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محورهاي جذب و پذيرش مقاله در پژوهشنامة ادب حماسي
اين پژوهشنامه ،براساس عنوان مصوّب شوراي بررسیي نشیريات وزارت علیوم ،تحقيقیات و فنّیاوري
(پژوهشنامة ادب حماسي) ميكوشد تا با تمركز بر سلسله مباحث اسطورهشناختي و نيز بازتیاب آن
در قلمرو ادبيات فارسي دربارة محورهاي تخصّصي زير بیه در دسیتاوردهاي علمیي و پژوهشیي در
قالب مقالههاي سخته بپردازد .بديهيست كه مقالههاي عرضه شده در هر حوزه بايسیتي در بردارنیدة
نکتههاي بديع و سخن تازه باشد و اصول مصوّب نگارشي در آن رعايت شود.
 .1بررسيهاي ريشهشناختي (اتيمولوژيک) در نامهاي اساطيري و شخصيّتهاي حماسیي و سیير
تحوّل آن در زبان و ادبيات فارسي؛
 .2بحثهاي ريشهشناختي اساطير در ماهيّت شخصيّتهاي اسیطورهاي و حماسیي (ديیدهاههاي
اسطورهشناسي طبيعي ،تاريخي ،روانشناختي و جامعهشناختي)؛
 .3سير دوسوية اسطوره و حماسه ( )transpositionو دهرديسیيهايي كیه اسیاطير در جهیان
حماسه مييابد يا حركت معکوس آن از حماسه به جهان اسطوره؛
 .4مباحث مربوط به اسطورهشناسي تطبيقي (درونمايههاي مشترک اساطير هند و اروپايي ،هند
و ايراني و ساير ملل ،با تکية بيشتر بر شناخت اسطورهها و حماسههاي ايراني)؛
 .5سير تحوّل ايزدان ،ايزدبانوان و پهلوانان در اساطير و حماسههاي ملّي و جهان؛
 .6تأثير اسطورهها و حماسهها بر ادبيات نوين (مدرن).
 .7ارتباط اسطورهها و حماسه با افسانهها و قصّههاي عاميانه؛
 .8بحثهاي مربوط بیه شیاهنامة فردوسیي و شیاهنامههاي پیيش و پیا از آن (نسخهشناسیي،
بررسيهاي صورتهرايانه (فرماليستي) ،هنري ،ادبي ،تاريخي ،جغرافيايي و تحليلي داستان)؛
 .9اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبيات كودكان و نوجوانان؛
 .10بررسي ميانرشتهاي اسطورهها و حماسیهها (رابطیة ميیان اسیطوره و ادبيیات ،روانشناسیي،
جامعهشناسي ،دين و عرفان).

شيوهنامة نگارش و شرايط پذيرش مقاله
پژوهشنامة ادب حماسي* براي دستيابي به هدف «توسیعه و تیرويد دانیش و معرفیت علمیي» در
قلمرو زبان و ادب حماسي ،صاحبان قلم و انديشه ،استادان ،دانشجويان و پژوهشهران فرهيخته
را كه مايلند مقالههاي علمي و پژوهشي خود را بیراي در در ايین پژوهشنامیه ايفیاد كننید ،بیا
اخالصي تمام و با توجّه به شرايط زير به همكاري فراميخواند.
1ی شرایط پذیرش
 1-1مقالههاي ارسالي داراي سیطح و چیارچوب علميپژوهشیي و برآمیده از پژوهشهیاي علمیي
روشمند در حوزههاي مطالعاتي ادب حماسي باشید و ويژهيهیاي «دانشافزايیي و نیوآوري» در
آنها معمول هردد.
 2-1تمركز موضوعي مقالهها در راستاي بررسي حوزة مطالعاتي «ادب حماسي» در قلمرو ادبيات
فارسي باشد و اصل استوار و ثابت پژوهشمحوري در مراتب معنايي و محتوايي رويكرد علمیي و
تحليلي آن با تکيه بر منابع معتبر و موازين مستند و مستدلّ همواره مورد نظر باشد.
 3-1مقالهها ،نبايد پيش از ارسال به اين مجلّه ،در نشیريهها ،مجمیو مقالیهها و مجیامع علمیي
ايران و خار از ايران در شده باشد يا همزمان براي ديگر نشريهها فرستاده شود.
 4 -1مقالههاي دريافتي در آرشيو مجلّه باقي ميماند و مسترد نميشود.
 5 -1چاپ مقاله در پژوهشنامه ،پا از تأييد داوران محترم و مديريّت علمي نشريه ميسّر اسیت
و مجلّه ،حقّ ويرايش ادبي مقالهها را براي خود محفوظ ميدارد.
 6 -1مسؤوليّت مندرجات مقاله برعهدة نويسندة محترم مقاله است و حقوق معنوي مقالهها ،چیه
فرصت در بيابد يا نيابد ،در اين پژوهشنامه محفوظ است.
 -2شرایط نگارش
رعايت نکتههاي زير در صفحة نخستين مقاله الزاميست.
 1 -2ذكر عنوان كامل مقاله.
 2 -2در نام و نام خانوادهي كامل نويسنده يا نويسندهان همراه با مشخّصات علمي هر يک به ترتيب رتبة
علمي دانشهاهي ،رشتة تحصيلي و محلّ كار يا تدريا و ذكر نشانيِ الکترونيکي در زيرنويا.
 3 -2آوردن چکيدة فارسي مقاله شامل معرّفي و بيان فشیردة موضیو مقالیه ،رويكیرد و روش
تحقيق ،طرح بحث اجمالي و اشاره به نتايد مهمّ پژوهش ،در حداكثر  250كلمه.
* نام و عنوان اين مجلّه از شمارة  14براساس مصوّبة شمارة  204067/3/18مورخ  1391/10/20وزارت محترم علوم ،تحقيقیات و
فنّاوري ،از «پژوهشنامة فرهنگ و ادب» به نام و عنوان جديد «پژوهشنامة ادب حماسي» تغيير يافته است.
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 4 -2در واژهان كليدي ،به نحوي كه از  5واژه كمتر و از  7واژه بيشتر نباشد.
 5 -2ذكر نام سازمان يا نهاد حامي پروژه در زيرنويا صفحه ،براي مقالهاي كه برهرفته از طیرح
پژوهشي باشد.
 6 -2ذكر نام و امضاي استاد راهنما ،بیراي مقالیهاي كیه برهرفتیه از پاياننامیة تحصیيلي باشید،
ضروريست.
 -3صفحههاي دوم به بعد
 1 -3آوردن مقدّمه ،شامل طرح مسأله و بيان موضو و واكیاوي و نقید اجمیالي منیابع موجیود،
تعيين حدود موضوعي و نوآوريهاي پژوهش ،ذكر پرسیش اصیلي و اساسیي مقالیه و رويكیرد و
روشي كه بر محور آن بررسي و تبيين موضو در فرايند پژوهش انجام ميپذيرد.
 2 -3معرّفي رويكرد نظري و بيان مفهومي پژوهش.
 3 -3ارائة يافتهها و تحليل و تفسير آنها ،با رعايت تركيیب و تناسیب سیاختار محتیوا و قواعید
شکلي نگارش متن پژوهش.
 4 -3ارائة نتيجههيري روشن و مستدلّ از مقاله ،همراه با تصويري از نگرشهايي كیه در آينیده،
در جهت روند تکاملي بحث ،متوجّه موضو خواهد شد.
 5 -3آوردن يادداشتها و پيوستها (در صورت نياز).
 6 -3آوردن فهرست الفبايي منابع به ترتيب فارسي و غيرفارسي (عربي ،انگليسي و غير آن).
 7 -3برهردان كامل صفحة نخستين (چکيده و كليدواژهان) مقاله به انگليسي.
 8 -3در مشخّصات نويسنده يا نويسندهان (نام و نام خانوادهي ،مرتبة علمي ،نشاني محلّ كیار
و منزل ،تلفن و نشاني اينترنتي ،در صفحة جداهانه ،به دو زبان فارسي و انگليسي).
 9 -3ذكر خالصهاي از پيشينههاي علمیي و تجربیههاي آموزشیي و پژوهشیي نويسینده و ارائیة
پيشنهاد همكاري با پژوهشنامه در صورت تمايل.
 -4شیوة نگارش
 1 -4حجم مقاله حدّاكثر در  25صفحه  ،A4هر صفحه در برهيرنیدة  300-250كلمیه ( 24سیطر) در
مجمو تعداد كل كلمات مقاله بيش از  7500واژه نباشد با رعايت فاصلة متعارف حاشیيههذاري در
محيط نرمافزار  Wordبا قلم  B Nazaninنازک .13
 2 -4واژهها ،نامها و اصطالحات غيرفارسي ،در داخل متن شمارههذاري و معادل آن در زيرنويا
آورده شود.
 3 -4اهر مطلبي بايد در پينوشت توضيح داده شود ،الزم است در متن با شمارة داخل قیالب
مشخّص هردد.
 4 -4براي ارجا درونمتني به منابع فارسي و التين به صورت (نام خانوادهي ،سال انتشار و شمارة صفحه)
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(قلم  B Nazaninنازک  11براي ارجا فارسي و براي ارجا هاي انگليسي قلیم )Times New Roman 10
عمل شود .مثال( :خالقيمطلق )57/1 :1380 ،يا ()MacKenzie, 1979: 512
 5 -4در نوشتن مقاله ،اصل جدانويسي رعايت شود .در مورد واژهاني چون همدل ،آنچه ،همراه،
آنها ،ميخواهم و  ...حتماً نيمفاصله رعايت شود( .شیوة درست  :میيخیوانم ،آنجیا .صتورت
نادرس  :مي خوانم ،آن جا ،آن ها ،چشم هير).
 6 -4رعايت نشانههاي سیجاوندي ضیرورتي تمیام دارد .در ضیمن ،دقّیت شیود كیه نشیانههیاي
سجاوندي از واژهان پيش از خود فاصله نگيرد.
 7 -4بيتهاي موردِ استناد در متن ،به صورت افقي بیا فاصیلة حیداكثر دو سیانتيمتر ميیان دو
مصرا  ،با ذكر منبع از نسخة معتبر آورده شود.
 8 -4نويسندهان هرامي آهاه باشند كه شيوة اين مجلّه در ارجیا بیه شیاهنامة فردوسیي الزامیاً
استفاده از نسخة شاخص شاهنامه ،تصحيحِ جالل خالقيمطلق است و هيچ نسخة ديگر در ارجیا
پذيرفتني نيست.
 9 -4در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع مورد استفاده در متن ،به ترتيب حیروف الفبیايي نیام و نیام
خانوادهي نويسنده  /صاحب اثر ،به تفکيک فارسي و غيرفارسي (عربي ،انگليسي و غيره) در مراتب زيیر
در هردد.
 1 - 9- 4کتاب
ی تألیف :نام خانوادهي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان كتاب ،شمارة جلد ،محلّ انتشار :ناشر.
نمونه :اسديتوسي ،ابونصر علي بن احمد .)1389( .هرشاسبنامه ،تهران :دنياي كتاب.
ی ترجمه :نام خانوادهي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان كتیاب ،نیام و نیام خیانوادهي متیرجم،
شمارة جلد ،محلّ انتشار :ناشر.

نمونیه :مکكال ،هنريتا .)1373( .اسطورههاي بينالنّهريني ،ترجمة عبّیاس مخبیر ،تهیران:
مركز.
 2 -9- 4مقاله
ی نشریّهها :نام خانوادهي نويسنده ،نام( .سال انتشار)« .عنوان مقالیه» ،نیام نشیريه ،نوبیت سیال،
شماره ،صفحههاي مقاله.

نمونه :فرانتا ،تشنر« .)1374( .ضحّاک (هفتیاري در اسیاطير و شیمايلسیازي ايرانیي)»،
ايرانشناسي ،ترجمة بيژن غيبي ،سال هفتم ،شمارة چهارم ،صص .899-891
ی مجموع مقالهها :نام خانوادهي نويسنده ،نام( .سال انتشیار)« .عنیوان مقالیه» ،عنیوان و نیامِ مجمیو
مقاله ،نام و نام خانوادهي هردآورندة مجمو مقاله ،محلّ انتشار :ناشر ،تعداد صفحههاي مقاله.
نمونه :خطيبي ،ابوالفضل« .)1393( .چیرا فريیدون ضیحّاک را نکشیت » ،جشیننامیة فتحاللّیه
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مجتبايي ،به كوشش علياشرف صادقي و ابوالفضل خطيبي ،تهران :هرما ،صص.398-387
 3- 9 -4پایاننامه :نام خانوادهي ،نام( .سال دفا ) .عنوان پاياننامه (كارشناسي ارشد /دكتیري)
استاد راهنما و مشاوران ،رشته ،دانشكده ،دانشهاه.
 4- 9 -4گزارش :نام سازمان ،سال انتشار« ،عنوان هزارش».
 5 - 9 -4منابع اینترنتي :نام خانوادهي صاحب اثر ،نام ،تاريخ در در سیايت  /وبیال  ،عنیوان
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 ميشود.
 11 -4اهر مقالهاي فاقد ويژهيهاي يادشده باشد ،از دسیتور كیار خیار میيشیود و در فهرسیت
داوريها قرار نخواهد هرفت.
 -5ضوابط ارسال :
 1 -5فايل  wordمقاله شامل :عنوان ،چکيده و اصل مقاله بدون ذكر نام نويسندهان؛
 2 -5فايل  wordمقاله شامل :عنوان ،چکيده و اصل مقاله با ذكر نام نويسندهان؛
 3 -5فايل مشخصات كامل نويسندهان شامل :نام ،نام خانوادهي ،سمت ،شماره تماس (ثابت و
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سعدي

سخن مدیر مسؤول و سردبیرمجلّۀ «ادب حماسي»
شمارة جدید ،سال  ،18شمارة اول ،پیاپي  ، 33بهار و تابستان  1401ش
حسیاس از تیاريخ
بیا سیالم و اخیال ،،نخسیت وظيفیة خیود میيدانید در ايین شیرايط ّ
معاصر ايران ،سعي مشیکور اسیتادان ،دانیشجويیان ،هیمكیاران فرهيختیه و خواننیدهان
انیديشمنید ،بیويژه داوران نيیکانیديش و هیرانمايیه و نقیش آفرينیان ايثیارهر و بلنید
نظیر ايین اثیر حماسیي مانیدهار را بسیتايد و ار نهید و توفيیق روز افزونشیان را از
حضیرت حیقّ آرزو كنید ،بیويژه در ايین بحیران اقتصیادي و فاجعیة بيمیاري كرونیا و
دلتاي عافيت سوز و توانفرسا.
در چنیين شیرايطي جیز از رههیذر ايثیار و میروّت ،نشیر چنیين مجلّیهاي كیه مصیوّب
وزارت علیوم ،وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالمي و سیازمان مركیزي دانیشهیاه آزاد
اسالميست و مورد تأييید نخبگیان جامعیه ،امکیان پیذير نتوانید بیود .چگونیه میيتیوان
پذيرفت كه  5شیمارة پیيدرپیي مجلّیه «ادب حماسیي» بیدون پرداخیت دينیاري حیقّ-
الزحمیة مصیوّب ،بیه میديران و كاركنیان مجلّیه ،ويراسیتاران و متیرجم فرصیت نشیر
يابید ،هیر چنید در شیمارههیاي اخيیر از نويسیندهان مقالیههیا -بیه دسیتور مقامیات
دانشهاه آزاد اسالمي -وجهي به عنوان هزينة چاپ دريافت ميشود! باري:
تا «فضلحقّ» ،ز«حُسنِ عمل»« ،يارِ غار»ماست

دانم « ترا» ،كزين همه غم ،جان بدر بري

ايین دوفصیلينامیه -شیمارة جديید سیال  18شیمارة اوّل ،پيیاپي ، 33بهیار و تابسیتان
 1401ش ست -كه بیاهمكیاري و همیت واالي هیمكیاران هیمدل و كیم توقّیع و بیا 11
مقالیة برهزيیده ،فرصیت نشیر يافتیه اسیت ،اميدسیت بیا اِعیالم ديیدهاههیاي خیويش،
نسیبت بیه منیدرجات مجلّیه ،فیراهم آورنیدهان فرهنیگسیتاي ايین مجموعیه را میدد
رسانند.
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مقدمه
شرايط زماني و محيطي خراسانِ روزهار فردوسي و پيش از آن به هونهاي بوده است كه
همواره شاهد سلسلهاي از نزا هاي اجتماعي ،سياسي و اعتقادي ميان هروههاي مختلف
هستيم .در واقع ،اين سرزمين تبديل به ميداني براي مبارزه ميان هروهها و هفتمانهاي رقيب
شد و «سرشار است از جنبشها ،پايداريها ،حماسهها و استقالل خواهيها به يکسو ،و نيز
پذيرشها و باوريها و حتا تعصب ورزيدن در اعتقاد و ايمان نوين به ديگرسو ( » 1 ...ثاقبفر،

 .)58 :1387از آن جمله ميتوان به خيزشهاي موالي ،بهآفريد ،ابومسلم ،سندباد ،اسحاق ترک،
ن روزها ِر پيش از فردوسي و كشاكشهاي
ابوعبداهللكرام ،خرمدينان ،حمزه و غيره در خراسا ِ
موجود ميان چهار فرمانروايي حاكم بر ايران ،سامانيان ،خاندان بويه ،خاندان زيار و صفاريان در
زمانة فردوسي دهة  60سدة چهارم اشاره كرد (همان 60-59 :و .)77عالوه براين ،شاهد نفوذ
ترکها و نيرو يافتن زرتشتيان در مناطق مركزي هستيم  2اين هروهها و هفتمانهاي متقابل
و متخاصم هركدام سعي در تثبيت قدرت خود از طريق طَرد و اِنکار هفتمانهاي ديگر
داشته اند .به تبع آن بايد متون شکل هرفته در اين شرايط را نيز ،بازتاب دهندة آن شرايط
تخاصمآميز بدانيم كه به ايفاي نقش در اين راستا پرداختهاند .به عبارتي ديگر خود اين متون
برآيند اين شرايط و تخاصمات اجتماعي بودهاند .در واقع« ،يک سخن يا متن در چارچوب
موقعيت خاصي كه توليد شده است مد نظر قرار ميهيرد ( » 3فتوحي .)61 :1392 ،اين شرايط
و موقعيتهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي همگي  4نويسنده را وا ميدارد كه
كيفيت خاصي به سخن خود ببخشد .از اين رو ،نبايد اين متنها را بيطرف دانست؛ بلکه قطع ًا
به سمت يک قطب سنگيني ميكنند .ما ميتوانيم اين جهتهيري و هرايشهاي انگيخته را
در سطح واژهان تا جملهها ،بندها و غيره مشاهده كنيم.
 ،اجتماعي و سياسي است و از اين فضاي
فردوسي و شاهنامه نيز برآيند اين شرايط خا ِ
تخاصمآميز بركنار نيست و با ايفاي نقش در اين ميدان ،به سود فرهنگ و هويت ايراني اقدام
كرده است چنانكه بازنمايي آن را در شاهنامه از جمله روايتهاي مربوط به مر يزدهرد،
مر ماهويه و مر رستم فرّخزاد ميبينيم.
در اين پژوهش فرض ما بر اين است كه اختالفات موجود در روايتهاي مربوط به مر
يزدهرد ،مر ماهويه و مر رستم فرّخزاد برآمده از نقشهاي متفاوتي است كه نويسندهان و
راويان اين حوادث در ميداني از تخاصمات و نزا هاي اجتماعي و سياسي ايفا كردهاند.
پرسشهاي هدايتهر ما در اين بررسي عبارت است از:

تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد ،رستم فرّخزاد و ماهویه ...
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ل كالن ،عقالنيّت موجود در روايتهاي ايدئولوژيکِ شاهنامه و ديگر متون تاريخي
 -1به شک ِ
را از چه راهي بايد استنباط كرد
 -2نحوة برساخت ه شدن شخصيتي چون فردوسي و اثر او ،در هفتمانِ ملي و مناسبات قدرت
چگونه است
 -3فردوسي براي توليد هزارهها و مؤلفههاي ايدئولوژيک و جهتدار از چه روشهايي استفاده
كرده است
نويسندهان براي دستيابي به پاسخ پرسشها عالوه بر شاهنامه طيف وسيعي از منابع
تاريخي پيش از فردوسي ،همدورة فردوسي و پا از او را بررسي كردهاند .در اين راه به طور
ي هفتمان 1استفاده شده است .اين
ل انتقاد ِ
كلي براي مطالعه و بررسي متون از روش تحلي ِ
2
شيوة بررسي ،خود داراي رويكردهاي متفاوتي است كه به مفاهيم ايدئولوژي ،قدرت و
سوژه3ميپردازد و رابطة آنها را با زبان بررسي ميكند .ما در اين پژوهش اساس كار خود را
بر مفاهيم برجستهسازي 4،حاشيهراني 5و غيريتسازي 6در مجموعه رويكردهاي تحليل
انتقادي هفتمان نهادهايم.
پيش از اين؛ دربارة تفاوت سبک تاريخنويسي فردوسي با ديگر مورخان پژوهشهايي
انجام هرفته است كه ميتوان به دو مقالة سبک تاريخنگاري فردوسي در شاهنامه از حميرا
زمردي و خاور قرباني ( )265-286 :1390و سبک تاريخنويسي شاهنامه فردوسي از زاهرس زند
( )77-99 :1392اشاره كرد .اما از آنچه به تحقيق ما مربوط ميشود ،بايد ابتدا به مقالة فردوسي
و طبري از عباس زرياب خويي اشاره كرد .وي در مقالة خود برآن است كه «محرک طبري در
تدوين تاريخ جنبههاي ديني و انساني و علم دوستي اوست ،اما محرک فردوسي جنبة

ايراندوستي و به اصطالح قديم شعوبيت اوست» (زرياب .)72 :1356 ،مورد ديگر مقالة نبرد
رست ِم فرّخزاد با سعدِ وقّا ،از جالل خالقيمطلق است كه تفاوت روايت فردوسي با طبري را
در ماجراي مر رستم ناشي از «دستكاري يا دستبرد در روايت ،به وسيلة راويان شعوبي يا
باورداشت عمومي ايرانيان از جنگ ايرانيان و تازيان در يکي دو سدة نخستين ميداند كه از
اين راه به شاهنامة ابومنصوري و از آنجا به فردوسي رسيده است» (خالقيمطلق .)8 :1383 ،از
اشارات مختصر محققان چنين برميآيد كه نقش راويان را در چگونگي بازنمايي اين روايتها
1

Critical Discourse analysis
Ideologie
3
Subject
4
Foregrounding
5
Back grounding
2

Antagonism

6
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نميتوان پوشيد .لذا با عنايت به اين هفته ،در پژوهش حاضر با تکيه بر دادههاي عيني متنها
ت يزدهرد ،رستم فرّخزاد و ماهويه ،نشان داده ميشود كه نويسندهان
دربارة مر سه شخصي ِ
چگونه و با چه ابزارهايي در بازنمايي و برساخت روايتها به مداخلهاي ايدئولوژيک دست
ميزنند و به عنوان كنشهراني فعال در ميداني از تخاصمات هفتماني نقشآفرين هستند.
بحث و بررسي
هستة اصلي تاريخ ايران در دورة ساسانيان كتابي به نام «خداينامه» بوده است كه
حوادث و وقايع مربوط به پادشاهان ايراني از نخستين روزهاران تمدن ايراني تا زمان ساسانيان
را در بر ميهرفت .اين كتاب را در دورة اسالمي "ابنمقفع" به عربي ترجمه كرده است (ر.ک.
ابننديم196 :1346 ،؛ اقبال آشتياني .)85 :1390،اما عالوه بر ابنمقفع اشخا ،ديگري هم به ترجمه
و تهذيب خداينامه پرداختهاند .ازجمله آنان « -1محمد بن الجهم البرمکي  -2زادويه بن
شاهويه االصفهاني -3محمد بن بهرام بن مطيار االصفهاني -4هشام بن قاسم االصفهاني -5
موسي بن عيسي الکسروي  -6بهرام بن مردانشاه موبد شهر شاپور از بالد فارس  -7اسحق بن
يزيد  -8عمر بن فرخان  -9بهرام الهروي المجوسي -10بهرام بن مهران االصفهاني» ،بودهاند
(صفا .)69 :1389 ،با وجود اين ،بايد هفت كه ما در دورة اسالمي خداينامههايي را داشتهايم و
همين كثرت ترجمهها ميتواند علت از ميان رفتن خداينامة پهلوي باشد.
هرآينه كثرت ترجمهها خود سبب ميشود كه روايتهاي تاريخي به اشکال متفاتي نقل
شود .حمزة اصفهاني از موسيكسروي  5نقل ميكند «دركتاب موسوم به خداينامه كه چون
از فارسي به عربي ترجمه شد ،به تاريخ ملوک الفرس موسوم هرديد نگريستم و در
نسخههاي آن چندين بار دقت و استقصا كردم ،همة آنها با يکديگر اختالف داشتند تا آنجا
كه دو نسخة يکنواخت و مطابق نيافتم» (اصفهاني .)13 :1346 ،از اين هفته در مييابيم كه از
همان اوايل ميان منابع تاريخي در نقل روايات مغايرت وجود داشت .اما هر نويسنده در بيان
روايات مختلف عالوه بر دسترسي به دستهاي از منابع مسلماً از يکسو ،تحت تأثير باورها و
معتقدات خود و از سوي ديگر ،جهتهيريهاي وابسته به شرايط محيطي و روابط اجتماعي
 6خود بوده است و نوشتة او به خوبي ميتواند بازتابدهندة فضاي هفتمانياي باشد كه به
آن تعلق دارد .لذا اين امر در نحوة برداشت و استنباط وي از وقايع و حوادث نقش مؤثري
خواهد داشت.
بنابراين ،براي دريافت بهتر اين موضو به بيان اختالفات موجود در روايتهاي مربوط به
پادشاهي يزدهرد سوم در شاهنامه و ساير منابع تاريخي پيرامون چگونگي مر سه شخصيت
يزدهرد سوم ،ماهويه و رستم فرّخزاد خواهيم پرداخت .پيش از آن الزم است بگوييم كه دامنة
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ل دينوري و
ن بالذري ،اخبارالطوا ِ
تاريخي اين منابع از قرن سوم با كتابهايي چون فتوحالبلدا ِ
تاريخ طبري آغاز و در قرن چهارم و پنجم با كتابهايي چون شاهنامه ،تاريخ پيامبران و
شاهانِ حمزة اصفهاني ،مرو الذهب مسعودي ،آفرينش و تاريخ مقدسي ،تاريخ بلعمي،
تجارباالممِ ابن مسکويه و تاريخ ثعالبي ادامه مييابد و با آثار تاريخي قرن ششم و هفتم مانند
زَيناالخبا ِر هرديزي ،مجمل التواريخ و القصص ،فارسنامه ابن بلخي و الکامل ابناثير پايان
مي يابد .از داليل برهزيدن اين پيکرة متني نخست ،تکيه بر منابع اصيل بوده و ديگر اينكه
خاستها ِه معرفتي نويسندهان اين تاريخها غالب ًا باهم متفاوت بوده است چنانكه هر
نويسندهاي از باورها ،اعتقادات و ارزشهاي خاصي پيروي كرده است .اين تفاوت و هسست از
عوامل مهم و تأثيرهذار در چگونگي بيان يک روايت واحد است.
الف :مرگ یزدگرد
يزدهرد سوم آخرين پادشاه ساساني است كه چگونگي مر وي در منابع و كتب تاريخي با
اختالف آمده است .به طوركلي يزدهرد در منابع تاريخي يا به دست آسيابان كشته شده است
و يا توسط ماهويه حاكم مرو .در ذيل براي فهم و دريافت بهتر اين موضو به مقايسه و تحليل
هزارههايي از اين متنها كه داراي اختالفاند ،پرداخته ميشود.
فردوسي در شاهنامه چگونگي كشته شدن يزدهرد را اينهونه بيان ميكند كه پا از
آهاه شدن ماهوي از مخفيهاه يزدهرد توسط آسيابان ،ماهوي فرمان كشتن او را به آسيابان
ميدهد و هروهي را همراه وي ميفرستد تا وسايل پادشاه را بياورند .آسيابان با تيغ پهلوي شاه
را ميشکافد و يزدهرد كشته ميشود .پا از آن ماهوي به دو نفر فرمان ميدهد كه جسد
يزدهرد را به درون آب بيندازند (ر.ک .فردوسي .)1108-1107 /4 :1398 ،اين در حالي است كه بر
خالف هفتة فردوسي كه ماهويه فرمان كشتن يزدهرد را ميدهد ابناثير روايتي را نقل ميكند
كه در تضاد كامل با هفتة فردوسي است .او بر اين است كه آسيابان خود بدون اين كه از كسي
دستوري بگيرد يزدهرد را ميكشد« .چون يزدهرد خوابيد آسيابان او را با تبر كشت و آنچه را
هم راه او بود برهرفت و پيکرش را در آب افکند و شکمش را دريد و او را هرانبار كرد كه در

آب فرو رود » 7

(ابن اثير.)1654 /4 :1385 ،

عالوه بر اين ،در پيوند با هفتة ابناثير و چگونگي روايت مر
روايت را ذكر ميكند چنانكه به نقل از مورخي ميهويد:

يزدهرد ،طبري نيز چندين

صاحب آسيا چرب زباني كرد تا بخفت و تبري برهرفت و كلهاش را بکوفت و او را
بکشت و سرش را ببريد و جامه و كمربندش را بگرفت و جثهاش را در رودي
انداخت كه آسيا از آب آن ميهشت ،شکم او را بدريد و چند شاخه از درختان
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اطراف رود را در آن فرو كرد تا پيکر همانجا كه در آب انداخته بود بماند
(طبري.)2154 /5 :1383 ،

و در نقلي ديگر چنين ميآورد :سواران ماهويه «زيورش را بگرفتند و وي را در جوالي كردند و

مهر زدند آنهاه با زهي خفهاش كردند و در رود مرو انداختند كه آب او را ببرد» (همان.)2153 :
همچنين او از قول ديگري ميهويد« :آسيابان پيش يزدهرد رفت كه به خواب بود ،سنگ
همراه داشت كه سر يزدهرد را با آن بکوفت آنهاه سر را ببريد و به فرستادهان ماهويه داد و

پيکرش را در مرغاب افکند» (همان.)2147 ،
با دقت در اين هزارهها و نو پردازش آنها بين هفتههاي ابناثير و طبري با هفتة
فردوسي تفاوت و اختالف كامالً مشهود است كه به خوبي هوياي تفاوت نگاه و فاصلة نگرش
آنها به موضو است .چنانكه ،در هفتة طبري و ابناثير آسيابان به راحتي و بدون احساس
ترحم يزدهرد را در خواب ميكشد و جسم او را پاره و در شکمش سنگ ميهذارند و يا در آن
شاخه فرو ميكنند و يا با بياني حقارتآميز او را در جوالي كرده و مهر زده و با زهي خفه
ميكنند .ا ين شيوة بيان و توصيف عيني جزئيات با نيت برجسته ساختن مر يزدهرد،
برخاسته از ذهنيتي كامالً متفاوت با فردوسي و حتا ديگر مورخان است .چنانكه ديگران با
اشاره و بيان كلياتي دربارة مر يزدهرد آن را كمرنگ جلوه داده و به حاشيه راندهاند .براي
نمونه ثعالبي ميهويد« :او را با طناب خفه كرده و به رود مرو افکندند» ( )363 :1385و يا اين
هفتة مقدسي كه «هويند وي در آب غرق شد» ( .)867 /2 :1390نويسندة زَين األخبار هم در
اشارهاي كوتاه ميهويد« :ماهوي كسان بفرستاذ تا سرِ او را برداشتند و به نزديکِ ماهوي
آوردند و تن او را در آب فرو هشتند» (هرديزي .)105 :1384 ،اين برجستهسازيها و
ع هفتماني روايتكنندهان و كنشهريِ آنها دربارة امري واحد
حاشيهرانيها افشاكنندة موض ِ
است.
براي روشن شدن بيشتر اين اختالفات به موضعهيري فردوسي دربارة نقش آسيابان در
مر يزدهرد و همچنين استفاده از القاب ،عناوين و صفات داده شده به يزدهرد و ماهويه
اشاره ميشود .فردوسي ميهويد آنهاه كه ماهويه فرمان كشتن يزدهرد را به آسيابان ميدهد،
آسيابان از اين امر متأثر و ناراحت ميشود در حالي كه در هفتههاي طبري و ابناثير نشاني از
ناراحتي و احساس هناه آسيابان نيست .فردوسي حالت آسيابان را هنگام خار شدن از درهاه
ماهوي و واداشتن وي به كشتن يزدهرد را اينچنين به تصوير ميكشد:
ز درهیییاهِ میییاهوي چیییون شییید بیییرون
بشییید آسییییيابان دو ديییییده پییییرآب
ن كَردهیییار
همیییيهفیییت ک,,اي روشییی ِ

دو ديیییده پُیییر از آب و دل پیییر ز خیییون،
بیییه زردي دو رخسیییاره چیییون آفتیییاب،
تییییوي برتییییر از هییییردشِ روزهییییار
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اوي!،،

هیییم اكنیییون بپيچیییان دل و جیییان
رخییانش پییرآب و دهییان پییر ز خییاک،
(فردوسي)1107/4 :1398 ،

اين اختالف همچنين در بهكارهيري حوزهاي معنايي از صفات و القاب به وضوح ديده
ميشود .چنانكه فردوسي در شاهنامه براي يزدهرد دستهاي از عناوين و صفات نيک را مثل
«دادهر»« ،چراغِ جهان» و غيره به كار ميبرد و بالعکا ،براي ماهويه هروهي از واژهانِ منفي
را همچون «خداوند كُش»« ،هنهكار» و غيره مورد استفاده قرار ميدهد .ثعالبي هم در
شاهنامة خود ( )360 :1385از زبان فرّخزاد براي ماهويه صفات «خباثتِ نفا»« ،رذالتِ جنا»
ت عديده» را به كار برده است در حالي كه در تاريخهاي ديگر اين دست از واژهان
و «تقلّبا ِ
معنادار مشاهده نميشود .اين هزينش از زبان معنادار است؛ زيرا زبان در شرايط يکسان
امکانات متفاوتي را در اختيار كاربران خود قرار ميدهد .در واقع ،نويسنده به عنوان يک
كنشهر هفتماني از ميان امکانات متفاوت دست به انتخاب ميزند و اين انتخاب كامالً آهاهانه
ش انگيختة فردوسي را دربارة يزدهرد و ماهويه در جدول ذيل به وضوح
و جهتدار اس ت .هزين ِ
مشاهده ميكنيم.

در نتيجه ،برجستهسازيها و حاشيهرانيهاي نگارندهان مختلف و فردوسي در بيان روايت
مر يزدهرد و يا استفادة فردوسي در هزينش حوزهاي معنايي از القاب و صفات و غيره به
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مثابه يک عمل هفتماني است كه در دلِ خود سطحي از تخاصمات و نزا هاي هفتماني و
ايدئولوژيک را آشکار ميكند.
ب :مرگ ماهویه
ميان روايتهايي كه حول شخصيت ماهويه نقل شده است اختالفات بسياري وجود دارد كه
بسته به نو نگاه نويسنده و نحوة ارتباط و قرارهرفتن آن در يک جريان هفتماني خا ،قابل
بررسي و فهم است .پيش از پرداختن به اختالفات موجود دربارة سرانجام ماهويه ،ابتدا به بيان
داليل دشمني وي با يزدهرد و تفاوت در اين داليل اشاره ميشود.
داليل دشمني در كتب اخبار و تواريخ به سه هونة متفاوت بيان شده است .نخستين هروه،
علت خصومت و دشمني را درخواستكردن مال و خرا از ماهويه ميدانند .ثعالبي در اين باره
ميآورد كه ماهويه در واكنش به اين درخواست ،هفت« :اين فراري در هزيمت هم مطالبة
غنيمت ميكند!  .)360 :1385( » 9دومين هروه بر اين هستند كه يزدهرد به خاطر
درشت هويي و دشنام موجبات دشمني ماهويه با خود را فراهم كرد .مقدسي ميهويد كه
يزدهرد «با ماهوي مرزبان مرو ،بد سخني كرد و او را دشنام داد  .)867 /2 :1390( » 10در
مقام هروه سوم ،طبري به نقل از ابن خردادبه ميهويد كه «ميخواست ماهويه را از مقامش
عزل كند .)2146 /5 :1383( » 11

در شاهنامه به هيچكدام از اين موارد به عنوان دليل دشمني اشارهاي نشده است.
فردوسي نظري متفاوت از همة اين روايات ميدهد .او علت دشمني ماهويه را در بد هوهري
ماهويه  12و آرزوي او براي به دستآوردن تخت پادشاهي  13ميداند كه اين خود اختالف
ديدهاه وي با سايرين را به خوبي ميرساند.
ال مشهود است .ديگران در
دربارة سرانجام ماهويه نيز تفاوت روايت فردوسي با ديگران كام ً
اين باره يا اشارهاي نکردهاند يا به صورت مختصر نقلهايي داشتهاند .حمزة اصفهاني تنها اشاره
ميكند كه «فرزندان ماهويه تا اين زمان در مرو و نواحي آن را به نام «خداوندكشان»
(كشندهان پادشاه) خوانند  .)60 :1346( » 14دينوري ميهويد« :ماهويه از ترس آنكه مردم او
را نکشند به ابر شهر هريخت و همانجا درهذشت» ( .)112 :1390اما بالذري ميهويد چون
آسيابان را به قتل يزدهرد برانگيخت و يزدهرد كشته شد ،بگفت« :شايسته نيست كه قاتل
پادشاه زنده بماند و بفرمود آسيابان را كشتند  .)444 : 1367( » 15ثعالبي در هماهنگي با
ديدهاه فردوسي معتقد است كه «كار ماهويه به يک ماه نکشيد نيزک از او و فرمانروايي و
خودكامگي و خودرأيي او در كار نگران و بدبين هشت ،او را بکشت و بر اموالش دست يافت.
خود به فرمانرواي خويش ،خاقان ،پيوست و مرو را به عرب واهذاشت» (.)477 :1368
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اما برخالف ديگران فردوسي در شاهنامه به هونهاي مُفَصَّل به سرانجام ماهويه پرداخته
است و تصويري عبرتانگيز از پايان كار وي رقم زده است كه آشکارا تفاوت كار فردوسي با
ساير مورخان را ميتوان در آن مشاهده كرد .در شاهنامه اينهونه ميخوانيم كه ماهويه پا از
كشته شدن يزدهرد صاحب اموال و قدرت پادشاهي او ميهردد و انسانهاي خردمند را
سرنگون كرده و بي خردان را بر افراشته بود .او تصميم هرفت كه به بهانة كينخواهي يزدهرد
به سمرقند حمله كند و بيژن حاكم آنجا را بکشد .پا بيژن نيز به جنگ با ماهويه شتافت.
هنگام جنگ بيژن دانست كه ماهوي قصد فرار از ميدان را دارد پا به برسام فرماندة سپاه
خود هفت كه به ماهويه فرصت فرار را ندهد .برسام بهسوي ماهويه شتافت و:
میییر او را بیییه ريیییگِ فیییربدر بيافیییت
چیییو نزديیییک بیییا او برابیییر ببیییود
كمربنیییید بگرفییییت و او را ز زيیییین
فیییرود آمییید و دسیییت او را ببسیییت

رِكيیییبش هِیییران كیییرد و اندرشیییتافت!
نیییزد خنجیییر او را ،دِليیییري نِمیییود،
بیییرآورد و آسیییان بیییزد بیییر زَمیییين!
بیییه پیییيش اندرافگنییید و خیییود برنِشسیییت
(فردوسي)1114/4 :1398 ،

چون خبر اسارت ماهويه به بيژن رسيد ،پيش رفت و:
بیییه شمشیییير دسیییتش ببرّيییید و هفیییت
چیییو دسیییتش ببرّيییید ،هفتیییا,, :دو پیییاي
بفرمیییود تیییا هیییوش و بينیییيش پسیییت
بفرمییود ک,,يیین را بییر ايیین ريییگِ نییرم

جفییت!،،

كییه,,ايیین دسییت را در بییدي نيسییت
ببرّيیید تییا مانَیید ايییدر بییه جییاي!،،
بريدنییید و خیییود بیییارهي برنِشسیییت!
بداريیید تییا خییوابش آيیید ز شییرم!.... ،،
(همان)1115 /4 ،

سییه پیییورِ جُییوانش بیییه لَشییکر بُدنییید
همانجیییییا بلندآتَشیییییي برفُروخیییییت
از آن تخمیییه كیییا در زمانیییه نمانییید

همییان هییر سییه بییا تخییت و افسییر بُدنیید،
پییدر را و هییر سییه پُسییر را بسییوخت!
وُهییر مانیید ،هییر كییا كییه ديییدش برانیید!
(همان)1115 /4 ،

توجه به هزارههاي فوق ،برجسته شدن فرار ماهويه از رزمهاه و به اسارت درآمدن او،
بريدن دست ،پا ،هوش و بيني و سپا آتش زدن او با هر سه پسرش و به باد رفتن دودمان
وي از زبان فردوسي ،تفاوت قلمرو فکري اين شاعر را با ديگر راويان به خوبي نشان ميدهد.
سرانجام ماهويه در كالم ديگر راويان به اختصار است و در تناسب با هم از هريز او سخن
رانده اند اما فردوسي با ارائة هزارشي مفصل و توصيف دقيق جزئيات سعي در برجسته نمودن
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سرانجام ماهويه به عبرتآميزترين شکل ممکن ميكند .در واقع ،اهر راويان ديگر تاريخها با
ارائة هزارشي مختصر سعي در به حاشيهراندن ماهويه و سرانجام او دارند و اشارهاي به مر او
نمي كنند ،فردوسي درست در نقطة مقابل اين هزارشات در يک عمل هفتماني ماهويه و مر
او را در مركز توجه قرار مي دهد و با اين برجستگي به طور فعال در ميداني از نزا هاي
هفتماني به ايفاي نقش پرداخته است.
ج :مرگ رستم فرّخزاد
رستم فرماندة سپاه يزدهرد در جنگ قادسيه بود كه وقايع مربوط به مر وي و نحوة
كشته شدن او نيز همچون موارد هذشته داراي ابهام و اختالف است .در اين خصو ،،هر يک
از نويسندهان به شکلي متفاوت به توصيفِ چگونگي مر وي اشاره كرده است كه در ذيل به
نقل آنها و همچنين تفاوت ديدهاه شاهنامه اشاره ميكنيم.
صاحب فتوحالبلدان ميهويد دانسته نشد كه كشندة او كيست و در اين باره چندين نفر
را نام ميبرد و ميهويد كه «به قولي ،رستم را زهير بن شما بجلي كشت و به هفتهيي ديگر،
عوام بن عبد شما او را به قتل رسانيد .باز به قولي ،قاتل وي هالل بن علفة تيمي بود»
(بالذري .)369 :1367 ،نويسندة تجارباألمم در اين باره اينهونه روايت ميكند كه:
بادي سخت وزيده بود و سايبان رستم را از تخت بکنده بود و در رود عتيق
انداخته بود  ...هنگامي كه باد سايبان را برده بود ،رستم سوي استراني رفت
كه براي وي بار و خواستهاي آورده بودند و در سويي ايستاده بودند .در ساية
استري و بارش پناه هرفته بود .هالل عُلّفه آهنگ رستم كرد و رستم بگريخت
 ...رستم خود را در آب افکند و هالل نيز در پي او خود را به آب زد .هالل
پاي رستم را بگرفت و از آب بيرون كشيد و به زخم شمشيري كه بر پيشاني
وي نواخت ،او را بکشت (ابن مسکويه.)325-324 : 1 .1389 ،

و طبري به نقل از سعيد بن مرزبان به شکلي متفاوت روايت ميكند كه:
وقتي رستم از جاي برفت بر استري نشست و چون هالل به وي نزديک شد
تيري بينداخت كه به پايش خورد و ابر را بر ركاب دوخت  ...آنگاه هالل به وي
نزديک شد و رستم فرود آمد و زير استر رفت و چون هالل بدو دست نيافت
ريسمان را بريد كه بار بر او افتاد آنهاه فرود آمد و سرش را درهم كوفت (:1383
.)1744 /5

فردوسي در شاهنامه روايت را به نوعي ديگر ميآورد .در روايت فردوسي رستم فرّخزاد
توسط فرماندة مسلمانان عمر بن سعدوقا ،كشته ميشود در اين روايت ،ابتدا پيروزي با
رستم است كه به علت غبار ميدان نبرد و نبود قدرت ديد الزم وي از اسب فرود ميآيد و
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افسارش را به كمر ميبندد در اين هنگام هرد و خاک به ديدهان رستم ميرود و سعد از
فرصت استفاده ميكند و رستم را ميكشد كه از زبان شاهنامه به صورت زير است:
همیییي تاختنییید انیییدر آوردهیییاه
خروشیییي برآمییید ز رسیییتم چیییو رعییید
چُیین اسییپِ نبییرد اندرآمیید بییه سییر
برآهيخیییت رسیییتم يکیییي تيیییغِ تيیییز
همیییيخواسیییت از تییین سیییرش را بريییید
فیییرود آمییید از پشیییتِ زيییینِ پلنیییگ
بپوشیییيد ديیییدارِ رسیییتم ز هیییرد
اوي
يکیییي تيیییغ زد بیییر سیییرِ تیییر
چییو ديییدار رسییتم ز خییون تيییره هشییت
دهرتيیییغ زد بییییر بیییرو هییییردنش

دو سییاالر ،هییردو بییدل كينییهخییواه
يکییي تيییغ زد بییر سییرِ اسییپِ سییعد
جیییدا هشیییت ازو سیییعد ِ پرخاشیییخر
بیییدان تیییا نمايییید بیییدو رِسیییتخيز
ز هیییردِ سیییپاه ايییین میییر آن را نديییید
بییزد بییر كمییر بییر سییرِ پالهَنییگ
بشییید سیییعد پويیییان ز جیییايِ نبیییرد
كییه خییون اندرآمیید ز تییارَک بییه روي
جهییانجويِ تییازي بییر او چيییره هشییت
بییه خییاک اندرافگنیید جنگییيتیینش
(فردوسي)1091-1090/4 :1398 ،

چنانكه مالحظه مي كنيد برخالف هفتة ديگران فردوسي رستم را در نبردي روياروي با عمرِ
ال عمر سعد در جنگ قادسيه در
سعد قرار مي دهد اين درحالي است كه به هفتة مورخان اص ً
ميدان نبرد حضور نيافت و نجنگيد .بالذري در اين باره ميهويد ،عمر «به بيماري دچار آمده و
در قصر عذيب سکني هرفته بود» ( .)368 :1367همچنين ابن مسکويه در بيان علت ميآورد
«از تن سعد كورک درآمده بود و بر اسب نميتوانست نشست  ...از كوشک به سپاه و كار
جنگ مينگريست» ( .)307 /1 :1389چنانكه شاعري در اشاره به عدم حضور عمر سعد در
جنگ او را سرزنش ميكند و در تعريض به وي سروده است:
نبیییرد همیییيكیییردم تیییا كیییه اهلل نصیییرت خیییويش نیییازل كیییرد
درحیییالي كیییه سیییعد بیییه دروازة قادسیییيه پنیییاه بیییرده بیییود
چییییون بییییرفتيم ،زنییییان بسییییياري بيییییوه شییییده بودنیییید
جییز زنییان سییعد كییه هییيچ يییک از آنییان بيییوه نمانییدهانیید 16
(بالذري.)372 :1367 ،

اما طبري روايت ديگري را نقل ميكند كه بسيار به روايت فردوسي نزديک است و هويا
روايت شاهنامه بر اساس آن شکل هرفته ،يا اينكه هر دو روايت منبع يکساني داشتهاند و اين
است كه:
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يکي از عجمان بيامد و چون ميان دو صف رسيد بغريد و بانگ برآورد و هماورد
خواست .يکي از ما شبر نام ،پسر علقمه ،كه مردي كوتاه قد و كمجثه و بد منظر
بود  ...شمشير و سپر خويش را برهرفت و سوي او رفت چون مرد پارسي او را
بديد بغريد و از اسب فرود آمد و او را به زمين زد و بر سينهاش نشست كه
خونش بريزد عنان اسب پارسي به كمرش بسته بود و چون شمشير كشيد اسب
پا رفت و عنان را بکشيد و پارسي را از روي علقمه بينداخت و علقمه در آن
حال كه پارسي به زمين كشيده ميشد بر او جست  ...و او را بکشت 17
(.)1728-1729 / 5 :1383

چنانكه مشاهده كرديم به نظر ميرسد كه «پا از شکست سپاه ايران از تازيان ،راويان
ملي نميتوانستند اين ننگ را بپذيرند كه سردار آنها رستم ،نه در نبرد تن به تن ،در زير فرو
ريختن بارِ اَستَر جان سپرده باشد .از اين رو ،از زير ساية اَستر به ميدان نبرد برده و جانشين
سواري دلير ،ولي همنام و بخت برهشته كردهاند .با اين كار ،ناچار نقش شبر را نيز به سعد
دادهاند تا كشندة رستم مردي «همشأن» او باشد ،يعني همان مرد «غيرتي ترسو» كه بر بام
كاخي به روي شکم خوابيده بود و از دور در كنار زنش جنگ را تماشا ميكرد» (خالقي مطلق،
 .)8 :1383لذا اين روايت طبري ميتواند به وسيلة فردوسي با ايجاد تغيراتي در شخصيتها
همچون جايگزيني رستم با مرد مبارز ايراني و سعد وقا ،با مبارز عرب مورد استفاده قرار
هرفته باشد.
 -1تحلیل محتوایي متون
در تحليل چگونگي مر يزدهرد همانهونه كه هفته شده است بين روايت فردوسي و هفتة
ديگران اختالفاتي وجود دارد؛ ازجمله در نسبت دادن صفات مختلف به شخصيتها ،از جايي
كه هر نويسنده متأثر از باورهاي اعتقادي خود و شرايط محيطي و اجتماعي پيرامون خويش
است ،اثر و نوشتة وي نيز متناسب با آن تأثيرات و شرايط از جهتهيري و هرايش به يک
قطب خا ،بركنار نيست .چنانكه اين جهتهيري را در صفات داده شده به يزدهرد و ماهويه
مشاهده كرديم و از آنجايي كه «نويسنده امکانات فراواني براي فرمولبندي پيام خود در
اختيار دارد هزينش او هزينش معنادار است ( » 18صهبا .)103 :1391 ،فردوسي پادشاه را با
صفات نيک و درخور نام برده است اما ماهويه را با صفاتي غير نيکو مورد خطاب قرار ميدهد.
در روايت مر يزدهرد هم اين جهتهيريها نمايان است .در شاهنامه آسيابان با احساس
هناه و چشمان پرآب و رخسار زرد و دلي پر از شرم و دهاني پر از خاک كه بيانكنندة ناچاري
وي ميباشند تن به اجراي فرمان يزدهرد مينهد .اين درحالي است كه در برخي منابع ديگر
آسيابان با خاطري آسوده شاه را ميكشد ،وسايلش را ميبرد و شکمش را پاره ميكند؛ در
شکم شاه سنگ ميهذارد و او را به رودخانه مياندازد (ابن اثير1654 /4 :1385 ،؛ طبري/ :1383 ،

تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد ،رستم فرّخزاد و ماهویه ...

