهتتايي همچتتون ستتفرة بقتتد ،ستتفرة
تحويل ستال و  ...امتري ختوش يمتن محستوب ميوتود .در ابتقتادات باميانته امتروزي
نيتتز ،درختتت همچنتتان مقتتدّس استتت و در بستتياري زيارتگتتاه ديتتده ميوتتود متتردم
براي گترفتن حاجتات ختود بته درختتان پارچتة ستبز رنگتي ميبندنتد .پاوتيدن آب بتر
روي زمتتين ،در طتتي مراستتم تتتدفين ،زنتتده وتتدن وتتخص متتتوفي را در جهتتان ديگتتر و
همچنين پاوتيدن آب پشتت ستر مستافر دفتع وتر و مترض را نشتان ميدهتد .گترز در
قالتتب ميتتل نمتتود يافتتته استتت و نشتتان قتتدرت و زورمنتتدي په وانتتان در زورخانتتههاي
امروزي است.
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