25



 )2154و يا اينكه او را در جوالي مياندازند و مهر ميزنند و با زهي او را خفه ميكنند (ر.ک.

طبري .)2153 :5 .1383 ،هر خوانندهاي به وضوح خاستهاه متفاوت انديشة راويان و نحوة
هفتمان برآمده از آن را در اين توصيفات ميبيند.
در مورد روايات مربوط به ماهوي نيز همين رويه را ميبينيم در حالي كه منابع تاريخي
علت دشمني ماهويه با يزدهرد را مطالبة ماليات ،بدسخني و دشنام يزدهرد به ماهويه و
عزلكردن ماهويه از مقامش ميدانند ،شاهنامه به اين موارد اشارهاي نميكند و از بدهوهري
ماهويه و تالش براي كسب تا و تخت سخن ميراند .اين نحوة روايت شاهنامه در واقع ،از
ماهويه شخصيتي هناهكار و مقصر ميسازد كه نيرنگ و بدي ذاتي وي است .او به دنبال به
دست آوردن قدرت و پادشاهي است در حالي كه داراي چنين مشروعيتي نيست .با وجود اين،
تاريخهاي ديگر هرچند از دشمني اين دو سخن راندهاند اما رفتارها و خواستههاي يزدهرد را
عامل اصلي اين دشمني و نهايتاً مر يزدهرد ميدانند .بازخورد اين نگرش متفاوت به خوبي
در عاقبت و سرانجام ماهويه نمايان است به شکلي كه در تاريخ نويسندهاني همچون طبري،
ابناثير ،بالذري ،مقدسي ،مسعودي ،هرديزي و صاحب مجملالتواريخ سخني از سرانجام
ماهويه نرفته است؛ يا نويسندهاني مانند دينوري ،ثعالبي و ابن بلخي به صورت مختصر و هذرا
مطالبي را بيان داشتهاند كه وي از مرو ميهريزد .اما شاهنامه با تفصيل به پايان كار وي
پرداخته است و با تأكيد بر اين اعتقاد ايرانيان كه شاهكشي امري نکوهيده و بدفرجام است ،از
آن روايتي عبرتانگيز نقل ميكند.
در روايات مربوط به رستم فرّخزاد ،نيز ميتوان اختالف شاهنامه را با ساير تواريخ مشاهده
كرد جايي كه فردوسي نميتواند مانند ديگر مورخان براي رستم مرهي همراه با خواري و
حقارت بيان كند؛ به هونهاي كه او به دست فردي دونپايه كشته شود يا در حال فرار از آب
هرفته شود و يا اينكه زير بار و بنة اسب و چارپا هرفتار و كشته شود ،بلکه وي را به ميدان
نبرد ميآورد و روياروي فرماندة مسلمانان قرار ميدهد و در حالي كه اول پيروزي با وي است
به دليل هرد و غبار وارده به چشمش و نداشتن بينايي كشته ميشود و به اين ترتيب براي وي
مرهي درخور رقم ميخورد.
 -2مناسبات ایدئولوژیک
همانطوركه در سطور باال مشاهده شد بين هزارهها در متون مختلف تفاوتهايي وجود
دارد و اين تفاوتها ناخواسته شکل نگرفتهاند؛ بلکه هوياي آنند كه متنهايي جهتدار و متأثر
هستند .اين هرايش و قطبي شدن ،به متن با ِر ايدئولوژيک ميبخشد و بايد از اين راه درک و
معني شوند .اين ديدهاه ريشه در نظريات ساختارهرايي و ساختارشکني دارد .بنابر نظر سوسور
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«زبان نظام تفاوتهاست» (كالر .)77 :1396 ،در واقع ،روايت فردوسي از آن رو حائز معناست كه
با ديگر روايات تفاوت و تقابل دارد و آنچه به روايت فردوسي هويتي جداهانه ميبخشد،
جايهاه هفتة وي در ميان ديگر هفتههاست« .هويت روايي به نسبت افراد و هروهها متفاوت
است و از تركيبِ پويايي از تصادفها ،انتخابها ،برخوردها ،برنامهها ،ترديدها و يقينهايي
تشکيل شده است» (بابک معين .)175 :1392 ،سوسور ميهويد« :در زبان هيچ عبارت اثباتي
وجود ندارد و هرآنچه هست تفاوت است .دالها  ...از آن رو كه با دالهاي ديگر تفاوت دارند

داللت معنايي ميكنند» (اشميتا.)153 :1389 ،
از آنجا كه تأكيد ساختهرايان همواره بر اين تفاوت و تقابل بوده است ،ساختارشکنان
به دنبال اثبات اين بودند كه «اين تقابلها همواره بر پاية نوعي رابطة سلسلهمراتبي استوارند»
(همان .)150 ،بر اين اساس يکي از طرفين تقابل مهمتر و برجستهتر هرفته ميشود و با بسامد
بيشتر ،در ساختار ،نقش محوري را ايفا ميكند .براي نمونه برجستگي و بسامد ايران و هويّت
ايراني در هزاره هاي فردوسي در تقابل با ديگران به خوبي نمايان است كه مصداق آن
برجستگي انتقام پادشاه از ماهويه در شاهنامه يا رقم خوردن مرهي درخور و همراه با حفظ نام
و ننگ براي رستم فرّخزاد و همينطور شکل دادن شرايطِ ناچاري آسيابان و حالتي از احساس
هناه و تأسف براي وي در امر كشتن يزدهرد است.
عالوه بر اين ،ساختارشکناني مثل دريدا در پي اثبات آن هستند كه «وجود قطب ظاهراً
بياهميت و مستثنا شدة اين تقابل براي كاركرد اين تقابل حياتي است» (همان .)150 ،يعني تا
هفتمان هاي رقيبي وجود نداشته باشد ،هفتمان ايرانيمحور فردوسي نيز وجود ندارد .هويّت
ايراني مستلزم وجود هويّتهاي متفاوت و رقيب است« .اين جريان را دريدا بازي تفاوتها
مينامد» (هوارث .)84 :1397 ،با وجود اين ،نميتوان به شکل قطعي هزارهها و روايتهايي را
درست و صادق بدانيم و بعضي ديگر را نادرست و كذب دانست ،بلکه آنها ساختة بازي
تفاوتها هستند .ويتگنشتاين  1تأكيد ميكند كه «هيچ نقطهاي بيرون از بازيهاي زباني
نيست كه بتوانيم عقب بايستيم و از آنجا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزيابي كنيم و ببينيم
كه آيا زبان به حد كافي نمايندة واقعيت هست يا نه» (مگي 553 :1372 ،نقل شده در كالنتري،

 .)40 :1391پا اين زبان است كه به واقعيت شکل و معنا ميبخشد . 19
با توجه به آنچه بيان شده است تفاوتها و اختالفهاي موجود در روايات نيز وجهي
ايدئولوژيک دارند و به هفتة ريمون آرون «ايدئولوژيها مستقيماً ناظر بر درست و غلط
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نيستند» (بودُن .)332 :1388 ،در اين حالت توليدات فکري نويسندهان داراي ساخت و بافتي
ايدئولوژيک هستند كه نبايد آنها را دروغ يا خالف واقع دانست .بلکه با متمركز شدن برحلقة
حاميان و طرفداران نويسنده و توجه به وضعيت هفتماني هروههاي پشتيبان ،هفتههايشان را
درک و فهم كرد . 20
با اتکا به هزارة باال ،ايران دوستي فردوسي و هرايش وي به سمت فرهنگ و هويّت ايراني
را بايد در حلقة حاميان او ،پيشالگوها و شرايط محيطي ،اجتماعي و سياسي وي جستوجو
كرد .حامياني مانند ابومنصور عبدالرزاق طوسي ،پيشالگوهايي شامل شاهنامههاي منثور و
منظومِ ابوالمؤيد بلخي ،ابوعلي بلخي ،ابومنصوري ،مسعودي مروزي و دقيقي و شرايط محيطي،
اجتماعي ،سياسي و فرهنگي روزهار وي از سرزمين خراسان ،مهد سنّتها ،آيينها و
خاندانهاي ايراني هرفته تا نظام حکومتي حاكم يعني سامانيان كه خود را ايراني ميدانستند
و مروّجان فرهنگ ايراني و آداب هذشتگان بودهاند ،پايگاه اجتماعي فردوسي و تعلق او به
طبقة دهقانان و عالقهمندي آنان به هذشتة ايران و حفظ آيينها و سنن پيشينيان به عالوة
وجود جريانات سياسي و اجتماعي ،كه در قالب نهضت شعوبيه از سدههاي قبلتر در تقابل با
برتري اعراب شکل هرفته بود و موجب شد تا ايرانيان به نشر و هسترش فرهنگ و هويّت
هذشتة خود روي آورند ،همگي فضاي فکري و هفتماني فردوسي را تحت تأثير قرار ميداد.
همة اين عوامل رژيمي از يک عقالنيت را برميسازند كه به عقيدة فوكو عبارت است از
«قواعدي كه وجهي از انديشيدن را ممکن ميسازند» (مشايخي .)53 :1395 ،بنابراين ،آن
موجوديّت ،انديشه و نظام كرداري كه از شاعر و نويسنده ميبينيم محصول اين فضاي عقالني
و پارادايمي است كه در آن به سر ميبرد .رژيمي كه نو خاصي از تفکر و انديشيدن را جايز
ميداند چنانكه فوكو ميهويد «ما همواره درون يک عقالنيت ميانديشيم و كسي نميتواند بر
فراز عقالنيتها بايستد» (همان.)53 ،
 .1-2قدرت ،گفتمان و سوژهشدگي
الكال  1و موف  2بر اين نظر هستند كه قدرت چيزي نيست كه در اختيار يک هروه
خا ،باشد  21؛ بلکه در سراسر جامعه هسترده شده است و «هفتمانها ،دانش ،بدنها و
ذهنيّتها را ميسازد» (يورهنسن و فيليپا .)36 :1396 ،از اين رو ،قدرت نيرويي زايا و به وجود
آورنده است فوكو افراد را «جلوهها يا نمونههاي مناسبات قدرت ميداند» (ميلز .)32 :1396 ،به
اين ترتيب فردوسي خود يکي از نمودها و ساختههاي قدرت است.
Laclau
Mouffe
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همانطوركه هفته شد هفتمانها برآيند قدرت هستند .در واقع ،هفتمانها موقعيتهايي
هستند كه افراد را به عنوان سوژههايي در درون خود به ايفاي نقشِ خاصي وا ميدارند.
سوژهها بسيار متعدد و متکثر هستند و شکلدهندة خود نيستند؛ بلکه «تعين بخشي به سوژه
به عهدة هفتمانهاست» (سلطاني .)89 :1396 ،پا بايد ديد كه سوژه در چه ساختار هفتماني
جاي هرفته است  . 22بر اين اساس ،فردوسي جايهاههاي مختلف و بسياري براي سوژه
شدن دارد  23؛ مثلِ شاعر بودن ،ايراني بودن ،شيعه بودن و غيره .اما موقعيت و ساختار
هفتمانياي كه از سالها پيش در قالب نهضت شعوبيه شکل هرفته بود و بر فرهنگ ،هويّت
ملي و برتري نژاد ايراني تأكيد داشت منجر شد كه يکي از سوژههاي متکثر و متعدد فردوسي
بر ديگر سوژههايش غلبه كند .قرارهرفتن شاعر در اين موقعيت و شرايط هفتماني و
سوژهشدهي ،كنش و انديشة خاصي را از او ميطلبد .از اين روي فردوسي در سرايش كتابش
تحت تأثير فضاي هفتماني دست به مداخلهاي ايدئولوژيک به سود هويّت ملي و تثبيت آن در
برابر ديگر هويّتها زده است.
از سوي ديگر الزم به ذكر است كه اين «هفتمانهاي مختلف موقعيتهاي متفاوتي به آن
سوژه نسبت ميدهند» (يورهنسن و فيليپا .)80 :1396 ،يعني سوژه فقط به يک هفتمان و يک
موقعيت واحد تعلق ندارد؛ بلکه ممکن است يک هفتمان فردوسي را به عنوان سوژه ،روايتهر
هويّت ملي و حيات بخش زبان فارسي بداند و هفتماني ديگر او را دروغهو و مدحكنندة
مشركان و هبركان به شمار بياورد؛ به شکلي كه حتا اجازة دفن شدن او را درهورستان
مسلمانان ندهند (ر.ک .نظامي عروضي .)160 :1388 ،تثبيت و پذيرش هركدام از اين سوژههاي
متکثر و حتا متضاد به استيالي هفتمان حامي آن بستگي دارد.
 .2-2غیرسازي ،برجستهسازي و حاشیهراني
هزاره هايي كه نويسندهانِ متعلق به هفتمان ديني و مذهبي از وقايع روزهارِ يزدهرد
بههونهاي حق به جانب عرضه كردهاند؛ تصاويري منفي و همراه با خواري ايرانيان است .بر اين
اساس «هزارههاي بظاهر «عيني» در واقع بر زمينهاي از ارزيابي و خوارشماري توليد
ميشدند» (ميلز .)139 : 1396 ،پا اين نويسندهان با بازنماييِ منفيِ ايرانيان و هويّت ايراني به
عنوان «غير» سعي در ارائه و تثبيت تصويري مثبت از جامعه و هفتمان ديني و مذهبي در
برابر هفتمان ملي و ايراني داشتند .اين بازنماييها نقش مهمي در حفظ و تحکيم سلطة آنان
داشته است  . 24از سوي ديگر نويسندهاني كه به هفتمان ملي و ايراني تعلق داشتند؛ سعي
در تغيير اين مناسبات به سود هويّت ملي با ارائة مؤلفهها و هزارههايي منفي از رقيب
داشتهاند .در نهايت هركدام از اين هفتمانها هويّت و معناي خود را در ارتباط و تعارض با
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هفتمانهاي رقيب به دست ميآورد .و اين «تعارض ميان دو هفتمان رقيب ،باعث قطبي شدن
ذهن سوژه و بالطبع قطبي شدن رفتار و هفتار او ميهردد» (سلطاني .)114 :1396 ،اين امر
نويسنده را در جايهاهي ميان دو قطب مثبت و منفيِ «ما» و «آنها» قرار ميدهد .اين
دوسويگي و قطبي شدن به صورت برجستهسازيها و حاشيهرانيهايي در هزارههاي
نويسندهان نمايان است؛ و آن سازوكاري است كه به واسطة آن «هفتمانها سعي ميكنند
نقاط قوت «خود» را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشيه برانند و پنهان كنند ،و
بالعکا ،نقاط قوت «غير» يا دشمن را به حاشيه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند»
(همان.)113 ،

نمونههايي بسيار از امر برجستهسازي و حاشيهراني را ميتوانيم در هزارههاي ذكر شده از
شاهنامه و منابع تاريخي مورد اشاره ببينيم .آنجايي كه فردوسي با برجستهسازي ناله و زاري
آسيابان و آفريدن فضايي پرحجم همراه با احساس هناه براي او سعي در به حاشيهراندن مر
يزدهرد داشته است .همچنين شاهنامه با برجسته كردن اين باور ايراني كه قاتل پادشاه
فرجامي غير از تباهي ندارد؛ به صورت مفصّل به ذكر عاقبت ماهويه پرداخته است و سرانجامي
عبرت انگيز براي وي رقم زد .در مقابل منابع ديگر مر يزدهرد را با برجستگي بيان كردهاند و
به عاقبت ماهويه اشارهاي نکردهاند يا نگاهي هذرا به آن داشته اند .در مر رستم فرّخزاد ،نيز
همين رويه را شاهد هستيم .طبري و ديگران با برجسته كردن مر رستم ،به صورتهاي
هوناهون و به دست افراد مختلف ،مرهي همراه با خواري و حقارت براي وي نقش بستهاند و
فردوسي صحنة نبرد رستم را به شکلي آفريد كه مر وي به شکلي شايسته و سزاور رقم
بخورد .بههونه اي كه در ابتدا پيروزي با وي بود .اما ،سرنوشت ،باد و غبار و غيره در اين كار
مسبب بودهاند .هم چنين فردوسي برخالف ديگران مر رستم را به دست فرماندة سپاه
مسلمانان كه همپايه و همشأن وي بوده است رقم ميزند .در نهايت ميبينيم كه هركدام از
اين نويسندهان و راويان دست بر مسائل و مواردي هذاشتهاند و آنهايي را برجسته كردهاند
كه طرفهاي مقابل و مخالف به حاشيه راندهاند و از سوي ديگر مواردي را كه هفتمانهاي
رقيب برجسته كردهاند و مورد تأكيد قرار هرفتهاند را به حاشيه ميرانند.
اين برجستهسازي و حاشيهراني كه با هدف سركوب و نابودي هفتمان رقيب شکل
هرفتهاند خود نشان دهندة حضور هفتمان ديگر يا رقيب با مراتب و ساختاري متفاوت در خود
هستند و نمي توان بر آن مُهرسکوت هذاشت .هيچ هفتماني حقيقت مطلق را بيان نميكند؛
بلکه در ساختارهاي سياسي ،اجتماعي و تاريخي خا ،روا و هسترش مييابند و اين امر به
معناي حقيقت آن نيست هيچ هفتماني نميتواند خود را مالک حقيقت مطلق بپندارد ،زيرا با
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چنين پنداري خود را هفتماني (فريبكار) اعالم ميكند (ابوزيد .)44 :1394 ،پا شناخت ما از
هويت هر هفتمان به لطف وجود ديگري است .در واقع ،حقيقت و واقعيت بيان شدني نيست؛
بلکه استنباط شدني و حتا ساختگي است .به عبارتي شناخت واقعيت را بايد از راه ساختارهاي
كالن فهم كرد نه موارد خرد و جزئي .بايد اجزاي خُرد و فرد فردِ اين روايتها را دركنار هم
قرار دهيم تا بتوانيم فکر غالب را بيابيم .آن هاه آن را در دل يک هفتمان و جريان فکري يک
دورة خا ،و مشخص فهم و استنباط كرد.
نتیجهگیري
ت ميان هروههاي اجتماعي و سياسي است .جاييكه
متنهاي ايدئولوژيک حاصل تخاصما ِ
در آن هفتمان هاي رقيب براي تداوم سلطة خود و يا تغيير مناسبات قدرت به سود خود ،افراد
را به سوژههايي تبديل ميكنند كه براي ايفاي نقش در راستاي منافع هروه ،نو خا ،و
وجهي از انديشيدن را از آنها ميخواهد .پا اين افراد و متنهاي نوشته شده برساخته و
برآيند هفتمانها هستند.
در منابع هوناهون ميان روايتهاي مربوط به مر يزدهرد ،ماهويه و رستم فرّخزاد
اختالفاتي چشم هير وجود دارد .با وجود اين ،نبايد بعضي از اين روايتها را درست و صادق
بدانيم و بعضي ديگر را كذب و نادرست؛ بلکه آنها را بايد به عنوان متنهايي ايدئولوژيک مورد
توجه و بررسي قرارداد و از راه شناخت و استنباط عقالنيت حاكم بر هركدام از اين متون آنها
را درک و فهم كرد .از اين رو ،فردوسي به عنوان سوژه و تعلق داشتن به هفتمان ملي ،با ايفاي
نقش در اين هفتمان به بازآفريني و تثبيت هويّت ملي پرداخته است .در نتيجه هزارهها و
مؤلفه هاي به كار رفته در روايت او معنادار هستند و به شکلي مفصلبندي شدهاند؛ كه به سود
هويّت ملي و فرهنگ ايراني هرايش دارند .شاعر اين جهتهيريها و هرايشها را بر روي
بستري از غيرسازيها ،برجستهسازيها و حاشيهرانيها انجام داده است .آنجا كه با
برجستهسازي ناله و زاري آسيابان و آفريدن فضايي پرحجم سعي در به حاشيهراندن مر
يزدهرد دارد و با رقمزدن مر رستم فرّخزاد به شکلي درخور و شايسته به دست فرمانده سپاه
مسلمانان سعي در به حاشيهراندن روايتهايي دارد كه براي رستم مرهي همراه با خواري نقش
بستند و سرانجام با تکيه بر باورهاي كهن ايراني دربارة سرانجام شوم پادشاهكُشان براي ماهويه
پاياني عبرتانگيز ميآفريند.
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پينوش ها
 -1دو سدة نخست را شايد بتوان بيشتر دورة جنبشهاي پايداري ديني -نظامي ناميد وهرچه
همه اين جنبش ها در ظاهر به شکست انجاميدند ،اما به راستي شالودة پيدايي دولتهاي مستقل
ايراني سدههاي سوم تا پنجم را پي ريختند.
شورشهاي خوار در خوزستان و پارس به سال  38هجري ،شورش «زنبيل» خارجي در
سيستان در سال  ،66شورش موالي در خراسان به سال ،117قيام شيعيان در ميان دورود و فرو
هشودن كوفه به سال  ، 127شورش «بهآفريد» در نيشابور در سال ،129خيزش بزر ابومسلم
خراساني در سال 130كه به نابودي دودمان اموي و روي كار آمدن دودمان دلخواه ايرانيها يعني
عباسيان انجاميد ،شورش «سنباد» در سال  137به كين ابومسلم ،شورش ايراني ميهن دوستي با نام
ساختگي «اسحاق ترک» در ماوراءالنهر به سال  ،137خيزش «شيباني» خارجي در سال 137باز به
كين ابومسلم ،جنبش «ابو عبداهلل كرام سيستاني» در نيشابور ،شورش «العجلي» خارجي در ري،
جنبش شيعيان مرو در سال ،140شورشهاي خرمدينان به رهبري «خداش» در خراسان ،خيزش
«راونديه» ،شورش «البرم» در نزديکي هرات به سال ،160شورشهاي نيرومند تبرستان از جمله
خيزش «ونديداد هرمز پسر قارن» در سال ،158قيام «سپيد جامگان» به پيشوايي هشام پسر حکيم
معروف به «مقنع» از سال  159تا  ،166شورش حمزه پسر آذرک در سيستان و خراسان به سال 180
كه به پيدايش افسانهها و داستانها و «حمزهنامه»ها انجاميد ،خيزش بزر «بابک خرمدين» در
آذربايجان كه بيش از  22سال از سالهاي آغازين سدة سوم را از آن خود ساخت ،...و سرانجام شورش
«مازيار» پسر قارن در تبرستان از سال  222تا  ،224در شمار مهمترين اين جنبشها هستند
(ثاقبفر.)60-59 :1387 ،
 -2ه رچه از بازهشت دين كهن و نيروي زرتشتيان به هيچ روي سخني نميتواند در ميان باشد،
با اين حال ،در برخي بخشهاي مركزي و باختري ايران و بويژه فارس و كرمان و يزد ،زرتشتيان دوباره
نيرويي يافتهاند ،چنانكه هنگام چيرهي بويهيان در فارس ،آشکارا به پشتهرمي پشتيباني ايشان ،بر
مسلمانان چيرهي مي فروشند (ثاقبفر.)77 :1387 ،
 -3مقصود ما در اينجا همان بافت موقعيتي يا غير زباني است« .زبانشناسان در بررسيهاي
زباني براي سخن ،بافتهاي مختلفي را متمايزكردهاند .بافت زباني ،بافت موقعيتي و بافت تاريخي يا
بينامتني كه هركدام به نوبة خود در شکلهيري متن ،درک و تفسير خوانندهان نقش دارند» (فتوحي،
 .) 60 :1392الزم به ذكر است كه بافت زباني يا متني ناظر بر اين است كه يک متن «از پيوند كلمهها
و جملهها و روابط واژهاني با هم پديد ميآيد  ...كلمهها و جملهها تنها در درون اين بافت زباني
معنادار ميشوند» (همان )60 :1392 ،و هدف از بافت تاريخي يا بينامتني اين است كه «متنها و
هفتمان ها هركدام خود داراي تاريخي خا ،و متعلق به خانوادة تاريخي خاصي هستند .اين مجموعه
متون كه در تداوم هم و متأثر از هماند ،يک بافت تاريخي را شکل ميدهند كه بر تفسير و درک
تحليلهر تأثير ميهذارند» (همان.)61 :1392 ،
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 -4بافتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،محيطي و سياسي همگي در شمار بافت موقعيتي هستند
(فتوحي.)61 :1392 ،
 -5ابننديم در الفهرست ( )210 :1346نام او را موسي بن عيسي كسروي ذكر كرده است و اين
كتابها را از او نام ميبرد :كتاب حب االوطان ،كتاب مناقضات من زعم انه ال ينبغي ان يقتدي القضاه
في مطاعمهم باالئمه و الخلفاء.
 -6بودُن آن را «زمينة علّيت» ناميده است .اين زمينه در نظر بيکن طبيعت بشر و در ماركا و
انگلا جامعه است (بودُن.)70 :1388 ،
 -7مؤلف مجملالتواريخ همنظر با فردوسي ميهويد« :به فرمان ماهو ،بر دست آسيابان كشته
شد» ( .)84 :1383همچنين بالذري در يکي از نقلهاي خود ذكر ميكند كه ماهويه «پنهاني آسيابان
را برانگيخت و هفت تا وي را بکشد و او يزد هرد را بکشت» (.) 444 :1367
 -8دينوري همانند ابناثير معتقد است كه آسيابان خود يزدهرد را ميكشد «يزدهرد از شدت
خستگي خوابيد و چون خوابش سنگين شد آسيابان برخاست و او را با ميلة آسيا كشت و
جامههايش را بيرون آورد و جسدش را در رودخانه افکند» ( .)175 :1390همينطور بالذري در قول
ديگري ميهويد يزدهرد «چون شب فرا رسيد تا خويش به در آورد و بر سر نهاد آسيابان بديد و در
آن طمع كرد و آسياسنگ برهرفت و بر او افکند و چون كشته شد ديهيم و جامهاش برهرفت و اورا
به آب افکند» (.)445 :1367
 -9برخالف طبري كه هفته است سپاهيان كشتن او را خوش ندانستند و آسيابان را بر اين امر
برانگيختند ،مقدسي اينهونه روايت ميكند كه چون آسيابان براي تهية غذا بيرون ميرود «در آن
هنگام كه باز ميهرديد سپاهيان رسيدند و او را كشتند» ( .)867 :2 .1390هرديزي با اندک
اختالفي ميهويد ماهوي افرادي را فرستاده سر او را برداشته و تن او را در آب فرو هشتند (هرديزي،
 .)105 :1384و ثعالبي هم ميهويد « سوران ماهوي رسيدند و در آسياب ريخته شاه را هرفتند و او را
با آسيابان نزد ماهوي بردند و هرفتاري يزدهرد را به اطال او رسانيدند ماهوي امر داد او را بکشند آنان
ني ز امر را اجرا و او را با طنابي خفه كرده برود مرو افکندند» ( .)362-363 :1385ابن مسکويه در
تجارباالمم نقلي متفاوت را ميآورد كه در آن نهتنها يزدهرد به دست آسيابان كشته نشد بلكه از
فاش ساختن مخفيهاه وي نيز سر باز ميزند (همان.) 411-410 /1 :1389 ،
 -10طبري به نقل از هذلي و ابن اسحاق ميهويد« :از مرزبان و مردم آنجا مالي خواست كه
ندادند و از او شدند» ( .)2145 /5 :1383همين دليل را نيز صاحب فتوحالبلدان ميآورد «دستور داد
تا ماهويه مرزبان را به محاسبه آورند و از او حساب اموال را بخواست» (بالذري .)444 :1367 ،دينوري
هم بر اين نظر ميباشد (دينوري.)175 : 1390 ،
 -11صاحب فارسنامه ،هرچند علت دشمني را بد سخني يزدهرد ميداند اما دليل دشنام و بد
سخني يزدهرد را نيز خيانت ماهويه در مال وي ميداند (ابن بلخي.)112 :1385 ،
 -12بنگريد( :فردوسي.)1093 /4 :1398 ،
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 -13بنگريد( :فردوسي.)1099 /4 :1398 ،
 -14طبري ميهويد "خدا دشمن" نام هرفت (.)2146 / 5 :1383
 -15طبري به نقل از هذلي ميهويد« :صبحگاهان مردم مرو به دنبال رد او يزدهرد بيامدند و
نزديک خانة دندانههر رد را هم كردند و او را بگرفتند و مقر شد كه شاه را كشته و اثاث او را آورد .پا
دندانههر و كسان او را بکشتند» (.)2145 /5 :1383
 -16شاعر به كنايه ميهويدكه سعد بن ابيوقا ،از بيم جنگ به خانه پناه برد و زنده ماند و
زنانش بيوه نشدند (بالذري.)372 :1367 ،
 -17در كتب تاريخي نبردهاي رودرروي بسياري را ذكر كردهاند ازجمله اين واقعه كه عالوه بر
طبري ابن مسکويه نيز آن را نقل كردهاست (ابن مسکويه.)320-319 :1389 ،
 -18هر قدركه بگوييم يک نويسنده در بيان مسائل جانب احتياط را رعايت ميكند باز قطع ًا به
ال
اندازة اندكي هم كه شده هرايش به يک قطب را ميتوان در انتخاب دالهاي او مشاهده كرد مث ً
بالذري در جاهاي ختلف از نبرد ايرانيان و اعراب ،از ايرانيان با لفظ «مشرک» و «مشركان» نام ميبرد
(همان .)364 :1367 ،اين خود بر آمده از هرايشداشتن ذهنيت نويسنده به سمت دين و مذهب است
همانهونه كه از نام كتابش فتوح البلدان بر ميآيد.
 -19بنگريد( :كالنتري.)40 :1391 ،
( -20بودُن.)89-88 :1388 ،
 -21الكلو و موف با فوكو همنظر هستند فوكو ميهويد كه قدرت چيزي نيست كه در تملک
كسي باشد (ر.ک .مشايخي.)99 :1395 ،
 -22بنگريد( :هوارث.)179 :1397 ،
 -23فوكو معتقد است كه قدرت فقط بر سوژههاي آزاد اعمال ميشود و منظور از سوژة آزاد
«فاعلهاي فردي يا جمعي است كه حوزهاي از امکانها را مقابل خود دارند ،حوزهاي كه در آن
چندين رفتار ،چندين واكنش و شيوههاي متفاوت رفتار جاي داشته باشد» (مشايخي.)101 :1395 ،
 -24بنگريد( :ميلز.)147 :1396 ،
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(فرضیهای نو درباب خاستگاه اسطورة رستم)
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اتوني

استاديار زبان و ادبيات فارسي ،دانشهاه آيتاهلل بروجردي
تاریخ دریاف 1399/11/15 :
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چکیده
عصر شکارهري كه تا ده هزارسیال پیيش روا داشیته و در دورة پارينهسینگي واقیع بیوده
است ،يکي از مهمترين و شاخصترين اعصار بشر به شمار ميآيد كه در آن ،مردم به هیردآوري
غذا و شکارِ حيوانات مشغول بوده و هنوز با زر و كشت آشنايي نداشتند .در اين دوره ،مرداني
دلير زندهي ميكردند كه با اتّکا به نيروي بدني در نبردي دائمي با حيوانیات و شیرايط سیختِ
معاش به سر ميبردند .عصر شکارهري ،چهرههاي پهلوانيِ مخصو ،به خود را داشته است كیه
بعدها با ظهور ادوار تاريخي جديدتر و با هذر ايام اين چهرهها تا حدودي تغيير شکل داده و در
اين ادوار هضم شدهاند؛ البته اين سخن بدين معني نيست كه اين چهرههیاي پهلیواني بیهطور
كامل از ميان رفتهاند ،بلكه نشانهها و رهههاي آنان را با توجه به سبک زندهي ،نیو پوشیش،
دين و عاداتِ رفتاريشان ميتوان در اساطير و حماسههاي پهلواني اخير مشاهده كرد .نگارنیدة
اين جستار بر اين باور است كه احتماالً رستم دستان -پهلوان حماسههاي پارسي -با توجه بیه
خُلق و خوي شکارهريش ،و نيز پلنگينهپوشي و هُرزوري و ارتباط و سیخن هفتینش بیا برخیي
حيوانات و پرستش خورشيد و انجام اعمال شمني توسیط پیدرش زال كیه همگیي رفتارهیايي
مربوط به دوران شکارهري است ،پهلواني از عصر شکار است كه توانسته پا از هیذر از فیراز و
فرودهاي ادوار تاريخي چهرة كهنِ خود را در حماسههاي اسیطورهاي پارسیي تیا حیدّي حفیظ
كند.
کلید واژگان :رستم ،پارينهسنگي ،زال ،عصر شکار.
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مقدمه
دربییارة تقسییيمبندي ادوار پییيش از تییاريخ و زمییان دقيییق آن ادوار بییين دانشمنییدانِ
باستانشناس اختالف نظر است ولي در يک تقسيمبندي بسيار كلي ميتوان آن دوران را به دو
دورة پارينه سنگي و نوسنگي تقسيم كرد؛ هر چند كه خودِ اين دو دوره نيز بیه ادوار خُردتیري
تقسيم ميشوند .در دورة پارينهسنگي كه از صدها هزار سال پيش آغیاز و تیا حیدود  10هیزار
سال پيش ادامه مييابد و يکي از طوالنيترين و سازندهترين ادوار تاريخ است ،مردم بیه شیکار
حيوانات و هردآوري غذا مشغول بودند (آرمسترانگ9 :1397 ،؛ ملک شهميرزادي )119-130 :1382 ،و
پا از آن ،عصر نوسنگي از حدود  10هزار سال قبل شرو و تا حدود  6هزار سال قبیل ادامیه
مييابد و مقارن با اخترا كشاورزي توسط بشیر اسیت (آرمسیترانگ )29 :1397 ،و نطفیة تمیدن
امروزي با آغاز آن بسته ميشود (مک كارتر.)11 :1390 ،
عصر شکار و هردآوري غذا كه در دورة پارينهسینگي روا داشیت بیيش از  90درصیدِ كیل
حيات بشر را به خود اختصا ،داده بود و هروههاي انساني كه كوچرو و شکارچي بودند كیامالً
به محيط زندهي پيرامون خود وابستگي داشته و به دنبال هلههاي شیکار حركیت ميكردنید و
مقصدشان با مقصد هلههاي شکار يکسان بود (میاتيوز .)83 :1391 ،انسانهاي عصر شکار از آنجا
كه براي تهية غذا الزم بود دائماً با شکار دست و پنجه نرم كنند و آنیان را بیه چیالش بطلبنید
افرادي شجا  ،دلير و قوي بودند و بايسته بیود هميشیه آمیادهي جسیمي و ذهنیي خیود را در
مقابله با حيوانات خطرناک حفظ كنند و در يک اتحاد منسجم و پيوسته به سر برند.
با فرا رسيدن دوران نوسنگي و عصر كشاورزي ،وحیدت میردم عصیر پارينهسینگي خاتمیه
يافت و بقاياي جوامیع شیکارچيِ عصیر پارينهسینگي بیه تیدريد راه خیود را بیه درون جوامیع
حاشيهاي يا جوامعي كه دسترسي به آنها دشوار بود از جمله :صحراها ،جنگلهیاي بیزر و
كوهها بازكردند .اين دور افتیادهي و انیزواي جوامیع پارينهسینگي بیه معنیاي نیابودي رفتیار و
معنويت خا ،مردمان شکارچي نبود؛ بلكه شکار حيوانیات بیه عنیوان يکیي از راههیاي اِمیرار
معاش در جوامع زراعتهر ادامه يافت و احتماالً آن دسته از شکارچياني كه مايل نبودند نقیش
فعالي در اقتصاد زراعتهران داشته باشند به عنوان محافظیان روسیتاها اسیتخدام شیدند تیا از
روستاييان ،نخست در مقابل جانوران وحشي كه دائماً به جمعيتهاي ساكن حمله ميكردند و
بعداً در مقابل دستههاي راهزنان حمايت كنند .همچنين احتماالً نخستين سیازمانهاي نظیامي
از ميان اين هروههاي شکارچي كه به صورت محافظ عمل ميكردند شکل هرفت (اليیاده:1395 ،
 .)65در اين دوران – يعني عصر كشاورزي و رونق يکجانشيني -هر چند شکارهري بیه عنیوان
شيوة هذرانِ زندهي ،تا اندازهاي از رونق افتاده بود ولي موضو شکار به حیالِ خیود رهیا نشید؛
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بلكه شکلي نمادين يافت و در تمدنهايي چون ايران و بينالنهرين به ابزاري سياسي و وسيلة
نمايش قدرت براي پادشاهان تبديل شد .براي نمونه ،بازتاب صیحنة نبیرد برخیي پادشیاهان و
پهلوانان با شير يا موجودات اسطورهاييي چون اسبِ بالدار و حيواناتي با سرِ انسان ،همگي بیر
اهميت اين موضو تأكيد دارد و وسيلهاي براي كسب مشروعيت و مقبوليت به شمار ميرفیت
(آدينهوند و همكاران.)105 : 1395 ،

با بررسي اساطير ملل هوناهون و نحوه و زمانِ ساخت آنها ،ميتوان هفت انسانها در همیة
ادوار تاريخ دست به اسطورهسازي زدهاند و با آن زندهي كردهاند .دوران عصیر شیکارهريِ بشیر
نيز از اين قاعده مستثني نيست و انسانهاي شکارهر ،اسیاطيري متناسیب بیا افکیار ،عیادات و
سبک زندهي خود داشتهاند .با فرا رسيدن عصر كشاورزي ،اساطيري متناسیب بیا عنصیر زر و
كشت و زمين روا يافت و اسطورههاي قهرمانيِ عصر شکار و دوران كهنسنگي كه مبتنیي بیر
«قهرماني مرد» كه دست به سفرهاي مخاطرهآميز ميزند بود ،جاي خود را به االهگیان مؤنیث
كه مادری زمين ،نمادِ آن به شمار ميآمد ،داد (آرمسترانگ.)34 :1397 ،
هر چند كه بيش از  10هزار سال از عصر شکارهري و اساطير آن ميهیذرد و بشیر ،ادواري
چون دوران كشاورزي ،دوران تمدنهاي اوليه ( 4000تیا  800ق.م) ،عصیر محیوري ( 800تیا
 200ق م) و دوران پسامحوري (از حدود  200ق م تا  1500م) را طي كرده است (همیان75- :
 ، )29ولي اين بدين معني نيست كه اساطير و قهرمانان عصر شکارهري به كلي از ميان رفتیه و
يا تماماً تغيير چهره دادهاند؛ بلكه با دقت و موشکافي در اسطورهها و حماسیههاي اسیطورهاي
ميتوان هنوز رهههايي از اساطير و قهرمانیان عصیر شیکارهري را مشیاهده كیرد .در حقيقیت،
اهرچه بشر پا از عصر شکارهري چندين دوره و عصر را پشت سر نهاده و هیر دوره ،سیعي در
زدودن يا در اختيار درآوردنِ اساطيرِ پيش از خود را داشته است با وجود اين ،عمیلكیردِ يیک
اسطورهپژوه براي يافتن بقايايِ اساطير و رخدادهاي بسيار كهنِ عصر شکارهري در اسطورههاي
جديدتر به مانندِ عملكرد دانشمندِ زمينشناسي است كه اليههاي رسیوبيِ يیک منطقیه را از
بيرونيترين اليه تا درونيترين اليه ميشکافد تا به بقايیاي كهنتیرين ادوارِ پيیدايش و تکامیل
زمين در آن منطقه دست يابد .نگارنیده نيیز در ايین جسیتار بیا كنیار زدنِ اليیههاي جديیدترِ
فرهنگي ،ديني و اجتماعيِ زندهيِ رستم و تمركز بر عناصر و سبک زندهي بسيار كهنیي كیه از
عصر شکارهري بر جاي مانده است در پي طرحِ اين فرضيه است كه رسیتم در اصیل چهیرهاي
تاريخي يا اسطورهاي از عصر شکارهري است كه داستان قهرمانيهاي او از ميان تغيير و تبیدّل
ادوار تاريخيِ بعد جانِ سالم به در برده و در متون حماسي پارسي به نمايش در آمده است.
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در پژوهشهايي كه دربارة ريشهشناسي داستانها و شخصيت رستم شده اسیت برخیي او را
چهرهاي برهرفته از داستانهاي اسیاطيري و برخیي نيیز برآمیده از درازنیاي تیاريخ ميداننید.
ديويدسون و به تبعِ او بدرالزمان قريب ،اسطورة رستم را در ارتباط با ايزدِ كهنِ هند و اروپیايي
آپام نپات – كه در متون ودايي خداي آبها و در اوستا از وي بیا عنیوان فرزنید آبهیا يیا نیوة
آبها ياد شده است -ميدانند (ديويدسیون161-130 :1378 ،؛ قريیب .)241-240 :1377 ،اردسیتاني
رستمي ،رستم را با نوة ايزدِ آپام نپات يعني تيشتر ميسنجد و هشت دليل را در تشابه ايین دو
چهره برميشمارد (اردستاني رسیتمي .)80-55 :1396 ،مهرداد بهار نيز بر اين باور است كیه رسیتم
تجسّم داستانيِ ايندره خدايِ ودايي اسیت (بهیار .)471 :1387 ،فیون اشیتاهل بیر  ،هوسیينگ،
ويکندر ،مولر و دوش هيمن رستم را جايهزين حماسيِ هرشاسبِ اسیطورهاي تصیور كردهانید
(سركاراتي )163-164 :1355 ،و خالقيمطلق نيز الگوي نخستينِ پهلوانيهیاي رسیتم را میأخوذ از
دالوريهاي هرشاسب ميداند (خالقي مطلق.)382-416 :1367 ،
در بين پژوهشهران ،ماركوارت و به تبع او هرتسفلد از جمله كساني هسیتند كیه دو جنبیة
تاريخي و اساطيري براي رستم قائلاند .آن دو ،عالوه بر اينكیه جنبیة اسیاطيري رسیتم را بیا
هرشاسب يکي ميانگارند جنبهاي تاريخي نيز براي او قائلاند و رستم را همیان هنیدفر پادشیاه
اشکاني ی سکايي كه در نيمة نخست سدة اول بر جنوب شیرقي ايیران و كابیل و شیمال غربیي
هند حکومت ميكرد ،ميدانند (سركاراتي .)164 :1355 ،جهیانگير كويیاجي نيیز بیدونِ ذكیر نیامِ
شخصيتي تاريخي ،رستم را از جمله شاهزادهانِ بزر هندي ی پیارتي ميدانید (كويیاجي:1388 ،
.)211

در همة اين پژوهشها سعي بر آن شده است تا زماني تاريخي يیا اسیطورهاي بیراي رسیتم
تعيين هردد .نزديکترين زمانِ زندهي رستم به ما دوران اشکانيان تصور شده و دورترين زمیان
مربوط به اساطير ودايي و هندو اروپايي است.
با توجه به شواهدي كه از دلِ داستانهاي مربوط بیه رسیتم اسیتخرا ميشیود؛ بیا در نظیر
هرفتنِ رفتار ،سبک زندهي ،دين ،نو ِ پوشش و حتا جنگافزار رستم ،اينهونه به نظر ميرسید
كه تاريخ اساطيري او بسيار كهنتر از زماني است كه پژوهشهران تعيين نمودهانید و احتمیاالً
زمان او به عصر شکارهريِ بشر باز ميهردد.
 -1شکارگري رستم
همانهونه كه از نام «عصر شکارهري» پيداست اصليترين عنصر زندهي بشیر در آن عصیر
شکار حيوانات بوده است بهطوري كه انسانها به دنبال هلههاي شکار حركت ميكردند (میاتيوز،
 )83 :1391و بقايشان در هرو شکار حيوانات بود.
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شايد بتوان هفت يکي از مهمترين ويژهيهاي رستم كه او را در ميانِ ديگر پهلوانیان ايرانیي
شاخص هردانيده «شکارهري» اوست؛ به هونهاي كه يکیي از بيشتیرين صیحنههاي شیکار در
شاهنامه و يا نبرد با موجوداتي اهريمني كه در سان و سيمايِ حيوانات ظاهر ميشیوند متعلیق
به رستم است.
هاهي رستم ،شکار كردن را به قصد رفع هرسنگي انجام ميدهد:
كمنییید و تیییک رخیییش و رسیییتم سیییوار
كمنییییید كيیییییاني بينیییییداخت شیییییير
ز پيکییییان تيیییییر آتشیییییي برفروخیییییت
بییییر آن آتییییش تيییییز بريییییانش كییییرد

نيابیییییییییید از او دام و دد زينهییییییییییار
بیییییه حلقهنیییییدر آورد هیییییور دليیییییر ...
بیییرو خیییار و خاشیییاک چنیییدي بسیییوخت
از آن پییا كییه بيپوسییت و بيجییانش كییرد
(فردوسي)21 /2 :1369 ،

چییو سیییيراب شییید سیییازِ نخچيیییر كیییرد
بيفکنیییید هییییوري چییییو پيییییل ژيییییان
چییو خورشییيد ،تيییز آتشییي بییر فروخییت
بپردخیییت آنهیییه بیییه خیییوردن هرفیییت

كمییان ديیید و تییركش پییر از تيییر كییرد
جییدا كییردش از چیییرم تیین تییا ميیییان
بییییرآورد ز آب و در آتییییش بسییییوخت
بییه چنییگ اسییتخوانش سییپردن هرفییت
(همان)25 :

 ...درختییي هرفتییه بییه چنییگ انییدرون
يکیییي نیییرّه هیییوري زده بیییر درخیییت

بیییییرِ او نشسیییییته يکیییییي رهنمیییییون
نهیییاده بیییرِ خیییويش كوپیییال و رخیییت
(همان)319 /5 :1375 :

هاهي نيز به قصد سرهرمي شکار ميكند:
 ...و از آن جايگیییه ،شیییاد لشیییگر برانییید
بییه نخچيییر هییور و بییه مییي دسییت بییرد

بيامییید بیییه سیییغد و دو هفتیییه بمانییید
از آن هونییه ،يییک چنیید خییورد و شییمرد
(همان)254 /3 :1371،

شییییینودم كیییییه روزي هیییییو پيلیییییتن
بیییه جیییايي كجیییا نیییام او بُییید نونییید
نياسییییود يییییک تیییین زمییییاني ز كییییار

يکیییییي سیییییور كیییییرد از درِ انجمییییین
بیییدوي انیییدرون كیییاخهیییاي بلنییید ...
ز چوهییییان و تيییییر و نبيیییید و شییییکار
(همان)104 /2 :1369 ،

رستم به قدري شيفتة شکار نخچير است كه وقتي بیه قصید كينكشیي از خیون سیياوش،
افراسياب را شکست ميدهد و بر تخت او مينشيند روزهاري دراز را در نخچيرهاه سياوش بیه
شکار ميپردازد و از كينكشي دست ميكشد؛ تا اينكه زواره بر او ميخروشد و به سبب غفلت
از كينِ سياوش سرزنشش ميكند (همان.)409 – 408 /3 :1371 ،
رستم حتا وقتي غمگين و دلتنگ ميشود نيز به قصد آرامشِ خود سازِ نخچير ميكند:
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غمییي بُیید دلییش سییاز نخچيییر كییرد
بیییه نزديکیییي میییرز تیییوران رسیییيد
بییه تيییر و كمییان و بییه هییرز و كمنیید

كمییر بسییت و تییركش پییر از تيییر كییرد..
بيابیییان سراسیییر پیییر از هیییور ديییید ...
بيفکنییید بیییر دشیییت نخچيیییر چنییید
(همان)119 /2 :1371 ،

نکتة قابل تأمل در زندهي رستم اين است كه حتّا در چاه افتادن و مر ِ او نيز در نخچيرهاه
رُخ ميدهد؛ آنجا كه شاه كابل رستم را به نخچيرهاه كابل دعوت میيكنید و چیاههیايي را بیه
قصد كشتن او ميكَند:
از آن پییا بییه رسییتم چنییين هفییت شییاه
يکییي جییاي دارم بییر ايیین دشییت و كییوه
ز هفتیییار او رسیییتم آمییید بیییه شییییور

كییه چییون رايییت آيیید بییه نخچيرهییاه
بییه هییر جییاي نخچيییر هشییته هییروه ...
از آن دشیییت پیییر آب و نخچيیییرِ هیییور ...
(همان)450 /5 :1375 ،

نکتة قابل تأملِ ديگر دربارة رستم اين است كه بسياري از دشمنان او يا ددان و حيواناتانید
يا موجوداتي اهريمني كه در سان و سيماي حيوان بر او ظاهر ميشوند ،از جمله :شير در خیان
اول (همان ،)23-22 /2 :1369 ،اژدهیا در خیان سیوم (همیان ، )29-26 ،پيیلِ سیپيد (همیان:1366 ،
 ،)275/1اكوان ديو كه در سيماي هور ظاهر ميشود (همان ،)321 /4 :ببیر بيیان (ببیر بيیان:1394 ،
 ،)264و شبرنگ ديو كه دندان و خرطومي چون پيالن دارد (شبرنگنامه.)4 : 1395 ،
توجه سازندهان و سرايندهان داستانهاي رستم به موضو شکارهري او به قدري اسیت كیه
در يکي از منظومههاي متأخرِ پهلواني موسوم به تهمتننامه كه احتماالً در دورة صفويه سیروده
شده است تقريباً دو سوم آن شرحِ شکارهري رسیتم اسیت .رسیتم در ايین منظومیه در دوران
كودكي ،به نبرد فيل و هراز و شیيرِ مردمخیوار میيرود و همیة آنهیا را از پیاي درمیيآورد .او
هم چنين هنگام رفتن به حضور زوطهماسب و بزرهان ايیران ،هیاوي رمنیده را كیه شیماري از
مردم را كشته بود ميكشد و سپا به همراه زوطهماسب به شکارهاه میيرود و پیا از شیکار
هوزنان و هوران ،درخواست شکار ددان را از شاه ميكند و شيري را از پیاي درمیيآورد (تهمیتن
نامه.)108-85 :1399 ،

 -2ببر بیان
انسانهاي عصر شکار و پارينهسنگي نه تنها از شکار حيوانات براي تأمين غذايشان استفاده
ميكردند ،بلكه استفادههاي فراوان ديگري نيز از آن ميبردند كه يکي از آنها تأمين لبیاس و
پوشش بود .در حقيقت ،پوشيدنِ جامیه از پوسیتِ شیکار مربیوط بیه عصیر شیکارهري و دورة
كهنسنگي است از اين روي ،اسطورهپژوهي چون آرمسترانگ ،هركیول پهلیوانِ يونیاني را كیه
مانند غارنشينان جامهاي از پوستِ شير بر تن دارد مربیوط بیه عصیر شیکارهري و كهنسینگي
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ميداند ( 1آرمسیترانگ .)26 :1397 ،به نظر ميرسد يکي از شواهدِ ديگري كه رستم را به عصیر
شکارهري مربوط ميسازد رزمجامة او ،ببر بيان است .نخستين سندي كه به جیناِ رزمجامیة
رستم – البته بدون نام بردن از عنوانِ ببر بيان -پرداخته ،متني كهن به زبان سغدي– مربیوط
به دوران پيش از اسالم -است كه آن را جامهاي از پوست پلنگ معرفي ميكند (يارشاطر:1331 ،
 .)410ديگر پژوهشهران ،البته نظرات متفاوتي دربارة اين موجود دارند بههونهاي كه برخي آن
را همان ببر معروف ميدانند (دهخدا :1377 ،ذيل ببر بيان؛ ماهيار نوابي )260 :1350 ،و برخي نيیز آن
را يوزپلنگ (زارعيان ،)812 :1372 ،قنیدز (بیاقري ،)19-15 :1365 ،بيدسیتر (اميدسیاالر )40 :1381 ،و
اژدها (خالقي مطلیق )220 :1366 ،تصور كردهاند .در منظومهاي به همين نام نيز ببر بيان ،اژدهايي
سهمگين در هندوستان معرفي شده است كه رستم از پوست او براي خیود رزمجامیهاي تهيیه

ميكند : 2
رسییتم بییزد بییر سییرش چنیید هییرز هییران
پیییییا از آفیییییرين ،رسیییییتم پيلیییییتن
كییییه در كنییییدن پوسییییتش تاختنیییید
نشییییاني بییییر پيلییییتن روشیییین اسییییت

كییه انییدر سییرش خییرد شیید اسییتخوان ...
بفرمییییییود تییییییا نییییییامور انجمیییییین
از آن پوسییییت مییییر پيییییرهن سییییاختند
كییه ببییر بيییان در بییرش جوشیین اسییت
(ببر بيان)267-272 :1394 ،

آيدنلو امّا بر اين باور است كه با توجه به اشارات متنِ سغدي و نيز متن شاهنامه و
ت ديگرِ شاهنامه به دست ميدهند جنا ببر بيان از پوست پلنگ است كه بر
شواهدي كه ابيا ِ
خالف تصور رايد ،هم زخمپذير است و هم تَر شُدني و هم سوختني (آيدنلو .)12-6 :1378 ،اهر
نظر متنِ سغدي و آيدنلو را در اين زمينه بپذيريم ،با توجه به اينكه در شاهنامه فقط كيومرث
ن
و سيامک پوست پلنگ بر تن ميكنند و دوران زندهي اين دو به سبب كوهنشيني ،جمع شد ِ
حيوانات به هِردشان و جامه از پوستِ حيوان بر تن كردنشان ،قابل سنجش با مردمِ
ي بشر
پارينهسنگي و عص ِر شکارند .بنابراين ،ميتوان اسطورة رستم را نيز به دوران شکارهر ِ
پيوند داد:
سر تخت و بختش = كيومرث برآمد زكوه

پلنگينه

پوشيد

خود

با

هروه

(فردوسي)21/1 :1366 ،

سيامک بپوشيد تن را به چرم پلنگ

كه جوشن نبد خود نه آيين جنگ
(همان)23 :

به عقيدة نگارنده ،اهر نظر هر كدام از پژوهشهرانِ باال را در خصو ،جناِ ببر بيیان بپیذيريم
تفاوتي در اصلِ موضو ِ ما نميكند؛ زيرا همگي بر اصلِ حيواني بودنِ اين رزمجامه متفقالقیول
هستند .پا ميتوان بر آن بود كه ببر بيان در ابتدا تنپوشي معمولي از پوسیت حيیوان – بیه
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احتمالِ بيشتر ،حيواني درنده -بوده است كه رستم به مانند سايرِ میردمِ عصیرِ شیکار بیر تین
ميكرده است ،ولي بعدها بیا دادنِ شیاخ و بیر بیه آن در متیون ادبيیات حماسیي بیه شیکل
رزمجامهاي زخمناپذير و ناسوختني كه از پوست ببري عجيبالخلقه كه بيشتر به اژدها شیبيه
است تا ببر ،درآمده است.
اهر همانهونه كه برخي پژوهشهران معتقدند چهرة رستم را با هرشاسیب يکیي بينگیاريم
(سركاراتي )163-164 :1355 ،هرشاسب نيز تنپوشي از پوست شير بر تن داشته است كیه يیادآور
جامههاي عصر شکارهري است:
هرشاسب بدان چرمیه پوشیيد چیرم هزبیر

چیییو ديیییوي دمیییان بیییر يکیییي پیییاره ابیییر
(اسدي طوسي)104 :1354 ،

 -3ارتباط نزدیک با حیوانات
در عصر شکارهري ،انسانها ارتباطي نزديک و عرفاني با حيوانات دارند؛ بدينروي حيوانیات
موجوداتي پست به شمار نميآيند بلكه داراي خرد برترند .آنها رازِ طیولِ عمیر و نیاميرايي را
ميدانند و شمن از رههذرِ درآميختن با آنها زندهي خود را تعالي ميبخشد (آرمسیترانگ:1397 ،
.)19

اين ارتباط نزديک با حيوانات را در زندهي رستم نيز شاهديم .بارزترينِ ايین ارتبیاط رابطیة
رستم با اسب وفادارش رخش است .در اين رابطیه رخیش كیه «در همیه حیال ،در بیزم و رزم،
رفيق راه و همدست و همداستان رستم است» (ماكوب )37 :1374 ،هويي جزئي جیداييناپیذير
از وجودِ خودِ اوست .رستم بارها با او به مانندِ يک همراه و همرزم سخن ميهويد و رخش نيیز
سخنان و نصايح او را ميپذيرد .براي نمونه ،رستم در خان اول و پا از اينكه رخیش بیا شیير
نبرد ميكند اينهونه با او سخن ميهويد:
چنییين هفییت بییا رخییش كییاي هوشییيار
اهییر كشییته هشییتي تییو در چنییگِ اوي
چگونییییه كشییییيدي بییییه مازنییییدران

كییه هفتییت كییه بییا شییير كیین كییارزار
مییر ايیین هییرز و ايیین مغفییر جنییگجوي
كمنییید و كمیییان ،تيیییر و هیییرز هیییران
(فردوسي)23- 22 /2 :1369 ،

و يا در خانِ سوم ،آنهاه كه رستم در خواب است پا از اينكه رخش پاي بر زمين ميكوبد تا
او را از وجودِ اژدها بياهاهاند ،رستم چنين با او سخن ميراند:
بیییدان مهربیییان رخیییش هشیییيار هفیییت
سییییرم را همییییي بییییازداري ز خییییواب
هییر ايیین بییار سییازي چنییين رسییتخيز

كیییه تیییاريکي شیییب بخیییواهي نهفیییت
بیییه بيیییداري مییین هرفتیییي شیییتاب
پیییي تیییو ببیییرّم بیییه شمشیییير تيیییز
(همان)27 :
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اين ارتباط نزديک و سخن هفتن با حيوانات را در رابطة رستم با سيمرغ نيز شاهديم .رسیتم
پا از اينكه در رزم با اسفنديار زخم ميپذيرد و سيمرغ به واسطة زال به قصید درمیانش بیه
نزد او ميآيد ،اينهونه با سيمرغ سخن ميهويد و چنين پاسخ ميشنود:
بیییدو هفیییت میییرغ اي هَیییو پيلیییتن
چیییییرا رزم جسیییییتي از اسیییییفنديار
بیییدو هفیییت رسیییتم :هیییر آواز بنییید
چنییییين داد پاسییییخ كییییز اسییییفنديار
كیییه انیییدر زمانیییه چنیییويي نخاسیییت

تیییییويي نیییییامبردار هیییییر انجمییییین
هیییوي تنییید ،رويیییين تییین و نامیییدار
نبیییودي ،نگشیییتي دل مییین نژنییید ...
اهییر سییر بییه خییاک آوري نيسییت عییار
بییدو دارد ايییران همییي پشییت راسییت!
(همان)401-400 /5 :1375 ،

در اين ارتباط ،سيمرغ چونان پزشکي دانا و مهربان زخمهاي رستم و رخش را درمان میيكنید
و پا از آن ،حتا راهِ از پاي در آوردنِ اسفنديار را به او نشان ميدهد.
رستم نه تنها با حيوانات سودرسان و مفيد ،كه با حيوانات زيیانبیار و اهريمنیي نيیز سیخن
ميهويد و زبان آنها را ميداند .او در خانِ سوم ،قبل از نبرد با اژدهیا ،بیا او رجیز ميخوانید و
اژدها نيز پاسخش را ميدهد:
رستم بدان اژدها هفیت :برهیوي نیام
نبايییید كیییه بينیییام بیییر دسیییت مییین
چنیییين هفیییت دژخیییيم نیییر اژدهیییا
صد اندر صد اين دشت جیايِ مین اسیت
بگفت اين و پا هفیت نیام تیو چيسیت
چنییين داد پاسییخ كییه میین رسییتمم

كییزين پییا نبينییي تییو هيتییي بییه كییام
روانیییییت برآيییییید ز تاريیییییک تییییین
كییه از چنییگ میین كییا نيابیید رهییا
بلنییید آسیییمانش هیییواي مییین اسیییت
كییه زاييییده را بییر تییو بايیید هريسییت
ز دسیییییتان و از سیییییام و از نيیییییرمم
(فردوسي)28/2 :1369 ،

اينهونییه ارتباطییات عرفییاني و نزديییک بییا حيوانییات – چییه سودرسییان و چییه زيانبییار -از
ويژهيهاي اعتقادات مردم عصر شکارهري است زيرا از آنجا كه انسان شیکارهر بقیاي خیود را
در هرو حيوانات ميديد ،ارتباطي روحاني و صميمي با آنها برقرار ميساخت.
 -4گُرزوريِ رستم
«هرز ،شايد يکي از كهنترين ابزارهاي جنگي جهان باشد؛ زيرا هر چوب ،نخست بیا هیره و
بند و انگلة خود ابزاري بوده از براي شکار يا پيکار .همين پاره چوب است كه پا از چندي بیا
آهن و پوالد پوششي يافته يا اينكه تيغهها و میيخهیا در آن بیه كیار رفتیه ،ابیزاري كارسیاز و
سهمگين هرديد» (پورداود .)19 :1345 ،كهنترين و سادهترين شکل هرز ،چماق چیوبيِ كوتیاهي
با هرة هردي در انتها بوده كه از عصر حجر تا امیروز بیه كیار هرفتیه شیده اسیت (پیوپ:1387 ،
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 .)2978اين رزمافزار به شکل سادهاش در عصر شکارهري ،ابتدا بیراي شیکار حيوانیات اسیتفاده
ميشده است و بعدها در نبردهاي انساني نيز به كار هرفته شد .آرمسترانگ بر ايین بیاور اسیت
كه هركول ،پهلوان يوناني به علت حملِ هرز ،پهلواني از عصیر شیکارهري و پارينهسینگي بیوده
است (آرمسترانگ.)26 :1397 ،
مهم ترين سالح جنگي رستم نيز هرز است كه در نبرد با حيوانات ،ديیوان و انيرانيیان از آن
بهره ميجويد .در شاهنامه ،بارها به هرز رستم اشاره شده است:
بیییه زيییین انیییدر افگنییید هیییرز نيیییا

همیییي رفیییت يیییکدل پیییر از كيميیییا
(فردوسي)38 :2 :1369 ،

بیییه زيییین انیییدر افگنییید هیییرز هیییران

چیییو آمییید بیییه نزديیییک مازنیییدران
(همان)49 :

بیییه زيییین انیییدر افگنییید هیییرز نيیییا

پییر از جنییگ سییر ،دل پییر از كيميییا
(همان)356 /3 :1371 ،

رسییتم بپيچيیید بییر زيیین و هییرزِ هییران
بزد بر سر ديو اكوان  ،چیون پيیل مسیت

بییر آهيخییت و چییون پتییک آهنهییران
سییر و مغییزش از هییرز رسییتم بخسییت
(همان)296 :

در شاهنامة چاپ ژول مول چنين آمده كه هرز رستم در اصل ،هرز هرشاسب است كیه از او
به سام و پا از سام ،به رستم رسيده است  . 3آن زمان كه سپاه افراسياب بیه ايیران يیورش
ميآورد ،زال هرز سام را به رستم ميدهد تا به نبرد با لشکر توران برود:
زال :بيییارم بییرت هییرز سییام سییوار
فکنیییدي بیییدان هیییرز پيیییل ژيیییان
ز هرشاسیییب يیییل مانیییده بییید يادهیییار

كییییزو دارم انییییدر جهییییان يادهییییار
كییه جاويیید بییادي تییو اي پهلییوان ...
پیییدر تیییا پیییدر تیییا بیییه سیییام سیییوار
(فردوسي)224 :1 .1350،

نبرد هرشاسب با رزمافزار هرز نزد ايرانيان باستان و در ادبيات اوستايي و پهلوي شهره بوده
است به هونهاي كه در اوستا ،لقب «هرزور» و «مسلح به هرز» به او داده شده است (يسنا،
162 :1 .1387؛ يشتها )73 :2 .1377 ،و در كتاب بندهش و زند وهومن يسن ،سخن از كوبيدن
هرز بر سر اژيدهاک در آخرالزمان توسط هرشاسب شده است (فرنبغ دادهي128 :1390 ،؛ زند
وهومن يسن .)68 :2537 ،همچنين در كتاب روايت پهلوي دو بار از هرز هرشاسب ياد شده است؛
بار نخست آنجايي كه هرشاسب در برابر اهورامزدا به سخن برميخيزد و از نبردش با اژدهاي
شاخدار ميهويد:
اژدهاي شاخدار اسب اوبار( بلعنده) و مرد اوبار را كشتم كه دندانش به انیدازة بیازوي
من بود و هوشش به اندازة چهارده نمد بیود و چشیمش بیه انیدازة هردونیهاي بیود و
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بلنداي شاخش به اندازة شاخهاي بود .به اندازة نيم روز بر پشت او هميتاختم سیرش
را به دست هرفتم و هرزي به هردنش زدم و او را كشتم (همان.)30-29 :1367 ،

و بار دوم در هزارة سوشيانا؛ آنجايي كه كيخسرو پادشاه هفت كشور ميشود و
سوشيانا ،موبد موبدان:
هرشاسب به هرزِ خوبهردنده رود و توس پيشِ او ايستد و تير در كمان نهید و بیه
هرشاسب هويد كه دين بستاي؛ يعني به هاهاني يشت كن و هرز بيفکن! چیه اهیر
دين نستايي ،هرز نيفکني ،پا اين تير را به تو افکنم (همان.)61 :

همانهونه كه پيشتر اشاره شد برخي كاركردهاي اسطورهايِ هرشاسیب بیه رسیتم انتقیال
پيدا كرده است (سركاراتي163-164 :1355 ،؛ خالقي مطلق ،)382-416 :1367 ،بدينروي نبرد رسیتم
با هرز ميتواند همان هرزوري هرشاسب باشد.
هر چند هرز از كهنترين زمانهاي تاريخ بشر ،يعني عصر پارينهسنگي تیا چنید صید سیال
پيش در نبردها و جنگها كاربرد داشته و استفاده ميشده اسیت ولیي از آنجیا كیه در متیون
اسطورهاي و پهلوانيِ پارسي ،تأكيد بسيار بر هُرزوريِ خاندان رستم شیده اسیت و بیا توجیه بیه
اينكه هرز جزءِ ابتداييترين و در عين حیال پركیاربردترين سیالحهاي عصیر شیکارهري بیوده
است ،به همين دليل اين موضو ميتواند شاهد و راهنمايي بر تاريخ اسطورهايِ زنیدهي رسیتم
در عصر شکارهري باشد.
 -5زال در نقشِ شمن
آيين شمني يک پديدة مذهبي با محوريت «شیمن» اسیت .سیابقة كیاربرد شمنيسیم كیه
آييني مذهبي و جادودرماني است ،به جوامع ابتیدايي بشیر بیازميهردد (ملیکزاده.)288 :1385 ،
شمنها عالوه بر اينكه جادوهر و حکيمِ ساحرند ،هادي ارواح به دنياي مردهان نيیز بیه شیمار
ميآيند و در فن خلسه نيز استادند (الياده .)41 -40 :1388 ،آنچه مسلم به نظر ميرسید قیدمت
آيينها و نمادهاي شمني است .تحقيقات اخير به وضیوح عناصیر شیمني در ديینِ شیکارچيان
پارينهسنگي را نشان ميدهد (همان .)727 :در حقيقت ،شیکلهيري ابتیدايي شمنيسیم در دورة
شکارهري بوده و سپا در دورة دامداري و كشاورزي پيشرفتهتر شیده و در ميیان تمیدنهاي
هوناهون ترويد يافته است (ملکزاده.)288 :1385 ،
در داستانهاي پهلواني و حماسي پارسي ،زالِ زر در كسوت يک «شمن» ظاهر ميشود كیه
ميتواند بيانهر ارتباط اسطورة خاندان رستم با عصر شیکارهري باشید .مهیمتیرين مؤلفیههاي
«شمن» بودنِ زال به شرح زير است:
الف :شمنها ،تنها در جوامع شکارهر فعاليت ميكنند و حيوانات در معنويیت آنیان نقیش
مهمي دارند؛ بدينروي ،يک شمن در دوران كارآموزي خود ،هاهي اوقات در حيات وحش و بیا
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حيوانات زندهي ميكند (آرمسترانگ .)19 :1397 ،از ميانِ حيوانات ،پرنیدهان از جايهیاه ويیژهاي
در قدرتبخشي به شمن برخوردارند زيرا «پرندهان ،هاديان روح به جهان ديگرند .پرنده شیدن
يا همراهي يک پرنده ،نشانِ قابليت و تواناييِ در پيشهرفتنِ سفر خلسهآميز به آسمان و ماوراء
است (الياده .)175 :1388 ،در داسیتانهاي حماسیي پارسیي نيیز پیرورش يیافتن زال در دامیان
سيمرغ و ارتباط هميشگياش با اين پرندة اسیاطيري ميتوانید يکیي از نمودهیاي شیمني زال
باشد .در حقيقت ،زال مانند يک نوآموز شمني از دوران كودكي ارتباطي نزديک با سيمرغ دارد
و از نيروهاي بالقوه و جادويي اين پرنده در پرورش جسماني و رشد و تعاليِ روحاني خود بهیره
ميجويد (دربارة ارتباط شمني زال با سيمرغ ،نيز نک :امينيپور و همكاران.)111-109 :1396 ،
ب -شمن ها به طور قطع ،جادوهرند و قادرند معجزاتي از نیو معجیزات مرتاضیان ،خیواه
بدوي يا مدرن انجام دهند (اليیاده .)40 :1388 ،در شاهنامه نيز بارها از زال بیا عنیوان جیادوهر و
فسونهر ياد شده است به طیوري كیه اسیفنديار او را «جادوپرسیت» مينامید و داراي قیدرت
«افسون» ميداند:
شییینيدم كیییه دسیییتانِ جادوپرسیییت
چیییو خشیییم آرد ،از جیییادوان بگیییذرد

بییه هنگییام يییازد بییه خورشییيد دسییت
برابییر نکییردم پییا ايیین بییا خییرد
(فردوسي)406 /5 :1375 ،

فسیییونها و نيرنگهیییا زال سیییاخت

كییه ارونیید و بنیید جهییان او شییناخت
(همان)417 :

فردوسي نيز هنگامي كه زال به باالي ستيغ كوه ميرود تا پر سيمرغ را در مجمر پُر از
آتش نهد از او با عنوان «فسونهر» ياد ميكند:
فسییونهییر چییو بییر تيییغ بییاال رسییيد

ز ديبیییا يکیییي پَیییرّ بيیییرون كشیییيد
(همان)397 :

ج -از ديگر ويژهيهاي شمنها ،درمانهري آنهاست به هونهاي كه وظيفة اصليشان
درمان بيماري به شمار ميآيد .شمنها خوا ،طبّي هياهان و حيوانات را ميشناسند و از آن-
جا كه به نظر آنان ،اكثريت قريب به اتفاق بيماريها علتي روحاني و مربوط به روح دارند از
درمانهايي خا ،استفاده ميكنند (الياده .)486 :1388 ،زال نيز در شاهنامه و ديگر متون
پهلواني ،چه به تنهايي و چه به واسطة ارتباطش با سيمرغ ،در كسوت يک درمانهر ظاهر
ميشود .در شاهنامه ،زال با ياري هرفتن از سيمرغِ درمانهر ،در تولد رستم از پهلوي رودابه
(فردوسي )267-266 /1 :1366 ،و نيز درمان زخمهاي رستم و رخش در جنگ با اسفنديار
(فردوسي )400 /5 :1375 ،به مانند يک شمن ،با دانش پزشکي و درمانهري در ارتباط است .او
به نقل از طومارهاي نقالي ،آنهاه كه شنگاوية فيلزور و به روايتي ارقم ،سردار خاورشاه ،رستم
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را با زهر مسموم ميكند با راهنمايي هاي سيمرغ زهر را به واسطة شير و شاهمهره از بدن رستم
خار ميكند (شاهنامة نقاالن2330 :1396 ،؛ طومار كهن شاهنامة فردوسي )77 :1395 ،و در داستاني
ديگر ،وقتي كيقباد بر تَرکِ رخشِ رستم به حالت مر افتاد است با نشتري كه بر رهش
ميزند او را از مر نجات ميدهد (همان.)42 :
د -در ميان شمنها ،يکي از مهمترين آيينها ،آيين عرو و صعود به آسمان است .شمن
به واسطة خلسههايش و به كمک ابزارهايي چون :كوه كيهاني ،درخت كيهاني ،رنگين كمان،
تيرک خيمه ،نردبان ،و ...به آسمان و عالم ملکوت راه مييابد و به ديدار خدايان و ارواح نائل
ميآيد (اتوني و همكاران 1397 ،الف 15-14 :؛ الياده .)410-406 :1388 ،در شاهنامه نيز پرورش زال
بر ستيغ كوه البرز (فردوسي )167-166/1 :1366 ،ميتواند نمادي از آيين عرو نزد شمنها باشد
زيرا كوه هرئيتي يا البرز نزد ايرانيان باستان ،مهمترين مركز كيهاني به شمار ميآمد كه
پيونددهندة انسانها با عالم خدايان بود (اتوني و همكاران 1397 ،ب.)112-110 :
 -6پیوند و ارتباط رستم با خورشید
در دوران كهنسنگي ،ظاهراً آسمان نخستين تصوّر از ملکوت را در ذهن انسان پديد آورده
بود .اين امر باعث شد مردم در مناطق مختلف جهان شرو به تشیخّص بخشیيدن بیه آسیمان
كنند و خدايي متعالي از او سازند (آرمسترانگ .)13-14 :1397 ،با هذر ايیام ،میردم دريافتنید كیه
خداي آسمان از آنان خيلي دور است و نميتواند نيازهیاي بيشیمار میذهبي و اقتصاديشیان را
برآورده كند ،به همين دليل خداي آسمانِ اعال ،خدايي بيکاره تلقّي هرديید و خويشیکاريهاي
او به ديگر نيروهاي مذهبي محوّل شد (الياده.)62-81 :1389 ،
به نظر ميرسد از جمله قديميترين خیدايان كیه در عصیر پارينهسینگي ،خويشیکاريهاي
خداي آسمان را از آنِ خود ساخت ،خورشيد بیود« .در اليیههاي كهینِ فرهنگهیاي ابتیدايي،
حركتِ انتقال صفات و متعلّقات خداي سماوي به الوهيت خورشيدي و نيز پيونید و آميختگیي
ذات اعظم با خداي خورشيدي ،نمايان است» (همیان .)136 :برخیي اقیوامِ بسیيار كهین در ايین
َسیبي نيیز ميیان آن دو
انتقالِ صفات و خويشکاريهاي خداي آسمان به خورشیيد ،رابطیهاي ن َ
برقرار ساختند و خورشيد را فرزند خداي آسمان قلمداد كردند (همیان)؛ براي نمونه :در اسیاطير
يونان ،آپولون – خدايِ خورشيد ، -پسر زئوس ،خداي آسیمان ،بیود (هميلتیون )36 :1376 ،و در
اساطير مصر ،خورشيد ،چشم راست حیورس ،خیداي آسیمان -كیه در پيکیرة شیاهيني تصیور
ميشد و در آغاز ،خدايِ مردمان شکارچي بود -به شمار ميآمد (ايونا 15 :1385 ،و .)27-25
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در اديان كهن ايراني ،خورشيد از جمله خدايان پيشازرتشتي بود كیه بیه ماننید بسیياري از
اقوام باستاني از جايهاهي ويژه برخوردار بود و حتا بیا ديینآوري زرتشیت و محیوِ بسیياري از
خدايان كهن ارزش خود را از دست نداد و هنوز مورد احترام واقع ميشید؛ بیه هونیهاي كیه در
اوستا ،يشتي به نام «خورشيد» وجود دارد كه در آن به سیتايش خورشیيد پرداختیه ميشیود.
(يشتها .)315-311 :1377 /1 ،در تاريخ اديانِ ايراني« ،هر چند ايزد مهر ،غير از خورشيد اسیت و
اين مسأله به خوبي از خودِ اوستا برميآيد ،ولي از زمان قديم اين دو به هم مشتبه شیده ،چیه
استرابون مينويسد كه ايرانيان ،خورشيد را به اسم مهر ميستايند .به مناسیبت نزديیک بیودنِ
اين دو با هم و بهتدريد يکي پنداشته شدن آنان ،در اوستا غالباً از مهر صحبت شده و خورشيد
به درجة دوم نزول كرده است» (همان.)307 :
در شاهنامة فردوسي هر چند به طور مستقيم از كيش رستم سخني به ميان نيامیده اسیت
ولي ابياتي وجود دارد كه اين ظنّ را در خواننده برميانگيزاند كه او و زال پيوندي بیا خورشیيد
دارند و احتماالً بر كيشِ خورشيدپرستي بودهاند .رستم در شاهنامه بارهیا نیام خداونید هیور و
خورشيد را بر زبان ميآورد و از او ياري ميطلبد:
و هییییر يییییار باشیییید خداونیییید هییییور

دهییید میییر میییرا اختیییر نيیییک زور ...
(فردوسي)41 /2 :1369 ،

رستم همي هفت كاي پیاک دادار هیور
همیییي بينیییي ايییین پیییاک جیییانِ میییرا

فزاينییییییدة دانییییییش و فییییییرّ و زور
تیییییوان میییییرا ،هیییییم روان میییییرا
(همان)411 /5 :1375 ،

هم چنين او در نبرد ايرانيان با تورانيان ،هنگام مالقات با پيران ويسه ،درود خورشيدِ
روشنروان را به پيران ميفرستد:
بیییدو هفیییت رسیییتم كیییه اي پهلیییوان

درودت ز خورشییییییيدِ روشیییییینروان
(همان)206/3 :1371 ،

رستم در هفتخان و ديدارش با زن جادو ،از خداوند مهر كه ايرانيان در مواردي آن را با
خورشيد يکي مي انگاشتند (دربارة نزديک بودن و يکي پنداشتن خورشيد و مهر ،در سطور باال
توضيح داده شد :يشتها307 /1 :1377 ،؛ زنر )163 :174 ،ياد ميكند و همين امر موجب تغيير
چهرة زن جادو به عجوزهاي پير و نازيبا ميشد:
رستم يکي طاس مي بیر كفیش بیر نهیاد
چیییییییو آواز داد از خداونییییییید مهیییییییر

ز دادار نيکیییییيدهش كیییییرد يیییییاد
دهرهونیییهتر هشیییت جیییادو بیییه چهیییر
(همان)31-30 /2 :
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شايد يکي از بحثبرانگيزترين ابيات شاهنامه در اين مورد كه ما را به پيوند زال با خورشيد
– و احتما ًال ياري جستن از آن – راهنمايي ميكند ،آنجايي است كه اسفنديار در نبرد با
ن او به سوي خورشيد دارد:
رستم ،اشارهاي به دست يازيد ِ
شییینيدم كیییه دسیییتانِ جادوپرسیییت

بییه هنگییام يییازد بییه خورشییيد دسییت
(همان)406 :

عالوه بر استنباطي كه از متن شاهنامه مبني بر پيونید رسیتم و زال بیا خورشیيد ميشیود،
داليل بيرون از متن كه مبتني بر اطالعات تاريخي است نيز اين فرضيه را قوّت ميبخشد؛ زيیرا
بنا بر هزارش مورخين ،سکاها عناصر طبيعت را پرستش ميكردند و بیراي هیر يیک از مظیاهر
طبيعت معتقد به خدايي جداهانه بودند (براي اطال از نام ايین خیدايان :ويیدنگرن229- :1377 ،
 )231و تيییرهاي از آنهییا ،يعنییي ماسییاژتهییا ،هليییوس (خییداي خورشییيد) را ميپرسییتيدند
(.)Jacobson, 1995:54
با توجه به توضيحات باال ،از آنجا كه خورشيد جیزءِ قیديميترين خیدايان بشیر بیه شیمار
ميآمده و در عصر پارينهسنگي و شکار پرستش ميشده است ،پيوند رستم و زال با خورشیيد–
و شايد پرستش آن -بيارتباط با عصر پارينهسنگي و شکار نيست و ميتواند شاهدي ديگیر بیه
قدمتِ اسطورة رستم و ارتباط آن با عصر شکارهري باشد.
نتیجهگیري
دورة شکارهري بشر يکي از طوالنيترين و در عين حال تأثيرهیذارترين ادوار تیاريخ اسیت.
در اين دوره ،انسانهايي جنگجو زندهي ميكردند كه در نبردي دائمیي بیا حيوانیات بیه سیر
ميبردند و بعدها تبديل به چهرههايي اساطيري شدند .شايد بتوان اين فرضیيه را مطیرح كیرد
كه رستم دستان ،پهلواني مربوط به عصر شکارهري بوده است كه در فراز و فرودِ ادوار تیاريخيِ
بشر و با تغيير و تحوالتي خود را به حماسههاي پهلیواني پارسیي رسیانده اسیت .بیا توجیه بیه
شواهد و داليل زير كه رهههايي از عصر شیکارهري را بیه نمیايش ميهذارنید ميتیوان در پیي
اثبات اين فرضيه برآمد:
بيشترِ نبردها و جنگهاي رستم ،با حيوانات يا موجوداتي اهريمنیي اسیت كیه در سیان و
سيماي حيوانات ظاهر ميشوند و ميتوان بر آن بود كه يکي از مهمتیرين ويژهيهیاي رسیتم،
شکارهري اوست.
ببر بيان پوشيِ رستم ،يادهاري از پوشش عصر شکارهري است كیه میردم آن عصیر جامیة
خود را از پوست حيوانات تهيه ميكردند.
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هرزوري رستم كه يکي از خصايص رزمي اوست ،يادآور استفادة مردم عصر شکار از هرز در
شکار حيوانات است.
رستم به مانندِ انسانهاي عصر شکار رابطهاي صميمي ،نزديک و عرفاني با برخي حيوانیات
چون رخش و سيمرغ دارد و حتا با آنان نيز سخن ميهويد.
شمنها در اصل متعلق به عصر شکارهري هسیتند و زال پیدر رسیتم نيیز در شیاهنامه در
كسوت يک شمن ظاهر ميشود.
ظاهراً يکي از مهمترين خدايان عصر شکارهري خورشيد بوده است و مهرپرستي رستم نيیز
يادآور زندهي او در عصر شکارهري است.
پينوش ها
 .1در اساطير يونان ،اوريستيوس به هراكلا فرمان ميدهد تا پوست شير نيما را برايش بياورد .هراكلا،
شير را در غاري خفه ميكند و پوست آن را ميكَند و بر تن ميكُند( .روزنبر .)79-78 :1380 ،
 .2بعدها منظومهاي به تقليد از منظومة ببر بيان به نام «پتياره» ساخته شده است (غفوري. )80 :1393 ،
 .3هر چند خالقيمطلق ،اين ابيات را در متن شاهنامه مصحَّح خود نياورده و فقط دو بيت اول را در
پينويا و به نقل از دستنويا كتابخانة ملي پاريا و دستنويا دارالکتب قاهره آورده است (فردوسي،
 ،)334 :1366ولي بهمن سركاراتي در مقالهاي با عنوان «هرز نيايِ رستم» معتقد است كه اين ابيات از جمله
ابيات اصيل شاهنامه است كه به اشتباه توسط مصححين شاهنامه چاپ مسکو حذف هرديده است (سركاراتي،
.)321-328 :1354
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چکیده
مالياتها در شاهنامه بهعنوان مهمترين منابع درآمدي از شاخصههاي اساسي در تأمين
بودجههاي نظامي ،مخار سپاهيان و ساير هزينههاي دولت بهشمار ميآيند و ضامن حفظ و
بقاي ساختار امنيتي ،سياسي و اقتصادي كشورند .بهترين مشوقهاي مالياتي در شاهنامه،
تمركز بر دريافتهاي اصولي و عادالنه مالياتها از مردم است؛ از اينروي ،بخش مهمي از
قوانين و سياستهاي پيشهيرانه شاهان به ساختارهاي مالياتي و همچنين تالش آنان در
جهت حذف يا كاهش موانع و چالشهاي فراروي اخذ ماليات (بهويژه بيعدالتي در
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كنار سياستهاي وامدهي كه موجب ثبات اقتصادي ،هردش مالي و پولي و توزيع عادالنه
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مساحت كردن زمينها ،تعيين ترتيب زماني معين در پرداختها ،شاخصهذاري دقيق
نرخهاي مالياتي ،معافيتهاي مالياتي ،قسطبندي ،فرصتدهي براي وصول مالياتهاي
عقبافتاده ،هماردن مأموران مخفي و اطالعاتي ،نظارت شخصي ،ايجاد دفاتر دولتي و تدوين
نسخههاي دقيق و قانوني و نيز تعيين مجازاتهاي بسيار شديد ،هامي در جهت تحقق عدالت
مالياتي و شفافيت دقيق آن براي دولت محسوب ميهردد كه در نهايت ،هم به سود مردم و
هم شاه و كشور تمام ميشود.
کلید واژگان :ماليات ،اصالحات مالياتي ،تخلفات مالياتي ،بخشودهي مالياتي ،وامدهي،
شاهنامة فردوسي.
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مقدمه
در شاهنامه تا پيش از دوره ساساني هيچ اشاره واضحي در مورد دريافت خرا از مردم
عادي (زارعتكننده /باغدار) از سوي شاهان «ايراني» ديده نميشود؛ بنابراين نخستين كا در
اينباره مشخص نيست؛ اما به هزارش نهايهاالرب ،الکامل و تجارباالمم ،كهنترين اشاره
اساطيري پيرامون نظام مالياتي و دريافت خرا به جمشيد بازميهردد كه يکي از مُهرهاي
چهارهانهاش با عنوان «العماره /آبادي» ،مربوط به امور خرا و هرفتن اموال بود (نويري:1367 ،
148 /10؛ ابناثير68 /1 :1383 ،؛ مسکويه رازي .)51 /1 :1389 ،در برخي منابع هم ضحاک نخستين
كا دانسته شده كه باژ را پايه هذارد ،درم به نام خود زد و دهيک را قانون كرد (ابناثير:1383 ،

79 /1؛ طبري137 /1 :1383 ،؛ ثعالبي21 :1368 ،؛ مسکويه رازي52 /1 :1389 ،؛ نويري.)149 /10 :1367 ،
براساس شاهنامه نيز شايد بتوان مصر «بريشان ببخشيد سود و زيان» (فردوسي)26 /1 :1398 ،
را درواقع ،بخشيدن ماليات توسط ضحاک پا از كشتن پدرش مرداس و نشستناش بر تخت
تازيان دانست؛ در مقابل ،در تاريخ قم آمده« :و چنين هويند اول كسي كه بر زمين عشر نهاد
كيقباد بود» (قمي .)180 :1361 ،وضع خرا بر رعايا در زمان زو طهماسپ (داراب هرمزديار:1922 ،
 )423 /2و تشکيل ديوانهاي حکومتي و تنظيم حسابداري و ماليات و دريافت خرا براي
نخستينبار از سوي لهراسپ (جهشياري31 -30 :1430 ،؛ همو )29 :1343 ،از ديگر موارد بهشمار
ميآيند؛ با اين حال ،مهمترين اشارات در اينباره چه در شاهنامه و چه ساير منابع ،اشاره به
انديشهها و سياست هاي قباد و در ادامه ،اقدامات اجرايي پسرش انوشيروان است كه در اين
بخش از اقتصاد كشور رخ ميدهد.
دريافتهاي مالياتي در شاهنامه از مهمترين منابع و روشهاي كسب درآمد و تثبيت
بودجه دولتها ،حفظ امنيت مالي كشور  ،ارزيابي هرچه بهتر سيستم اقتصادي و توزيع عادالنه
درآمدها محسوب ميشوند و از اينروي دريافت آنها براي دولتها بسيار داراي اهميت است.
داليل هوناهون دريافت ماليات در شاهنامه ،نشاندهنده ارتباط مستقيم و چندسويه ،ميان
تأثير دريافت عادالنه ماليات بهويژه از بخش كشاورزي ،با تأمين هزينههاي نظامي و پرداخت
حقوق سپاهيان ،حفظ امنيت كشور ،استواري بنيان شاهي ،اقتصاد و آباداني است كه به شکل
ارتباطي سلسلهوار بارها در منابع مختلف مورد توجه قرار هرفته؛ همچنانكه بنابر اشاره
دينكرد سوم ،عدم بودجه و داراييهاي كافي براي دستگاه حکومتي كه از منبع مالياتها
تأمين ميشود ،سبب آشوبي سلسلهوار در نهاد دولت خواهد هشت (كتاب سوم دينكرد/2 :1384 ،
 .)79در غررالسير نيز از زبان اردشير آمده« :خرا ستون كشور است كه با داد افزايش هيرد و
از ستم كاهش» (ثعالبي .)484 :1368 ،رابطه آباداني و دريافت عادالنه ماليات در وصيت شاپورِ
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اردشير به فرزندش به نقل از الوزراء و الکتّاب (جهشياري36 :1430 ،؛ همو )33 :1343 ،و تأثير ستم
بر مردم و بيرغبتي آنان و كم شدن خرا و بودجه دولت از ديدهاه منوچهر (طبري/1 :1383 ،
 )292شکلي از همين ارتباط چندسويه است كه در توصيه موبدان ،خطاب به بهرامِ بهرام و از
زبان انوشيروان بهنقل از مرو الذهب هم ديده ميشود (مسعودي 248 /1 :1382 ،و  .)264اهميت
تأمين نياز مالي براي سپاه و تأثير آن بر مقوله امنيت كه بسته به خزانه شاه و خزانه شاه هم
بسته به ميزان و چگونگي دريافت مالياتهاست ،از جمله مهمترين نگرشهاي شاهان شاهنامه
هم بهشمار ميآيد كه در اين بيت بهروشني قابل دريافت است« :چو بيهند باشي نپايد سپاه/
تو را زيردستان نخوانند شاه» (فردوسي .)1051 /4 :1398 ،اردشير هم در اندرز خود با ايرانيان بر
لزوم پرداخت خرا چنين تأكيد ميكند:
مگییر آنچه آيییید شما را فییزون
ز دهيک كه من بستدم پيش ازين
همي از پییي سود بییردم به كیار

بيییارد سییوي هند مییا رهنمون
ز باژ آنچه كم بود ،اهر بيش ازين

به در داشتن لشکییییر بيشمییار
(فردوسي)390 /3 :1398 ،

از اين روي ،شاپور اول بهمحض بر تخت نشستن ،در مورد لزوم دريافت ماليات براي تأمين
هزينههاي سپاه چنين ميهويد« :درم ،تا به لشکر دهم اندكي» (همان .)401 :بر اين اساس،
تأكيد بسيار شاهان شاهنامه مبني بر ارتباط ميان دريافت خرا با عدالت ،آباداني ،تأمين
مخار سپاهيان ،امنيت اجتماعي و ملي و درنهايت ،پايداري دولت و شاه از همينجا نشأت
ميهيرد« :نهاديم بر روي هيتي خرا  /هزيت درخت از پي تختوتا » (همان .)626 /4 :اين
ارتباطِ مهم سياسي -اقتصادي در منابع ديگر نيز ديده ميشود (نويري202 /10 :1367 ،؛ مسکويه
رازي.)173 /1 :1389 ،
بر اين اساس و برطبق يک بررسي كلي در تمامي متن شاهنامه ،سياست شاهان در لزوم
پرداخت ماليات ،عموماً به داليلي چون «امنيت اقتصادي و تأمين مخار سپاه و هزينههاي
دولت»« ،سرمايههذاري در امور زيربنايي و آباداني» و «كاهش فاصله طبقاتي» هزارش شده
است .انوا ماليات نيز شامل «ماليات سرانه (هزيت)»« ،ماليات ارضي /زمينهاي كشاورزي و
باغها (خرا  /خرا )»« ،ماليات نظام آبياري» « ،ماليات و عوارض همركي از تجار و بازرهانان
(جهت تأمين امنيت)»« ،ماليات آيين»  1و «ماليات پيروان مذاهب ديگر»  2ميهردد .در اين
ميان ،بيش ترين سهم از درآمدهاي مالياتي مربوط به ماليات ارضي (زمينهاي كشاورزي)
است كه بهصورت جنسي  3و نقدي از مردم دريافت و در دفاتر مشخصي به همراه ديگر
مالياتها زير نظر ديوان خرا ثبت ميشود كه اشارات شاهنامه به خوبي آن را تأييد ميكند؛
مسؤوليت هردآوري مالياتها نيز در شاهنامه ابتدا زير نظر زمامداران هر ناحيه و سپاتر در
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ال واضح ،توسط كارهزاران مالياتي هردآوري و يکجا به خزانه
دوره ساساني با اشارهاي كام ً
واريز ميشود 4 .محل مصرف مالياتهاي دريافتي هم برحسب نياز زماني و نظر شاه ،متغير
است كه بر مبناي بررسيهاي انجامشده به ترتيب اهميت شامل :مخار نظامي ،پرداخت
حقوق سپاهيان و تأمين امنيت ،توسعه زيرساختهاي عمراني و هسترش آبادانيها ،مخار
دربار ،پرداخت مساعدتها و ...ميهردد.

پیشینۀ پژوهش :تنها پژوهشهاي مربوط به شاهنامه در اينباره پاياننامه بررسي مسائل
اقتصادي در شاهنامه (هاجر اميري كلهجويي )1392 ،است كه البته در آن به ماليات ارضي و
ماليات سرانه تنها بهعنوان منابع درآمدي دولت نگاهي شده؛ كتاب سنجش منابع تاريخي
شاهنامه در پادشاهي خسروانوشيروان (فرزين غفوري )1397 ،هم ديگر پژوهشي است كه در آن
به بررسي و مطالعه تطبيقي منابع ،پيرامون اصالحات مالياتي انوشيروان پرداخته شده؛ از اين
روي در اين زمينه ،تنها ميتوان به برخي پژوهشهاي تاريخي اشاره نمود :اصالحات
خسروانوشيروان)Rubin,1995( ،؛ تاريخ اقتصاد دولت ساساني (آلتهايم و استيل)1382 ،؛ نگاهي
ديگر به اصالحات مالياتي ساسانيان در دوره خسروانوشيروان( ،حسين بادامچي و مريم غالمي،
)1392؛ برآورد درآمدهاي مالياتي دولت ساساني( ،حسنعلي عرب و حسين صادقي )1392 ،و بررسي
نظام مالياتي ساساني و اصالحات مالي خسروانوشيروان( ،علياصغر ميرزايي .)1394 ،مقاله پيش
رو ،افزونبر بررسي موضو ماليات و نقاط ضعف و قوت آن و نيز سياستهاي شاهان شاهنامه
در اين زمينه ،نگاهي هم به جنبههاي حقوقي ،قانوني و جزايي ناشي از رسم دريافت ماليات و
همچنين سياستهاي وامدهي در تمامي متن شاهنامه داشته است كه در چند مورد مهم قابل
ارزيابياند .1 :اجراي عادالنه و صحيح نظام مالياتي؛  .2جلوهيري از تخلفات مالياتي؛ .3
معافيتها و بخشودهيهاي مالياتي؛  .4اعطاي وام و مساعدت در بازپرداخت آن.
الزم به توضيح است ضمن آنكه نگارنده در مواقع لزوم از تصحيحها و شرحهاي معتبر
شاهنامه بهره برده ،اما تصحيح جالل خالقي مطلق (چهارجلدي نشر سخن) را مبناي كار قرار
داده است.
 -1اجراي عادالنه و صحیح نظام مالیاتي
دوام و تثبيت قدرت شاهي بر پايه اقتصادي سالم و عادالنه ،ايجاد قوانين درست و نظارت-
هايي قاعدهمند و اصولي امکانپذير ميشود و هرهونه تبعيض و ستم بر مردم ،ضعف،
ناكارآمدي و فساد در سيستم مالياتي و دريافتها ،بنا بر اشارات صريح شاهان شاهنامه ،امنيت
اقتصادي ،اجتماعي و ملي را با خطر مواجه خواهد ساخت .در اين راستا بهرهمندي از يک نظام
مالياتي كارآمد ،اصالح قوانين و مقررات مالياتي ،شفافيت و انصاف مالي ،نظارت و بازرسي در
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راستاي بهبود سيستم مالياتي و اصالح فرآيندهاي نادرست در اخذ ماليات ،سبب كاهش فرار
مالياتي و جلوهيري از اختالل در سيستم دريافتها ميشود؛ اين در حالي است كه پيش از
انديشة اصالحات مالياتي قباد و ادامه و اجراي آن از سوي انوشيروان ،نظام مالياتي به شکلي
قاعدهمند و منظم اداره نميشد و اين امکان وجود داشت كه زمينداران بزر و كارهزاران
مالياتي ،شفافيتي در ميزان دريافتيها ارائه ندهند و درنتيجه ،ميزان درآمد واقعي دولت از اين
راه چندان مشخص نباشد و تخلفات مالي بسياري هم صورت هيرد؛ از طرفي ،اين بينظميها
و دريافتهاي خار از قاعده و قانون سبب ميشد تا مالکان بزر و اشراف با اختصا،
امتيازات خا ،از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي كنند؛ در مرو الذهب به شکل مفصلي به
اين معضل در زمان بهرامِ بهرام اشاره شده كه نشان ميدهد ،وزيران براي رعايت حال خاصان
پادشاه ،مالياتي از ايشان مطالبه نميكردند و درنتيجه ،مملکت رو به ويراني نهاد و آبادانيها
كاهش يافت (مسعودي .)246 /1 :1382 ،به هزارش طبري نيز علت اصلي اصالحات مالياتي
انوشيروان ،جلوهيري از نامديريتي در تنظيم بودجه كشور ،وجود منابع مالي كافي در خزانه
شاهي جهت حفظ اقتدار سياسي -نظامي و امنيت ملي ،و نيز وابستگي مستقيم زمينداران
بزر به شاه دانسته شده (طبري)702 /2 :1362 ،؛ به همينجهت است كه پيگولوسکايا عقيده
دارد اصالحات مالياتي جديد به سود زمينداران متوسط (دهقانان) و با هدف استحکام
پايههاي دولت و دربار وضع هرديده بود (پيگولوسکايا .)456 :1372 ،بهويژه آنكه تصرف بخش
زيادي از مالياتها توسط فئودالهاي بزر موجبات ناخرسندي شاه را فراهم نموده بود
(كولسنيکف .)112 :1357 ،با اين وصف ،نياز بود تا كارهزاران شاهي ،عهدهدار دريافت ماليات
ال قانوني صورت پذيرد؛ جداي از
تمامي اراضي هردند تا نظارتها و عملکردها به شکلي كام ً
داليل يادشده ،در برخي منابع ديگر ازجمله تجارباالمم و نهايهاالرب ،كاهش ستم و رند بار
خرا بر مردم ،دليل اصلي اين اصالحات عنوان شده (مسکويه رازي178 /1 :1389 ،؛ نويري،1367 ،
 )202 /10كه اين خود بيانگر ظلم بسياري است كه از طريق دريافت ماليات بر مردم تحميل
ميشد؛ بهويژه آنكه به دليل سنت واهذاري زمينها (اقطا  /تيول) ،مالکان بزر  ،با دهقانان
مرتبط بوده و شخص ًا مالياتها را دريافت ميكردند؛ بنابراين به دليل عدم نظارت مستقيم
دولت ،ستم فراواني هم به روستاييان وارد ميآمد .در كنار داليل يادشده ،آشفتگيها و
دهرهونيهاي اجتماعي در پي ماجراي مزدک و تالش براي تسلط بر اوضا اجتماعي و كاهش
ناآراميها و نارضايتيها از مهم ترين داليل انوشيروان براي اصالحات مالياتي عنوان شده است؛
به باور روبين ،شورش مزدكيان بهانه و فرصت الزم را براي مبارزه شاه با ساختارهاي اشرافي و
چيرهي بر آنها فراهم آورد ( .)Rubin, 1995: 228غفوري نيز در اينباره مينويسد« :هرچند
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جنبش يادشده شکست خورد ،اما دولت ساساني به انجام اصالحات مالياتي با هدف كاهش
فشار بر مردم و ايجاد يک درآمد ثابت براي خزانه متقاعد شده بود» (غفوري.)64 :1397 ،
به هر روي ،آنچه در اينباره از شاهنامه برداشت ميشود ،وجود نقاط ضعف و چالشهاي
سيستم مالياتيِ پيش از قباد است كه منجر به انديشه اصالحات در زمان او و ادامه و انجام آن
از سوي انوشيروان ميهردد .در اين راستا و بنابر هزارش شاهنامه ،انوشيروان پا از بر تخت
نشستن براي جلب رضايت عمومي جامعه ،ايجاد شفافيت و فراهم نمودن بودجهاي ثابت براي
خزانه دولت ،دست به اصالح قوانين مالياتي  5ميزند كه به ترتيب ابيات مطرحشده در
شاهنامه از اين قرارند .1 :بخشش خرا دهيک؛  .2مشخص نمودن خرا ميوههاي رسيده
بهصورت نقدي ،و كم كردن فشار مالياتي بر كشاورزان؛  .3معافيت مالياتي محصوالت
خردادماه و محصوالتي كه دچار آفت و خشکسالي شدهاند؛  .4تعيين ماليات سرانه از چهار تا
ده درهم؛  . 5تنظيم سيستم و دفاتر مالياتي دقيق؛  .6هماردن ناظران و كارآهاهان مخفي براي
نظارت بر كار ماليات؛  .7قسطبندي مالياتها و اعطاي فرصت به كساني كه توانايي پرداخت
سر موعد را نداشتند (فردوسي.)627 -624 /4 :1398 ،
اصالحات مالياتي انوشيروان ،منجر به ثبات و شفافيت درآمدهاي مالياتي و عمل براساس
چارچوبهاي قانوني ،كاهش خودسريها و بيعدالتيها در دريافت خرا و رعايت عدالت و
تأمين رفاه نسبي كشاورزان و زمينداران كوچک و باغداران ميهردد كه تمامي اينها منجر به
رونق اقتصادي و سازماندهي امور مالياتي و تحوالتي بنيادين در ساختار حکومت ساساني
ميشود .از سويي ،ترتيب اخذ ماليات ،شکلي نوينتر به خود هرفته و قوانين جديد با قاعده و
روش منظم در اينباره ،وضع و سازماندهي ميهردند و ديوانهاي اداري و دفاتر مالياتي كه
خود نشانهر ساماندهي دقيق و اصولي براي منابع مالي دولتاند توسعه مييابند؛ بر اين
اساس و بهطور كلي ،اشکاالت و در ادامه ،اصالحات و سياستهاي مالياتي شاهان شاهنامه در
چند محور مهم قابل برداشت و بررسياند كه عبارتند از:
 -1 -1روش مقاسمه و سهم دول

از میزان محصوالت:

نخستين اشاره شاهنامه در پادشاهي انوشيروان به سيستم دريافتهاي مالياتي كه در
بسياري منابع هم از آن ياد شده ،استفاده از روش «مقاسمه» (دريافت ماليات براساس ميزان
آباداني و مقدار محصول زراعي) در ميان شاهان پيشين است كه بر مبناي آن ،شاهان در
ميزان محصول مردم با آنها شريک بودند« :بجستند بهره زِ كشت و دُرود» (فردوسي/4 :1398 ،

 .)624به بيان مسعودي در التنبيه و االشراف نيز بر مبناي روش مقاسمه ،محصول برداشتي
ميان شاه و زارعتكننده ،و يا باغدار تقسيم ميشد (مسعودي)95 :1389 ،؛ جهشياري نيز در اين-
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س علي ثِمارِهم و غَالّتِهم:
باره آورده است « :و كان ملوکُ فارسَ ،قبل أَنوشِروان ،يُقاسمونَ النّا َ
پيش از انوشيروان ،پادشاهان ايران در درآمد محصول ميوه و غلة مردم با ايشان شريک بودند»
(جهشياري34 :1430 ،؛ همو .)31 :1343 ،استفاده از اين روش در صورهاالرض هم ديده ميشود
(ابن حوقل303 /2 :1939 ،؛ همو .)70 :1366 ،به هزارش طبري ميزان دريافتيها در اين روش از
يک منطقه به منطقه ديگر به نسبت آبادي و آبهيري (طبري )702 -701 /2 :1362 ،و به هفتة
دينوري ،بر مبناي نزديکي زمين هاي كشاورزي به شهرها و فراواني و خوبي محصول متفاوت
بوده است (دينوري.)100 :1364 ،
آنچه از اشارات موجود در شاهنامه و منابع ديگر برميآيد اين است كه «مقاسمه» و
روشهاي پيشين و بهطور كلي نبود نظارت و قواعد مناسب مالياتي مشکالت زيادي را بههمراه
داشت؛ از آنجمله« :بينظميها و تفاوتهاي بيشمار در ميزان و مقدار دريافت مالياتها و
نارضايتي رعيت» (ابن بلخي« ،)93 :1385 ،متروک ماندن اراضي تحت كشت و تغيير مقدار عوايد
واصله به خزانه» (دياكونوف« ،)453 :1346 ،عدم وصول خراجي ثابت» (فراي ،)365 :1377 ،و نيز
«عدم تناسب ماليات با درآمد و برداشت محصول مالياتدهندهان»« ،روش پرداخت نامناسب
و ناعادالنه»« ،امکان خرابي محصول»« ،نبود فرصت كافي براي پرداخت»« ،دريافت ماليات
مستقيم از روستاييان توسط زمينداران و مالکان بزر »« ،استفاده زمينداران بزر از
امتيازات خا« ،»،فرار مالياتي برخي زمينداران بزر با پرداخت رشوه»« ،عدم ارسال تمامي
مالياتهاي اخذ شده توسط كارهزاران مالياتي به خزانه دولت» و «ارتباط ميزان محصوالت با
خشکساليها» كه به اشاره شاهنامه ،معافيتها هم به همين خشکساليهاي بيموقع صورت
ميهرفت؛ چراكه خشکساليها ،ميزان بارندهيها و ساير موارد در نو و مقدار محصول
برداشتي تأثيرهذار بودند و در روش «مقاسمه» و ماليات براساس محصول ،ممکن بود كه به
كشاورزان فشار وارد شود و ماليات با توجه به عوامل طبيعي و بدون توجه به مقدار زراعت از
روي عدل و انصاف دريافت نشود .همه اين موارد سبب كاهش ميزان رضايت زمينداران و
باغداران و درنتيجه عدم تمايل آنان به ادامه كار و افزايش خرابيها و كاهش آبادانيها ميشد
كه اين چرخه ،بنابر اشارات شاهان شاهنامه ،درنهايت ،بر ميزان دخل و خر دولت و مخار
سپاهيان و كاهش امنيت اجتماعي و ملي و قدرت سياسي تأثير ميهذاشت .بر اين اساس،
تصميم قباد و تالش انوشيروان مبني بر تغيير و جايهزيني اين روش به شيوه جديدتر ،منجر
به سازماندهي مالياتي براساس روش «مقاطعه» شد كه در آن دريافت ماليات براساس
مساحت زمين و در نظر هرفتن نو محصوالت و حاصلخيزي زمينها ،برداشت حقيقي
محصول ،دريافت بهموقع ماليات و درجهبندي و قيمتهذاري محصوالت ،در نظرهرفته شد و
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بسته به كشت يا عدم كشت و در شرايط جوّي خا ،متفاوت بود و مهمتر آنكه در اين روش،
كشاورزان در استفاده از محصوالت خود پيش از پرداخت سهم مالياتي شاه آزاد بودند كه
اشارات آن در شاهنامه و منابع ديگر بهروشني ديده ميشود (فردوسي625 -624 /4 :1398 ،؛
طبري702 -701 /2 :1362 ،؛ ابن حوقل304 /2 :1939 ،؛ همو71 :1366 ،؛ ابن اثير527 /2 :1383 ،؛ ابن
بلخي93 :1385 ،؛ جهشياري34 :1430 ،؛ همو31 :1343 ،؛ مسعودي262 /1 :1382 ،؛ مسکويه رازي:1389 ،
175 -173 /1؛ نويري192 /10 :1367 ،؛ يعقوبي203 /1 :1382 ،؛ دينوري100 :1364 ،؛ قمي180 :1361 ،؛

آلتهايم و استيل .)4 :1382 ،اين اصالحات ،خردهكشاورزان را به زمينهاي خود بازميهرداند و آنان
ميتوانستند با دريافت كمک هاي مالي از دولت شرو به كشت مجدد كنند و در برابر بالياي
طبيعي نيز از حمايت شاه برخوردار باشند )Rubin, 1995: 254( .به اشاره شاهنامه ،انوشيروان
در ادامة انديشه پدر و رفع كاستيهاي موجود ،دستور به مساحت و بخشكردن زمينها
ميدهد:
همیییه پادشیییاهان شیییدند انجمییین

زمییين را ببخشییيد و بییر زد رسیین
(فردوسي)624 /4 :1398 ،

اشاره به مساحت دشت و كوه در برخي منابع (طبري702 /2 :1362 ،؛ مسکويه رازي/1 :1389 ،

 )173ميتواند نشانهر اين باشد كه تمامي زمينهاي شاهي ،زمينهاي بزرهان و اشراف ،آتش-
كدهها و زمينهاي خردهكشاورزان جزو اين برنامه اجرايي قرار داشت و در اينباره هيچ
استثنايي لحاظ نشده بود (ميرزايي.)115 :1394 ،
 -2 -1نبود نظم و ترتیب در دریاف هاي مالیاتي:
هام دوم اصالحات انوشيروان در تبديل روش مقاسمه به مقاطعه ،تعيين ماليات برحسب نو
محصول (نه ميزان محصول) و تبديل روش دريافت خرا از شيوه جنسي به نقدي و تعيين
تعرفههاي جديد مالياتي بود؛ البته كه در كنار دريافتهاي نقدي براي پرداخت حقوق
سپاهيان و ديگر نهادها ،خرا در قالب پرداخت جنسي نيز اهميت خود را داشت كه براي
دولت ضروري بود و بنابراين به شکلي تركيبي با ماليات نقدي همچنان ادامه يافت:
هیییزيت رز  6بیییارور شش درم
ز زيتون و از هییوز و هر ميیوهدار
ز دهبُن ،درم يک رسيدي به هند

به خرماستانبر  7همين بُد رقم
كه در مهرهان شاخ بودي به بیار
نبیودي جیزيین نيز تا سال رند
(فردوسي)625 -624 /4 :1398 ،

اشاره فردوسي در اين ابيات ،بيت قبل و چند بيت بعد ،عالوهبر مساحت كردن زمينها و
آهاهي از زمينهايي كه در آن كِشتي صورت نگرفته بود و معافيت آنها ،نشان از يک
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سرشماري عمومي از درختان انگور ،خرما ،زيتون ،هردو و ديگر ميوهها ،تعيين يک درم براي
هر ده بُن درخت در سال و نيز در نظر هرفتن افرادي كه كِشتي نميكردند و ماليات سرانه بر
آنان اِعمال ميشد دارد .هزارش طبري نيز نشان ميدهد كه انوشيروان با اين سرشماري،
افزونبر قاعده نرخهاي جديد و با موعد مقرر (سه نوبت در سال) ،خواهان نوعي نظم در اقتصاد
مالي و تنظيم بودجه كشور بود (طبري )702 /2 :1362 ،تا از خطرات تهي بودن خزانه و
پيامدهاي ناشي از آن جلوهيري شود و درآمدهايي ثابت از ماليات زمينها به خزانه واريز شود
(ميرزايي .)116 :1394 ،ابن بلخي جزئيات اين محاسبات را آورده (ابن بلخي )93 :1385 ،و هزارش
جهشياري هم از سرشماري امالک و آمارهيري درختان ميوه و خرما و دريافت خرا (يک
سوم) در سه قسط ،هر چهارماه يکبار خبر ميدهد (جهشياري35 -34 /1 :1430،؛ همو.)31 :1343 ،
تعيين نرخهاي پولي ثابت و مشخص بر ماليات زمينهاي كشاورزي با توجه به ميزان
محصوالت و نو آنها و با شيوه اي كارآمد و اصولي اين امکان را براي دولت فراهم ميساخت
تا درآمدها و هزينههاي بودجه را بهتر و دقيقتر پيشبيني و ارزيابي كند (.)Rubin, 1995: 261
 -3 -1سهیک یا چهاریک بودن سهم شاهان پیشین از محصوالت:
شاهان پيشين در هر جاه ،مرتبه و قدرتي كه بودند همگي از زمينهاي كشاورزي و
محصوالت از سه تا چهار يک بهره ميهرفتند .سهم دولت در اندازههاي يکسوم تا يکششم
محصول و بسته به آبادي (طبري ،)702 -701 /2 :1362 ،نصف تا يکدهم محصول (دينوري:1364 ،
 )100و يکسوم و حداقل يکششم و به همان ميزان ،هرفتن حق آبياري و مسکن (جهشياري،
34 :1430؛ همو )31 :1343 ،هزارش شده است .به بيان شاهنامه ،انديشه قباد در راستاي اصالح و
عدالت مالياتي و كاهش سهم دولت به دهيک و حتا كمتر از آن از سوي جانشين او ادامه مي-
يابد .مساحت كردن زمينها و تعيين شيوهها و تعرفههاي جديد مالياتي ،مهمترين اقدامات و
اصالحات انوشيروان دراين رابطه بهشمار ميآيند:
سهيک بود هر چییاريک بهییرِ شیاه
ز دهيک بییییر آن بُیید كه كمتر كند
زمیییانه نیییدادش بییر آنبر درنگ
به كسري رسيیید آن سییزاوارتیا

قبیییییاد آمییییید و دهيک آورد راه
بکیییوشد كه كهتر چییو مهتیر كند
به دريیییا با ايمن مشو بر نهنگ!
ببخشيد بییر جییاي دهيک خیرا
(فردوسي)624 /4 :1398 ،

 -4 -1نبود امکان و حق استفاده از محصول پیش از ارزیابي کارگزاران و پرداخ
سهم شاه:
از ديگر مشکال ت مهم اجرايي در سيستم مالياتي پيش از اصالحات ،كوتاهيها ،تأخيرهاي
هاهوبيهاه و قانوني و غيرقانوني متصديان و زدوبندهاي هوناهون ايشان در امر جمعآوري
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مالياتها بود كه سبب ايجاد «اختالل و بينظمي در دريافتها»« ،پوسيدهي ،فساد و از ميان
رفتن بخشي از محصوالت»« ،افزايش خسارتها»« ،نداشتن اختيار عمل در زمان ،مقدار
برداشت و استفاده از محصول از سوي كشاورز و باغدار» و درنتيجه بروز نارضايتيها ميهشت
كه درنهايت ،هم به ضرر مردم و هم دولت تمام ميشد .به هزارش شاهنامه تا پيش از قباد،
امکان برداشت محصول پيش از پرداخت سهم شاه ممکن نبود و كشاورزان و باغداران تا زمان
سركشي مأموران و تعيين ميزان ماليات ،حق و جرأت برداشت محصول خود و استفاده از آن
را نداشتند:
ز شاهان هرآنکاكه بد پيش از اوي
بجستنییید بهییییره زِ كشت و درود

اهر كم بدش هیاه اهیر بيش از اوي

نه كا دست را سوي رُسته پَسییود!
(فردوسي)624 /4 :1398 ،

در مورد مصر «نه كا دست را سوي رُسته پَسود!» كه البته در دستنوياها و ساير
تصحيحها به هونههاي ديگر هم ضبط شده ،توضيحات و معاني هوناهوني ديده ميشود؛ اما در
هيچيک از شرحهاي شاهنامه ،منظور دقيق كالم شاعر بيان نشده؛ نگارنده پيش از اين در
مقالهاي با عنوان برداشتي تازه از مصر  :نه كا دست را سوي رُسته پَسود (آبانماه ،)1400
تمامي اين موارد را آورده و عنوان نموده بود كه بررسي تکتک واژههاي مصر يادشده (بر
مبناي تصحيح خالقي مطلق) ،بهروشني بيانهر اين حقيقت است كه منظور فردوسي از اين
مصر اين بوده كه :هيچيک از (مالياتدهندهان اعم از زراعتكنندهان و باغداران) تا زمان
سركشي مأموران مالياتي ،ارزيابي دقيق آنان و پرداخت سهم شاه ،امکان و جرأت برداشت
محصول خود ،استفاده و يا حتا فروش آن را نداشتند كه اين اشکال درنهايت با اصالحات
جديد انوشيروان و تعيين تعرفههاي جديد مالياتي و قيمتهذاري محصوالت رفع ميشود .اين
نظر با دقت در اشاره مجملالتواريخ (مجملالتواريخ و القصص ،)74 :1318 ،توجه به عبارت ثعالبي:
«فنحن نخاف ان تمسها :ما ميترسيم دست به آن ببريم» و بلعمي« :ما دست بدين نياريم
كردن» ،نزديکي آنها به اشاره فردوسي «نه كا دست را سوي رُسته پسود» و نيز داستاني
كه اين قانون در آن به شکل حکايتي آمده ،بهخوبي قابل دريافت است .داستاني كه براساس
آن زني به كودک خويش (در برخي منابع دخترک خويش) اجازة خوردن حتا يک انار (در
برخي منابع انگور) را نميدهد و قباد وقتي علت را از زن جويا ميشود با پاسخ تأملبرانگيز زن
روبهرو مي هردد (عدم امکان دست بردن به محصول پيش از پرداخت سهم شاه) و درنهايت
تصميم به اصالحاتي در اين زمينه ميهيرد (ثعالبي385 :1368 ،؛ ابن حوقل304 -303 /2 :1939 ،؛
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همو71 -70 :1366 ،؛ بلعمي971 /2 :1353 ،؛ هرديزي81 -80 :1363 ،؛ قمي )179 :1361 ،كه مضمون
آن درواقع ،همين مصر مورد نظر شاهنامه است.
 -5 -1تعلق خراج به محصول ناکشته:
براي حل ايرادي كه پيش از اين وجود داشت ،انوشيروان دستور ميدهد تا بر زمينهايي كه
در آنها كشتي صورت نگرفته خراجي تعلق نگيرد:
بیییه ناكشیییتهانیییدر نبیییودي سیییخن

پراهنیییده شییید رسیییمهیییاي كهییین
(فردوسي)624 /4 :1398 ،

اشاره منابع ديگر در مورد تعلق ماليات بر زمينهاي آباد ،مؤيد همين اشاره فردوسي است
(طبري702 -701 /2 :1362 ،؛ ابن حوقل304 /2 :1939 ،؛ همو71 :1366 ،؛ دينوري100 :1364 ،؛ يعقوبي،

.)203 /1 :1382
 -6 -1سخ گیري در دریاف

مالیات

يکي ديگر از مشکالت در فرآيند جمعآوري و دريافت مالياتها ،سختهيريهاي بيش از
اندازه بر مردم عادي بود كه موجبات نارضايتي آنها را فراهم ميكرد .آنچه از بررسي
سياستهاي شاهان ايراني در زمينه مالياتها دريافت ميشود اين است كه شاهان ،همواره
هشدارهايي را در اين زمينه ميدادند و سعي در پيشهيري از وقو آنها داشتند؛ براي نمونه،
شاپورِ اردشير در عهد خود به پسرش هرمز در باب عدالت مالياتي و عدم سختهيري در
دريافتيها ،و همچنين روش وصول مالياتها طي اقساط دهماهه چنين تأكيد ميكند« :چون
از خرا هزاران ،پرداخت خرا را به شتاب بخواهند ،آنان ناهزير به فروش غالت خود به هنگام
كساد بازار شوند و اين به آنان زيان ميرساند و اهر مهلت بسيار به آنان داده شود طمع
ميبندند كه از آنچه بايد بپردازند ،هرچه كمتر بدهند .پا به كارهزاران مالياتي خود دستور
بده كه خرا هر سال را در ده قسط ماهانه بستانند تا بيتالمال به حقوق خود برسد و
خرا هزار نيز فرصت داشته باشد كه بيشتاب و با مهلت آن را بپردازد»( .ثعالبي)314 :1368 ،
اين اشاره در السعاده و اإلسعاد نيز با محوريت دقت در هماشتن فردي از بزرهان مردم يا
فرماندهاي از فرماندهان لشکر بر سرزميني كه خرا آن زياد و آن زمين دوردست است و
قاطعيت بر روي خيانت و خطاي انجام شده ديده ميشود (عامري نيشابوري)299 :1336 ،؛ البته
اين روايتها در شاهنامه نيامده ،اما نکاتي كه در اين باب بيان شده ،نشاندهندة دغدغة
شاهان پيش از قباد در موضو عدالت مالياتي و قوانين منظم در اين رابطه است .در اين راستا،
بنابر نظر انوشيروان اين ميزان سهم دولت ،براي طبقات پايين جامعه سنگين بود؛ از اينروي
عالوهبر كاهش آن ،دستور قسطبندي خرا ها طي سه نوبت در سال و هر چهارماه يکبار داده
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ميشود تا از فشار بر مردم كاسته شود .از طرفي ،به كساني هم كه نميتوانند در زمان مقرر،
ماليات خود را وصول كنند فرصتي داده ميشود:
كسییي بییر كییديیییور نکیییردي سییتم
هیییزارنده بیییردي بییه ديیییوان شییییاه

ب یه سییالي بییه سییه بهییره بییود ايیین درم
ازيیین بیییاژ بهیییري بییه هییر چیییار م ییاه
(فردوسي)625 /4 :1398 ،

انوشيروان هم چنين در نامه خود به كارداران باژ و خرا مقرر ميدارد كه هر چهارماه ،يک
بهره (سهم) از اينها را با عدالت و احترام طلب كنند« :به هر چار ماهي يکي بهر ازين/
بخواهيد با دادو باآفرين» (همان .)626 ،در منابع ديگر نيز سه نوبت در سال (طبري/2 :1362 ،
 )702و (يکسوم) در اقساط سهماهه هر چهارماه يکبار (جهشياري35 -34 /1 :1430،؛ همو:1343 ،
 )31ديده ميشود.
در يک كالم ،آنچه از هزارش شاهنامه برميآيد اين است كه اصالحات مالياتي انوشيروان
در راستاي حقوق مردم و كاهش فشار بر ايشان موثر واقع شد؛ هرچند كه در دوره خسروپرويز
كارهزار شاه ،مالياتي چندبرابر هرفته بود و يکي از اتهامات شاه نيز اين بود كه فردي ستمهر را
هماشت تا بر مردم ،بقاياي خرا بيست و سي ساله را بگيرد .اين اشاره در شاهنامه همان است
كه فردوسي آورده« :ز بيچارهان خواسته بستدي» (فردوسي .)1042 /4 :1398 ،در تاريخ طبري
اين كاردار مالياتي ،فرخزاد پسر سُمَي نام دارد كه مردم را شکنجه ميداد و ستم ميكرد و
اموالشان را به ناحق ميهرفت (طبري .)766 -765 /2 :1362 ،به بيان بلعمي نيز دريافت خرا
بيستساله و سيساله ،دل مردم را نسبت به خسروپرويز تباه كرد (بلعمي .)1146 /2 :1353 ،اين
روايت با اشارهاي جزئيتر در منابع ديگر هم آمده (ثعالبي458 :1368 ،؛ نويري221 /10 :1367 ،؛
دينوري138 :1364 ،؛ قمي )180 :1361 ،و حتا براساس تجارباالمم ،سومين دليل كشته شدن
خسروپرويز همين مسأله عنوان شده است (مسکويه رازي .)231 /1 :1389 ،با اين حال
پيگولوسکايا عقيده دارد هيچ اطالعي درباره تغييرات احتمالي مالياتها در دوره خسرو دوم در
دست نيست و ترتيبي كه خسرو اول بنيان نهاد تا پايان ساسانيان ادامه يافت (پيگولوسکايا،
.)155 :1394
 -7 -1روند ناعادالنه دریاف

مالیات:

يکي از نمودهاي بيعدالتي ،دريافت ماليات از همه افراد بدون در نظرهرفتن شرايط آنان بود.
انوشيروان اين قانون را اصالح نموده و رسم دريافت ماليات سرانه را تنها از كساني كه دهقان
نبودند پايهذاري كرد؛ ماليات سرانه بنابر ميزان توانايي پرداخت و جايهاه اجتماعي ،درآمد و
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قدرت مالي افراد و با ترتيب زماني مشخص ،طي اقساط چهارماهه (در سال) از ده تا چهار
درهم دريافت ميشد تا بدينترتيب بر شهروندان ستمي روا داشته نشود:
كسي كش درم بود و دهقان نبود
بییر انییدازه از ده درم تا چهییار

نديدي غم و رندِ كشت و درود
به سییالي ازو بستیدي كیییاردار
(فردوسي)625 /4 :1398 ،

در منابع ديگر ،كموبيش و به شکل مفصلتري به ميزان ماليات سرانه بين چهار ،شش،
هشت تا دوازده درهم اشاره هرديده و به اندازه توانهري و تنگدستي از افراد مشمول اين نو
ماليات نيز نام برده شده است ( 8طبري703 /2 :1362 ،؛ دينوري100 :1364 ،؛ ابن اثير/2 :1383 ،
527؛ مسکويه رازي)175 /1 :1389 ،

 -2جلوگیري از تخلفات و جرائم مالیاتي
وقو جرائم مالياتي به اشاره شاهنامه و ساير منابع تاريخي كه عموماً از سوي كارهزاران و
اقطا داران صورت ميهيرد ،شامل تخلفاتي چون :ستمها و سختهيريهاي بيش از حد به
مردم عادي و دريافت خرا اضافه از آنان (فردوسي626 /4 :1398 ،؛ طبري704 -703 /2 :1362 ،؛
جهشياري38 :1430 ،؛ همو ،)34 :1343 ،خيانت در اموال مالياتي و كسري بودجه از اين بخش
(جهشياري37 :1430 ،؛ همو )33 :1343 ،و رشوههيري و سهلهيريهاي خار از قاعده و قانون به

توانهران و زمينداران بزر ميهردد؛ (همان) چراكه اشارات منابعي چون مرو الذهب
(مسعودي 246 /1 :1382 ،و  )248 -247و سياستنامه (خواجه نظامالملک طوسي )45 -34 :1398 ،نشان
ميدهد كه عالوهبر ستمهاي برخي عُمال شاه بر مردم ،يکي از مهمترين تخلفات مالياتي از
ناحيه اشراف و زمينداران بزر صورت ميهرفت كه اقطا و امتيازات خا ،و بخشودهيها
به آنها واهذار شده بود و بخش عمدهاي از ماليات زمينها توسط آنان دريافت ميشد و از
آنجا كه نظارت دقيق و منظمي هم از سوي دولت صورت نميهرفت ،درنتيجه ،ميزان
واريزيها به خزانه ،همواره با مشکل و كاستيهاي شديدي همراه بود .اين سياست عالوهبر
عدم شفافيت در درآمدهاي مالياتي دولت ،سبب ستمهاي بيشمار بر مردم بيچاره و فشاري
دوچندان بر ايشان ميهشت كه اين خود ،مانعي در راه تحقق عدالت مالياتي بود .كاركردهاي
شاهان شاهنامه در جايهاه يک قانونهذار  ،در چنين مواقعي اين بود كه در كنار دريافت
ماليات براي تأمين امنيت و اداره كشور با بازرسيهاي دقيق و آهاهي از چندوچون دريافت
مالياتها و نظارت بر تنظيم صورتحسابها و موارد واريزي به خزانه ،نظارت دقيقي هم بر نو
رفتار با مالياتدهندهان (مردم) داشته باشند و با اتخاذ سياستهاي تزذيلي و تنبيهي
تاحدودي از اين فشارها بکاهند.
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راهكارهاي پيشهيرانه از ارتکاب جرائم مالياتي و تالش درجهت كاهش فساد مالي كارهزاران
ي شاهنامه و ساير منابع ،نشان از توجه و اهتمام شاهان ايراني
در عهدنامههاي شاهان ساسان ِ
در راه تحقق عدالت مالياتي و كاهش جرائم در اين زمينه دارد؛ از آنجمله :حساسيت و دقت
در انتخاب كارهزاران مالياتي و مجازات شديد متخلفان و بررسي دقيق درهمدرهم خرا و
ناديده نگرفتن خطاهاي كوچک در عهدنامه خسروپرويز با فرزندش شيرويه (ابن قتيبه دينوري،
 71 -70 /1 :1406و  ،)124دقت در انتخاب كارهزاران مالياتي و زيرنظر هرفتن روش و رفتار آنها
در عهد شاپور اردشير به فرزندش به نقل از الوزراء و الکُتّاب (جهشياري36 :1430 ،؛ همو:1343 ،
 ،)34 -33سياست و رويكرد شفافسازي از طريق بازرسي و به كار هماردن جاسوسان و
مأموران مخفي -اطالعاتي (جهشياري37 :143 ،؛ همو34 :1343 ،؛ فردوسي625 /4 :1398 ،؛ مسکويه
رازي )182 /1 :1389 ،و درنهايت ،فراهم آوردن حق دادخواهي مستقيم مالياتي براي مردم
(مسکويه رازي.)182 /1 :1389 ،
در اين راستا بنابر اشارات منابع تاريخي و شاهنامه ،انوشيروان هم قوانيني در باب كاهش
تخلفات و رسيدهي به اعتراضها و دادخواهيها فراهم ميكند .هدف از اين اصالحات،
شفافيتسازي و نقش مستقيم دولت در دريافتهاي ماليات ارضي از دهقانان و حذف يا
كاهش موانع و چالشهاي فراروي اخذ ماليات ،بهويژه مبارزه با بيعدالتيهاي مالياتي و
رفتارهاي ظالمانه كارهزاران دولتي بود .با اصالحاتي كه انوشيروان انجام داد ،اشراف و مالکان
بزر  ،امکان دريافت مستقيم ماليات را از دست ميدادند و در اين ميان از ستمهاي آنان عليه
زمينداران كوچک و متوسط و روستاييان كاسته ميشد و امکان فرار و معافيتهاي مالياتي
نيز كاهش مييافت؛ از سويي مأموران مالياتي هم نميتوانستند رشوه و يا مالي بيش از مقدار
تعيينشده دريافت كنند .اين عدالت مالياتي از يکسو سبب نظاممند شدن دخلوخر دولت
و از سويي ،سبب افزايش روحيه و انگيزه مردم و رونق كشاورزي ميهشت؛ درواقع همان
ارتباط چندسويهاي كه پيش از اين بدان اشاره شد.
سياستهاي انوشيروان به اشاره شاهنامه در زمينه كاهش تخلفات بر مواردي چون هماردن
ي اطالعاتي ،نظارت شخصي ،تحقق سازماني منظم و قاعدهمند از طريق ايجاد
مأمورين مخف ِ
دفاتر دولتي و تدوين نظامنامه مالياتي ،تهية نسخهها و رونوشتهاي مالياتي ،هشدار در مورد
مجازات متخلفين و اِعمال قوانين سخت جزايي داللت دارد .بازرسيهاي روزهار انوشيروان در
مورد رفتار و روش مأمورين مالياتي و زيادهرويها و بيعدالتيهايي كه تا آن زمان در اخذ
ماليات معمول بود ،شيوهاي دقيق براي جلوهيري از تخلفات بهشمار ميآمد .بديهي است اين
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افراد ،اشخا ،مورد اعتماد و دادهري بودند تا اين امر با دقت و سالمت كاري بيشتري انجام
شود:
پراهنییییده كارآههییییان در جهیییییان

كییه تییا نيییک و بیید زو نمانیید نهییان
(فردوسي)625 /4 :1398 ،

بخش هشتم از كارنامة انوشيروان هم به تالش شاه در به كار هماردن افرادي امين و
درستكار جهت نظارت بر مالياتها ،دريافت هزارش از داوران هر منطقه ،فراهم نمودن امکان
دادخواهي مستقيم مردم ،آهاهي از ستمها و فشارهاي مالياتي ،و پيهيريهاي خود شاه در
اين رابطه اشاره دارد (مسکويه رازي .)182 /1 :1389 ،انوشيروان در ادامه ،به رسم بارعام و
رسيدهي شخصي خود و در مواقع دشوارتر ،رسيدهي هروهي از دبيران و موبدان و پيرامونيان
در مورد اعتراض به ستمهاي با خواهان و هرفتن حق مردم دادخواه از ستمهايي كه بر ايشان
در روند با خواهيها صورت هرفته تأكيد نموده است (همان).
هذشته از موارد بيانشده ،سياستهاي مالياتي ،نيازمند وجود يک نظام اداري منظم و
مشخص هم بود تا در آينده به جهت بُعد قانوني قابل بررسي و پيهيري باشد؛ در اين راستا،
اقدامات انوشيروان به هزارش شاهنامه ،شامل ايجاد دفاتر دولتي و تدوين مالياتها در چندين
نسخه به شکل هزارش و ارسال آن به عُمال ،كارداران و مهتران و دو نسخه هم در دست
هنجور و موبد موبدان ،جهت آهاهي از عملکرد مأموران و مراجعه حقوقي به آنها ،هنگام نياز
بود كه همگي در راستاي كاهش تخلفات انجام شد:
هَزيییت و خییرا آنچییه بُیید نییام بییرد
يکییي آنكییه بییر دسییت هنجییور بییود
دهییر تییا فیییرستد بییه هییر كشیییوري
سییه ديگییر كییه نزديییک موبیید برنیید

بییه سییه روزنامییه  9بییه موبیید سییپرد
نگهبیییان آن نامیییه دستیییییور بیییییود
بییه هیییر كیییارداري و هییر مییهتیییري
هَییییزيت و سیییرِ بییاژهییییا بشمییییرند
(فردوسي)625 /4 :1398 ،

در هزارش تاريخ طبري و اخبارالطوال نيز تهيه سه نسخه از آييننامه مالياتي (نسخهاي براي
ديوان ،نسخهاي براي عُمال ،و نسخهاي براي قضات واليتها) با هدف نظارت بر ميزان
دريافتها از مردم ديده ميشود (طبري704 /2 :1362 ،؛ دينوري .)100 :1364 ،نظارت شخصي و
آهاهي از عملكردها از ديگر موارد مهم در اين راستاست:
بییه فرمییان او بییود كییاري كییه بییود

ز باژ و خرا

و ز كشت و درود

(فردوسي)625 /4 :1398 ،

در كارنامة انوشيروان بهنقل از تجارباالمم ،شاه در كار رسيدهيهاي مالياتي به سه دليل
اشاره ميكند كه اهر ترس از آنها نبود ،شخص ًا اداره كار ماليات و رسيدهي به عرايض مردم را
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قريه به قريه متعهد مي شد و با فرد فرد مردم مملکت سخن ميهفت (مسکويه رازي/1 :1389 ،

 .)181حساسيت انوشيروان تا بدانجا بود كه حتا بزرهان و نزديکان او هم نميتوانستند در
امور مربوط به ماليات دخالت و سؤاستفادهاي كنند .انوشيروان به كارهزاران مالياتي اعالم مي-
دارد كه اهر كسي بيش از مقدار تعيينشده از مردم بگيرد و بيداد كند او را با اره به دو نيم
خواهد كرد:
چن ايین نییامه آرند نیزد شما
كسي كو بر اين يک درم بگذرد
به يیزدان كه او داد ديهيم و ف ّر

كیه فییرخنده بییاد اورمزد شما!
به بيییدادبیر يک نفا بشمییرد
اهیییر ني ميییانش ببیرم بییه ارّ
(فردوسي)626 /4 :1398 ،

مشابه چنين مضمون و دستوري از سوي انوشيروان در آداب الحرب و الشجاعه ديده مي-
شود كه شاه در پي توصية وزير خود ،به عُمال واليات مختلف نامه مينويسد تا مبادا بهجهت
دريافتهاي به ناحق ،حتا يک وجب زمين ،ناكشت و ويران شود و اعالم ميكند كه درصورت
دادن چنين هزارشي آن عامل را بر دار خواهد كرد (مباركشاه.)119 -118 :1346 ،
بهترين نشانه آهاهي انوشيروان از روند مالياتها و كار كاردارانش و هزارشهايي كه در اين
باب به او داده ميشده ،به اشاره شاهنامه در مورد كاردار مالياتي اهل نسا ديده ميشود كه در
پسا (فسا :در فارس) مشغول به كار است و پا از شمارش درمهاي او در ديوان محاسباتي،
متوجه مبلغ سيصدهزار درهم كسري بودجه ميشوند؛ اما انوشيروان دستور ميدهد تا كسري
ماليات را از او مطالبه ننموده و حتا از هند شاهي هم به او مساعدت مالي كنند:
به دربیر يکي میییرد بُیید از نِسا
درم ماند بر وي چییو سيسدهزار
نمیايد همي كين درم خَورده شد
چن آهیاه شد زآن سخن شهريار
بفیرمود كز خورده منمییاي رند

پییییرستنییده و كیییاردارِ پَسا
به ديوان چو كیردند با او شمار
بییرِ مییوبد و ههبد آزرده شد!
كه موبد درم خواست از كاردار
ببخشيد چندي میر او را ز هند
(فردوسي)770 /4 :1398 ،

در توقيعات ،توضيحات بيشتري در مورد بررسي ميزان دارايي فرد مورد نظر و عدم دست-
برد او و اينكه خيانتي متوجه او و كسري بودجه پيشآمده نيست ديده ميشود (توقيعات كسري
انوشيروان .)90 :1387 ،به بيان خالقي مطلق اشارات توقيعات نشان ميدهد كه اين فرد ،مأمور
هرفتن مالياتهاي عقبافتاده بوده ،ولي نتوانسته همه آن را وصول كند و چون پا از بررسي
متوجه ميشوند كه ثروتي هم ندارد و بنابراين همان باالكشيدن ماليات دولت نيز بر او
نميرود؛ براي همين ،شاه پا از آهاهي از اصل مطلب و وضع مالي آن مرد ،دستور ميدهد
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كسري ماليات را از او مطالبه ننموده و كمکي هم به او بکنند (خالقي مطلق.)430 /10 :1391 ،
دريافت ناعادالنة مقدار بيشماري از اموال مردم از سوي ساالر سپاه مرو كه بهنوعي در زمره
تخلفات مالياتي و حتا نظامي محسوب ميشود نيز با برخورد سخت انوشيروان همراه است.
صدور حکم اعدام و اجراي آن در مألعام (مجازات تأديبي :براي عبرت سايرين) و نگونسار
كردن جسد (مجازات ترذيلي :خواركنندهي مجرم) از نکات مهمي است كه در اين مجازات
ديده ميشود:
به میییییروانییییدرون پهلوان سپیییاه
دهییر هفییت :انوشییه بَییدي سییال و مییاه
پییراهنده هشتند از آن میییرز میییرد
فییییراوان درم هییرد كییییرد و بخییورد
كه از شهیر مییردم كنییید كییاستییه
چنییين داد پاسییخ كییه آن خیییواسته
چییرا بايیید از خیییونِ درويییش هییند
از آن كییا كییه بسییتد بیییدو بیییازده
بفییرمیییییییاي داري زدن بییییییر درش
ستمگییییاره را زنییییده بییییر دار كیییین

كییه او شییاد باشیید ،تیینوجییان بییهرنیید !
وُ زآنیییپا بیییییه میییروانییییدر آواز ده
بییه بينییییاييِ كشیییور و لشکییییییرش
دو پیییايش زبییر ،سییر نگییییونسار كیین
(فردوسی)۷۷۱ /۴ :۱۳۹۸ ،

تالشهاي انوشيروان در باب عدالت در دريافتهاي مالياتي و ستم بر مردم كه در هزارش
شاهنامه ديده ميشود ،به اشاره الوزراء و الکُتّاب از سوي پادشاهانِ پا از انوشيروان نيز ادامه
مي يابد كه در راستاي همان سياست كوتاه كردن دست كارهزاران متخلف و جلوهيري از ستم
بر مردم است « :و كانت األَكاسرةُ بعد أَنوشِروانَ تقولُ ألَهل الخَرا ِ :مَنْ كَرِ َه منکم األَدَاءَ إِلي
ط إِلي ُظلمِ أَحدٍ ،خَوْفاً من عُدولِ الرَّعيَّةِ
ل يَبس ُ
ن عام ٌ
ت مالِنا فأَدُّوا إِليه .فلم يک ْ
الُعمّالِ ،فهذا بي ُ
ک علي مَذْهبِهِ؛ پا از انوشيروان ،پادشاهان ايران به
ل بذل َ
ل بأَدا ِء الخرا  ،ف ُيسْتد ُّ
ت الما ِ
إِلي بي ِ
بدهکاران ماليات ميهفتند" :هر كا از شما نخواهد به مأموران ماليات بپردازد ،آن را به
بيتالمال و خزانه ما تسليم نمايد" .از آن پا هيچ مأموري دست تعدي بهسوي كسي دراز
نميكرد ،تا مبادا رعيت براي دادن خرا به بيتالمال روي آورد و درنتيجه ،رفتار ظالمانه او
فاش و ثابت هردد» (جهشياري39 :1430 ،؛ همو.)36 :1343 ،
 -3معافی ها و بخشودگيهاي مالیاتي
معافيتهاي مالياتي در شاهنامه بهمنظور تأمين اهداف سياسي (مشروعيتيابي و افزايش
محبوبيت و جلوهيري از شورشها) ،تقويت حکومت مركزي ،انضباط در سيستم دريافتهاي
مالياتي ،رعايت عدالت و اهداف اقتصادي در دو نو «فردي» و «هروهي» و در چند زمان
بهخصو ،ديده ميشوند .1 :به هنگام بر تخت نشستن؛  .2به هنگام پيروزي و موفقيت در
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جنگ؛  .3به هنگام زيانهاي ناشي از حوادث طبيعي از جمله بروز خشکسالي؛  .4و بهصورت
كليتر در هنگام اصالحات مالياتي انوشيروان.
تأمين هزينه بخشودهيهاي مالياتي در شاهنامه نيز از منبع هندها و منابع مالي مردم
(دريافت جرائم قضايي) صورت ميهيرد .در اين ميان ،كشاورزان بهعنوان تأثيرهذارترين فعاالن
بخش اقتصادي ،بيشترين سهم را در ميان هروههاي مشمول معافيتهاي مالياتي دارند كه
عموماً در زمان خرابيها و بروز بالياي طبيعي به آنان كمکهايي ميشود .در مواقع خا ،نيز
زمينهاي ناآباد كه كشتي در آنها صورت نميهيرد بهطور موقت ،از پرداخت ماليات معافاند.
درويشان و مناطق هرفتار فقر نيز در زمره دومين هروهايي هستند كه شامل معافيتها
ميشوند .اشاره بعدي هم مربوط به هروه توانهران (اشراف و خاندانهاي بزر ) است...« :آن
را كه بُد تخت عا » (فردوسي.)841 /4 :1398 ،
كهنترين اشارات شاهنامه درمورد بخشودهيهاي مالياتي مربوط به ضحاک است .او نخستين
كسي است كه بخشودهي مالياتي و بركناري از پرداخت باژ براي اعراب در موردش هزارش
شده است:
بیییه سیییر برنهیییاد افسیییر تازيیییان

بريشیییان ببخشیییيد سیییود و زيیییان

10

(فردوسي)26 /1 :1398 ،

مهري بهفر در اينباره معتقد است« :شايد بخشيدن ماليات توسط ضحاک پا از به
پادشاهي رسيدنش  ،بازماندة خاطره بخشيدن ماليات از سوي هئوماتاي مغ در زمان داريوش
باشد كه در كتيبه بيستون از آن ياد شده است و احتما ًال رسمي باستاني بوده است براي
تحبيبِ مردم و به دست آوردن دل آنان از سوي پادشاهي كه مشروعيت نداشته ،يا به روشي
غيرمشرو تا و تخت را به دست آورده بود» (فردوسي.)212 /1 :1394 ،
اهتمام شاهان كياني نيز در مورد كنارآمدن با مردم در امر ماليات و بخشودن آن در زمان-
هايي خا ،در برخي منابع بازتاب يافته؛ از آنجمله ،در غررالسير از زبان منوچهر آمده« :حق
مردم بر شاهان اين است كه ...اهر آفات آسماني و زميني پديد آمد كه موجب كاهش غالت و
درآمد آنان هردد ،از خرا به ميزان همان كاستي بگذرد و زيانهاي آنان را جبران كند؛
چندانكه بتوانند آباداني از سر هيرند» (ثعالبي .)50 :1368 ،همين مضمون دقيق ًا در منابع ديگر
نيز آمده است (طبري291 /1 :1383 ،؛ مسکويه رازي .)58 /1 :1389 ،اين سخنان كه مربوط به
خطابه منوچهر ميشود نمونهاي در شاهنامه ندارد؛ اما وجود آن در چند منبع يادشده ،نشان
از وجود چنين سياست و انديشه انساني در البهالي روايات شاهان كياني دارد .برخي منابع نيز
به بخشودهي خرا به مدت هفت سال در دوران پادشاهي «زو» در پي مردمنوازي او اشاره
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كردهاند (طبري369 /2 :1362 ،؛ ثعالبي92 :1368 ،؛ اصفهاني .)34 :1346 ،اسکندر نيز بهمدت پندسال
از بخشودهي خرا در ابتداي بر تخت نشستن خود خبر ميدهد و البته در اين ميان ،افرادي
كه ادعاي همشأن بودن با شاه را دارند مستثني ميكند« :نخواهيم باژ از جهان پند سال /جز
آنكا كه هويد كه هستم همال» (فردوسي .)265 /3 :1398 ،آيين بخشودهي مالياتي در دورة
ساساني شاهنامه هم با حکومت اردشير بابکان آغاز ميهردد:
ز ده يک مرا چند بر شهیرهاست
نخییواهم ،ببخشم شمیییا را همه
مگییر آنچه آيید شما را فییزون

كه دهقان و مییوبد بر آنبر هواست
همییان ده يکِ بییوم و بییاژِ رمییه
بيیییارد سییوي هند مییا رهنمون
(فردوسي)390 /3 :1398 ،

در نامة اردشير به خوا ِ،مردم و بزرهان نيز بخشودهي خرا بر مردم از روي نيکخواهي
ديده ميشود (عهد اردشير103 :1348 ،؛ ابن قتيبه دينوري60 /1 :1406 ،؛ مسعودي .)243 /1 :1382 ،به
اشاره شاهنامه هم اردشير بابکان ،آباداني و سركشي به وضعيت زمينها و كشاورزان را توسط
كارآهاهان خود در پيش ميهيرد تا هرهونه كاستي و مشکلي را در اين بخش هزارش دهند و
از اين طريق ،مناطق ناآباد و هرفتار فقر كه صاحبانشان توان مالي چنداني را براي آباد كردن
زمين خود ندارند ،شناسايي و مشمول همياري اقتصادي دولت و معافيتهاي مالياتي كنند:
فیرستیاده بیودي به هییردِ جهیان
كه جیايي كه بودي زميني خیراب
خییرا انییدر آن بییوم بیرداشتي

خردمند و بيییدار و كییارآههیان
و هیر تنگ بودي به روداندر آب
زمين كسیان خیوار بگذاشتي 11
(فردوسي)389 /3 :1398 ،

سياست تخفيف مالياتي اردشير در پي سفارشهاي او از سوي پسرش شاپور در خطبه
خود به هنگام بر تخت نشستن نيز ديده ميشود .او بيان ميدارد كه ميزان دريافتها را به
ميزان سي درصد از كل درآمد پايين خواهد آورد؛ هرچند ابياتي كه پا از اين در مورد
مشکالت زمان قباد آمده نشانهر آن است كه اين موارد تنها در قالب همان شعار مانده و
عملي نشده است:
همیان رسم شییاهِ بلند اردشيییر
ز دهقان نخواهم جز از سي يکي

به جییاي آورم با شما ناهیزيیر
درم تا به لشکییر دهم انییدكي
(همان)401 :

بخشودهيهاي مالياتي در سياست اردشيرِ نيکوكار نيز چنين عنوان شده است:
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چو ده سال هيتي هميداشت راست
نجست از كسي باژ و سیاو و خیرا
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بخورد و ببخشيد چندانكه خواست
همي رايگییان داشت آن هاه و تا
(همان)449 :

اما بيشترين سهم از بخشودهيهاي مالياتي و مساعدتها در زمينه بازپرداخت وام در
شاهنامه به بهرام هور اختصا ،دارد .اينهونه بخششها در ابتداي بر تخت نشستن شاهان،
درواقع نوعي سياست معمول جهت مشروعيت حکومت شاه جديد و پذيرش هرچه بيشتر در
ميان مردم و جلب حمايت اشراف و بزرهان هم بهشمار ميآمد؛ همچنانكه كريستين سن
دراينباره آورده« :در كتب ،اشاره بسيار هست كه پادشاهان هنگام جلوس ،رعايا را از بقاياي
مالياتي دوره سلف خود معاف ميكردند و اين خرا بخشي ،براي شاه جديد وسيله جلب قلوب
عامه بود .ورهام پنجم چون بر تخت نشست فرمان داد كه از مالياتهاي معوقه كه ميزان آن
به هفتاد ميليون درهم بالغ ميشد ،صرفنظر كنند و ماليات ارضي سال جلوس او را هم يک
ثلث تخفيف دهند» (كريستين .)88 :1385 ،بر مبناي اين سياست و به هزارش شاهنامه ،بهرام
پا از بر تخت نشستن ،دستور ميدهد بدهيهاي مالياتي را كه تا آن زمان انباشته شده و
مبلغ هنگفتي هم به حساب ميآمد ببخشند و دفتر بدهكاريها را هم بسوزانند:
ز بییییاقي  12كیییه بُییید نیییزد ايرانيیییان
دبيییییران دانیییا بیدايیییییوان شیییدند
ز بییاقي كییه بُیید بییر جهییان سربسییر
نیییود بییار و سییه بییار كییرده شمیییار
ببخشیییيد و ديیییوان بیییر آتیییش نهیییاد

بفییرمییییود تییا بگسییلند از ميییییان
ز بهییییر درم پیییيش ديیییییوان شیییدند
همییه بییرهیییییرفتند يییک بییا دهیییر
بییر ايییییران درم بُیید هیییزارانهیییزار
همییه شییهر ايییران بییدان هشییت شییاد
(فردوسي)487 -486 /3 :1398 ،

طبري نيز درباره بخشودهي مالياتي بهرام به وقت تا هذاري آورده است« :و چنان بود كه
وقتي بهرام به پادشاهي رسيد ،بگفت باقيمانده خرا را به خرا هزاران ببخشند و بدو خبر
دادند كه باقيمانده ،هفتاد هزارهزار درهم است و بگفت تا نگيرند و يکسوم خرا آن سال را
نيز ببخشند» (طبري .)623 /2 :1362 ،بهرام همچنين پا از پيروزي بر خاقان و كسب غنائم
بسيار ،به عنوان جشن پيروزي و براي ايجاد تعادل اقتصادي در جامعه ،خطاب به كارهزارانش
از هفت سال بخشودهي مالياتي جامعه ايراني و غيرايراني براي عموم مردم خبر ميدهد و خرا
را كه مبلغ هنگفتي بود ميبخشد:
نخییواهم خییرا از جهییان هفییت سییال

اهییر زيردسییتي بییود ،هییر همییال!
(فردوسي)548 /3 :1398 ،
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مدتزمان اين بخشودهي در منابع ديگر «سه سال» (طبري623 /2 :1362 ،؛ مسکويه رازي:1389 ،

153 /1؛ نويري )180 /10 :1367 ،و نيز «يکسال» (دينوري85 :1364 ،؛ ابن بلخي )81 :1385 ،هزارش
شده است .بهرام خود اشاره ميكند كه دادهريها و بخشودهيهايش براي جبران تمام
ستمهايي است كه پدرش يزدهرد به مردم وارد كرده بود كه اين خود نوعي تالش براي
مشروعيتبخشي هرچه بيشتر و جلب اعتماد زيردستان از سوي او بهشمار ميآيد:
اهر خواهم از زيردستان خرا
اهیر بدكنش بُید پدر يیزدهرد

ز دارنده بيیزارم و تخت عا
به پاداش او داد كیرديم هرد
(فردوسي)556 /3 :1398 ،

البته معافيتهاي مالياتي هسترده و ناكارآمد ،خود يک نقص و اختالل در روند اقتصادي بود
كه زيادهرو ي در آن سبب فساد مالي ،افزايش انگيزه فرار مالياتي در ميان مردم ،تهي شدن
خزانه دولت ،از ميان رفتن امنيت اقتصادي و اجتماعي ،بروز ناامني و هر ومر  ،از هم
پاشيدهي ارتش و تأثير منفي بر اقتدار سياسي دولت ميهشت؛ همچنانكه فردوسي در
آخرين بخشودهي مالياتي بهرام در اواخر عمرش به اين امر آشکارا اشاره دارد .در پي فرمان
بهرام هور مبني بر نستاندن با و خرا از مردم ،از نقاط مختلف كشور بهسوي او نامه
مينويسند كه دادهري و بخشش بياندازه شاه ،سبب بروز ناامني اجتماعي ،خونريزيهاي
بيشمار و هستاخي و كدروي جوانان شده است:
بفیییرمود پا تا خیییرا
بییرآن بخییردان كیییارها
كه از داد و بيکیییاري و
ز با جنگو خونريختن

جهیییان
بسته شد
خییواسته
در جهان

نخییواهند نيز از كهیان و مهان...
ز هیر كشوري نییامه پيوسته شد
خرد شد به مغیزاندرون كییاسته
مهییان!
جییوانییان نییدارند ار
(فردوسي)582 -581 /3 :1398 ،

روايت بخشيدن خرا از سوي بهرام و خرابيهاي حاصل از آن تنها در برخي منابع آمده؛ از
جمله در غررالسير به روي آوردن مردم به لهو و لعب و خوشهذراني و خالي شدن بازارها از
كاال و ركود بازرهاني ،سستي صنعتهران و كشاورزا ن در كار و فراموشي عمران و آباداني در
پي اين بخششهاي هفتساله اشاره شده است (ثعالبي .)364 -363 :1368 ،در تاريخ قم هم
مشغول شدن مردم به لهو و لعب و خرابي عمارات در پي بخشودهي پندساله آمده است (قمي،
 .)187 :1361به هزارش شاهنامه ،نامههاي بيشمار به شاه سبب ميشود تا بهرام براي حل
مشکل پيش آمده ،كارداران مالياتيِ دادهر و پردانشي را با حقوق و مزايا به كار همارد تا در
طول شش ماه ،ديوان محاسباتي را تنظيم نموده و از زيردستان خر بستانند .براي جلوهيري
از بروز آشوب و جنايت نيز هر سال ،شش ماه از مردم خرا بگيرند و در شش ماه آن باژ را به



85

نظام مالیاتي و سیاس هاي وامدهي در شاهنامه فردوسي

مردم بازهردانند تا مردم از روي بيكاري ،خون يکديگر را نريزند و به بدكرداري و بدرفتاري
روي نياورند:
ز هییر كشوري كییارداري هییزيد
كه شش میییاه ديیییوان بيیاراستي
نهیییادي بر آن سيم نام خییییرا
به شش مییاه بستد ،به شش باز داد
بدآن چییاره تا مرد بيكییار خییون

پر از دادودانش چونانچون سزيد...
وُزان زيییردستییییان درم خواستي
به ديییییوان ستییاننده با فرّ و تیا
نبیییودي ستیاننده زآن سيم شییاد
نییريییزد ،نبییاشد به بیید رهنمون
(فردوسي)582 /3 :1398 ،

ن شاه به آشوبهاي ناشي از اين بخششهاي بيش از حد
پا از بررسيهاي دوباره ،كارآهاها ِ
چنين اشاره ميكنند:
كه هر كش درم بُد خراجش نبود

به

سرشاندرون

داوريها

فزود

(همان)

بهرام هم فرمان ميدهد تا مردم ،نيمي از روز را به كار مشغول باشند و از كشت و ورز
آسوده نباشند (همان) .در هزارش ثعالبي هم به فرمان بهرام ،مردم به كسبوكار خود روي مي-
آورند و تا نيم روز به كار و كوشش و نيمي هم به خوشهذراني مشغول ميشوند (ثعالبي:1368 ،
 .)364در تاريخ قم نيز آمده« :پا بهرام ايشان را الزام و تکليف كرد به خرا بائر و معمور تا
باير را بدان سبب معمور هردانيدند و ارتفا آن بر ارتفا آبادان زياده هشت» (قمي:1361 ،
 .)187البته در اينباره ميتوان هفت ،هزارش نابسامانيهايي كه در پي بخشيدن خرا صورت
ميهيرد ،درواقع بخش مهمي از آن به دليل توجه بيش از حد بهرام به اطرافيان و دادن امالک
و اراضي به ايشان است كه در پي خرابيها و بهوجود آمدن نابسامانيها به صاحبان پيشين
بازهردانده ميشود و آباداني و فراواني محصول رونق ميهيرد؛ هرچند كه در شاهنامه بهطور
كامالً واضحي به اين مسأله اشارهاي نشده است.
مهمترين «معافيت مالياتي همگاني» به بيان شاهنامه در زمان پيروز يزدهرد رخ ميدهد .او در
مواقع خشکسالي با بخشودهيهاي مالياتي ،تعادل اقتصادي را در بازار برقرار ميكند .فردوسي
سياست پيروز يزدهرد را در اين شرايط ويژه و تالش در جهت حل اين مشکل چنين بيان ميكند:
هییوا را دهییان خشییک چییون خییاک شیید!
ز بیییا میییییردن میییییردم و چییارپییییاي
شهنشییاه ايیییران چیییو ديیید آن شییگفت

ز تنگییي بییه جییوي آب تريیییاک شیید!
پيییي را نديدنیید بیییر خییییاک جییییاي
خییرا و هَزيییت از جهیییان بیییرهرفت
(فردوسي)591 /4 :1398 ،
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در تاريخ طبري
 ،)629در الکامل به نامه نوشتن پيروز ،خطاب به مردم و آسودهي خاطر آنان از معافيت باژ و
خرا (ابناثير ،)474 /2 :1383 ،در آثارالباقيه به خرا نگرفتن چندساله فيروز از مردم (بيروني،
 ،)353 :1386و در فارسنامه به رهاكردن خرا و بسياري مالهاي ديگر (ابن بلخي)83 :1385 ،
اشاره شده است؛ دياكونوف هم آورده« :در نتيجة بروز خشکسالي و قحطي ممتدي كه طبق
به حذف هفتسال قحط ي خرا و جزيه و نوبتي و بيگاري (طبري/2 :1362 ،

بعضي از اخبار ،هفتسال امتداد يافت ،وضع داخلي ايران بحراني شد و بهطوريكه در تاريخ
ذكرشده ،فيروز براي جلوهيري از اين بليّه ،دست به يکرشته اقدامات زد؛ منجمله بعضي از
مالياتها را لغو كرد و انبارهاي دولتي تأسيا نمود و مالکين عمده را مجبور كرد تا ذخائر غله
خود را بين مردم تقسيم كنند» (دياكونوف .)402 :1346 ،بهعقيده روبين هم قحطيهاي مکرر،
شاهان را وادار ميكرد كه هاهبههاه مالياتها را ببخشند (.)Rubin, 1995: 229
ديگر بخشودهيهاي مهم مالياتي ،پيرو اصالحات خسروانوشيروان رخ ميدهد .او در ابتداي
پادشاهي خود ،خرا دهيک را هم كه پيش از آن پدرش به آن مقدار كاسته و رسانده بود
ميبخشد:
بییه كسییري رسییيد آن سییزاوار تییا

ببخشییيد بییر جییاي دهيییک خییرا
(فردوسي)624 /4 :1398 ،

بنابر اشاره غررالسير نيز پا از داستانِ چيدن انار و سخنان زن با قباد ،شاه تحت تأثير
سخنان زن اين ايراد را با برزمهر (بزرجمهر) در ميان ميهذارد و اين اوست كه به شاه
پيشنهاد ميدهد خرا را از غالت و ميوهها بردارد و از پرداخت ماليات معاف كند (ثعالبي،
 .)385 :1368در كارنامه انوشيروان هم پيرامون اهتمام شاه در امر تخفيفهاي مالياتي و كاهش
فشار بر مردم آمده« :چون بر آن شدم تا خود به پيهيري كار مردم بپردازم و هرفتاري و ستم
را از آنان بردارم و سنگيني با بر آنان سبک كنم  -چه فزون بر پاداشي كه در آن است ،ماية
بهبود كشور و بينيازي مردم هردد و به شهريار توان دهد تا به هنگام نياز ،با بايسته از ايشان
بستاند» (مسکويه رازي.)178 /1 :1389 ،
به اشاره شاهنامه ،انوشيروان همچنين پيرو سياست مساعدت كشاورزان از طريق معافيت
در خرا  ،خطاب به مأموران مالياتي نامههايي نوشته و دستور ميدهد تا تنها به دريافت يک
درم بسنده كنند و براي رفاه حال كشاورزان و بهبودي طبقه پايين ،ماليات را از زمينهايي كه
زير كشت نيست بردارند .اين اصالحات سبب شد تا كشاورزان تاحدودي از بار اين هزينهها و
احتما ًال ستمهاي مالياتهيرندهان رهايي پيدا كنند:
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هر ايدونک دهقان نباشد دژم...
پییراهنده شد رسمهیاي كَهُن
(فردوسي)624 /4 :1398 ،

يکي از مهمترين اشکاالت رسم مقاطعه كه پيش از اين بدان اشاره شد ،مشکالتي از قبيل
خشکسالي بود .به هميندليل به دستور انوشيروان به محصوالت خردادماه معافيت مالياتي
تعلق ميهيرد:
وُ زيیین خییوردنيهییاي خردادمییاه

نکیییردي بیییه بارانیییدرون كیییا نگیییاه
(همان)625 :

انوشيروان همچنين دستور ميدهد تا دهقاناني كه محصوالتشان به سبب نيامدن باران به
بار ننشسته و يا دچار آفت و زيان ملخ و يا سرما و هرماي شديد و خشکسالي شده ،مشمول
معافيتهاي مالياتي شوند:
مخواهيیید بییاژ انییدر آن بییوم و رسییت

كییه ابیییر بهیییاران بییه بیییاران نشسییت!
(همان)627 :

به هزارش تاريخ طبري و اخبارالطوال هم انوشيروان در پي اصالحات مالياتي خود مقرر
ميدارد كساني كه به كشت و محصوالت آنها آفت و آسيبي رسيده ،به نسبت آفتِ وارده،
خرا از ايشان برداشته شود و از ماليات معاف شوند (طبري704 /2 :1362 ،؛ دينوري.)100 :1364 ،
براساس شاهنامه ،انوشيروان همچنين خطاب به مردم اين اطمينان خاطر را ميدهد كه
باقيماندة خرا را نيز به آنان بخشيده و بنابراين بابت اين مسأله نگران نباشند .اين رسمي
است كه در مورد بهرام هور نيز در ابتداي پادشاهياش براي ايجاد ذهنيت مثبت در جامعه
ديده شد:
سخن هرچه انیدک بود در نهییان
ز باژ و خیرا آن كجیا ماندهاست
نخواهند نيییز از شمییا زرّ و سيم

بپیییییرسد ز من كیردهیار جهیان
كه مییوبد به ديییوان ما رانیدهاست
مخسبيد ازين پا ز من دل به بيم!
(فردوسي)632 -631 /4 :1398 ،

سياستهاي بخشودهي شاهان بهويژه بر بخش كشاورزي و كشاورزان بدان علت است كه
اينان زمينداران و خردهمالکاني هستند كه مالياتهاي آنان مستقيم توسط مالکان بزر و
اشراف هرفته مي شود و به احتمال بسيار در اين ميان دچار قرض و بدهيهاي بسيار سنگين
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نيز هستند؛ بنابراين دولت با اين بخششها ،آنان را از زير بار اين بدهيها خال ،ميكند تا
اين بيعدالتي ها به زيان بخش كشاورزي و درنهايت زيان خود دولت و امنيت و اقتصاد كشور
تمام نشود .نياز به يادآوري است كه در پي اصالحات انوشيروان ،هروههايي هم از ماليات سرانه
معاف ميشوند كه در منابع مختلف به آنها اشاره شده؛ اما نام اين هروهها در شاهنامه نيامده
است؛  13در اين ميان ،با وجود آنكه انگيزه اصلي خسرو تنظيم و اجراي يک سيستم مالياتي
عادالنه بود ،اما معافيتهاي طبقات باالي جامعه از ميان نرفت؛ با اينحال ،تاحدودي تعادلي
در معافيتهاي آنان هم ايجاد شد (.)Rubin, 1995: 254
هرمزد انوشيروان نيز از ديگر شاهاني است كه به بهانه پيروزي بهرام چوبينه بر ساوهشاه و
كشتن او خرا را به مدت چهار سال به درويشان و توانهران ميبخشد« :ببخشيد پا
چارساله خرا  /به درويش و آن را كه بُد تخت عا » (فردوسي .)841 /4 :1398 ،اين در حالي
است كه برخالف آهاهيهاي مربوط به مالطفت و بخشندهي هرمزد در منابع تاريخي ،اتهاماتي
چون خساست و وارد آوردن فشار مالي بيشتر بر مردم و وضع مالياتها به زيان
مالياتدهندهان از سوي اشراف و سپاهيان عاليرتبه به هرمزد نسبت داده شده است
(پيگولوسکايا.)93 :1394 ،
 -4اعطاي وام و مساعدت در بازپرداخ

آن

يکي از جنبههاي مهم اقتصادي در هذشته كه در ثبات اقتصادي ،هردش مالي و پولي و
توزيع عادالنه درآمدها تأثيري بسزا داشت ،اعطاي وام و سود و بهره و دريافت هروهاني (وثيقه)
بود .سياست پرداخت تسهيالت و وامها درواقع يکي از جنبههاي مساعدت اقتصادي دولت در
راستاي كمک به اشتغال و در اصل ،رونق اقتصادي براي بدهكاراني بود كه در بازپرداختهاي
خود دچار مشکل شدهاند.
دايره واژهاني و تركيباتي كه فردوسي پيرامون وامدهي به كار برده ،شامل مواردي چون
«فام»« ،فامخواه»« ،فامخواهان»« ،دارند وام /فام است /فام دارد= براي اصطالح وامدارنده /وام-
دار» و «توزيدن فام» ميهردد كه معادلهاي اين واژهان در زبان پهلوي بهترتيب عبارتند از:
وام /قرض ( ،)abāmوامدهنده /طلبکار ( )abām-dādārوامدار /بدهکار ( )abāmdārو
بازپرداخت وام /وامتوزش (( )abām- tōzišnمنصوري .)3 -1 :1395 ،شيوه پرداخت وام و
تسهيالت مالي در سياستهاي حکومتي شاهان ساساني شاهنامه ديده ميشود كه البته تنها
بعُد مساعدت اجتماعي آن مطرح نبوده ،بلکه بهواقع يکي از سياستهاي شاهان براي افزايش
اقبال عمومي و نشان دادن حا نيت در اذهان عمومي همين همياريها بوده كه تنها در دو
نو «دولت به مردم» و «مردم به دولت» ديده ميشود و وامدهي مردم عادي به يکديگر در
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شاهنامه نمونه ندارد .منبع مالي اعطاي وام نيز در شاهنامه از هندهاي شاهان ،موقوفات و
اموال مربوط به مصادره مالي مجرمان تأمين ميشود.
به بيان طبري كهنترين اشاره به وامدهي از بيتالمال در ميان شاهان ايراني مربوط به
عهد منوچهر با كارهزارانش است (طبري .)292 /1 :1383 ،بنابر اشاره بيروني در آثارالباقيه نيز
پيروز در روزهار خشکسالي« :درهاي خزينه خود را هشود و از مالهايي كه به آتشكدهها
تعلق داشت هر كا ميخواست بدو وام ميداد و آن اموال را تمامي به مردم ايران داد»
(بيروني .)353 :1386 ،اشاره بيروني نشانهر وجود سرمايه هنگفت آتشكدههاست كه از همين
پرداختهاي شاهان و مردم به دست ميآمده؛ اين اشاره در شاهنامه نيامده ،اما جالب است كه
هفته شود بنابر اشاره «ماديان هزار دادستان» در دوره ساساني از محل منابع مالي آتشكدهها
نيز به مردم وام داده ميشد (ماديان هزاردادستان216 :1391 ،؛ .)Perikhanian, 1980: 133
نخستين و بيشترين اشاره شاهنامه در اينباره مربوط به پادشاهي بهرام هور است .يکي از
هروههايي كه به دستور بهرام از هند هاوان جمشيد بهره مييافتند ،تهيدستان وامداري
هستند كه در بازپرداختها دچار مشکل شدهاند:
تهییيدسییتمییییردم كییه دارنیید وام
ز ويییران و آبییییاد هییییرد آوريییید
ببخشيییییید دينییییییارِ هیییند و درم

هسسییته دل از نییام و آرام و كیییام
وُزآن پییا يکايییک همییه بشییمريد
بیییه میییییزد روانِ جهییاندارجییییم!
(فردوسي)505 /3 :1398 ،

جالب توجه است كه مصر «به مزد روان جهاندارجم» كه بر شادي روان جمشيد تأكيد دارد ،به-
واقع ،همان سنت «پَدروان» ( pad ruwānبراي روان) يا «روانگان» ( ruwānagānمربوط به روان)
است كه همان سنت وقف براي رستگاري روان فرد درهذشته ،بوده و اشاره شاهنامه نشان ميدهد
كه يکي از منابع تأمين مساعدتهاي مالي براي وامدارندهان از محل همين موقوفات بوده است.
اموال مصادرهشده از ديگر منابع تأمين نياز وامداران بهشمار ميآيند .اعطاي وام به وامداران از اموال
مصادرهشده فرشيدورد نشاندهنده آن است كه مصادرهها همواره به خزانه واريز نميشدند ،بلکه هاه
تمام ًا صرف امور خيريه و اعطاي وامها ميشدند:
كسییي را كییه فامسییت و دينییار نيسییت
بییییريشان بییبخش ايیین همییه خواسییته

بییه بییازارهیییاني كسییش يییار نيسییت...
بیییرافییییییروز جیییییانِ روانكییییاسته!
(همان)532 :

بهرام در ميان دهشهاي خود پيران ،بيكاران و جواناني كه توانايي كار ندارد را در
بازپرداخت وامهايشان ياري ميدهد:
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دهییر هركییه پيرسییت و بيکییار و سسییت
وُهییییر فییییام دارد كسییي زيیین هییییروه

همیییان كیییو جوانسیییت و ناتندرسیییت
شییدهسییت از بییدِ فییامخواهییان سییتوه
(همان)537 :

او حتا وام كساني كه تمکن مالي در بازپرداخت ندارند را هم ميبخشد« :بتوزيم فام كسي
كش درم /نباشد ،دل خويش دارد به غم» (همان .)538 :افزونبر اينها ،به زمامداران خود
دستور ميدهد تا به كساني كه براي رونق كسبوكار خويش نياز به وام دارند و يا بدهي معوقه
داشته و از عهده بازپرداخت اقساط برنميآيند از بودجه دولتي بخشش كنند .چنين
انديشههايي سبب جلوهيري از ركود اقتصادي بازار و رونق محصوالت و مشاغل توليدي و
پربازده ميهردد كه نه تنها از بينظمي در هردش نظام پولي جلوهيري ميكند ،بلکه به
نظمدهي در مديريت پول و اقتصاد كشور نيز كمک شاياني مينمايد:
كسي را كیه فامسیت و دسیتش تهيسیت
هییییم از هییند ماشییییان بتییییوزيد فییییام

بییه هییر جییاي بییيار و بییي فرهيسییت
بییه ديییییوانهییاشیییان نبيسییيد نیییام!
(همان)548 :

تأكيد فردوسي بر ثبتنام وامبگيران در دفاتر و فهرست مخصو ،وامهاي دولتي ،حاكي از
حساسيت نظام اقتصادي و جلوهيري از هرهونه فرار يا سوءاستفادههاي مالي به هنگام موعد
بازپرداخت وامهاست .چنين سيستمي نشاندهنده تنظيم اسناد كتبي مُهر و امضاشده مالياتي
بود كه تا زمان اتمام وصول و بازپرداخت كامل در اختيار دولت ،باقي ميماند و از اهميت
فراواني نيز در نظام پولي و اقتصادي برخوردار بود كه در صورت نياز ميتوانست در دادهاههاي
قانوني مورد استناد حقوقي قرار هيرد؛ از طرفي به اشاره شاهنامه ميتوان اين سياست را نيز
دريافت كه ثبت نام افراد ،نشان ميدهد كه اهر فرد وامهيرنده به هر دليل قادر به تسويه بدهي
خود نشد ،با توجه به سابقهاش در پرداخت مالياتها يا تسويه وامها به او كمکهاي بالعوض
ال تسويه كنند.
نموده يا بدهياش را كام ً
انوشيروان نيز فرمان ميدهد تا هنجور ،وام وامداران را از خزانه دولتي پرداخت كند؛ بر اين
مبنا به دستور او اهر وامخواهي بيايد و از مرد تهيدستي درم بخواهد ،نبايد كه آن تهيدست
در رند افتد ،زيرا كه هنجور شاه وام او را از هند پرداخت خواهد كرد:
وهیییر فییییامخیییواهي بيايییید ز راه
نبیییايد كییه يیییابد تهییيدسییت رنیید

درم خواهیید از مییرد بییيدستگیییاه
كییه هنجییور فییامش بتییوزد ز هییند!
(همان)716 /4 :

نظام مالیاتي و سیاس هاي وامدهي در شاهنامه فردوسي

91



بر اين اساس ،هزارشهاي شاهنامه حاكي از آن است كه در صورت ناتواني فرد در
بازپرداخت بدهيها ،دولت ،برخالف امروز به اموال و مالکيت خصوصي مردم دستاندازي نمي-
كند ،بلكه به وامهيرنده كمک هم ميكند .برمبناي برخي منابع حقوق زرتشتي  14نيز وام-
دهنده نميتواند بدون حکم قضايي ،خانه فرد وامهير را تفتيش و دارايي او را مصادره كند؛
براي نمونه ،براساس پرسش  67ام از روايت آذرفرنبغ فرخزادان ،بازپرداخت وام از طريق دست
بردن وامدهنده به مال وامهيرنده جز با فرمان و فتواي دستوران ممکن نيست و تابع مقررات
قانوني و شرايط خا ،است (روايت آذر فرنبغ فرخزادان .)52 :1384 ،حتا در پرسش 69ام نيز بيان
ميشود مرد وامداري كه از عهده واماش برنميآيد ،تنها با حکم داور پند روز به زندان ميافتد
و اهر توانايي كاركردن دارد بايد به او كار داد و مقداري از آن را براي روزياش تعيين و مابقي
را بهعنوان بدهي تلقي نمود و اهر نميتواند كار كند بايد به او روزي متوسط داد (همان.)55 :
البته در فرهنگ حقوقي زرتشتي ،اصطالحاتي چون «هروهاني» (ستاندن بها يا معادل از وام-
دار) و قوانين متعدد نيز در اين رابطه وجود دارد كه امکان دخل و تصرف وامدهنده را نيز
فراهم ميسازد؛ همچنانكه بنابر قوانين ماديان هزاردادستان اين امکان براي فرد طلبكار
وجود داشته (ماديان هزاردادستان168 -165 ،134 :1391 ،؛  )Perikhanian, 1980: 59كه عموماً در
قالب آنچه پيش از آن بهعنوان ضمانت هرفته شده ،يا در قرارداد قيد شده بود به طلبكار
تعلق ميهرفت.
جداي از موارد يادشده ،بنابر اشارات شاهنامه تنها اين دولت نيست كه به مردم وام مي-
پردازد ،بلكه مردمي هم كه توانايي مالي خوبي دارند در هنگام نياز دولت (كسري بودجه به
 ،دريافت و
هنگام جنگها) به شاه وام ميدهند 15 .اين فرآيند بهطور قطع در دفاتر مخصو ِ
پرداخت وامها و بدهكارهاي دولت نسبت به سرمايهداران اقتصادي ثبت ميشده؛ بهترين مثال
دراينباره ماجراي كفش هر است كه آمادهي خود را براي دادن وام به دولت انوشيروان اعالم
ميكند كه بر مبناي آن هروههاي هدف براي هرفتن وام و قرض ،سرمايهداران بزر و افراد
پرآوازه هستند؛ اعم از بازرهانان ،دهقانان و ديگر افراد .تأكيد بر اين مطلب كه اين وام به زودي
پا داده خواهد شد نيز حاكي از قوانين دقيق در اين رابطه و احترام شاه به نقدينگي سرمايه-
داران و عدم دستاندازي به اموال ايشان است:
بییدين شییهرها هییییردِ مییا در كییه هسییت
ز بییییازرهیییییییان و ز دهقییییییییان درم
ز بهییر سپیییییه ايیین درم فیییییام خییواه

كسییي كیییو درم بییيش دارد بییه دسییت
اهییییر فیییییام خیییواهي نگیییییردد دژم...

بیییه زودي بفیرمیییییايد از هیییند شیییییاه
(فردوسي)787 /4 :1398 ،
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نتیجهگیري
در اين پژوهش به ترتيب اشاراتي پيرامون تاريخچه دريافت ماليات به هزارش شاهنامه و
منابع تاريخي دوره اسالمي و نيز اهميت دريافت خرا ارائه شد .هر سه اشاره موجود پيرامون
اهميت دريافت «عادالنه خرا » ،مربوط به مخار لشکريان و يک مورد آن نيز مربوط به حفظ
تخت و تا شاهي و امنيت كشور بود كه همين يک مورد نيز با ميزان قدرت و قواي نظامي
ارتباطي تنگاتنگ داشت .بر اين اساس ،رابطه ميان عدالت ،اقتصاد و امنيت مهمترين برداشتي
بود كه ميتوان از دريافتهاي مالياتي در شاهنامه داشت .در اين راستا نظام مالياتي شاهنامه
با چند چالش و مانع بزر مواجه بود كه راهکارهاي هوناهوني نيز براي آنها صورت پذيرفت.
نخستين مورد آن مبارزه با تخلفات و تالش در جهت اجراي عادالنه و صحيح نظام مالياتي
بود .كاهش ستم بر مردم و نو اصالحات انجام شده انوشيروان ،جايهزيني روش مقاطعه با
تمامي مزاياي آن بهويژه امکان زمينداران و باغداران در استفاده از محصوالتشان پيش از
پرداخت سهم شاه و درنهايت ،مساعدتهاي مالياتي مهمترين سياستهايي بود كه در اين
رابطه اجرا شد .درخصو ،بينظميهاي موجود در دريافت ماليات هم انوشيروان دستور به
قيمتهذاري محصوالت و تعيين تعرفههاي جديد مالياتي داد و خرا نقدي را در كنار خرا
جنسي پررنگتر كرد .سختهيريها و ستمهاي بيش از حد بر مردم كه مهمترين مشوق
پرداختهاي مالياتي شاهنامه يعني «دريافتهاي عادالنه» را كنار ميزد با تعيين نرخهاي
مشخص ،قسطبندي ،دريافت مالياتهاي سرانه با چارچوب مشخص بنابر ميزان توانايي مالي،
سياستهاي پيشهيرانه و جلوهيري از تخلفات مالياتي و حساسيت در تنظيم و ثبت
دريافتيها در ديوان خرا تا حد زيادي برطرف شد.
در زمينه پرداخت و دريافت وامها (دولت به مردم و مردم به دولت) هردش و رونق اقتصادي و
اقتدار و امنيت ملي مهمترين داليل به دستآمدهاند .در اينباره آنچه اهميت دارد توجه به
حقوق وامهيرندهان و عدم دستاندازي به مالکيتها و اموال خصوصي مردم است .نکتهاي كه
در دنياي امروز چندان توجهي بدان نميشود.
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پينوش ها
« .1ماليات آيين» هدايايي بود كه هنگام تشرف به حضور در نوروز و مهرهان ناهزير بايستي تقديم
ميكردند (كريستين سن .)85 :1314 ،جاحظ به وجود اين رسم در نوروز و مهرهان و مزايايي كه به اين
افراد در آينده تعلق ميهرفت اشاره كرده (الجاحظ .)203 :1343 ،در شاهنامه نيز به ماليات آيين و درواقع،
پيشكشهايي كه در اين زمانها از سوي نامداران و بزرهان به دربار ميرسيد ،از زبان خسروپرويز چنين
اشاره شده« :جز از هديه و باژ هر كشوري /ز هر نامداري و هر مهتري؛ جز از رسم و آيين نوروز و مهر /از
اسپان و از بندهي خوبچهر» (فردوسي.)1050 /4 :1398 ،
 .2دريافت ماليات از پيروان مذاهب ديگر كه در داخل كشور زندهي ميكردند ،سياستي بود تا انتشار
آن مذهب ،كم و روزبهروز ضعيفتر شود .نمونه آشکاري از اينهونه ماليات در شاهنامه نيامده؛ اما اشاره به
وجود اقليتها بهويژه در دوره ساسانيِ شاهنامه ،مؤيد چنين سياستي است.
 .3در شاهنامه ميتوان دريافت آذوقه سپاهيان از روستاييان را هم بهنوعي ماليات جنسي قلمداد نمود
(هاجري اميري كلهجويي.)130 :1392 ،
 .4در دوره ساساني از مُهرهاي مختلفي براي شاهان و در نتيجه ،ديوانهايي جداهانه نام بردهاند كه
يکي از آنها براي «خرا » بوده است .نامههاي مخصو ،ماليات بر روي كاغذهاي سفيدي نوشته و در
حضور شاه خوانده مي شد و متصدي خرا هر سال دفتر مبالغ خرا ِ هردآوري شده و مخار و موجودي
بيت المال را پيش شاه آورده و شاه آن را مُهر كرده و توقيع ميهذاشت .واستريوشانساالر (صاحب ديوان
خرا  /رئيا ماليه) ،وِسپُهران هَماركار (مأمور /موكل خرا ) و هنجور (خزانهدار شاه) متصديان امور ماليه به-
شمار ميرفتند (كريستين سن .)81 :1314 ،بلعمي از اصطالح «واستريوشان» براي صاحب كل ديوان خرا
ياده كرده است (بلعمي« .)948 :2 ،1353 ،در فهرست درباريان نرسي از رئيا حسابداران ()hštrhmrkr
“شهرآمارهر -مترجم” ياد شده است .يکي از كارهاي او رسيدهي به مالياتهاي واصله به خزانه شاهي و
رسيدهيهاي شاه و امور مالي كشور بود» (لوكونين.)106 :1350 ،
 .5هزارش برخي منابع نشان ميدهد كه انوشيروان براي انجام اين اصالحات ،شماري از صاحبنظران
نيکخواه و درواقع كساني را كه درستكار و مورد اعتماد وي بودند برهزيد (طبري702 /2 :1362 ،؛ مسکويه
رازي178 /1 :1389 ،؛ نويري .)195 :1367 ،آنچه كه از تا نامگ به هزارش تجارباالمم و نهايهاالرب نيز
برميآيد ،نشان از آن دارد كه انوشيروان در اصالح قوانين مالياتي به شيوههاي هذشتگان از هشتاسپ تا قباد
و نيز قوانين روم و هند را بررسي نموده و از مواردي كه به نظرش درست آمده بهره برده ،و مابقي را كنار
هذاشته است (مسکويه رازي189 /1 :1389 ،؛ نويري .)203 /10 :1367 ،پيگولوسکايا نيز عقيده دارد كتاب
قانون سرياني كه مجموعه قوانيني رايد و مکتوب در سده پنجم ميالدي بوده ،احتمال دارد در ايران براي
آشنايي با نظام مالياتي بيزانا مورد استفاده قرار هرفته باشد (پيگولوسکايا 150 :1394 ،و  .)155هرچند
روبين معتقد است :اين ديدهاه كه خسرو از قوانين امپراتوري روم الهام هرفته را بايد كنار هذاشت ( Rubin,
.)1995: 295
 .6در قوانين اصالحي انوشيروان بر تکدرختان بهجهت استفاده رهگذران خرا تعلق نميهرفت« :و بر
نخلستانها خرا نهادند نه بر تکنخلها» (طبري.)703 /2 :1362 ،
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 .7ميزان ماليات باغهاي انگور و خرما از همه مالياتها بيشتر است؛ بهجهت آنكه نگهداري آنها
آسانتر و هزينهشان كمتر است (بادامچي -غالمي.)57 :1392 ،
 .8براي آهاهي بيشتر در مورد هزارشهاي منابع مختلف از ماليات سرانه و معافيتهاي مربوط به آن
ر.ک( :غفوري.)77 -73 :1397 ،
 .9خوارزمي در مفاتيح العلوم به رزُنامد (روزنامه /يادداشت روزانه) اشاره كرده كه كارهايي چون هرفتن
خرا يا پرداخت نفقه و ...را هر روز در آن مينوشتند (خوارزمي.)57 :1362 ،
 .10در يادداشتهاي خالقي مطلق ،مصر دوم چنين برداشت شده است« :ضحاک مسؤوليت كارها و
نيک و بد آن را به تازيان سپرد» (خالقي مطلق)64 /10 :1391 ،؛ اما جويني «سود و زيان» را :مال و دارايي
(فردوسي )299 /1 :1394 ،كزازي سود و زيان را «خواسته و سرمايه و در پيِ آن باژ و آنچه به فرمانروا
ميپردازند» دانسته (فردوسي .)340 /1 :1392 ،جنيدي نيز درباره اين مصر آورده« :روشن نيست كه
چگونه سود و زيان هر دو را با هم بخشيد» (فردوسي.)65 /1 :1387 ،
 .11خالقي مطلق در شرح اين بيت و ضبط «خوار بگذاشتي» آورده« :از زمين (بيآب و بيمحصول)
ماليات نميهرفت و زمين چنين كساني را بياعتنا رها ميكرد» (خالقي مطلق)186 /10 :1391 ،؛ يعني
درواقع نسبت به هرفتن ماليات از آنها بياعتنا بود .اشاره به مضمون فردوسي در تاريخ طبري و غررالسير
ديده نميشود ،در اشاره بُنداري هم آمده« :سيرته انه كان يفرق ثقاته في اقطار ممالکه حتا ان رأوا ضيعه
متشعثه أمر باقساط خراجها و النظر في حال اهلها« :و نيز كارآههان به اطراف مملکت ميفرستاد تا اهر
ديهي ويران مييافتند ،فرمان ميداد تا خرا از آن بردارند و در بهبود حال مردماش بکوشند» (بنداري
اصفهاني.)407 :1380 ،
 .12به اشاره مفاتيح العلوم «باقي» ،مقدار خراجي است كه مردم بدهکارند و هنوز نپرداختهاند
(خوارزمي.)62 :1362 ،
 .13هروههايي كه به فرمان انوشيروان از ماليات سرانه معاف شدند ،در منابع مختلفي چون تاريخ طبري
(طبري ،)703 /2 :1362 ،تجارباالمم (مسکويه رازي ،)178 /1 :1389 ،اخبارالطوال (دينوري)100 :1364 ،
و الکامل (ابن اثير )527 /2 :1383 ،شامل خاندانهاي بزر  ،افسران و جنگاوران ،هيربدان ،دبيران و
خدمت هزاران شاه و كارمندان دربار و افراد زير بيست و باالي پنجاه سال ميهردند؛ اما در تاريخ قم به شکل
كاملتري اين هروهها بهترتيب شامل بيوتات ،طايفه زنان ،كتّاب و اهل علم از طلبه و حفاظ و غير آن،
خدمتكاران ،افراد زير  20و باالي  50سال ،درويشان از عجزه و مساكين ،افراد زمينهير و از كور و شل و
مفلو و ...هستند (قمي.)179 :1361 ،
 .14نشانههايي از مقررات و قوانين مربوط به وام و تعهدنامههاي مربوط به پرداخت و بازپرداخت وام در
برخي از متون پهلوي ديده ميشود؛ از آنجمله در «سگادمنسک» اوستا برخي قوانين مربوط به وام آمده
(كتاب هشتم دينكرد .)177 :1397 ،بندهايي از برخي فصلهاي ماديان نيز در مورد وام و بازپرداخت آن و
موارد قضايي و قانوني آن است .در اينباره نگاهي كنيد به :ماديان هزار دادستان-133 ،94 -93 :1391 ،
166 ،135؛ 99؛  )Perikhanian, 1980: 29- 31, 53, 57- 59, 89جداي از اينها در مجموعه
حقوقي يشو بُخت نيز يکي از بخش ها قوانين مربوط به وام است كه در آن از اصطالحاتي چون «پسند»
(موافقت وامدهنده در صرفنظر از سود وام) و مواردي چون مقاولهنامههاي تعهدات مربوط به پرداخت و اخذ
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وام و نرخ معمول بهره در ايران ياد شده است (پيگولوسکايا191 -187 :1372 ،؛ يارشاطر و ديگران:1377 ،
.)62 /2
 .15يکي از داليل مهم كسري بودجه دولت در روزهار ساساني ،ناهماهنگي در دريافت مالياتها بود كه
در ضعف دولت مركزي و نابساماني امور تأثيري بسيار داشت (عرب  -صادقي.)94 -93 :1392 ،
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 دينوري ،ابوحنيفه احمدبن داود .)1364( .اخبارالطوال ،ترجمه محمود مهدوي دامغاني،تهران :نشر ني.

 -روای

آذرفرنبغ فرخزادان .)1384( .مصحح و مترجم :حسن رضائي باغبيدي ،تهران:

مركز دائرةالمعارف بزر

اسالمي.

 طبري ،محمدبن جرير .)1362( .تاریخ طبري ،جلد دوم ،تهران :انتشارات اساطير. عامري نيشابوري ،محمدبن يوسف .)1336( .السعاده و اإلسعاد في سیره اإلنسانیه ،بهكتابت و مباشرت مجتبي مينوي ،آلمان :ويسبادن.
 عرب ،حسنعلي -صادقي ،حسين« .)1392( .برآورد درآمدهاي مالياتي دولت ساساني»،پژوهشنامه تاریخ ،سال هشتم ،شماره سي و دوم ،صص .89 -110
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 عهد اردشیر .)1348( .استاد احسان عباس ،محمدعلي امام شوشتري ،تهران ،سلسلهانتشارات انجمن آثار ملي.

 غفوري ،فرزين .)1397( .سنجش منابع تاریخي شاهنامه در پادشاهيخسروانوشیروان ،تهران :مركز پژوهشي ميراث مکتوب.
 فراي ،ريچارد نلسون .)1377( .میراث باستاني ایران ،ترجمه مسعود رجبنيا ،تهران:شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
 فردوسي ،حکيم ابوالقاسم .)1387( .شاهنامه فردوسي ،ويرايش :فريدون جنيدي ،جلداول ،تهران :نشر بلخ.

 فردوسي ،حکيم ابوالقاسم .)1394( .شاهنامه فردوسي؛ تصحيح انتقادي و شرح يکايکابيات ،مهري بهفر ،دفتر يکم ،تهران :نشر نو.
 فردوسي ،حکيم ابوالقاسم .)1394( .شاهنامه ،به قلم عزيزاهلل جويني ،جلد اول ،تهران :نشردانشهاه تهران.
 فردوسي ،حکيم ابوالقاسم .)1398( .شاهنامه ،پيرايش :جالل خالقي مطلق ،بخش يکم تادوم (چهارجلدي) ،تهران :نشر سخن.
 قمي ،حسنبنمحمدبنحسن .)1361( .تاریخ قم ،ترجمه حسنبن عليبنحسنبنعبدالملک قمي ،تصحيح و تحشيه :سيدجاللالدين تهراني ،تهران :انتشارات توس.
 کتاب سوم دینکرد .)1384( .دفتر دوم ،آوانويسي ،يادداشتها و ترجمه :فريدون فضيلت،تهران :انتشارات مهرآيين.
 کتاب هشتم دینکرد .)1397( .آوانويسي ،ترجمه و يادداشت از محسن نظري فارساني،تهران :انتشارات فروهر.
 كريستين سن ،آرتور .)1385( .ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشيد ياسمي ،تهران:نشر صداي معاصر.
 كولسنيکف ،آ .اي .)1357( .ایران در آستانه یورش تازیان ،پيراستار :ن .و پيگولفسکايا،ترجمه م.ر .يحيايي ،تهران :انتشارات آهاه.
 هرديزي ،ابوسعيد عبدالحيبنضحاکابنمحمود .)1363( .زیناألخبار ،به تصحيح و تحشيهو تعليق :عبدالحي حبيبي ،تهران :چاپخانه ارمغان.
 لوكونين ،و .)1350( . .تمدن ایران ساساني ،ترجمه عنايتاهلل رضا ،تهران :بنگاه ترجمه ونشر كتاب.
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 مادیان هزاردادستان (هزار رأي حقوقي) .)1391( .فرخ مرد بهرامان ،پژوهش سعيدعريان ،تهران :نشر علمي.
 مباركشاه ،محمدبنمنصور (معروف به فخر مدبر) .)1346( .آداب الحرب و الشجاعۀ ،بهتصحيح و اهتمام احمد سهيلي خوانساري ،تهران :انتشارات اقبال.
 مجملالتواریخ و القصص .)1318( .به تصحيح ملکالشعراي بهار ،تهران :نشر خاور. -مسعودي ،عليبن الحسين .)1382( .مروجالذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاينده،

اول ،تهران:

نشر علمي و فرهنگي.
 مسعودي ،عليبن الحسين .)1389( .التنبیه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران:نشر علمي و فرهنگي.
 -مسکويه رازي ،ابوعلي .)1389( .تجارباألمم ،ترجمه و تحشيه :ابوالقاسم امامي،

اول،

تهران :انتشارات سروش.

 منصوري ،يداهلل .)1395( .فرهنگ حقوقي زبان پهلوي؛ (فارسي میانه) بر پایه متنپهلوي مادیان هزار دادستان و دیگر متون پهلوي ،تهران :نشر آواي خاور.
 ميرزايي ،علياصغر« .)1394( .بررسي نظام مالياتي ساساني و اصالحات ماليخسروانوشيروان» ،فصلنامه پژوهشهاي تاریخي ،سال پنجاه و يکم ،دوره جديد ،سال
هفتم ،شماره دوم ،صص .109 -124
 نويري ،شهابالديناحمد .)1367( .نهایه االرب في فنون األدب ،ترجمه محمود مهدويدامغاني ،جلد دهم ،تهران :انتشارات اميركبير.

 يارشاطر ،احسان و ديگران .)1377( .تاریخ ایران؛ از سلوکیان تا فروپاشي دولساسانیان ،جلد سوم ،قسمت دوم ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :انتشارات اميركبير.
 يعقوبي ،احمدبناسحاق .)1382( .تاریخ یعقوبي ،ترجمه محمد آيتي ،جلد اول ،تهران :نشرعلمي و فرهنگي.
- Perikhanian, Anahit, 1980, the Book of Thousand Judgements :A
sasanain Law- Book, TransLated from Russian by Nina Garsoïan
, Costa Mesa, Mazda publishers.
- Rubin, Zeev, (1995) The Reform of Khusro Anushirwan, in The
Byzantine and Early Islamic Near East. III: States, Resources and
Armies, Ed by A. Cameron, Princeton.
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بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریههای قربانی
ایوب

امیدي

دانشآموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشهاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
تاریخ دریاف 1400/10/21 :
تاریخ پذیرش1401/4/14 :

چکیده
در باورهاي پيشينيان خودكشي ،جنبة مذهبي داشته و با اهداف مختلفي انجام ميشده
است .افراد باور داشتند با پيشكش كردن جان خود به خدايان ،خدمت ميكنند و مرهشان
باعث بهرهمندي و رفاه جامعه ميشود يا با معشوق و ولينعمت خود در جهان پا از مر ،
پيوند مييابند و به بهشت ميروند .به همين دليل با اعتماد قلبي و اشتياق به استقبال
مر ميرفتند .اين پژوهش ميكوشد به روش توصيفي-تحليلي به بررسي شيوههاي
خودكشي در متون حماسي (تا قرن هفتم) بپردازد .نتايدِ نشان ميدهد :خودكُشي ،عملي
خودخواسته و يکي از مصاديق قرباني انسان است و مصاديق آن در شاهنامه و هرشاسپنامه
ش زَهر
نسبت به ساير متون حماسي برجستهتر است .خودكشي در متون حماسي به پند رو ِ
خوردن ،خون ريختن (بريدن سَر و دريدن پهلو) ،پايين انداختن خود از بارو (دژ)،
خودسوزي ،و امتنا از خوردن و آشاميدن (هرسنگي) انجام ميشود و از اين ميان،
خودكشي به شيوة خون ريختن نسبت به ساير شيوههاي آن نمود بيشتري دارد و به نظر
ميرسد اين امر ،ريشه در انديشة تأثير خون در حاصلخيزي و باروري طبيعت دارد .در
مورد بسامد و تفاوت مقاصد خودكشي در شاهنامه و هرشاسپنامه نيز ميتوان هفت :موارد
خودكشي در شاهنامه بسامد بيشتري نسبت به هرشاسپنامه دارد؛ اما اهداف آن در
هرشاسپنامه نسبت به شاهنامه متنو تر است؛ خودكشي در شاهنامه اغلب به منظور
سوهواري فرزند و نزديکان و دفع تهمت انجام ميشود در حاليكه اين عمل در هرشاسپ-
نامه اغلب با هدف باروري و فراواني طبيعت ،رضايت بتان ،پيشبيني حوادث آينده و جلبِ
رضايت خداوند انجام ميهيرد.
کلید واژگان :متون حماسي ،خودكشي ،مذهب ،قرباني ،نظريههاي آيين قرباني.
ayoobomidi@yahii.com
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مقدمه
دين مبين اسالم و آيات و روايات هوناهون ،خودكشي را تحريم و به كساني كه به اين
عمل ميپردازند ،وعدة آتش جهنم داده است (سورة نساء .)30-29/خودكشي ،داراي عواقب و
پيآمدهاي سخت فردي و اجتماعي است؛ كساني كه خودكشي ميكنند اهرچه با اين عمل،
ممکن است از رند و مشکالت دنيا آزاد شوند؛ امّا بنا بر آيات قرآن و اعتقادات ديني به
عذابهاي سخت و دردناک هرفتار ميهردند و سرانجام دردناكي دارند.
عالوه بر آنچه هفته شد با توجه به متونكهن ،خودكشي و انتحار در دنياي اساطيري و
برخي آيينها با اهداف و مقاصد ديگري ازجمله :پيشكش جسم به خدايان به منظور قرب
الهي ،رسيدن به آرامش و سعادت اُخروي ،پيوستن و خدمت به مخدومان در جهان پا از
مر  ،خدمت به جامعه و همنوعان ،باروري طبيعت ،رهايي از رندهاي جسماني و دنيوي
انجام ميشود .شاله1دربارة انگيزة خودكشي در برخي از مذاهب هندو ميهويد :در كيش
جاين 2،تولّد را بدبختي و انتحار را مزيّتي با بركت ميانگاشتند .و پيروانش هنگامي كه
ن سيويک سالگي ميرسيدند با هرسنگي عمدي به زندهي خود خاتمه
فرزندانشان به س ِ
ميدادند ( . )110 :1346در كيش جاين ،يگانه حياتي كه پيرو آن اختيار از بين بُردن آن را
دارد ،حيات خود اوست .در شريعت جايني ،انتحار به منزلة بزر ترين پيروزي روح بر ارادة
كور حفظ حيات است (همان.)112 :
فريزر 3نيز دربارة خودكشي چنين ميهويد« :تعصب و ناداني يا عشق محض به
انگشتنما شدن ،انسانها را واداشته است كه مر ميان شعلههاي آتش را به جان بپذيرند،
راهبان بودايي در چين كه آتش غيرت دينيشان را اين اعتقاد شعلهور ميكند كه ثمرة
مرهشان ،عايد جامعه خواهد شد ،هاهي با اين روش ،در صدد نيل به نيروانا برميآيند .در
عين حال ،ستايشي كه در حال حيات نثارشان ميشود و دورنماي افتخار و پرستشي كه
پا از مر انتظارشان را ميكِشَد ،انگيزهاي ديگر براي خودكشي ميشود» (.)305 :1387
مصطفوي ميهويد :برخي«چون به اصل تناسخ معتقد بودند ،باور داشتند كه اهر شخص
تيرهبخت و ناسعادتمند از اين جهان درهذرد و قرباني شود يا خودكُشي كند در زندهي
بعدي ،خوشبخت ،آزاد و شريف متولّد خواهد شد» (« .)179-178 :1369از آنجا كه انسان
نخستين از راه نهاد و فطرت خود عمل ميكرد براي هر دو هروه از خدايان ،آيين نيايش و
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قرباني انجام ميداد .او براي نيروهاي ويرانهر از روي ترس ،قرباني ميكرد تا خشم آنان را
به مهر دهرهون كند .همچنين براي نيروهاي آبادهرِ طبيعت از روي خوشايندي قرباني مي-
نمود» (اكبريمفاخر .)28 :1389 ،بههونهاي كه حتا براي جلب رضايت اين نيروها ،دست به
انتحار و پيشكش حيات خود ميكرد .در واقع اقدام به خودكشي ،ريشه در جهل و آيين-
هاي انحرافي دارد .از ديدهاهِ اساطيري اين عمل ،نوعي قرباني نفا بهمنظور جلب رضايت
خدايان ،باروري طبيعت و ...است.
با توجه به اين مقدمه و پيوند خودكشي با آيين قرباني انسان ،نويسنده بر آنست به
بررسي شيوههاي خودكشي در متون حماسي (شاهنامه ،هرشاسپنامه ،كوشنامه ،بهمننامه،
بانوهشسپنامه ،برزونامه ،فرامرزنامه ،شبرنگنامه) بپردازد و مصاديق آن را بر اساس
نظريه هاي آيين قرباني تحليل كند .شايان ذكر است كه به منظور تأييد مصاديق خودكشي
در متون حماسي به شواهد آن در متون تاريخي نيز اشاره ميشود.
نويسندهان در اين مقاله به روش توصيفي-تحليلي به دنبال پاسخ دادن به اين
پرسشها هستند :آيا خودكشي را ميتوان نوعي قرباني دانست خودكشي در متون حماسي
به چه شيوه انجام ميشود كداميک از شيوههاي خودكشي برجستگي بيشتري دارد و افراد
با چه اهدافي خودكشي ميكنند شايان ذكر است كه اهميّت پژوهش حاضر در اين است
كه نخستين پژوهشي است كه به طور ويژه به بررسي و تحليل خودكشي در متون حماسي
بر اساس نظريههاي قرباني ميپردازد.
پیشینۀ تحقیق :با بررسيهاي انجام شده مشخص شد اغلب پژوهشهايي كه در
زمينة خودكشي انجام شده است مربوط به رشتة جامعهشناسي است و كمتر به بررسي اين
انديشه در ادبيات فارسي پرداخته شده است .براي نمونه به برخي از پژوهشهايي كه در
زمينه انجام شدهاست ،ميپردازيم.
سهيال يوسفي آبهرم ( )1390در رسالة كارشناسي ارشد با عنوان«بررسي ساختار مر
شخصيّتها در دورههاي اسطورهاي و حماسي شاهنامه فردوسي» به فرجام كار
شخصيّتهاي انساني موجود در دو بخش اسطورهاي و حماسي ،شاهنامه فردوسي پرداخته
است و علل موثّر در سرنوشت و مر شخصيّتها را بررسي و دستهبندي كرده است.
همچنين به بررسي مولّفههايي مانند آيينهاي پا از مر پرداخته است.
سوليدو و جورجيانا ( )1385در مقالة «دوركيم ،خودكشي و مذهب» به مقايسة تأثير
آموزههاي ديني مسيحيّت بر فرقههاي مختلف آن پرداختهاند و معتقدند :مذهب بر نرخ
خودكشي تأثير مي هذارد .به اين صورت كه هیرايش بیه خودكیشي در ميیان میذاهب



108

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپي ،33بهار و تابستان 1401

كاتوليک و پروتستانهاي انجيلي پايين و در ميان مذاهب پروتستانهاي بنيادي باال است.
مسعود نذريدوست و مهدي بهنوش ( )1389نيز در مقالة «خودكشي در آثار صادق هدايت و
هيدو موپسان» با بررسي يازده اثر از اين دو نويسنده ،به بررسي ديدهاه شخصيتها و راويان
درباره خودكشي پرداختهاند .عطاهلل كوپال ( .)1391در مقالة «مر خود خواسته تراژيک در
تراژدي سوفوكل و شاهنامه» به مقايسة مر ِ آژاكا ،سردار يوناني و بهرام پسر هودرز و
مشابهت اين داستانها ميپردازد .شکراهلل تتري و مرتضي عبداللهي ( )1395نيز «در مقالة
«بررسي پديدة خودكشي در شاهنامه» انوا خودكشي را در شاهنامه بررسي كردهاند .شايان
ذكر است كه نويسنده ،كُشته شدن بهرام در شاهنامه را بدون بررسي و دليل منطقي نوعي
خودكشي مي داند؛ درحالي كه مر بهرام در شاهنامه با هدف يافتن تازيانه در ميدان جنگ
به منظور رستن از ننگ و حفظ نام بوده است و ارتباطي با جنبة آييني خودكشي ندارد.
هاله رفيع در مقالة «بررسي پديده خودكشي در اهزيستانسياليسم با نگرش ويژه به
هوشهنشينان آلتونا اثر ژان پل ساتر» از ديد سارتر ،جبر و تقدير را منکر ميشود و
خودكشي را حق مسلم فرد و يکي از آزاديهاي فردي ميداند كه كسي توانايي سلب آن را
ندارد .اعظم استاجي ( )1399در مقالة «معرفي شيوههاي تحليل يادداشتهاي خودكشي و
بررسي موردي چندنمونه يادداشت كوتاه فارسي» به تحليل چند يادداشت كوتاه
خودكشيكنندهان و ساختار اين يادداشتها و علل خودكشي پرداخته است .با توجه به
اينكه مقالهاي به طور ويژه به بررسي و تحليل خودكشي در متون حماسي بر اساس
نظريههاي قرباني نپرداخته است ،انجام اين پژوهش ضرورت دارد .شايان ذكر است كه در
هيچ پژوهشي به جنبههاي آييني و اسطورهاي خودكشي و ارتباط آن با آيين قرباني (انسان)
و انديشة آنيميسم پرداخته نشده و نويسنده در اين پژوهش به بررسي خودكشي و پيوند آن
با آيين قرباني پرداخته است.
 -1نظریههاي قرباني
-1-1نظریۀ بالگرداني و دفع شر
فريزر مقصودِ قرباني را بالهرداني ميداند و ميهويد :درهذشته جنبههاي هوناهوني براي
انتقال شر وجود داشته است و انسان ها هميشه در تالش بودند تا با انجام برخي كارها مانند:
قرباني كردن ،خون ريختن ،دعانويسي و بستن آن بر بازو ،دعا ،نيايش و امثال اينها ،شر و
بال را دفع كنند ( .)597-593 :1387به عقيدة وي« :غالباً انتقال شر به اشياء مادي هامي است
به سوي انداختن آن به دوش انسان زندة ديگر است كه اين عمل را رد كردن شر ميهويند؛
به عنوان مثال ،انسان عصر اساطير هاه بيماري خود را در سنگي پنهان ميكرد تا هركا به
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آن دست بزند دچار بيماري شود (همان .)596 :درواقع مفهوم قرباني بالهردان در تصور
معتقدانش اين است كه با مر حيوان و پيشكش ماديات ،حيات و آسايش قربانيكننده
تضمين ميشود و از بال و آسيب رهايي مييابد.
-2-1نظریۀ رستاخیز یا حیات مجدد فریزر (توتمي و تناسخ)
فريزر معتقد است :قرباني در مواردي جاي خود را به آيينهاي جبران و كفاره ميدهد.
ن روح ،موجب پيدايشِ رسمِ بچه ُكشي ،به خصو،
به عقيدة وي « اعتقاد به تناسخ يا باززاد ِ
ن نخستين فرزند شده است .در بعضي موارد به نظر ميرسد كه مر ِ فرزند ،قطع ًا
كُشت ِ
جايهزيني براي مر پدر باشد و او با قرباني كردن اوال ِد خود از امکان زندهي بيشتري
برخوردار ميشده است؛ اما در مواردي نيز ظاهراً فرزند را نهچندان به جاي پدر؛ بلكه از
ب جوهرِ روحي پدر يا نيروي حياتياش به او
اينرو ميكُشتند كه فکر ميكردهاند با جذ ِ
ال در هند معتقدند :انسان در واقع به صورت پسر خود از نَو ،زاده ميشود.
صدمه ميزند؛ مث ً
در ويداي آفريقاي غربي نيز معتقدند :نخستزاده ،در واقع پدر فرمانرواست كه به دنيا
بازهشته است و طبع ًا پدر (پادشاه كنوني) نميتوانست سلطنت را به سلف خود
(نخستزادهاي كه معتقدند پدر پادشاه است و تولّد دوباره يافته است) تقديم كند و ناچار
بود پدر را به جهانِ مردهان كه ناهنگام از آن هريخته بازهرداند» ( .)331: 1387اين نظريه بر
اين عقيده استوار است كه انسان يا حيوان پا از مر در كالبد جديدي حيات مييابد و
دوباره زندهي را از سر ميهيرد به همين دليل ،بشر ابتدايي ،هونههاي خاصي از حيوانات را
مقدّس مي دانست و اعتقاد داشت كه هرهاه ،حيوانِ توتمي او ضعيف ميشود ،بايستي براي
جلوهيري از اين مصيبت و احياء آنهونه ،قرباني شود تا همچنان نيرومند و سالم بماند.
-3-1بوی

و نظریۀ کمال کیهاني

مريبويا1نظرية جلب رضايت و نيرومندي ايزدان را مطرح ميكند كه بسيار به نظرية
بالهرداني نزديک است« :هندو -ايرانيان باستان ،جهان اطراف خود را آكنده از خدايان و
ت خود را صرف دلجويي و ستايش اين
نيروهاي آسماني ميدانستند؛ از اينرو تمام هم ِ
خدايان ميكردند .قربانيهاي آنان عموماً به دو منظور صورت ميهرفت :نخست جلب
رضايت و عنايت ايزدان و ديگر نيرومند كردن هر چه بيشتر ايزدان براي آنكه بتوانند اُمور
عالم را به شکل بهتري نظام بخشند؛ از اينروست كه اين عمل ،نوعي قرارداد و پيمان
ل كيهاني
محسوب ميشود» ( .)147 :1374وي يکي از اهداف انجام قرباني را حفظ كما ِ

. Mary Boyce

1
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مي داند؛ زردشتيان معتقد بودند كه اهورامزدا و ايزدان به صورت دسته جمعي در مراسم
قرباني شركت ميكنند و سبب ميشوند تا جريان مداوم نيروي آسماني حافظِ حيات انساني
باشد (البته مقصود وي از قرباني ،قربانيهاي هياهي و حيواني است) (همان).
-4-1نظریۀ آنیمیسم (جاندارپنداري) از تایلور
به نظر تايلور ،دين طي چند مرحله ،تکامل يافته است .اين مراحل عبارتند از :نخست
جاندارانگاري (آنيميسم)؛ دوم چند خداپرستي و سوّم تکخداپرستي (كتاک.)652 :1386 ،
الزمة اعتقاد به آنيميسم و جاندارانگاري ،وجود نيروهاي برتر و متعالي است كه بر سرنوشتِ
بشر ،نظارت دارد و اين نيروهاي روحاني را بايد از طريق التماس ،توسّل و هديه دادن
خشنود و ترغيب كرد؛ لذا فلسفة قرباني در اديان از همين اصل نشأت ميهيرد (بختياري و
حسامي .)43 :1387،آوازة تايلور بيشتر به سبب نظرية جاندارپنداري است .به نظر او مرحلة
اولية دين ،اعتقاد به روح يا جوهري غيرمادي در موجودات بود كه مردمان ابتدايي آن را به
صورت روحِ در نظر ميهرفتند .او بر اين باور بود كه اعتقاد به ارواحي كه نهفقط در وجود
انسانها بلكه در همة ساختارهاي طبيعي و اشياء خانه دارند و اعتقاد به استقالل روح
انساني كه در خواب و مر از او جدا ميشود و نيز معتقدات ديني و آداب و رسوم پيوسته
با آن ها ،نشأت هرفته از همين تفکر است ،تفکري كه در نهايت به آنيميسم يا در ديدهاه
تايلور به همان شکل نخستين دين ختم شد ( .)carter, 2003: p. 12در واقع تايلور خاستهاه
و هدف قرباني را هديه و پيشكشي براي ارواح درهذشتگان و نيروهاي برتر ميدانند تا
خشم آنها را دفع و خشنوديشان را جلب كند.
-5-1نظریۀ قرباني براي اتحاد و وحدت قبیله با روح توتمي از دورکیم
از ديدهاه دوركيم ،انجام دورهاي مناسک قرباني در زمانهاي خا ،،هامي براي ارتباط
با امر قدسي قلمداد ميشد كه سببُ تجديد حيات روح توتمي و افراد قبيله ميشود و در
هروه ،روح اتحاد و وحدت عمل را پديد ميآورد (دوركيم .)326 :1383 ،همة آن رشته
تشريفاتي كه پيش از شرو به خوردن هوشتِ جانور توتمي (قرباني) انجام شدهاند ،هدفش
اين بود كه تماميِ افرادِ حاضر در تشريفات را از لحاظ روحي ،تقديا و براي عمل بعدي
آماده كند .اين دوره ،دورهاي اساساً ديني است كه بدونِ تغييرِ حالتِ روحي ،نميتوان از آن
عبور كرد (همان .)467-468 :وي ميهويد :قرباني به صورتي كه در قالب كاملش ميبينيم از
دو عنصرِ اساسي تشکيل ميشود؛ يک عمل همذات شدن و يک عمل در نذر و نياز .مومن با
فروبلعيدن يک عنصرِ ماورايي با خداي خودش همذات ميشود و در عين حال ،نذري هم به
اين خدا اهدا ميكند (همان.)472-473 :
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یافتههاي پژوهش
 -2خودکُشي
خودكُشي ،عملي عمدي است كه باعث مر فرد ميشود .در باورهاي پيشينيان اين امر،
جنبة مذهبي داشته و با اهداف مختلفي انجام ميشده است .افراد باور داشتند با پيشكش
كردن جان خود به خدايان خدمت ميكنند و مرهشان باعث بهرهمندي و رفاه جامعه
ميشود يا با معشوق و ولينعمت خود در جهان پا از مر  ،پيوند مييابند و به بهشت
ميروند .به همين دليل با اعتماد قلبي و اشتياق به استقبال مر ميرفتند .خودكشي در
ش زَهر خوردن ،خون ريختن (بريدن سَر و دريدن پهلو) ،پايين
متون حماسي به پند رو ِ
انداختن خود از بارو (دژ) خودسوزي ،و امتنا از خوردن و آشاميدن (هرسنگي) انجام
ميشود كه به بررسي اين موارد ميپردازيم .شايان ذكر است در اين بخش ،مواردي كه
افراد ،اقدام به خودكُشي ميكنند و با ممانعت نزديکان بينتيجه ميماند نيز در ذيل
خودكشي بررسي شده است.
-1-2خودکشي به شیوة خوردن زهر ( در مرگ همسر)
تنها مصداق خودكُشي در مر همسر كه به شيوة نوشيدن زهر در متون حماسي يافت
شد ،خودكُشي شيرين در مر خسرو است .شيرويه پا از قتل پدر (خسرو) از نامادري
خود (شيرين) تقاضاي ازدوا ميكند؛ اما شيرين با مطرح كردن چند شرط تقاضاي او را
ميپذيرد و قبل از مراسم ازدوا از او ميخواهد براي ودا از دخمه خسرو ديدن كند و پا
از ورود به دخمه با خوردن زهر خودكشي ميكند.
نگییییهبان در دخمییییه را بییییاز كییییرد
بشیید چهییر بییر چهییر خسییرو نهییاد
هییم انییدر زمییان زهییر هلهییل بخییورد
نشسییییته بَییییرِ شییییاه پوشییییيدهروي
بیییه ديیییوار پشیییتش نهیییاد و بمُیییرد

زن پارسیییییا مويیییییه آغیییییاز كیییییرد
هذشیییته سیییخنهیییا بَیییرو يیییاد كیییرد
ز شییییيرين روانییییش بییییرآورد هَییییرد
بییه تیین بییر ،يکییي جامییه كییافور بییوي
بمُییییرد و ز هيتییییي سییییتايش ببییییرد
(فردوسي)372-373 :8/1386 ،

در خسروشيرين ،اين داستان اينهونه آمده است.
چیییو مهییید شیییاه در هنبییید نهادنییید
ميییان دربسییت شییيرين پییيش موبیید
در هنبییید بیییه روي خلیییق دربسیییت
جگرهییییاه ملییییک را مُهییییر برداشییییت

بزرهییییییان روي در روي ايسییییییتادند
بیییه فرّاشیییي درون آمییید بیییه هنبییید
سیوي مهیید ملییک شید دشیینه در دسییت
ببوسییيد آن دهیین كییو بییر جگ یر داشییت



112

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپي ،33بهار و تابستان 1401

بِییدان آيییين كییه ديیید آن زخییم را ريییش
بییه خییون هییرم شسییت آن خوابهییه را
پییا آورد آنههییي شییه را در آغییوش
بییییه نيییییروي بلنیییید آواز برداشییییت
كه جان بیا جیان و تین بیا تین بپيوسیت

همییانجییا دشیینهاي زد بییر تیین خییويش
جراحیییت تیییازه كیییرد انیییدام شیییه را
لییبش بییر لییب نهییاد و دوش بییر دوش
چنییان كییان قییوم از آوازش خبییر داشییت
تییین از دوريّ و جیییان از داوري رَسیییت
(نظامي)293 :1384 ،

بنا به روايت فردوسي ،شيرين چهره بر چهرة خسرو مينهد؛ سپا با نوشيدن زهر،
خودكُشي مي كند؛ امّا با توجه به هفتة نظامي ،شيرين هنگام خودكُشي ،دشنه را در پهلوي
خود فروميكند؛ زيرا شيرويه پهلوي خسرو را دريده بود .در اين داستان خودكشي با هدف
اتحاد با معشوق و ملحق شدن به او در جهان مينوي صورت هرفته است .با توجه به نظريه-
هاي قرباني ،اين نو خودكشي با نظرية جلب رضايت ارواح و خدايان از بويا تايلور
مناسبت دارد .عالوه بر اين با توجه به باور كهن پرستش مردهان و تأثير آنان در زندهي
بازماندهان ،اين مصاديق با نظريههاي بالهرداني فريزر ،آنيميسم تايلور و اتحاد با روح توتمي
از دو ركيم نيز قابل بررسي و تحليل است؛ زيرا در ادواري مردهان به عنوان توتم و نيرويي
برتر ،مورد پرستش قرار ميهرفتند .شايان ذكر است كه خودكشي شيرين در مر خسرو به
رسم خودسوزي زنان همراه پيکر همسران در آيين هندو شباهت دارد و به نظر ميرسد اين
امر ،هونهاي از همان انديشه است.
-2-2خودکشي به شیوة ریختن خون
در متییون حماسییي ايیین نییو خودكشییي بییه دو شییيوة بريییدن سییر و دريییدن شییکم
انجام میيشیود و بیه نظیر میيرسید میواردي از خودكشیيهیايي كیه بیا ايین روش انجیام
ميشود با بیاروري طبيعیت پيونید دارد .از باورهیاي كهنیي كیه در بسیياري از فرهنیگهیا
ديده ميشود ،باور بیه رويیش و بیاروري برخیي هیلهیا و نباتیات از خیون قهرمانیان اسیت
كییه نمونییة برجسییتة آن در اسییاطير ايرانییي ،روييییدن هییل سياووشییان از خییون سییياوش
اسیییت .روييیییدن شیییقايق از خیییون آدونیییيا1در اسیییاطير يونیییان (اسیییميت،)11 :1384 ،
روييییدن بنفشییه از مقبییرة آتییيا(2هريمییال ،)26 :1391 ،روييییدن اَنییار از خییون ديییونيزوس3
(يییاحقي )106 :1394 ،و ...بيییانهر ارتبییاط بییاور بییه انديشییة تییأثير خییون در حاصییلخيزي و
رويش حيات نباتي است.
1

. Adinis
. Atis
3 . Dionysus
2
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-1-2-2خودکشي به شیوة بریدن سَر
-1-1-2-2بریدن سر خود به منظور باروري درخ
پرستش و تقدّسِ مظاهر طبيعت در فرهنگهاي مختلف روا داشته است و افراد با
شيوههاي هوناهون به اين اجسام ،پيشکشهاي خوني تقديم ميكردند .يکي از اين موارد،
خودكشي و تقديم جان خود بهمنظور باروري درخت است .در هرشاسپنامه ،هرشاسپ و
همراهانش به شهري خرم ميرسند كه برخي از ساكنانش ،جانشان را براي درخت (كه هفت
نو ميوه ميداد) داخل معبد ،قرباني ميكردند.
درختییي هشیین رسییته در پییيش تخییت
هییر آن بییر كییز وي شییدي آشییکار
ز شییهر آنكییه بيمییار بییودي و سسییت
بَییرو چییون مَییه نییو يکییي داس بییود
كسي كیو شیدي پیيش آن بُیت ،شیمن
بیییین داس در نییییوک شییییاخي دراز
فکنییديش در حلییق چییون خییم شسییت
سیییرش را چیییو هیییويي برانیییداختي
همانهیاه بیودي بیه يیک زخیم سیخت

كییه دادي بَییر از هفییتسییان آن درخییت
بُیییدي چهیییر آن بُیییت بَیییرو بَیییر نگیییار
چیو خیوردي از آن ميیوه هَشیتي درسییت
كیییه تيیییزيش ماننییید المیییاس بیییود
فییییدا كییییردي از بهییییر او خويشییییتن
ببسییییتي زي خییییود كشییییيدي فییییراز
بییه يییک رَه رهییا كییردي آنهییه ز دسییت
چنییییين خويشییییتن را فییییدا سییییاختي
تیینش بییر زمییين و سییرش بییر درخییت
(اسديطوسي)192 :1317 ،

هرديزي همين حکايت را در تاريخ خود ذكر ميكند« :اهل اين ملّت را جاييست كه آب
هنگ آنجا جمع شود و آنجا درختي عظيم است و پهن باز شده و زير درخت ،چيزي
نصب كرده كه آن را ترسول هويند ،ا ز آهن باشد چون عمودي اندر ميان فرود برده ،و از زير
آب چند ده رش باال مانده و سطبري .و چون چوبي هر چه سطبرتر و سر او سه شاخه كرده
و اين شاخ ها دراز و سطبر و تيز كرده و پاكيزه زدوده ،و چون آتش همي درفشد .و مردي از
هذارة آب ،نزديک درخت نشسته و كتاب هميخواند و رود هنگ را همي هويد كه :يا بزر !
و يا راه بهشت! تو آن جويي كه از ميان بهشت بيرون همي آيي! و مردمان را بدو همي راه
نمايي خنک آن را كه برين درخت هميشود و خويشتن را بر تن عمود زند ،و كسان آنجا
باشند و آن همي شنوند ،يکي بر آن درخت شود و خويشتن را بر آن زند و بر آن تيزي آن
پارهپاره شود و اندران آب افتد .و كساني كه آنجا باشند بر وي دعا هميكنند و هويند :به
بهشت رفت» ( .)641 :1363در كتابِ عجايبالمخلوقات ،نمونههايي از اين رسم ،ديده مي-
شود« .و در زنگبار ،قبهاي كردهاند رزين ،در آن بتي با طوقها زرّين ،پيش آن بت ،درختي
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هفت ميوه بر آن .انگور و انجير و نارند و سيب و ترند و بِه و انار .هر سال دو بار ،بار آورد و
بر سر آن درخت ،عالقه اي آهنين چون هاللي ،زنگي ،حلق خويش بر آن نهد و آويخته شود
پيش اين صورت تا سرش از يک سو افتد و تنش از ديگر سو و هندوان ازين جنا دعاوي
كنند پيش بتان و باشد كي خود را بر آتش افکنند تا بسوزند( »...طوسي.)223 :1382 ،
اكبري مفاخر در مورد وجود چنين قربانيهايي معتقد است« :وجود قربانيهاي خونين و
وحشتناک انساني ،بيتأثير از كيشهاي اهريمنپرستي و ترس از نيروهاي ويرانهر طبيعت
نيست .اين رفتارها بيانهر چارهانديشي انسان براي رهايي از خشم اهريمن و خدايان شر و
فرونشاندن خشم آنهاست» (اكبريمفاخر.)31 :1389 ،
باتوجه به هفتة اسدي ،خاد ِم بت ،سر خود را درون هالل داسي كه سَر شاخي نصب شده
بود ،قرار ميداد و ناههان شاخة درخت را رها ميكردند و هردنش قطع ميشد .به نظر
مي رسد در ابيات باال ،سرسبزي و سودبخشي درخت (شفابخشي) كه با زندهي مردم و
نيازهايشان در ارتباط بود؛ سبب شده آن را مقدّس شمرده و نماد باروري بدانند و احيان ًا
خدايي براي آن تصور كنند و با تقديم قربانيهاي انساني يا خودكُشي ،رضايت آن خدا (خير
يا شر) را جلب كنند .بنا بر انديشة آنيميسم ،برخي مظاهر و اشياء موجود در طبيعت
مقدّس و ذيروح تلقي ميشدند و مورد پرستش قرار ميهرفتند؛ قرباني كردن خود براي
درخت در اين داستان با نظريههاي جلب خشنودي خدايان و ارواح از بويا و تايلور و
بالهرداني ف ريزر و باور به آنيميسم تايلور هماهنگ است و شايد نوعي پيشكش جسم به
الهة باروري و رسيدن به بهشت باشد .به نظر ميرسد ،بازماندة تعديل يافتة قرباني براي
درخت در فرهنگعامة ايالم و لرستان ديده ميشود .در چند دهة اخير مردم بومي ،هنگام
قطع درخت ،مرغ يا خروسي را براي بالهرداني از خود ،قرباني ميكردند و اين باور ريشه در
انديشة جاندارانگاري درختان دارد.
-2-1-2-2بریدن سَر به منظور اتّحاد با معشوق
نمونهاي از اقدام به خودكُشي كه با دخالت نزديکان بينتيجه ميماند در بانوهشسپنامه
ديده ميشود .شيده پا از درماندهي از عشق بانوهشسب ،تصميم ميهيرد خود را بُکُشد؛
اما افراسياب و ديگران مانع ميشوند.
ز چشییمم دو صیید چشییمه خییون شیید روان
وز آن پیییا بیییه سیییوي پیییدر كیییرد رو
سیییر خیییود بیییه نخچيیییر ببُیییرم كنیییون
بگفیییت ايییین و خنجیییر كشیییيد از شیییتاب

شییییدم از غییییم عاشییییقي نییییاتوان
كیییزين ننیییگ میییر آمیییدم آرزوي
بريییزم بییر ايیین عشییق بییر خییاک خییون
سیییر و دسیییت افراسیییياب
هیییرفتش َ

بررسي و تحلیل خودکشي در متون حماسي بر اساس نظریههاي قرباني

بییرون كییردش از دسییت و هفییت اي پسییر
مشییییو تيییییز تییییا چییییارة كییییار تییییو
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چییه سییود أر بُییري از تَ ینِ خییويش سَ یر
بسییییازم ،كُیییینَم هییییرم بییییازار تییییو
(بانوهشسپنامه)96-97 :1382 ،

بنا بر هفتة مصطفوي ( )179-178 :1369بهنظر ميرسد در اين داستان ،اقدام به
خودكشي از اين انديشه نشأت هرفته باشد كه فرد با انتحار از غم و اندوه دنيوي رها شود و
در جهان ديگر آرامش مييابد .در واقع قرباني جسم مادي ،پيشكشي به خدايان براي
آرامش و تعالي روحي است و از اين منظر با نظرية جلب رضايت خدايان از بويا و تايلور
همخوا ني دارد .عالوه بر اين ،شايد فرد با هدف تقديم جان خود به روان معشوق و بالهرداني
از او به اين عمل اقدام ميكند كه از اين منظر با نظرية بالهرداني از فريزر قابل تحليل است.
-3-1-2-2بریدن سَر در سوگ فرزند
از ديگر مواردي كه اقدام به خودكشي بينتيجه ميماند در داستان نبردِ رستم و سهراب
ديده مي شود .رستم پا از كُشتن سهراب و آهاهي از اينكه سهراب فرزند اوست ،تصميم
به خودكُشي ميهيرد؛ اما بزرهان مانع ميشوند و او را از اين عمل بازميدارند.
يکي دشینه بگرفیت رسیتم بیه دسیت
بزرهییییان بِییییدوي انییییدر آويختنیییید

سییر خییويش پَسییت
كییه از تیین بِبُییرَد َ
ز مژهیییان همیییي خیییون فروريختنییید
(فردوسي)190 :2/1386 ،

در اين داستان ،اقدام رستم به خودكُشي ،ميتواند با هدف پيوستن او به فرزندش و
اتحاد با او در جهان اُخروي باشد .در واقع قرباني جسم مادي ،پيشكشي به خدايان براي
آرامش و تعالي روحي است و از اين منظر با نظرية جلب رضايت خدايان از بويا و تايلور
قابل بررسي است.
در ماجراي سياوش و سودابه ،سودابه پااز آنكه به سياوش ،تهمت ميزند ،نزد كاووس،
ادعا ميكند كه به دليل هتکحرمتِ سياوش ،نوزادي را كه در شکم داشته سقط شده است
و از شاه ميخواهد :انتقام فرزندشان را از سياوش بگيرد وهرنه خود را هالک ميكند.
بناليیییید سییییودابه و داد خواسییییت
ز فرزنیییید كُشییییتن بپيچیییید دلییییم

ز شییییاه جهانییییدار فريییییاد خواسییییت
زمیییان تیییا زمیییان سَیییر ز تَییین بگسیییلم
(فردوسي)230 :2/1386 ،

هر چند در اين داستان ،ادعاي سودابه نيرنگي بيش نبوده است؛ امّا هفتة او ريشه در
سنّتي دارد كه پيش از وي مرسوم بوده است و نمونة آن ،اقدام رستم به خودكشي پا از
مر سهراب است.
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 -2-2-2خودکشي به شیوة دریدنِ شکم
-1-2-2-2دریدنِ شکم در سوگ فرزند و نزدیکان (و انداختن خود از دژ)
از ديگر موارد خودكُشي در مر عزيزان در داستان كشته شدن فرود ديده ميشود.
طوس و ايرانيان به جانب قصر فرود رهسپار ميشوند و براي مقابله با او سواراني از ايران به
فرود حملهور ميشوند و فرود ريو و زرسپ را ميكشد و اسب طوس و هيو را نيز با تير
هالک ميكند؛ سپا ايرانيان خشمهين ميشوند و به نبرد ميپردازند تا اينكه فرود با
ضربة بيژن زخمي ميشود و به ياري خدمتكاران وارد دژ ميشود .وي هنگام مر از
كنيزان مي خواهد ،خودكُشي كنند و كنيزان خود را از باالي دژ بر زمين مياندازند و مادرش
(جريره) نيز خزانه را به آتش كشيده و شکم خود و اسبان را ميدَرَد.
دل هییر كییه بییر میین بسییوزد همییي
همیییه پیییاک بیییر بیییاره بايییید شیییدن
كیییه تیییا بهیییر بيیییژن نمانییید يکیییي
سییییر دژ شییییدند
پرسییییتندهان بییییر َ
جريییییره يکییییي آتشییییي برفروخییییت
يکي تيغ بگرفیت از آن پیا بیه دسیت
شکمشییییان بِدرّيیییید و ببريیییید پَییییي
بيامیییید بییییه بییییالين فییییرّخ فییییرود
دو رخ را بیییییه روي پسیییییر برنهیییییاد

ز جییییانم رخییییش برفییییروزد همییییي
تییین خويشیییتن بیییر زمیییين بیییر زدن
نمییییانم میییین ايییییدر مگییییر انییییدكي
همیییه خويشیییتن بیییر زمیییين برزدنییید
همییه هییندهییا را بییه آتییش بسییوخت
در خانییییة تییییازي اسییییبان ببسییییت
همییي ريخییت از روي او خییون و خییوي
بَیییرِ جامیییة او يکیییي دشییینه بیییود
شیییکم بردريییید از بیییرش جیییان بِیییداد
(فردوسي)56-57 : 3/1386 ،

پيشينيان ،معتقد بودند ارواح درهذشتگان در زندهي و سرنوشت آنها موثر است و به
همين دليل سعي در جلب رضايت آنها داشتند .بهنظر ميرسد در اين داستان ،خودكُشي
جريره به منظور جلب رضايت شاه (فرزند) و پيوستن و اتحاد با روان او انجام شده است و
خودكشي كنيزكان و پريدن آنها از دژ و دريدن شکم اسبان نيز ريشه در اين باور دارد كه
در جهان پا از مر به شاه خدمت كنند .نمونة اين چنين خودكشيهايي در تاريخ
جهانهشا ديده ميشود كه پا از مر چنگيز ،كنيزكان و اسبان زيادي را با وي دفن مي-
كنند (جويني .)367 :1 ،1389 ،با توجه به اينكه اين قربانيها با هدف جلب رضايت و خدمت
به شاه در جهان پا از مر انجام ميشد و اغلب ميان خاندان شاهي مرسوم بود ،ميتوان
آن را بر اساس نظرية آنيميسم و اتحاد با روح توتمي و جلب رضايت ارواح و خدايان از
بويا تحليل كرد؛ زيرا به اعتقاد هذشتگان و كيشهاي نياپرستي ،شادي روان درهذشتگان
و رضايت آنها از بازماندهان بسيار اهميّت داشت.
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در بهمننامه نيز ،هنگامي كه زال از سرنوشت ناهوار خاندان و پسرانش سخن ميهويد،
اهل منزل هريه و ناله سر ميدهند و برخي خود را ميكُشند.
ز پییییرده دويدنیییید بيییییرون زنییییان
يکیییي بیییر زد از چشیییمة نیییوش دود
يکییي زلییف مُشییکين بییه خنجییر بريیید
يکیییي زيیییرِ هلنیییار سیییيمين سیییتون
ز بییا بییر دهیین بییرزده دسییت خییويش
يکییي خويشییتن بییر زمییين زد درشییت

همیییه دسیییت بیییر سیییينه و بیییر زنیییان
شییخود
يکییي اللییه رخ را بییه فنییدوق َ
يکییییي پيییییرهن پرنيییییان بردريیییید
چکییان از سییرِ نییوک مژهییانش خییون
ز بییا خییاک تيییره فشییانده ز پییيش
يکییي خويشییتن پییيش دسییتان بکُشییت
(ابيالخير)295 :1370 ،

همانطوركه هفته شد ،چنين خودكُشيهايي به منظور اتحاد با روان متوفي انجام شده است.
-2-2-2-2دریدنِ شکم به منظور رضای

بُ

و پیشبیني آینده

در هرشاسپنامه ،داستان مَردي هندو آمده است كه بر دروازة شهر در ميان انبوه مردم،
خود را براي بتي قرباني ميسازد:
دهیییر جیییاي ،خیییارا يکیییي كیییوه ديییید
بیییییه دروازة شیییییهر ،بیییییر راه بیییییر
بَیییرو میییردم شیییهر پیییاک انجمییین
بِییدان انبُییه انییدر ،يکییي مَییردِ مسییت
نشسییییتي ههییییي ،هییییاه برخواسییییتي
پا از ناهه آن تيغ كِیش بُید بیه مُشیت
بَییید و نيیییک هیییرچ آشیییکار و نهفیییت
سیییراينده تیییا هیییاه شیییب همچنیییين

بَیییر كیییوه شیییهري پُیییر انبیییوه ديییید
نشیییانده بتیییي ديیییده بیییر هیییاه بیییر
زده حلقیییه انبیییوه و چنیییدي شیییمن
بییه سیینگي بَییر از دور تيغییي بییه دسییت
بییر آن بییت بییه مِهییر آفییرين خواسییتي
بِییزَد بییر شییکم ،بُییرد بيییرون ز پُشییت
در آن سییال بُیید خواسییت ،يکسییر بگفییت
همییي بییود ازو خییون روان بییر زمییين
(اسديطوسي)193-194: 1317 ،

ابيات فوق نشان ميدهد ،دريدن شکم و قرباني خود براي بُت به منظور رضايت بُت و
پيشبيني حوادث و رخدادهاي آينده انجام هرفته است كه اين مصداق با نظرية جلب
خشنودي خدايان از بويا و تايلور هماهنگ است؛ عالوه بر اين با توجه به نظرية آنيميسم و
جانمندانگاري تايلور قابل بررسي است.
-3-2خودکشي به شیوة خودسوزي
يکي از شيوه هاي خودكشي كه در باور معتقدان به آن با هدف تزكيه و پاک شدن فرد از
ناپاكيها انجام ميشود ،خودسوزي است كه به منظور رسيدن به بهشت و برخورداري از
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نعمتها در جهان پا از مر  ،انجام ميشود .ايونا1دربارة باور به جهان پا از مر در
سنّتِ كهنِ هندو چنين ميهويد« :يمه نخستين كاشفي بود كه قلمروهاي نهان را شناخت و
راهي را كه به راه نياكان مشهور شد ،كشف كرد .راه نياكان راهي بود كه مردهان را به
بهشت هدايت ميكرد و يمه بعد از كشف راه نياكان ،نخستين انساني بود كه مُرد و بعد از
مر به شهرياري مردهان دست يافت .در آغاز ،همة مردهان ،همانند يمه ،راه نياكان را
پياده طي ميكردند و وقتي با هذشت زمان راه نياكان (مانا و پيتري) در قلمرو اَهني قرار
هرفت ،هفته شد كه مردهان پا از برهزاري مراسم مُردهسوزي ،نيک و بدشان از يکديگر
مجزا ميشود و آنچه خاكستر و بر خاک ميماند ،همه بد و ناكامل و آنچه در آتش
ميسوزد و با آتش باال ميرود چون پوست و بقية اعضاء ،همه پاک و بيعيب است .آنچه از
مُرده با آتش پالوده ميشد ،رخشان چون خدايان به تَن مُرده بازميهشت و بدينسان مُرده
شادمان و بالزنان يا كه با هردونهاي به ديار يمه راه يافت و مورد خوشآمد نياكان قرار
ميهرفت .پا زندهي بعد از مر در قلمروي دلپسند ،سپري ميشد و از هر نظر بيعيب
ش مراسم مُردهسوزي به
بود» (« .)53 :1373فرزانگان عارف پا از مُردن و پالوده شدن با آت ِ
هيأت شعله درمي آمدند و از اين طريق به ديار خدايان و آذرخش راه مييافتند و اين
مرتبهاي بود ،جاوداني ،سعادتآميز و بيزوال» (همان.)60:
صاحب مرو الذهب نيز دربارة رسم خودسوزي در ميان هندوان چنين ميهويد:
«هندوان به خالف اقوام ديگر ،خويشتن را به انوا عذاب ،شکنجه كنند و يقين دارند كه
نعيم جهان ديگر جز به وسيلة شکنجههايي كه در اين جهان به خود ميكنند ،دست
نخواهد داد» (مسعودي .)205 :1 ،1382 ،با توجه به پيوستگي فرهنگي هندو-ايرانيان ،دنبالة
چنين باورهايي را نيز ميتوان در اساطير و فرهنگ ايراني يافت.
-1-3-2خودسوزي در سوگ فرزند
خودسوزي در سو درهذشته در فرهنگ هندو جايهاه ويژهاي دارد .با توجه به
بررسيهاي انجام شده به نظر ميرسد در باور معتقدان ،اين نو خودكشي ،تقدّس بيشتري
نسبت به ساير شيوههاي خودكشي دارد؛ زيرا با سوزاندن جسم مادي كه محل نفا و
آاليشهاي نفساني است ،روان فرد ،تزكيه ميشود و به همراه دود حاصل از سوختنِ جسم
به عالم معنوي و قلمرو روحاني راه مييابد« .برخي از جسدسوزيهاي آييني مبتني بر اين

. Ivens
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باور است كه آتش را به عنوان ناقل يا قاصد دنياي زندهان به دنياي مردهان پذيرفتهاند»
(شواليه و هربران.)65 :1 ،1384 ،

نمونة اقدام به خودسوزي در سو فرزند در داستان هو و طلخند ديده ميشود .پا از
كُشته شدن طلخند ،مادرش جامه را چاک ميزند و تصميم ميهيرد ،خود را در آتش
بسوزاند؛ اما هَو وي را از اين كار بازميدارد.
بیییه ايیییوان او شییید ،دمیییان میییادرش
همیییه جامیییه بدريییید و رخ را بِکَنییید
همیییه كیییاخ و تیییا بزرهیییي بسیییوخت
كییه سییوزد تَیین خییويش بیی يينِ هنیید

بییه خییون انییدرون غرقییه هشییته بییرش
بیییه هنجیییور و هیییند آتیییش اندرفکنییید
وُ زآن پیییا ،بلنییید آتشیییي برفروخیییت
از آن سیییو پيیییدا كنییید ديییین هنییید
(فردوسي)354-355 :7/1386 ،

به نظر ميرسد اين رسم ،هونهاي از همان رسم خودسوزي زنان در مر همسران است
و تنها مختص خودكُشي زنان در مر همسران نيست؛ بلکه ممکن است در سو فرزندان
نيز اين عمل انجام شود.
2
ديويا1در مورد خودسوزي و رسم ساتي ميهويد« :اعتقاد هنديان بر آن بود كه مردان،
خدايان روي زمينند و اهر زني خود را به همراه جس ِد همسرش بسوزاند ،هر دو در بهشت به
زندهي خود ادامه خواهند داد» .)1981: p. 99( .فردوسي نيز در شاهنامه هدف از خودسوزي
را چنين بيان ميكند:
هییر آن كییا كییه او آتشییي برفروخییت
يکییییي آتشییییي دانیییید انییییدر هییییوا
كیییه دانیییاي هنیییدوش خوانَییید اثيیییر
چنییين هفییت آتییش بییه آتییش رسییيد

شیید انییدر ميییان خويشییتن را بسییوخت
بیییییه فرمیییییان يیییییزدان فرمیییییانروا
سییییخنهییییاي نغییییز آوَرَد دلپییییذير
هنییییاهش ز كییییردار شیییید ناپديیییید
(فردوسي)193 :8/1386 ،

شايان ذكر است كه هر زني در جامعة هندو ،تصميم به ساتي ميهرفت ،آزاد بود و مورد
اقبال نزديکان قرار ميهرفت .ابيات شاهنامه نشان ميدهد كه هدف اصلي از ساتي ،تزكيه و
كفارة هناهان بوده (كه همانا در اَمان ماندن از عذاب اُخروي و بالهرداني در جهان ديگر
است) كه نتيجة آن آرامش همراه با جاودانگي با همسر در جهان پا از مر و رسيدن به
بهشت بود .تصميم به خودسوزي توسط مادر تلخند نيز از همين نو است و با نظرية
بالهرداني فريزر و جلب رضايت خدايان و ارواح از بويا و تايلور قابل تحليل است.
. Davis
. Suttee
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-2-3-2خودسوزي در سوگ نزدیکان و فرماندهان
از ديگر موار ِد خودكشي ،خودسوزي افراد و لشکريان هنگام درهذشت نزديکان يا كشته
شدن فرماندهان در جنگ است .در هرشاسپنامه ،اسدي حکايت مردي را بيان ميكند كه
بر دروازة شهر در ميان انبوه مردم ،خود را براي بتي قرباني ميسازد و پا از سوزاندن
جسدش در آتش ،مَردي از شدت محبت خود را به همراه او در آتش ميافکند.
همییییي تيزتيییییز آتشییییي سییییاختند
بيامیییید يکییییي مَییییرد از آن انجمیییین
بسیییي پنییید دادنییید و نشییینيد پنییید
بییا از بییيم آن خواسییت كییارَد هريییز
فشییاندند روغیین بییر او تییا بییه جییاي
چییو انگِشییت هشییت آتییش و رفییت دود
بَیییرِ هَنیییگ و حیییدهاهشیییان تاخنییید
چنیییين آمییید آيیییينشیییان از نخسیییت
بییه يییزدان بییه ديیین و دل افییروختن

بیییر آن كُشیییته در آتیییش انداختنییید
كییه سییوزد ز مِهییرَش همییي خويشییتن
چییو پروانییه تیین را بییه آتییش فکنیید
زدنییدش بییه نییوک سیینانهییاي تيییز
سییر تییا بییه پییاي
سییبکتییر برفروخییت َ
ببردنییییید خاكسیییییتر هیییییر دو زود
بییییدآن آب هَنییییگ انییییدر انداختنیییید
بُیید آيییين و كيشییي بییيانییدام و سسییت
رسییید مَیییرد نَیییز خويشیییتن سیییوختن
(اسديطوسي)193-194 :1317 ،

در اين داستان ،خودسوزي مَرد هندو ،هم راه جسد آن فردي كه خود را براي بُت قرباني
مي كند با هدف اتحاد با روح او و رسيدن به بهشت انجام شده و به نظر ميرسد ،رسم ساتي
(خودسوزي زن همراه پيکر هم سر) ريشه در اين سنت كهن دارد .در بيت آخر ،اسدي نيز
علت خودسوزي را از ديد معتقدان آن ،پيوستن به خداوند ميداند و با محکوم كردن اين
باور ،تنها راه رسيدن به خداوند را اخال ،و دينورزي عنوان ميكند .عالوه بر اين بهنظر
ميرسد ريختن خاكستر فرد در رود هَنگ بهمنظور جلب رضايت الهة رود و باروري بيشتر
آن باشد .از اين ديدهاه اين داستان با نظريههاي جلب رضايت خدايان از بويا و تايلور
انطباق دارد.
در هرشاسبنامه نيز در ماجراي سرپيچي پسرِ شاه كابل از پرداخت خرا به اثرط و
جنگ ميان زابل و كابل (در جنگ نوشيار و انبارسي) ،شاه كابل ،پيکر انبارسي (پسر عَم و
سپاهساالرش) را در ميدان جنگ مييابد و پا از آتش زدن جسدش ،برخي از سپاهيان
كابل ،خود را همراه جسد فرمانده در آتش ميافکنند.
همیییانهیییه شیییه كابیییل انیییدر رسیییيد
زدش زآتیییییش دَرد بیییییر مغیییییز دود
تیییین كُشییییته انبارسییییي بازجسییییت

همه دشیت و كُیه كُشیته و خسیته ديید
كه شیب هَشیت و هنگیام كوشیش نبیود
بَییرو رخ بییه خییون دو ديییده بشسییت
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يکیییي عیییود بیییا زعفیییران برفروخیییت
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مر آن كُشیته را تین بیه آتیش بسیوخت
بسییي كییا بییه آتییش فکندنیید تیین
همییه شییب بدنیید از بییرش مويییههییر
(اسديطوسي)239 :1317 ،

يکي از آداب و رسوم كهن ،خودكشي و قرباني افراد هنگام مر شاه و بزرهان است.
صاحب كتاب مرو الذهب در مورد خودكُشي مردم در عزاداري شاه چنين ميهويد« :وقتي
يکي از شاهان هندوان ايشان بميرد يا خويش را بکُشد ،هروهي از مردم در عزاي وي
خويشتن را بسوزانند و اينان را بالتجري هويند؛ يعني كسي كه به مُرده وفادار است و با
مر او بميرد و به زندهي او زنده باشد» (مسعودي.)206 :1 ،1382 ،
رسم خودكشي در مر شاهان يا بزرهان ،دنبالة همان رسمِ دفن نزديکان شاهان ،همراه
با پيکر آنهاست و چنين مواردي معموالً به منظور خدمت به شاه در جهان پا از مر و
اتحاد و پيوستن به او صورت ميهيرد .در اين داستان نيز خودسوزي سربازان همراه با جسد
فرمانده با هدف اتحاد با او و خدمت به روانش انجامش شده است .با توجه به ابيات
فردوسي ،اسدي طوسي و هفتة ديويا ،هدف اصلي از خودسوزي ،تزكيه و كفارة هناهان،
رسيدن به خداوند و اتحاد با درهذشته و در نهايت ،آرامش و جاودانگي همراه عزيزان در
جهان پا از مر بوده است و با نظريههاي جلب رضايت خدايان و ارواح از بويا و تايلور،
آنيميسم تايلور و اتحاد با روح توتمي از دوركيم هماهنگ است.
-3-3-2خودسوزي بهمنظور رضای

بُ

(گذاشتن تش ِ آتش بر سَر و تقدیم

چشمان به بُ )
در داستان ديگري در هرشاسپنامه ،هرشاسپ ميبيند كه برخي افراد خود را براي بتي
(كه دو دست سيمين و زرّين داشت و از دهانش آب جاري بود) قرباني ميكنند.
بیییه شیییهري دهیییر ديییید بتخانیییهاي
بییییدو دَر بُتییییي از خمییییاهنش تَیییین
كیییف دسیییتهیییا برنهیییاده بیییه بَیییر
بییه پییيش انییدرش حوضییي از زرّ نییاب
كییییرا بییییودي از دَرد بيمییییار تَیییین
سییه رَه بُییردي از پییيش آن بُییت نمییاز
بیییت ار دادي آن دسیییت كیییز زر بُیییوَد
ور آن دسییت دادي كییه بییودي ز سییيم
هییر آن كییز پییي مُییزد از آن هنییدوان

شیییمن مَیییر ،ورا هیییر چیییه فرزانیییهاي
ز بُسییییدش تییییا از ههییییر پيییییرهن
يکیییي دسیییتش از سیییيم و ديگیییر ز زرّ
روان از دهیییییانش در آن حیییییوض آب
بشسییییتي بییییدان آب دَر خويشییییتن
سیییوي دسیییت او دسیییت بُیییردي فیییراز
بییییدان دَرد دَر مُییییردي آن مَییییرد زود
برسیییتي ز بيمیییاري و تیییرس و بیییيم
فیییدا كیییردي از پیییيش آن بُیییت روان
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پُییر آتییش يکییي طشییت رخشییان ز زرّ
زدي پیییيش او زانییییوان بیییر زمییییين
چنیییين تیییاش دو ديیییده بگیییداختي

سیییر
ز خيیییرهسیییري برنهیییادي بیییه َ
همییي خوانییدي از دل بییه مِهییر آفییرين
ز مژهییییان بییییه رخسییییار برتییییاختي
(اسديطوسي)195 :1317 ،

ابيات فوق نشان ميدهد ،خودسوزي و تقديم چشمان به آن ،اهداء براي رضايت بُت و
كسب پاداش اُخروي انجام هرفته است كه اين مصداق با نظرية جلب خشنودي خدايان از
بويا و تايلور ،بالهرداني فريزر و نظرية آنيميسم تايلور انطباق دارد.
-4-2خودکشي به روش گرسنگي به منظور پیوستن به روان متوفي
از ديگر روشهاي خودكشي ،امتنا از خوردن و آشاميدن به منظور مر ارادي و ملحق
شدن به متوفي است .در شاهنامه ،پا از مر رستم ،رودابه براي پيوستن و ارتباط با روان
او از خوردن و آشاميدن خودداري ميكند.
چنیییين هفیییت رودابیییه روزي بیییه زال
همانیییا كیییه تیییا هسیییت هيتیییيفیییروز
بِیییدو هفیییت زال :اي زنِ كیییم خِیییرَد
برآشیییفت رودابیییه ،سیییوهند خیییورد
روانیییییییم روانِ هَیییییییوِ پيیییییییلتَن

كیییه از داغ و سیییو ِ تهمیییتن بنیییال
ازيیین تيییرهتییر كییا نديییدهسییت روز
غیییییم ناچريیییییدن بیییییدين بگیییییذرد
كییه هرهییز نيابیید تَیینَم خییواب و خییورد
مگیییییر بازبينییییید بیییییر آن انجمییییین
(فردوسي)464 :5/1386 ،

در داستان هو و طلخند ،پا از اينكه هو ،مادر را از خودسوزي در سو طلخند
منصرف ميكند؛ مادر پيوسته شب و روز در سو فرزند ميهريد تا سرانجام با هرسنگي و
هوشهنشيني به زندهي خود پايان ميدهد.
هميشه همیي ريخیت خیونين سرشیک
بیییدينهونیییه بُییید نیییاچران و چمیییان

بیییر آن درد شیییطرند بیییودش بزشیییک
چنیییين تیییا سیییرآمد بیییرو بیییر زمیییان
(همان )360-361 :7

هرديزي دربارة فرقهاي هندو با عنوان آنشيان چنين ميهويد« :و بعضي خويشتن را به
هرسنگي و تشنگي بکشند و ايشان را آنشيان هويند .كا باشد كه بيست روز بميرد و
بعضي تا سي روز مقاومت كنند .اول از رفتن بازمانند پا از نشستن ،پا از سخن هفتن،
پا حا ايشان باطل شود و چون چوبي خشک هردند» (هرديزي.)640 :1363 ،
شايان ذكر است ،تفاوت اين نو خودكشيها با رياضت و روزهداريهاي رايد در بين
عرفا ،افراط در امتنا از خوردن و آشاميدن است و همانطور كه آشکار است ،هدف اصلي
روزهداريها تزكيه روح و س ركوب نفسانيات براي تقويت اُمور روحاني و تقرّب الهي است و
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اين نو از خودكشي نيز با هدف قرب الهي و پااليش وجود انجام ميشود و تالشي براي
رسيدن به بهشت و جلب رضايت خداوند و اتحاد با متوفي است و با نظرية جلب رضايت
خدايان از بويا و تايلور مطابقت دارد .عالوه بر اين ،موارد خودكشي و تناسخ با نظرية
رستاخيز و حيات مجدد از فريزر سازهار است؛ زيرا معتقدان ،تصور ميكنند با نابودي جسم
خود ،دوباره در كالبدي نو برانگيخته ميشوند و زندهي دلپذيرتري خواهند داشت.
نتیجهگیري

در اين پژوهش ،خودكشي در آثار حماسي (تا قرن هفتم) چون :شاهنامه ،هرشاسپ-
نامه ،كوشنامه ،بهمننامه ،بانوهشسپنامه ،برزونامه ،فرامرزنامه و شبرنگنامه بررسي شد كه
از اين ميان ،اغلب شواهد از شاهنامه و هرشاسپنامه و تنها دو شاهد از بهمننامه و
بانوهشسپنامه يافت شد .در باورهاي پيشينيان اين باور ،جنبة مذهبي داشته و هونهاي از
قرباني انساني محسوب ميشود؛ زيرا فرد با پيشكش زندهي خود در جهت جلب رضايت
خدايان ،اتحاد با درهذشتگان ،باروري طبيعت و كمال كيهاني و ...هام برميدارد .در متون
ش زَهر خوردن ،خون ريختن (بريدن سَر و دريدن پهلو) ،پايين
حماسي اين عمل به پند رو ِ
ا نداختن خود از بارو (دژ) ،خودسوزي ،و امتنا از خوردن و آشاميدن (هرسنگي) انجام مي-
شود و از اين ميان ،حودكشي به شيوة خون ريختن نسبت به ساير شيوههاي آن نمود
بيشتري دارد و به نظر ميرسد اين امر ،ريشه در انديشة تأثير خون در حاصلخيزي و
باروري طبيعت دارد .در مورد بسامد و تفاوت مقاصد خودكشي در شاهنامه و هرشاسپنامه
نيز ميتوان هفت :موارد خودكشي در شاهنامه بسامد بيشتري نسبت به هرشاسپنامه دارد؛
اما اهداف آن در هرشاسپنامه نسبت به شاهنامه متنو تر است .خودكشي در شاهنامه اغلب
به منظور سو واري فرزند و نزديکان و دفع تهمت انجام ميشود؛ اما موارد خودكشي در
هرشاسپنامه اغلب با هدف باروري و فراواني طبيعت ،رضايت بتان ،پيشبيني حوادث آينده
و جلبِ رضايت خداوند است .در تحليل مصاديق خودكشي با نظريههاي قرباني نيز ميتوان
هفت :نظريههاي جلب رضايت خدايان و ارواح از بويا و تايلور ،بالهرداني فريزر ،آنيميسم
تايلور در تحليل موارد خودكشي كارآمدتر و انعطافپذيرتر از نظريههاي اتحاد و وحدت
قبيله با روح توتمي دوركيم ،كمال كيهاني بويا و حيات مجدد فريزر است.
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دانشيار هروه زبان و ادبيات فارسي دانشهاه جهرم ،جهرم ،ايران
تاریخ دریاف 1400/5/27 :
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چکیده
ايزدان هياهي و اساطير مربوط به آنها بخشي از اساطير ملتهاي يونان ،مصر،
بينالنهرين ،هند و ايران را تشکيل ميدهند .دُموزي/تموز ،آتيا ،آدونيا ،ديونيزوس،
اوزيريا ،بَعَل ،پرسفون و بالدر ،معروفترين ايزدان هياهي در اساطير ملل هستند .در
اساطير ايراني نيز سياوش ايزدي هياهي بهشمار ميرود كه ماجراهاي مربوط به او بخشي از
شاهنامة بزر فردوسي را به خود اختصا ،داده است .نگارنده در بررسيهاي ميداني خود
به روايتي عاميانه برخورده است كه خميرماية اصلي آن ،داستان ايزدي هياهي است كه در
قالب پسر پادشاه نمود مييابد .هر چند نامي از او به ميان نميآيد .اين روايت عاميانه كه از
سوي «عليحسين عالينژاد» يکي از كهنسالترين راويان منطقة كوهمره سرخي فارس
روايت ميشود ،پيش از اين در هيچ منبع مکتوبي نيامده است .بررسيهاي نگارنده نشان
ميدهد اين روايت ،آميزهاي از روايتهاي ديني ،حماسي و اسطورهاي است؛ بخشهايي از
اين روايت ،به ويژه آغاز داستان ،تکرار روايت حماسي سياوش و سودابه در شاهنامة
فردوسي است .محورهايي از داستان نيز يادآور داستان يوسف پيامبر و زليخا است .برخي از
خطوط داستان هم زندهي ديگر ايزدان هياهي در اساطير جهان را به ذهن متبادر ميكند.
به نظر مي رسد اين روايت از ديرباز در ميان مردم اين منطقه روا داشته و به مرور زمان و
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با تغيير و دهرهوني در اديان و باورهاي مردم منطقه ،دستخوش تغيير و دهرهوني شده
است؛ همچنين بررسي تطبيقي اين روايت با ديگر روايتهاي ايزدان هياهي نشان ميدهد
كه اين روايت دستكم  14وجه اشتراک با ديگر داستانهاي مربوط به ايزدان هياهي دارد.
بررسي آيين سو واري ايزد هياهي در اين منطقه نشان ميدهد كه مراسم بزر داشت اين
ايزد هرساله و با قرباني كردن پيش از كشت برند انجام ميشده است.
کلید واژگان :آيين سو واري ،ايزد هياهي ،ارتباط با درخت/هياه ،فتنهانگيزي خويشان.
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مقدمه
بنماية ايزدان هياهي ،از بنمايههاي رايد در برخي از اساطير ملل مانند يونان ،مصر،
بينالنهرين ،هند و ايران است .تموز در اساطير بابلي ،اوزيريا در اساطير مصر ،آتيا در
آناتولي،آدونيا ،ديونيزوس و پرسفون در اساطير يونان ،بالدر در اساطير اسکانديناوي ،راما
در اساطير هند و سياوش در اساطير ايراني از معروفترين ايزدان هياهي در اساطير جهان
هستند .نگارنده در بررسيهاي ميداني خويش بر روي قصههاي منطقل كوهمره سرخي ،1به
قصهاي دست يافته است كه قهرمان آن اشتراكات بسيار زياد و غيرقابل انکاري با ديگر
ايزدان هياهي دارد .قهرمان اين قصه نامي ندارد و تنها با عنوان پسر پادشاه از او ياد
ميشود؛ مادر او نيز مشخص نيست و به هونهاي شگرف از تنة درختي متولد ميشود.
ماجراهاي او از ابتداي تولد تا مر  ،بسيار شبيه به ديگر همتايان خود در اساطير ديگر ملل
است.
چند نکته دربارة اين قصه هفتني است -1 :راوي ،اين قصه را تنها براي كودكان مناسب
ميداند و بازمي هويد؛ هرچند او بر اين باور است كه كودكان در روزهار هذشته به اين
قصهها اهميت بيشتري ميدادند -2 .از ميان راويان متعدد ،تنها يکي از ايشان قصه را به
طور كامل در خاطر دارد و روايت ميكند .راويان ديگر يا روايت را كامل از ياد بردهاند و يا
دستكم بخشهايي از قصه را به ياد نميآورند -3 .هرچند بافت قصه منسجم است ،اما
بررسي دقيقتر قصه نشان ميدهد كه اين روايت چندپاره است :بخشهايي از قصه يادآور
داستان سياوش است و جز در برخي جزئيات ،تکرار روايت فردوسي از داستان سياوش است.
بخش ديگر قصه ،يادآور داستان يوسف و زليخا در قرآن و چگونگي اسير شدن يوسف در
زندان است .بخشهايي از قصه ،بهويژه بخش پاياني نيز تقليدي از فرجام ايزداني مانند
آدونيا است .پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه آيا اين شباهتها تصادفي است آيا
قصه از آغاز به همين شکل بوده است يا به مرور زمان دستخوش تغيير شده است
نميتوان جوابي قاطع به اين پرسش داد؛ زيرا به اين روايت و يا روايتهاي مشابه آن تاكنون
در هيچ منبعي حتا اشاره هم نشده است و نميتوان بهطور قاطع حکم داد كه اين روايت در
آغاز چگونه بوده است و چه دهرهونيهايي را طي كرده است -4 .اين قصه تاكنون در هيچ
منبع مکتوبي ثبت نشده است .نگارنده با توجه به اهميت اين هونه از روايتها در مطالعات
مردمشناسي ،اسطورهشناسي ،دينپژوهي و مطالعات ادبي ،كوشيده است نخست اين روايت
را به دقت ثبت و ضبط كند .براي ثبت اين روايت ،ابتدا از همة پيران و كهنساالن و بهويژه
كساني كه به قصه هويي و نقّالي شهره بودند ،خواسته شد تا روايت را به دقت نقل كنند.
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سپا از ميان روايتها ،كاملترين روايت  -كه در عين حال بهوسيلة كهنسالترين فرد هم
روايت ميشد -انتخاب و ثبت شد .در هام بعد ،به بررسي وجوه اشتراک اين قصه با ماجراي
ديگر ايزدان هياهي در اساطير ملل پرداخته شد -5 .با توجه به سن راوي-حدود  80سال-
و با توجه به ادعاي راوي/راويان مبني بر اينكه اين قصه را از پدران خود شنيدهاند ،بهنظر
مي رسد اين روايت از ديرباز در ميان مردم اين ديار رايد بوده و در هذر زمان بهدست
فراموشي سپرده شده است.
تاكنون دربارة افسانة مورد بحث در اين مقاله ،پژوهشي انجام نشده است؛ اما در بارة
ايزدان هياهي ،پژوهشهايي انجام شده است .براي نمونه :سجاد آيدنلو ( )1393در مقالهاي با
عنوان «اسفنديار ايزدي هياهي »  ،ضمن معرفي الگوي سرهذشت خدايان نباتي ،اين
احتمال را بررسي مي كند كه شايد اسفنديار در سرشت اساطيري و باستاني خود ،يکي از
ايزدان هياهي بوده كه در ساختار داستانهاي حماسي ايران ،شخصيت او دچار تغيير و
فراموشي شده است .فرامرز خجسته و محمدرضا حسني جليليان ( )1389در مقالهاي با
عنوان «تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف ساخت اسطورة الهة باروري و ايزد هياهي»
عناصر مشترک داستان سياوش و اسطورة اله ة باروري و ايزد هياهي را بررسي كردهاند.
محمود رضايي دشت ارژنه ( )1390در مقالة «بررسي تحليلي-تطبيقي سياوش ،اوزيريا و
آتيا» به اين نتيجه ميرسد كه خدايان ياد شده ،خويشكاريهاي مشتركي دارند و در
بسياري از جهات همهون هستند؛ همچنين ايشان ( )1389در مقالهاي ديگر با عنوان
«بررسي تحليلي-تطبيقي سياوش و دموزي» به خويشكاريها و شباهتهاي اين دو ايزد
پرداختهاند.
خالصۀ روای

شفاهي 2:پادشاه ايران پسري بسيار زيبارو داشت كه چون از كودكي

عالقهاي به ماندن در كاخ نداشت به همراه چوپانان پادشاه راهي دشت و صحرا شده بود و
در آنجا روزهار مي هذراند .مردم و درباريان اعتقاد داشتند اين پسر از درون درختي متولد
شده است .سالها هذشت تا اينكه پسر پادشاه در يک روز بهاري ،تصميم هرفت براي ديدار
پدرش راهي قصر شود .نامادري كه مدت ها پسر را نديده بود ،با ديدن جمال پسر كه اكنون
جواني ب سيار زيبارو شده بود ،عاشق و شيفتة او شد .نامادري از هر فرصتي استفاده ميكرد
تا از پسر كام بگيرد .پسر كه ابتدا متوجه نيت نامادري نبود ،مهرورزيهاي نامادري را به
حساب حا مادرانه ميهذاشت و روزبهروز به او نزديکتر ميشد؛ تا اينكه يک روز كه هر
دو در كاخ تنها بودند ،نامادري پسرک را در آغوش كشيد و به او ابراز عشق كرد؛ پسرک كه
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حسابي وحشت زده شده بود ،خود را از آغوش نامادري بيرون كشيد و با خشم و غضب از
كاخ بيرون رفت.
نامادري كه مي ترسيد رازش فاش شود ،سراسيمه خود را به پادشاه رساند و نزد پادشاه
چنين وانمود كرد كه پسر پادشاه قصد كام هرفتن از او داشته است .پادشاه كه تحت تأثير
هفتههاي هم سرش قرار هرفته بود ،دستور داد پسر را در صندوقي چوبي بگذارند و روي
رودخانه رها كنند .بر طبق سنت ايرانيان ،اهر پسر از اموا پرتالطم رودخانه جان سالم
بهدرميبرد ،بيهناه بود و اهر كشته ميشد ،به كيفر هناهش ميرسيد .طبق دستور پادشاه،
پسر را در صندوقي بر روي رودخانه رها كردند؛ اما به خواست خداوند ،صندوق به تنة
درخت سروي برخورد كرد ،صندوق شکست و پسرک به بيرون از آب پرتاب شد .پسر از
زمين برخاست و راهي شد؛ اما يکي از دستانش زخمي شده بود و از آن خون ميچکيد .به
حکم خداوند از خون پاک او در كنارة رودخانه هياه مورد روييد .پسرک به قصر بازهشت تا
همگان بدانند كه او بي هناه بوده است .درباريان با ديدن پسر رقص و پايكوبي كردند و به
پادشاه به خاطر اثبات بيهناهي فرزندش تبريک هفتند؛ اما نامادري كه رسوا شده بود و از
طرفي نميتوانست دوري پسرک را تحمل كند ،تالش ميكرد به هر قيمتي پسر پادشاه را به
چنگ بياورد.
نامادري هم واره در كمين پسر بود تا بتواند نقطه ضعفي از پسر پيدا كند كه به واسطة
آن ،مالک پسرک شود .نامادري متوجه شده بود كه پسرک شبها بيرون از قصر ميرود و
هاهي صبحدم بازميهردد .شبي از شبها ،نامادري پسرک را تعقيب كرد تا به نزديکي
درخت بلوط شهيدو رسيدند .نامادري از دور هروهي از اجنه را ديد كه در زير درخت به
جشن و پايكوبي مشغول بودند .پسرک ابتدا زره ويژهاش را كه هيچ سالحي بر آن كارهر
نبود از تن به در آورد و همراه با اجنه به شادي پرداخت .ساعتي هذشت و جمعيت اجنه
پراكنده شدند .پسر پادشاه به سمت درخت بلوط رفت و درون شکاف تنة درخت رفت.
شکاف تنة درخت به فرمان خداوند بسته شد؛ بالفاصله اژدهايي بزر زير درخت چنبره زد
و خوابيد .زن كه به شدت ترسيده بود ،به همراه نديمههايش پا به فرار هذاشت و به قصر
برهشت .براي زن ثابت شده بود كه پسر پادشاه انساني عادي نيست؛ همين امر سبب شده
بود كه شيفتگي او و تمايلش براي تصاحب پسرک بيشتر شود.
او دوباره دسيسهاي انديشيد .اين بار ،جام طاليي پادشاه را دزديد و در اتاق پسرک
هذاشت .فرداي آن روز ماجراي هم شدن جام پادشاه ،در قصر ولولهاي به راه انداخت.
نگه بانان همة قصر را زير و رو كردند و سرانجام جام را در اتاق پسرک يافتند .پسرک را به
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نزد پادشاه بردند .پسر هر چه كوشيد بيهناهي خودش را ثابت كند ،نتوانست .همسر پادشاه
نيز كه موقعيت را من اسب يافته بود ،نزد پسر رفت و هفت :اهر از آن من شوي ،تو را نجات
خواهم داد .پسرک كه نمي خواست دامنش به هناه آلوده شود ،خواستة نامادري را نپذيرفت.
پادشاه بهناچار براي مجازات پسر ناهزيز شد برخالف ميل باطنياش ،پسر را به زندان
بيندازد .پسر هفت سال در زندان ماند و در طول اين سالها ،نامادري همواره نزد او ميرفت
و تالش مي كرد او را متقاعد كند كه از او كام بگيرد؛ اما هر بار با پاسخ منفي پسرک روبهرو
شد.
در پايان سال هفتم ،پادشاه خوابي هولناک ديد كه هيچكدام از معبّران نتوانستند
خوابش را تعبير كنند .خبر به هوش پسرک رسيد .پسرک زندانبان را صدا زد و به او هفت:
من تعبير خواب پادشاه را ميدانم .زندانبان كه در طول اين هفت سال بارها رفتارهاي
ماوراي انساني پسرک را ديده بود و ميدانست پسرک انساني عادي نيست ،ادعاي پسرک را
از طريق وزير اعظم به هوش پادشاه رساند .پادشاه پسرک را به حضور فراخواند و تعبير
خواب را خواستار شد .پسرک به خوبي از عهدة تعبير خواب پادشاه برآمد .پادشاه نيز براي
قدرداني از پسر ،او را آزاد كرد.
چندسالي هذشت و نامادري همچنان در پي آزار پسر بود تا اينكه باالخره يک روز
تصميم به قتل پسرک هرفت .زن براي كشتن پسرک چند تن از سربازان را مأمور اين كار
كرد .سربازان در صحرا راه را بر پسر پادشاه بستند .پسرک كه ديد توان رويارويي با آنها را
ندارد ،به سوي درخت بلوط شهيدو دويد و در مقابل چشمان متعجب سربازان به درون
درخت رفت و ناپديد شد .سربازان كه وحشتزده شده بودند و فهميده بودند آن پسر نژادي
غيرانساني دارد ،شمشيرهايشان را به زمين انداختند و در مقابل درخت به سجده افتادند.
آنها پا از ساعت ها هريه و زاري ،زار و پشيمان به دربار بازهشتند و ماجرا را براي همگان
بازهو كردند .درباريان و مردم به سوي درخت روانه شدند .هيچ نشاني از پسرک و اسبش
نبود .پسر پادشاه براي هميشه غيب شده بود .پادشاه كه به بيهناهي فرزندش و هناهكار
بودن همسرش پي برده بود ،هم سرش را به جالد سپرد تا خونش را بريزد و خود به هريه و
زاري زير آن درخت نشست .از آن زمان به بعد مردم هر ساله زير اين درخت جمع ميشدند
و نذر ميكردند و قربانيهايشان را ميان فقرا تقسيم ميكردند.
بحث و بررسي
سجاد آيدنلو ،پا از بررسي زندهي ايزدان هياهي و تجسد انساني آنها در اساطير ملل،
به هجده ويژهي و بنماية مشترک دست يافته است كه آنها را الگوي سرهذشت ايزدان
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نباتي نام نهاده است .اين هجده ويژهي عبارتند از -1 :نقش و حضور زن؛  -2رابطة مادر-
همسري/خواهر-همسري بانوان با خدايان نباتي؛  -3شهرياري و نژادهي؛  -4پرورش نزد
ديگران؛  -5تهمت و فتنهانگيزي عليه ايزدان هياهي؛  -6ارتباط با درخت/هياه؛  -7اهميت و
تقدس درخت مرتبط با آنها؛  -8ارتباط با آب؛  -9ارتباط با باده؛  -10نقش مار؛ -11
داشتن رزم افزار يا وسيلة ويژه؛ -12پيشآهاهي از مر ؛  -13نقش نزديکان در خيانت و
ن
آسيبرساني به آنها؛  -14مجازات عامالن كشته شدن ايزد هياهي؛  -15كينخواهي خو ِ
خدايان نباتي؛  -16آيينهاي سو واري؛  -17سو واري طبيعت؛  -18زندهي دوباره و
رستاخيز (در اينباره ر.ک .آيدنلو .)9 :1393 ،از ميان ويژهيهاي ذكر شده 13 ،ويژهي دربارة ايزد
هياهي منطقة كوهمره سرخي ديده ميشود كه در زير به آنها پرداخته ميشود.
 -1حضور زوج در کنار ایزد گیاهي
«معموالً هر خداي نباتي ،زوجي را در كنار خود داردكه اين زو  ،هاه مادر ،خواهر يا
معشوقة اوست .اين زو كه خود نيز الهة باروري است زمينة مر خداي نباتي را فراهم
ميكند تا سپا با مويههاي فراوان ،باعث رستاخيز خداي نباتي شود؛ چراكه مر و
رستاخيز خداي نباتي ،نماد مر و حيات طبيعت بود» (رضايي دشت ارژنه.)52 :1389 ،
آفروديت در كنار آدونيا ،سيبل در كنار آتيا ،ايزيا در كنار اُزيريا ،سيتا در كنار
رامايانا ،ايشتر در كنار دموزي نشانهر وجود يک معشوق در كنار ايزد هياهي است .مهرداد
بهار معتقد است مي توان سياوش و سودابه را مانند دموزي و اينانا به عنوان يک زو در
كنار هم تصور كرد (بهار .)444 :1376 ،با اين تفسير شايد بتوان نامادري را هم در كنار پسر
پادشاه و به عنوان زو او قرار داد.
 -2شهریاري و نژادگي
بررسي اساطير ملل نشان ميدهد كه «ايزدان نباتي و تجليات انساني آنها غالباً
فرمانروا ،شاهزاده يا نژادهاند» (آيدنلو .)14 :1393 ،در اساطير مصر ،اُزيريا ،پادشاه مصر عليا
و سفلي است (روزنبر  .)25 :1389 ،بَعَل نيز جايهاه شاهي دارد (هري .)134 :1378 ،در
اساطير بينالنهرين نيز دوموزي از بزرهان سومر است (ليک .)114 :1385 ،آدونيا هم
شاهزاده است (فريزر .)361 :1386 ،آتيا هم از خانوادة شاهي است (همان .)403 :در روايت
شفاهي نيز ايزد هياهي فرزند پادشاه است.



136

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپي ،33بهار و تابستان 1401

 -3پرورش نزد دیگران
آفروديت ،آدونيا را به پرسفون ميسپارد تا پرورش دهد (هريمال .)23 :1367 ،سياوش
نيز به وسيلة رستم پرورش مييابد( .فردوسي .)306 :1394 ،در روايت شفاهي ،پسر پادشاه به
وسيلة چوپانان و در كنار آنها پرورش مييابد.
 -4تهم

و فتنهانگیزي

بالدر اسير فتنهانگيزي ايزدي به نام لوكي ميشود و كشته ميشود( .ر.ک .روزنبر :1379 ،

 .)195-175 :1در اين روايت ،پسر پادشاه در برابر نامادري هوسباز قرار ميهيرد كه
ميخواهد به هر طريقي از پسر كام بگيرد؛ اما پسر پادشاه نيز به هيچ قيمتي حاضر نميشود
دست به هناه بزند .در نخستين صحنه ،نامادري پسر را در آغوش ميهيرد و سعي ميكند او
را رام خود كند؛ اما پسر پادشاه از چنگ او ميهريزد .اين بخش از داستان شبيه به تالش
زليخا براي كام هرفتن از يوسف است .از سوي ديگر به تالش سودابه براي رام كردن
سياوش و كام هرفتن از او هم بيشباهت نيست؛ اما در ادامة ماجرا ،شيوة مشخص شدن
بي هناهي پسر پادشاه كامال ايراني و منطبق بر اساطير ايراني است .در ايران باستان فرد
متهم براي اثبات بيهناهي خود ميبايست از آزمون ايزدي سربلند بيرون بيايند .اين آزمون
به شکل هذر از آتش ،هذر از آب ،خوردن آب آميخته به هوهرد و  ...ديده ميشود (دربارة
آيينهاي داوري در ايران باستان بنگريد :ويسپرد121 :1343 ،؛ زادسپرم33 :1366 ،؛ زند وهومن يسن،

1370-3-4؛ دارمستتر115-113 :1382 ،؛ زاويه و مافيتبار .)1392 ،در صورتي كه فرد ميتوانست از
آزمون زنده بيرون بيايد ،نشاني بر بيهناهي او بود .در روايت شاهنامه ،از داستان سياوش،
سياوش براي اثبات بيهناهي خود از آتش عبور ميكند؛ اما در اين روايت ،پسر پادشاه درون
صندوقي حبا و به رودخانه انداخته ميشود .هفتني مهم اين است كه در آزمونهاي
داوري در ايران باستان به ندرت از آب روان و خالص براي داوري استفاده ميشد؛ زيرا از
نگاه ايرانيان باستان ،آب به تنهايي كُشنده نيست؛ بلكه در صورتي كشنده ميشود كه ديو
مر در آن قرار هيرد .براي مر آور كردن آب نيز از موادي مانند هوهرد و زرنيخ
(هوهرد+آرسنيک) استفاده مي شده است .در روايت عاميانه هذر از آب به اين دليل دشوار
مي شود كه پسر پاداشاه درون صندوقي حبا شده و در عين حال در اموا خروشان
رودخانه رها شده است .البته اين نکته نيز شايستة ذكر است كه رودخانة قره آغا كه در
نزديکي روستاي مح ل روايت قرار دارد ،عمق بسيار زياد دارد و تا چند سال پيش ميزان آب
به حدي بود كه در فصل بهار امکان هذر از رودخانه امکان نداشت .در روايت شاهنامه،
شخصيت فتنهانگيز و مانع قهرمان ،سودابه ،نامادري سياوش است 3.در روايت عاميانه نيز اين
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نقش به عهدة نامادري است .تهمت دوم نامادري به پسر پادشاه -متهم كردن او به دزدي
جام پادشاه -نيز شبيه به بخشي از داستان يوسف پيامبر در قرآن است كه يوسف براي نگه
داشتن برادرش ،بنيامين ،پيمانهاي را در بار او قرار ميدهد تا به جرم دزدي بتواند او را در
كنار خود نگه دارد (ر.ک .قرآن ،سوره يوسف :آيه .)101
 -5ارتباط با گیاه/درخ
در اين قصه ،قهرمان اصلي پيوندي شگرف و ناهسستني با درخت و هياه دارد .در
نخستين هام ،قصه به ما ميهويد كه او از تنة درختي متولد ميشود؛ هرچند سخني از نو
درخت به ميان نميآيد .در هام دوم ،صندوق حاوي پسر پادشاه به تنة درخت سروي
برخورد ميكند كه به فرمان خداوند صندوق ميشکند و پسر به بيرون از آب پرتاب ميشود؛
در واقع درخت سبب نجات او ميشود .درخت سرو از ديرباز اهميت ويژهاي براي ايرانيان
داشته است تا آنجا كه زرتشت «با بيست و يک نسک اوستا و سرو هميشه سبز و آتش
هميشه روشن (برزينمهر) دين خود را به هشتاسب عرضه ميكند» (آموزهار )82 :1391 ،و
سرو كاشمر نيز اولين پرستشهاه زرتشتيان ميشود (پورخالقي .)37 :1387 ،در سومين صحنه
از اين پيوند ،ميبينيم كه از خون دست پسرک ،در حاشية رودخانه مورد ،ميرويد .در هام
چهارم ،ميبينيم پسر پادشاه ،شبها به زير درخت بلوط شهيدو ميرود و سپا در تنة
درخت ناپديد مي شود .در آخرين صحنه از پيوند قهرمان قصه با درخت نيز پسرک براي فرار
از دست مأموران پادشاه به تنة درخت پناه ميبرد و براي هميشه غيب ميشود .يکي از
باورهايي كه تحت تأثير باورهاي بوميان منطقه به اصل قصه افزوده شده است ،حضور جنيان
در قصه است .اجنه و ديوان در زندهي هذشتة اين مردم حضوري پررنگ داشتهاند و مردم به
وجود و حضور آنها باور داشتهاند .در بيشتر قصههاي مردم اين منطقه ،اجنه و ديوان حضور
پررنگ دارند .در اغلب قصهها به حضور قهرمان داستان در مراسم شادي يا عزاي اجنه اشاره
ميشود .بررسي روايت هاي مربوط به زندهي ديگر ايزدان هياهي نيز نشان دهندة ارتباط
آنها با درخت/هياه است .آدونيا از درختي زاده ميشود كه در اصل مادر اوست (هريمال،
 .)23 /1 :1367سيبل ،آتيا را به شکل درخت كا درميآورد (فريزر97 :1386 ،؛ اسميت:1383 ،
 .) 348بر اساس روايتي ديگر ،روح آتيا در قالب درخت صنوبر ميرود (ديکسون كندي،
 .)20 :1385يکي از القاب ديونيزوس ،به معناي صاحب درختان است (هرانت و هيزل:1384 ،
 .)305درخت كا و تاک نيز ويژة ديونيزوس است( .وارنر .)572 :1387 ،در برخي روايات از
پيکر اوزيريا ،هندم و هونههاي ديگر هياهان ميرويد (الياده .)288 :1376 ،درخت انجيري
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تابوت ايزيريا ،ايزد غالت ،تاكستانها ،درختان و باروري را در خود نگه ميدارد و حفظ
ميكند (ايونا.)83 :1375 ،
 -6اهمی

و تقدس درخ

مرتبط با آنها

«درختان مرتبط با بعضي ايزدان نباتي در معتقدات مردمان پا از آنها مقدس ،مهم يا
مفيد پنداشته شده است» (آيدنلو .)20 :1393 ،براي نمونه ،اهالي بيبليوس ،درخت هزي را كه
صندوق ازيريا را در ميان هرفته بود ،ميپرستيدند (فريزر .)417 :1386 ،در اروپا نيز براي
هياهي كه بالدر با آن كشته شده بود ،قداست قايل بودند (وارينگ .)180 :1384 ،در اين روايت
نيز از درخت «بلوط شهيدو» ياد شده است .نکتة جالب دربارة اين درخت اين است كه
امروزه مردم اين منطقه دليل نامهذاري اين درخت را پناه بردن دو امامزاده به تنة اين
درخت و شهيد شدن آنها ميدانند .در روزهار كنوني نيز اين درخت براي مردم منطقه
مقدس است و تا سالها پيش مردم زير قربانيهاي خود را زير اين درخت تقسيم
ميكردهاند.
 -7ارتباط با آب
بررسي داستانهاي مربوط به ايزدان هياهي نشان ميدهد كه در اغلب داستانهاي
مربوط به آنها ،ارتباط با آب ديده ميشود .در اين روايت نيز ،قهرمان قصه ،براي اثبات
بيهناهي خود از آب عبور مي كند .عبور از آب و يا شناور شدن بر روي آب ،دربارة ديگر
ايزدان هياهي نيز ديده ميشود .براي نمونه در يکي از داستانهاي زادن ديونيزوس ،او و
مادرش را در صندوقي به دريا مياندازند كه ديونيزوس نجات مييابد؛ اما مادرش ميميرد
(هرانت و هيزل .)307 :1384 ،ديونيزوس براي رفتن به جهان زيرين هم از درياچه ميهذرد
(هريمال .)260 /1 :1367 ،ازيريا را هم در صندوق به رودخانة نيل مياندازند (روزنبر :1389 ،
 .)27-28بالدر را هم پا از كشتن در كشتي ميهذارند و در آب رها ميكنند (روزنبر ،
 .)425 /1 :1379مادر پرسفون نيز در روايتي ،استيکا است كه بغبانوي رودخانة زيرزميني
است (هريمال.)715 /2 :1367 ،
 -8نقش مار
در ماجراهاي مربوط به ايزدان هياهي ،مار نقش دارد .در اساطير يونان ،زئوس در پيکر
مار ،با پرسفون همبستر ميشود و از اين نزديکي ،ديونيزوس بهوجود ميآيد .البته در مراسم
او نيز مارها جايهاهي ويژه داشتند (هرانت و هيزل306 :1384 ،؛ هال .)99 :1383 ،بَعَل بر ماري
هفتسر پيروز ميشود (هري .)147-146 :1378 ،در يکي از روايات اسطورة بالدر نيز ،بالدر با
خوردن خوراكي از هوشت مار ،رويينتن ميشود (وارنر .)395 :1387 ،در اين روايت نيز مار/
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اژدها ديده ميشود .در اين روايت هيچ اشارهاي به نقش و كاركرد مار نميشود؛ اما شايد
بتوان او را نگهبان درخت دانست .در ديگر قصههاي اين منطقه نيز مار نقشي كليدي دارد.
در اغلب قصههاي اين منطقه ،مانند قصة درخت زندهي ،مار در نقش نگهبان درخت زندهي
ظاهر مي شود .در اين قصه نيز هر چند نامي از درخت زندهي به ميان نميآيد ،اما بهنظر
ميرسد مار در نقش نگهبان اين درخت ظاهر شده باشد.
 -9داشتن رزمافزار ویژه
« برخي از خدايان هياهي و تجسد انساني ايشان ،سالحي مخصو ،يا وسيلهاي ويژه و
مشهور دارند» (آيدنلو .)25 :1393 ،بالدر رويينتن است و سالح بر او كارهر نيست (پيد:1382 ،
 .)68رام ،تير مخصو ،برهما را در اختيار دارد كه پرهاي آن از باد ساخته شده و بر پيکانش
خورشيد و آتش نشانده شده است (رامايانا .)401 :1379 ،بَعَل نيز دو رزم ابزار مخصو ،دارد
كه از آهنهر آسماني دريافت كرده است (هري .)135 :1378 ،در اين قصه نيز ،پسر پادشاه،
زرهي ويژه بر تن دارد كه هيچ سالحي بر آن كارهر نيست.
 -10نقش نزدیکان در خیان

و آسیبرساني

سِت ،برادر اُزيريا به او خيانت ميكند و او را در صندوقي چوبين هرفتار ميكند و به
رود نيل مياندازد (روزنبر  .)27-26 :1389 ،سيبل نيز آتيا را دچار جنون ميكند و در
روايتي ،او را وادار مي كند كه خود را اخته كند كه همين اتفاق باعث مر آتيا ميشود
(معصومي .)164 :1388 ،در اسطورة دموزي نيز ،ايشتر به ديوان اجازه ميدهد كه تموز را به
جهان مردهان در زير زمين ببرند (هوک .)27 :1372 ،در داستان سياوش آزار و خيانت
اطرافيان بيش از ديگر داستانها ديده ميشود .در شاهنامه ،سياوش نخست از سوي
نامادري مورد اتهام قرار ميهيرد و سپا به وسيلة پدرش به توران تبعيد ميشود؛ در توران
نيز آما كينهتوزي و حسادت هرسيوز-عموي همسرش -قرار ميهيرد .در پايان نيز به
وسيلة پدر همسرش-افراسياب -كشته ميشود (فردوسي .)396-308 :1394 ،در اين روايت
افزون بر نامادري كه دشمن اصلي قهرمان قصه است ،خود پادشاه نيز تسليم هفتههاي
همسرش ميشود و پسرک را به زندان مياندازد .اين بخش از داستان ،يادآور داستان يوسف
پيامبر در قرآن و چگونگي به زندان افتادن اوست .در روايت يوسف پيامبر نيز ،يوسف به
دليل تمرد از درخواست نامشرو زليخا به زندان ميافتد .هفتني مهم اين است كه مدت
زمان زنداني شدن او نيز ،همچون ايزد هياهي در اين روايت ،هفت سال است .نکتة مهم
ديگر اين است كه آنچه سبب مي شود يوسف از زندان آزاد شود ،توانايي او در تعبير خواب
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پادشاه است كه هيچ كسي توانايي تعبير آن را ندارد؛ در اين روايت نيز ،پسر پادشاه به دليل
توانايي در تعبير خواب پادشاه از زندان رها ميشود .تنها تفاوت اين دو روايت در اين است
كه در روايت عاميانه ،سخني از ماهيت خواب پادشاه به ميان نميآيد؛ حال آنكه در روايت
قرآن ،ماهيت خواب پادشاه مصر كامال مشخص است.
 -11سرانجام بد و مجازات مسببان کشته شدن ایزد گیاهي
ايزدان ،لوكي را كه باعث كشته شدن بالدر شده است ،شکنجه ميكنند (روزنبر :1379 ،

 .)429 /1سودابه نيز كه باعث كشته شدن سياوش شده است ،به دست رستم كشته ميشود
(فردوسي .)405 :1394 ،در روايت عاميانه سخني از كشته شدن پسر پادشاه به ميان نميآيد و
تنها به غيب شدن او در تنة درخت اشاره شده است؛ با اين حال پادشاه كه همسرش را
مسبب غيب شدن پسرک ميداند ،همسرش را به جلّاد ميسپارد تا او را بکشد.
 -12کینخواهي خون خداي نباتي
ازيريا ،پسري به نام حوروس دارد كه به جاي پدر بر تخت مينشيند و براي هرفتن
انتقام خون پدر ،با سِت نبرد ميكند؛ هر چند نميتواند او را بکشد و تنها ميتواند او را
محکوم كند (روزنبر  .)36-33 :1389 ،در اسطورة بَعَل نيز ،فرزند بَعَل به نام عليين ،با كشتن
موت ،انتقام خون بَعَل را ميهيرد (ژيران و ديگران .)153-152 :1384 ،در روايت دانماركي بالدر
نيز ،بوس -برادر بالدر -هوترس را ميكشد و انتقام خون بالدر را ميهيرد (پيد-68 :1382 ،
 .)69در روايت شاهنامه نيز ،كيخسرو با كشتن افراسياب ،انتقام خون پدرش را ميهيرد
(فردوسي .)883 :1394 ،در روايت عاميانه ،انتقامهيرنده خود پادشاه-پدر ايزد نباتي -است.
 -13آیینهاي سوگواري براي ایزدان گیاهي
تقريب ًا براي همة ايزدان هياهي و تجسد انساني آنها مراسم آييني برهزار ميشود .براي
آتيا در شهر سارد مراسمي برهزار ميشد كه براي او شيون و زاري ميكردند؛ در آسيا نيز
براي او مراسمي برپا ميشد (فريزر397 :1386 ،؛ معصومي .)165-164 :1388 ،آفروديت پا از
مر آدونيا مراسمي ترتيب داد كه زنان سوري هر سال برهزار ميكردند (هريمال:1367 ،
 .)24 /1كرتيهاي و ليديايي ها نيز براي ديونيزوس مراسمي ويژه برهزار ميكردند (فريزر،
 .)447 :1386براي اُزيريا ،بَعَل ،پرسفون و بالدر نيز مراسمي آييني برهزار ميشده است
(روزنبر 28 :1389 ،؛ فريزر423-415 :1386 ،؛ هري151-150 :1378 ،؛ هرانت و هيزل-295 :1384 ،

296؛ روزنبر  .)427 /1 :1379 ،سو سياوش /سو سياوشان نيز نام مراسمي است كه براي
سياوش و پا از مر او برهزار ميشده است .بهنظر ميرسد اين مراسم از ديرباز در ايران
روا داشته و تا دوران معاصر نيز برهزار ميشده است (ميرخواند677 /2 ،1385 ،؛ حصوري،
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108-109 :1378؛ هدايت .)209 :1385 ،مهرداد بهار دربارة اين مراسم مينويسد« :در هسترة
اساطير جهان ،هر سال با فرارسيدن سال نو ،جشن آييني باشکوهي در بزر داشت خداي
باروري برهزار ميشد .اهرچه مناسک اين جشن در همهجا كامالً يکسان نبود ،معمو ًال در
اين جشن ها كه به جشن مر و رستاخيز خداي باروري معروف بود ،ابتدا مراسم
سو واري برهزار ميشد و سپا ،هو اينكه خداي باروري زنده شده ،به شادي و پايكوبي
ميپرداختند .به اين ترتيب ميپنداشتند كه خداي باروري ،لطف خود را شامل حال آنها
خواهد كرد و آن سال محصوالت پربارتري خواهند داشت» (بهار .)428 :1376 ،بررسيهاي
نگارنده دربارة نشانههاي آيين بزر داشت ايزد نباتي در منطقة كوهمره سرخي ،نکات زير را
دربارة اين مراسم آشکار ميكند -1 :اين مراسم هرساله و در اواخر فصل بهار برهزار ميشده
است؛  -2شيوة برهزاري اين مراسم به اين شکل بوده است كه همة مردم از پير و جوان و
دختر و پسر ،در يک روز خا ،در ده روزة آخر بهار -يک روز پيش از كاشت برند -همگي
زير درخت بلوط شهيدو جمع ميشدند .در اين روز هر خانوادهاي بنابر توان مالياش نذري
داشت .مردم فقيرتر مرغ و يا خروس و مردم غنيتر بز و يا هوسفندي را زير اين درخت
قرباني ميكردند .بخش اعظم اين قربانيها پخته ميشد و ميان افراد فقير روستا تقسيم
ميشد .بخشي از قربانيها نيز صرف خورد و خوراک صاحبان قرباني ميشد؛  -3نکتة جالب
اين مراسم اين است كه هاهي اين مراسم را در كنار چشمة معروف شاه ابوالخير برهزار
ميكردهاند كه نام اين چشمه نيز از نام امامزادهاي هرفته شده است كه در نزديکي چشمه
قرار دارد .در هر صورت فلسفة اين مراسم اين بوده است كه مردم براي افزايش غلّه و
محصوالت كشاورزي دست به قرباني ميزده اند .از ديد مردم اين منطقه ريختن خون در آب
چشمه سبب ميشود آب چشمه بيشتر شود و به تبع آن محصوالت كشاورزي نيز بيشتر
شود.
 -14زندگي دوباره و بازگش  /رستاخیز
شايد بتوان اين هونه ادعا كرد كه مشهورترين بنماية مربوط به ايزدان هياهي ،زنده
شدن دوباره و برهشت آنها به صورتهاي مختلف پا از مرهشان است .تموز از جهان
مردهان به عالم زندهان بازميهردد (هوک .)27 :1372 ،سيبل ،آتيا را زنده ميكند
) .(coleman, 2007: 111آدونيا ،پا از كشته شدن ،هر سال دوباره زنده ميشود و
بخشي از سال را در عالم زندهان سپري ميكند (فريزر .)387 :1386 ،در روايتهاي مختلف
داستان ديونيزوس نيز به زنده شدن دوباره او اشاره ميشود (همان .)447-446 :سو واران
آتيا نيز بر اين باور بودند كه او هر سال در قالب هُلي به اين جهان بازميهردد (ديکسون
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به جهان زندهان بازميهردد (هري.)154 :1378 ،

كندي .)20 :1385 ،بَعَل نيز پا از مر
اُزيريا نيز به كمک ايزيا و حوروس دوباره زنده ميشود و به جهان خدايان آسماني
ميرود (روزنبر  .)33-32 :1389 ،پرسفون نيز پا از مرهش زنده ميشود و دو سوم از سال را
در عالم زندهان سپري ميكند (روزنبر  .)56-55 /1 :1379 ،پرسشي كه در اينجا مطرح
ميشود اين است كه آيا ايزد هياهي در روايت عاميانه نيز بازهشت يا رستاخيزي دارد هر
چند در روايت عاميانه هيچ اشارهاي به بازهشت اين ايزد هياهي نميشود ،اما دو قرينه در
داستان وجود دارد كه به هونهاي ميتوان براي او بازهشت قائل شد .نخست اينكه در روايت
عاميانه ،سخني از مر ايزد هياهي نيست و تنها به غيب شدن او اشاره ميشود كه همين
مي تواند دليلي بر ظهور /زنده شدن مجدد او باشد .از سوي ديگر ،ايزد هياهي در اين روايت،
پيش از مر  ،در قالبي ديگر نمود يافته است .در بخشي از قصه ميخوانيم كه از خون
دست او درختچة مورد ميرويد كه ميتواند نشانهاي از حضور دوباره او در جهان در قالبي
ديگر باشد.
نتیجهگیري
بررسي اسطورة ايزد هياهي در منطقة كوهمره سرخي استان فارس ،نکات زير را آشکار
ميكند -1 :در اين اسطوره برخالف ديگر اسطورههاي مربوط به ايزدان هياهي در اساطير
ملل ،نام ايزد هياهي مشخص نيست و تنها از او با عنوان پسر پادشاه ياد ميشود .نامي از
مادر او نيز برده نميشود؛  -2روايت ايزد هياهي در اين منطقه ،شباهتهاي انکارناپذيري به
داستان سياوش در شاهنامه ،داستان يوسف و زليخا در قرآن و برخي روايتهاي مربوط به
ايزدان هياهي دارد .چگونگي اين آميزش و ايجاد دهرهونيهاي احتمالي در اين قصه
مشخص نيست؛  -3بررسي تطبيقي اين روايت با ديگر روايتهاي هياهي نشان ميدهد كه
اين روايت دستكم در  13بخش با ديگر روايتها اشتراكاتي دارد :الف) در روايت عاميانه
نيز مانند ديگر روايتهاي موجود در اساطير جهان ،ميتوان به وجود زوجي همراه با ايزد
هياهي قائل شد .به ديگر سخن ،شايد بتوان پذيرفت كه نامادري نقش زو را بازي ميكند.
ب) ايزد هياهي در اين روايت ،مانند برخي ديگر از ايزدان هياهي به وسيلة ديگري-
چوپانان -پرورده ميشود ) .پسر پادشاه مانند ديگر همتايان خود از نژاد شاهان است .د)
ايزد هياهي در اين روايت نيز مورد آزار و اذيت نزديکان خود قرار ميهيرد .در اين روايت
نقش تهمت زني به ايزد هياهي را نامادري برعهده دارد كه از هر ابزاري براي تسليم كردن
پسر پادشاه بهره ميهيرد .ه) ايزد هياهي در اين روايت مانند ديگر روايتهاي مشابه پيوندي
بسيار عميق با طبيعت دارد :او از تنة درخت متولد ميشود ،از خون او درختچة مورد
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ميرويد ،درخت سرو باعث نجات او از مر ميشود ،برخي از شبها درون تنة درخت
ميخوابد و در نهايت نيز در تنة درخت غيب ميشود .و) درختي كه ايزد هياهي با آن
ارتباط دارد ،در ميان مردم مقدس است و به عنوان «بلوط شهيدو» شناخته ميشود .هر
چند بعدها و در نتيجة تغيير آيين و پيدايش آيين اسالم ،دليلي اسالمي براي چرايي
نام هذاري درخت به اين نام برساخته شده است .ز) پسر پادشاه مانند برخي ديگر از همتايان
خود با آب ارتباط دارد .در اين روايت ،ايزد هياهي براي اثبات بيهناهي خود ناچار ميشود
بر اساس سنت هاي كهن ايراني از آب بگذرد .ح) مار نيز در اين روايت ،هرچند كوتاه ،حضور
دارد و به نظر ميرسد در نقش مراقب درخت ظاهر ميشود .ط) پسر پادشاه ،مانند برخي
ديگر از هم تايان خود سالحي ويژه دارد .سالح او زرهي است كه هيچ سالحي بر آن كارهر
نيست .ي) پسر پادشاه نيز مانند ديگر همتايان خود كه از ناحية خويشان و نزديکان آسيب
مي بينند ،او نيز از سوي نامادري و تا حدي پدر خويش آسيب ميبيند .ک) سرانجام نيز
مانند ديگر روايتها كه كسي به خونخواهي ايزد هياهي برميخيزد ،در اين روايت پدر ايزد
هياهي انتقام خون او را مي هيرد .ل) يکي از وجوه مهم و مشترک ايزدان هياهي برهزاري
مراسم آييني ويژه براي آن هاست .اين آيين براي هر ايزدي متفاوت است .براي اين ايزد
هياهي نيز در پايان بهار مراسمي در زير همان درختي كه در آن غيب شده بوده ،برهزار
ميشده است .در اين مراسم مردم همه جمع مي شدند و قربانيان خود را زير آن درخت
تقسيم ميكردند .م) هرچند در قصه اشارهاي به بازهشت ايزد هياهي به جهان زندهان نشده
است ،اما بهنظر مي رسد با توجه به كشته نشدن او و غيب شدنش و از سوي ديگر روييدن
درختچههاي مورد از خون دستانش ،بتوان نمادي از بازهشت و يا رستاخيز او دانست.
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پينوش ها
 .1كوهمره سرخي سلسله جبال صعبالعبور و مرتفعي است كه از شمال به نواحي حومة شيراز و
بلوک اردكان و نواحي ممسني ،از جنوب به فراشبند و جره ،از شرق به بلوک خواجهاي فيروزآباد و
از غرب به كاليي و عبدويي ،كوهمرة نودان و دشمنزياري محدود ميشود .قدمت اين منطقه بر پاية
مطالعات انجام شده به دورة ساسانيان ميرسد (براي اطالعات بيشتر دربارة قدمت اين منطقه ر .ک.
شهبازي2 :1366 ،؛ ابن بلخي153 :1363 ،؛ مستوفي215 :1336 ،؛ لسترند.)167 :1364 ،
 .2نگارنده بند نخست اين روايت را براي آشنايي خوانندهان با هويش اين روايت ،آوانگاري كرده
است:
Pāderšā irān ya posari ešbi ke naxše kāx ešnabi, si hamena ham ra: avasesā
bištesā a sa:rā poy I čopunala zendeyi ešmiki. Mardomo anāla ke ti darbār
beden, ferg šumike I bačeye ati ya kondei dar ande. Hamitara ya čan sāli ša
gozašt tā ana ke ya ro ti bahār bača ra avas ke hušu ya sari a bowāš bezi. Zan
bowāš hami ke karaku a dir eždi, ya del na, sad del āšeqešā bi, alabata bača ham
nume xodā onagri va qāqazo qalam ta naqāši kerdesā.

 .3برخي از پژوهشهران بر اين باور هستند كه شايد در نسخههاي كهنتر شاهنامه و در اصل
اسطوره ،سودابه مادر سياوش بوده است؛ ولي چون در دورههاي بعد عشق مادر به فرزند جايز نبوده
است ،سودابه را به عنوان نامادري سياوش معرفي كردهاند (رضايي دشت ارژنه.)52 :1393 ،
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استاديار رشته زبان و ادبيات فارسي ،دانشهاه آزاد اسالمي ،واحد آستارا ،هروه زبان و ادبيات فارسي،
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چکیده
بحث در بارة فرهنگ دخالت والدين و نقش مثبت يا منفي آنها در ازدوا فرزندان ،با توجه به
آخرين آمار سازمان ثبت احوال كشور ،در سال  ،1398مبني بر منجر شدن بيش از  %30ازدوا ها
به طالق ،يکي از مباحث مهم جامعهشناسي خانواده به شمار ميرود؛ بنابراين هرهونه پژوهشي در
اين زمينه كه بتواند به نوعي در ريشه يابي علل و عوامل ناموفق بودن درصد بااليي از ازدوا ها به
مسؤولين و يا پژوهشهران حوزة خانواده ،در پيشهيري يا كاهش وقو پديدة طالق ياري كند،
ميتواند قابل اعتنا باشد؛ لذا پژوهش حاضر با توجه به اهميت موضو  ،يکي از قديميترين منابع
ادبي ايران ،يعني شاهنامة فردوسي را ،كه مدلهاي مختلفي از ازدوا فرزندان را در بطن خود جاي
داده به عنوان جامعة آماري انتخاب كرد و مسألة نقش والدين در ازدوا فرزندان را با استفاده از
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روش تحقيق كيفي و تحليل دادهها به روش توصيف فراواني و فراواني درصدي از نو تاريخي ،در
اين اثر مورد مطالعه قرار داد .نتيجة اين پژوهش نشان داد در تمامي  21ازدواجي كه فرزندان داراي
پدر بودند ،پدران در ازدوا فرزندنشان نقش داشتند در حاليكه مادران فقط در سه مورد از ازدوا
فرزندانشان نقش ايفا كردهاند .همچنين مشخص شد بيش از  %60درصد ازدوا ها تحميلي بود و در
همة ازدوا هاي تحميلي پدر عامل اجبار شناخته شد %93 .ازدوا هاي تحميلي اختصا ،به
دختران داشت و بيش از  %80ازدوا هاي تحميلي كه نتيجة آن در شاهنامه هزارش شده ،ناموفق
بود.

کلید واژگان :فرزندان ،خانواده ،ازدوا  ،والدين ،شاهنامه.

ردیابي فرهنگ دخال

والدین و نقش آنها در ازدواج فرزندان ...

153



مقدمه
براساس آخرين آمار سازمان ثبت احوال كشور ،در سال  ،1398دقيقا  519250ازدوا
به ثبت رسيده است .در مقابل ،در همين تاريخ 171246 ،مورد طالق ثبت شده است (درهاه
ملي آمار ايران-ازدوا و طالق .)1399 ،بسياري از مطالعات صورت هرفته در اين زمينه نشان
ميدهد «بيش از يیک سیوم ازدوا ها با اجبار و وادار كردن دختر يا پسر بیه ازدوا توسیط
والییدين و اطرافيییان صییورت هرفتییه اسییت» (مشکي و همكاران.)44-35 :1390 ،
امروزه در اثر تغييرات فرهنگي به خصو ،در جوامع بزر شهري ،اهرچه بهنظر ميرسد
ي تحميلي ،كاسته شده اما در حقيقت شيوههاي آن تغيير يافته است
كه از تعداد ازدوا ها ِ
مثل ازدوا كودكان زير  15سال كه در زمرة ازدوا هاي اجباري تلقي ميشود (ر.ک .مقدمي،
عامري ،)176 :1395 ،برطبق هزارش مركز آمار ايران ،در سه ماهه دوم سال جاري ()1399
ازدوا دختران  10تا  14ساله رشد  23درصدي داشته است (خبرهزاري ايسنا  )1399بدين
ترتيب از پديدة ازدوا اجباري ،فارغ از آمار و درصدهاي آن ،هنوز ميتوان بهعنوان يکي از
معضالت جامعة ايراني ياد كرد .ازدوا هايي كه به دليل اصرار والدين صورت ميهيرد اغلب
موجب ناسازهاري زوجين شده و اين امر سبب ميشود كه فرد به طالق يا خودكشي يا
همسركشي و  ....اقدام كند .شيخپور و همكاران در مقالة «پديدارشناسي تجربة زيستة زنان با
ميل به طالق درشهر كرمان» ازدوا اجباري را يکي از عوامل ششهانة طالق ذكر كردهاند
(ر.ک .شيخپور و همكاران.)152 :1397 ،

موضو ازدوا فرزندان و دخالت والدين در انتخاب همسر و ازدوا آنان را ميتوان در
داالنهاي قرون و اعصار و البهالي آثار مکتوب بهجاي مانده از متون مختلف تاريخي و ادبي
آنهاه كه نخستين ازدوا هاي بشر بهوقو پيوست ،رديابي نمود .شاهنامة فردوسي از جملة
يکي از اين منابع ارزشمند بهشمار ميرود .در اين اثر بزر  ،فردوسي ،به هزارش زندهي
انسان ،از نخستين روزهاي اسطورهاي و بيان سرهذشت خاندانها و خانوادههاي مختلف تا
پايان سلطنت شاهان ساساني در قرن ششم ميالدي پرداخته و در اين ميان به موارد زيادي
از ازدوا هاي شخصيتهاي مختلف اسطورهاي و تاريخي اشاره نموده است .اين بستر عريض
و طويل از نماي جامعة هذشتة ايران فرصت مناسبي براي پژوهش در زمينةهاي مختلف
حيات بشر در روي زمين و بهخصو ،مسائل اجتماعي و خانوادهي را در دست قرار ميدهد
كه از آن جمله ميتوان به دخالت والدين در مسألة ازدوا فرزندان و انتخاب همسر اشاره
نمود ،و به اين پرسش اساسي كه چه ميزان از ازدوا ها ،فارغ از اسطورهاي ،افسانهاي يا
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تاريخي بودن آنها در شاهنامه ،با دخالت والدين صورت هرفته و درصد موفقيت يا شکست
آنها به چه ميزان بوده است ،پاسخ داد.
پاسخ به اين سؤال و سؤاالتي از اين دست ميتواند در ريشهيابي و كاهش درصد قابل
مالحظهاي از اين آسيبها به مسؤولين و يا پژوهشهران در حوزة خانواده و ساير حوزههاي
مرتبط ياري كند .بنابراين پژوهش حاضر را ميتوان جزء مطالعات ميان رشتهاي تلقي نمود
كه از يک سو روي در پژوهش هاي ادبي و از سوي ديگر روي در مسائل جامعه شناختي و
خانواده دارد.
پیشینۀ تحقیق :در مورد ازدوا و خانواده در شاهنامه ،پژوهشهاي زيادي انجام هرفته
است كه از جملة آنها ميتوان به كتاب بررسي نهاد خانواده در شاهنامة فردوسي از زهرا
حکيمي ( )1391اشاره نمود .نويسنده در اين اثر بيشتر به مطابقههايي از آموزههاي اخالقي
اسالم در شاهنامه و ضرب المثلهاي تربيتي _ خانوادهي در شاهنامه پرداخته است .كتاب
خانواده در شاهنامة فردوسي (با رويكرد روانشناسي) تأليف نيرهالسادات و فاطمهالسادات
سعادتمند ( )1391نيز اثر ديگري در زمينة خانواده پژوهي در شاهنامه است .موضو اين
كتاب تبيين روابط خانواده در شاهنامه براساس شش متغير :تعهّد ،احترام ،ارتباط ،صرف
وقت براي با هم بودن ،توانايي حل مشکل و نيکويي روح است .احمد خاتمي ( )1387در
مقالة خود با عنوان «آداب پيوند زناشويي و امور خانواده در شاهنامة فردوسي» به پارهاي از
رسوم و آيينهاي مربوط به ازدوا  ،تولد كودک ،تربيت فرزند و روابط خانوادهي اشاره نموده
است .مقالة ديگر با عنوان «شکلشناسي ازدوا در شاهنامة فردوسي» از نسرين ابوالمعالي
الحسيني ( ،)1387ازدوا هاي شاهنامه را براساس نو پيوندي كه مرد و زن با يکديگر دارند
به دستههاي مختلفي تقسيم كرده است .سيده سعيده سنجري ( )1394نيز در مقالهاي
تحت عنوان «تحليل ازدوا در شاهنامة فردوسي» هدف خود از اين پژوهش را بررسي نقش
و جايهاه زنان بهعنوان عامل موثر در ازدوا و تشکيل خانواده در شاهنامة فردوسي بيان
كرده است .همچنانكه مالحظه ميشود هيچيک از پژوهشهاي صورت در مورد مسأله
ازدوا در شاهنامه  ،به موضو دخالت والدين در اين امر اشارهاي نداشتهاند و به جرأت
ميتوان هفت كه نه تنها پژوهشهاي فوق ،بلكه هيچ پژوهشي تا كنون در متون ادبي به اين
موضو نپرداخته است لذا پژوهش حاضر از اين جهت بيسابقه ميباشد.

روش تحقیق :در پژوهش حاضر يکي از قديميترين منابع ادبي ايران يعني شاهنامة
فردوسي ،با توجه به اينكه مدلهاي مختلفي از ازدوا فرزندان را در بطن خود جاي داده ،به
عنوان جامعة آماري ،انتخاب شد و مسألة نقش والدين در ازدوا فرزندان ،در آن مورد بررسي
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قرار هرفت .در اين بررسي براي جمع آوري و دستهبندي دادهها ،از آمار توصيفي استفاده
شده است كه مبتني است بر تنظيم و طبقه بندي دادهها .نتايد حاصل در اين روش نشانهر
مشخصات يکايک اعضاي جامعة آماري (جامعة مورد تحقيق) است .در اين روش ،توجه به
برآورد فراواني و توزيع فراواني دادهها ،يعني تنظيم دادهها به صورت طبقات همراه با تعيين
فرواني هر طبقه بوده است .براي خالصهسازي دادهها نيز از دو روش جدول و نمودار استفاده
شده است (ر.ک .دالور .)1399 ،در اين راستا ،ابتدا تمام زو هايي را كه در شاهنامه ،والدينشان
در ازدوا آنها به نوعي دخالت داشتند شناسايي شد و سپا با فيشبرداري از روند
شکلهيري اين ازدوا ها و نحوه دخالت والدين ،به روايت شاهنامه ،و تفکيک آنها ،موفق به
ايجاد برساختهايي مشترک در اين ازدوا ها شد كه به عنوان معيار سنجش به شرح زير
براي مطالعه تمام نمونهها مورد استفاده قرار هرفت:

مباني نظري تحقیق :ازدوا زن و مرد ،منشأ تشکيل خانواده به عنوان كوچکترين
واحد اجتماعي است  .سالمت اين واحد كوچک اجتماعي در اصل تضمين كنندة سالمت كل
جامعه است بنابراين دقت در صحت و سالمت منشأ توليد اين واحد اجتماعي از اهميت
ويژهاي برخوردار است .يکي از مسائل نقشآفرين در ازدوا  ،همسرهزيني است كه عموما
ريشه در فرهنگ جوامع مختلف دارد .در ايران «ابتداييترين خانواده ،يکسره روح
پدرساالري داشت و اقتدار پدر ،در آن ميان ،بي حد و حصر بود .او بر زنان و فرزندان و همة
خدم خانوادة خود مسلط بود» (مظاهري  .)12 :1367،اما «اين وضعيت بهمرور زمان با تغيير در
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سيستم معاش و اقتصاد خانواده ،از اواسط سلطنت ساسانيان تحول كلي اجتما ايراني در
جهت آزادي فرد ،قدرت پدر خانواده را كاهش داد و به عکا ماية افزايش قدرت مادر
خانواده شد» (همان ،)15 :اما هرهز از ميان نرفت؛ و به اين ترتيب نه تنها سيطرة پدر ،بلكه،
دخالت مادر نيز در مسائل مختلف زندهي فرزندان از جمله در مسألة ازدوا و انتخاب همسر
افزوده شد.
امروزه با هذر زمان ،و تغيير در الگوي ازدوا و همسرهزيني ،ميان ارزشهاي والدين و
فرزندان براي انتخاب همسر تفاوت و هاه تضادهاي آشتيناپذيري بروز كرده است؛ بنابراين
هرهاه والدين بدون توجه به اين تفاوتها و تضادها فرزندان را وادار به ازدوا هايي نمايند كه
بهطور سنتي در جامعة ايران مرسوم بودهاست ،بهاحتمال زياد نتايد ناهواري بهبار خواهد
آورد .رديابي و آسيبشناسي موضو دخالت والدين در ازدوا فرزندان بهتنهايي از عهدة
مطالعات اجتماعي و خانواده پژوهي خار است؛ زيرا موضو ازدوا و دخالت والدين در
انتخاب همسر يک مسألة فرهنگي است و فرهنگ هر ملت ريشه در تاريخ و ادبيات مردم آن
سرزمين دارد .لذا مطالعات اجتماعي نيازمند تاريخ و ادبيات ميشود تا بتواند به متوني
مر اجعه كند كه به نوعي تاريخ و فرهنگ هذشتة مردم را در خود منعکا نموده باشد .برخي
از پژوهشهران براين باورند كه «دربارة ويژهيهاي ازدوا و پيامدهاي اجتماعي آن در ايران
دوران هذشته ،اطالعات چنداني وجود ندارد و منابع موجود در اين زمينه در حد خاطرات،
زندهينامه و نوشتههاي بزرهان و افراد خانوادههاي سرشناس درباري و كتابها و
سفرنامههاي جهان هردان خارجي است و منابع ديگري در دست نيست» (محبوبي منش:1383 ،
 )184اما غافل از اينكه يکي از منابع بسيار غني كه ميتواند هم اسطوره ،هم تاريخ و هم
فرهنگ يک ملت را در خود نمايش دهد حماسهها هستند و خوشبختانه ايران جزء معدود
سرزمينهايي است كه صاحب حماسهاي ستر و كمنظير چون شاهنامه در سطح جهان
ميباشد .در اين اثر در البهالي داستانها و روايتهاي تاريخي به اطالعات بسيار بکر و ناياب
دربارة مسائل ازدوا جوانان و دخالت والدين در همسرهزيني آنان ميتوان برخورد نمود كه
ميتواند اطالعات بسيار مفيدي در اختيار پژوهشهران حوزه جامعهشناسي و خانواده در
ريشهيابي و آسيبشناسي مسألة ازدوا و دخالت والدين در همسرهزيني قرار دهد.
در شاهنامة فردوسي  38مورد ازدوا شناخته شده است (ر.ک .روح االميني.)151: 1375 ،
از اين  38مورد ازدوا  ،در  17مورد اشارهاي به والدين مزدوجين نشده است اما در  21مورد
از ازدوا ها ،مزدوجين (دختر و پسر) داراي هردو والد يا يکي از والدين هستند .ميزان دخالت
و نقش اين والدين در ازدوا فرزندان و نتايد بهبار آمده از اين كنش را به تفکيک جنسيت
جهت ممانعت از تداخل و تزاحم آمار و ارقام ميتوان به شرح زير هزارش نمود:
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و نقش والدین در ازدواج فرزند دختر

-1ازدواج دختران سرو شاه یمن با پسران فریدون – (نمودار شماره )1
سرو شاه يمن سه دختر دارد .در شاهنامه به مادر اين دختران ،اشارهاي نشده است.
آنهاه كه فريدون از دختران سرو شاه يمن براي پسرانا خواستگاري ميكند ،او با وجود
اينكه دخترانش را دوست دارد اما بهخاطر اينكه مجبور است سر تمکين در مقابل
خواستگار فرود آورد و تن به دوري فرزندانش دهد ،خود را از بابت داشتن دختر نفرين
ميكند و در نهايت نيز بدون اينكه از دخترانش در مورد ازدوا با پسران فريدون نظرخواهي
كند ،آنها را به ازدوا پسران فريدون درميآورد .شاهنامه در مورد اينكه پا از اين ازدوا
اجباري ،دختران شاه يمن خوشبخت شدند يا با همسران خود اختالف داشتند ،هزارشي
نميدهد (ر.ک :خالقي مطلق.)98-95/1 :1366 ،
-2ازدواج دختر بابک با ساسان – (نمودار شماره )1
دختر بابک ،كه در شاهنامه به مادر او اشارهاي نشده است ،در ازدوا با ساسان از خود
اراده و اختياري ندارد .بابک ،ساسان را كه از نوادهان داراست ،همانند فرزند خود ميداند و نه
تنها او را از امکانات مادي بينياز ميسازد بلكه دختر خودش را هم به او ميدهد بدون
اينكه نظر دخترش را در اين مورد جويا شود .شاهنامه دربارة موفق يا ناموفق بودن اين
ازدوا هزارشي نميدهد (ر.ک :خالقي مطلق.)142/6 :1384 ،
-3ازدواج سه دختر برزین باغبان با بهرام – (نمودار شماره )1
بهرام هور در پي شاهين خود از شکارهاه دور ميشود و در باغي ،باغباني برزين نام را با
سه دخترش بدون اينكه نامي از مادرشان برده شود ،ميبيند .برزينِ باغبان ،از دخترانش
ميخواهد كه از بهرام پذيرايي كنند .بهرام كه از پذيرايي دختران خرسند شده از باغبان
ميخواهد كه هر سه دخترش را به همسري او درآور .برزين نيز پاسخ ميدهد كه اهر بهرام او
را به پرستندهي تخت شاهي و تا شاهوارش پذيرا باشد ،پا چه نيکوست دخترانش كنيز او
باشند .و بهاينترتيب بدون اينكه پدر ،نظر دخترانش را در اين مورد جويا شود آنها را به
بهرام تقديم ميكند .شاهنامه درباره موفق يا ناموفق بودن اين ازدوا هزارشي نميدهد (ر.ک:
خالقي مطلق.)482/6 :1384 ،

-4ازدواج چهار دختر آسیابان با بهرام – (نمودار شماره )1
بهرام هنگام بازهشت از شکار ،دركنار دهي اطراق ميكند و چهار دختر از ماهرويان را نزد
شاه ميبرند  .شاه كه از دختران خوشش آمده از پدر دختران (آسيابان) سوال ميكند كه آيا
هنگام شوهر كردن دخترانش نرسيده است پيرمرد درحالي كه در مقابل بهرام كرنش كرده
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ميهويد كه جفتي براي آنها سراغ ندارم .آنها همه پاكيزه و دوشيزه هستند اما پولي ندارند.
بهرام از پيرمرد ميخواهد كه دختران را به او بدهد .پيرمرد ميهويد كه دخترانش مالي
ندارند .بهرام اظهار ميكند كه به پول دختران نيازي ندارد پا آسيابان هم هرچهارتا را به او
ميدهد .بدون اينكه از آنها در اين مورد نظرخواهي كند ،همچون كااليي به بهرام هور
واهذار ميكند .شاهنامه در مورد مادر چهار دختر آسيابان و اينكه آيا آنها بعد از ازدوا با
بهرام ،زندهي موفقي داشتهاند يا نه ،هيچهونه هزارشي نميدهد (ر.ک :خالقي مطلق:1384 ،
.)455/6
 -5ازدواج دختر فغفور چین با کسرا ( -نمودار شماره )1
دختر فغفور چين كه در شاهنامه نامي از مادر او برده نشده است ،در ازدوا با كسري
اراده و اختياري از خود ندارد .پدرش(فغفور چين) براي اينكه خود را در مقابل تهديدهاي
انوشيروان ايمن هرداند ،سعي ميكند يکي از دختران خود را به انوشيروان بدهد .لذا به
نمايندة اردشير به نام مهران ستاد اجازه ميدهد تا در شبستان از ميان دخترانش يکي را به
عنوان همسر اردشير انتخاب كند مهران نيز دختري را كه از خاتون (ملکه) چين بود ،انتخاب
ميكند .فغفور چين ،طبق قولي كه داده بود ،دخترش را به مهران ميسپارد بيآنكه نظر
دخترش را در اين مورد جويا شود .شاهنامه در مورد موفق يا ناموفق بودن اين ازدوا هزارش
صريحي نميدهد (ر.ک :خالقي مطلق.)180-172/8 :1386 ،
-6ازدواج فغستان دختر کید هندي با اسکندر ( -نمودار شماره )1
فغستان دختر كيد هندي است .در شاهنامه به مادر او اشارهاي نشده است .فغستان در
ازدوا با اسکندر ،از خود هيچ اراده و اختياري ندارد .زيرا آنهاه كه اسکندر به سرزمين كيد
هندي نزديک ميشود با ارسال نامهاي از كيد هندي ميخواهد كه يا دخترش را همراه با
هند هايي كه دارد به او واهذارد يا آماده جنگ شود .كيد هندي چون توان مقابله با اسکندر را
در خود نميبيند ،ناچار دخترش فغستان را در حالي ميهريست ،همراه با هندهاي خود ،به
عنوان با نزد اسکندر ميفرستد .فغستان يا كودک بود و ميهريست يا رضايتي به اين
ازدوا نداشت:
فغسییتان بباريیید خییونين سرشییک

همییي رفییت بییا فيلسییوف و پزشییک
(خالقي مطلق)28-23/6 :1384 ،
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- 7ازدواج ناهید دختر فیلقوس یوناني با داراب (نمودار شماره )2
ناهيد دختر فيلقوس يوناني است .در شاهنامه به مادر ناهيد اشارهاي نشده است .ناهيد
در مورد ازدوا با داراب ،هيچ اراده و اختياري از خود ندارد .او به عنوان غرامت به داراب
سپرده ميشود.
داراب كه به قصد تصرف روم لشکر كشيده ،آنهاه كه ميشنود قيصر دختري زيبا دارد
به قيصر پيشنهاد ميكند كه اهر دخترش ناهيد را به همراه باژ براي او بفرستد ،سرزمينش از
ت او در امان خواهد ماند .قيصر ،از پيشنهاد داراب خوشحال ميشود و دخترش ناهيد را
غار ِ
به همراه باژ و جهيز بسيار عازم ايران ميكند .اما داراب پا از ازدوا وقتيكه متوجه بوي
دهان ناهيد ميشود با وجود اينكه پزشکان او را با دارويي به نام اسکندر مداوا ميكنند ،اما
داراب از ناهيد دلسرد شده و او را در حالي كه حامل فرزندي است به روم بازميهرداند .و به
اين ترتيب نتيجه اين ازدوا در شاهنامه ناموفق هزارش ميشود (ر.ک :خالقي مطلق:1375 ،
.)520-522/5
-8ازدواج مریم با خسرو پرویز ( -نمودار شماره )2
مريم دختر قيصر روم است .در شاهنامه به مادر «مريم» اشارهاي نشده است .او در
انتخاب همسر و ازدوا با خسروپرويز هيچهونه اراده و اختياري از خود ندارد .قيصر روم،
دخترش مريم را بخاطر استحکام پيوند دوستي با خسرو پرويز ،وجهالمصالحه قرار داده و به او
پيشنهاد مي كند با دخترش ازدوا كند تا دشمني از ميان برداشته شود .نتيجة اين ازدوا
براي مريم ناموفق است زيرا خسرو پا از ازدوا با شيرين ،مريم را فراموش ميكند (ر.ک:
خالقي مطلق.)115/8 :1386 ،

-9ازدواج فرنگی

دختر افراسیاب با سیاوش ( -نمودار شماره )2

فرنگيا دختر افراسياب در انتخاب همسر ،هيچ اراده و اختياري از خود ندارد .افراسياب،
پدر فرنگيا با اينكه از ايرانيان دل خوشي ندارد اما به اصرار پيران مبني بر ازدوا فرنگيا
با سياوش ،اختيار دخترش را به او ميسپارد (ر.ک :خالقي مطلق ،)299-301/2 :1369 ،و پيران
نيز بدون اين كه نظر فرنگيا را جويا شود او را به ازدوا سياوش درميآورد .در شاهنامه به
مادر فرنگيا اشارهاي نشده است (ر.ک :خالقي مطلق.)304-302/2 :1369 ،
فرنگيا ازدوا ناموفقي دارد او بالفاصله پا از ازدوا درحالي كه حامل يک فرزند
است ،همسرش سياوش را از دست ميدهد و به تنهايي و به تلخي زندهي را ادامه ميدهد.
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-10ازدواج دختر ایرج با پشنگ ( -نمودار شماره )3
فريدون به عنوان نيا ،براي دختر اير شوهري مناسب (به نظر خودش) انتخاب ميكند.
او از نوه خود (دختر اير ) در خصو ،اين انتخاب نظرخواهي نميكند .دختر اير با اينكه
مادر دارد ،اما مادر هيچ نقشي در ازدوا دخترش ندارد .شاهنامه در مورد اينكه پا از اين
ازدوا اجباري ،دختر اير خوشبخت شد يا با همسر و خانوادة او اختالف داشت ،هزارشي
نميدهد (ر.ک :خالقي مطلق.)125/1 :1366 ،
 -11ازدواج سپینود دختر شنگل پادشاه هند با بهرام گور ( -نمودار شماره )4
شنگل پادشاه هند تصميم ميهيرد بنا به مصالح سياسي يکي از دختران خود را به بهرام
بدهد .او دختران خود را همچون كااليي ،به بهرام هور عرضه ميكند و بهرام از ميان سه
خواهر ،سپينود را انتخاب ميكند .شنگل بدون اينكه با مادر دخترش مشورت كند يا از خود
سپينود نظرخواهي كند ،او را به ازدوا بهرام درميآورد .سپينود اهرچه با اجبار پدر ازدوا
ميكند ،اما با هذشت زمان بهشدت به بهرام عالقهمند ميشود .و در نتيجه زندهي موفق و
خوشي را با هم ادامه ميدهند (ر.ک :خالقي مطلق.)582-581/6 :1384 ،
-12ازدواج جریره دختر پیران ویسه با سیاوش ( -نمودار شماره )5
جريره خردسال است .آنهونه كه از سخنان پدرش ،پيران ،برميآيد از ميان چهار كودک
خردسال او ،جريره بزر ترينشان است .او در انتخاب همسر ،هيچ اراده و اختياري از خود
ندارد و پدر بدون نظرخواهي از او و مادرش ،از سياووش ميخواهد كه جريره را به همسري
بپذيرد (ر.ک :خالقي مطلق/2 :1369 ،پاورقي .)297-296
نتيجه ازدوا براي جريره چندان موفقيتآميز نيست .همسر او سياوش پا از ازدوا با
او ،همسر ديگري اختيار ميكند و او را به حال خود رها ميسازد و در نهايت هم با قتل
سياوش او به تنهايي فرزندش را بزر ميكند .ولي فرزندش در جنگي ناخواسته كشته
ميشود و جريره با ديدن مر فرزند ،خودكشي ميكند( .ر.ک :خالقي مطلق.)57/3 :1371 ،
-13ازدواج دختر خاقان با بهرام چوبینه ( -نمودار شماره )6
دختر خاقان در انتخاب همسر و ازدوا با بهرام چوبينه هيچهونه اراده و اختياري از خود
ندارد .او توسط پدرش ،خاقان و همچنين مادرش ،به عنوان هديه و پاداش –بيآنكه از او
نظري در اين مورد خواسته شود -به بهرام چوبينه تقديم ميشود؛ چراكه بهرام توانسته است
انتقام خواهر او را از شير كپي بگيرد .شاهنامه در مورد نتيجة ازدوا دختر خاقان با بهرام
چوبينه هزارشي نميدهد (ر.ک :خالقي مطلق.)183/8 :1386 ،
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- 14ازدواج روشنک با اسکندر (-نمودار شماره )7
روشنک (دختر داراب) در انتخاب همسر ،از خود اراده و اختياري ندارد .پدرش داراب
قبل از مر بدون نظرخواهي از او ،به اسکندر پيشنهاد ميكند با دخترش ازدوا كند (ر.ک:
خالقي مطلق.)558/5 :1375 ،
پا از مر داراب ،مادر روشنک در ازدوا روشنک و اسکندر نقش اساسي ايفا ميكند.
او ،در پاسخ به نامه اسکندر در مورد خواستگاري از روشنک نه تنها موافقت خود را اعالم
ميكند بلكه از طرف روشنک هم پاسخ مساعد ميدهد (ر.ک :خالقي مطلق.)11/6 :1384 ،
-15ازدواج رودابه با زال ( -نمودار شماره )8
رودابه بهواسطة تعريفي كه از ديگران ميشنود نديده عاشق زال ميشود او در راه عشق
خود به زال ،با والدين خود مبارزه ميكند .پدر مخالف اين ازدوا است زيرا به اعتقاد او،
ازدوا يک دختر توراني با يک پسر ايراني نميتواند نتيجه خوبي داشته باشد .اما مادر رودابه،
سيندخت ،همسر مهراب كابلي ،در اين ازدوا نقش ميانجي بين دختر و پدر و خانواده
داماد آينده ايفا ميكند .او همواره پشتيبان دخترش است .او دخترش را از خشم پدر
محافظت ميكند و با تدابير سياستمندانه و مهارتش در فن بيان ،مهراب و در مرحله بعد
سام را به اين ازدوا راضي ميكند (ر.ک :خالقي مطلق.)261-186/1 :1366 ،
با توجه به اينكه بنا به هزارش شاهنامه زال و رودابه تا پايان عمر در كنار هم زندهي
ميكنند و صاحب فرزنداني ميشوند لذا رودابه ازدوا موفقي داشته است.
-16ازدواج مالکه با شاپور ذواالکتاف ( -نمودار شماره )9
مالکه دختر طاير از نژاد عرب است اما مادر او يک زن ايراني به نام نوشه و از پيوندان
نرسي پادشاه ايران بود كه به قهر به ازدوا طاير درآمده بود .شاپور براي هرفتن انتقام نرسي
به يمن حمله ميكند و قلعهاي را كه طاير در آن پناه هرفته محاصره ميكند .مالکه ،دختر
طاير ،از باالي باروهاي قلعه شاپور را ميبيند و عاشقش ميشود؛ او شب هنگام دروازههاي
قلعه را به روي شاپور مي هشايد .شاپور شهر را تصرف كرده و طاير ،پدر مالکه را نيز به اسارت
خود درميآورد .پدر مالکه ،پا از اينكه متوجه خيانت دخترش و ازدوا او با شاپور ميشود،
قبل از اعدام ،به شاپور ميهويد دختري كه به پدر خود خيانت بکند چطور ميتواند به همسر
خود وفادار بماند .او با بيان اين نکته سعي ميكند در تصميم شاپور مبني بر ازدوا با
دخترش مالکه ،ترديد ايجاد كند .در شاهنامه به موفق يا ناموفق بودن اين ازدوا اشارهاي
نشده است (ر.ک :خالقي مطلق.)299-294/6 :1384 ،
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- 17ازدواج منیژه با بیژن ( -نمودار شماره )10
منيژه دختر افراسياب از سرزمين توران زمين است .در شاهنامه به مادر منيژه اشارهاي
نشده است .منيژه با ديدن بيژن پسر هيو ،عاشق او ميشود و بدون اجازه پدرش افراسياب ،او
را به قصر خود برده و با او مالقات ميكند .پدر كه ايرانيان را دشمن خوني خود ميداند از
اين انتخاب دختر سخت خشمهين و در عين حال اندوههين ميشود؛ بنابراين دستور ميدهد
بيژن را دستهير و در چاهي زنداني كنند و دخترش منيژه را نيز با خفت و خواري
كشانكشان برسر چاه ببرند تا شاهد اسارت معشوق خود باشد ،اما آندو توسط رستم نجات
يافته و با هم ازدوا ميكنند .اهرچه در شاهنامه به نتيجه ازدوا بيژن و منيژه به صراحت
اشاره نشده است اما ميتوان آن را جزو ازدوا هاي موفق تلقي كرد (ر.ک :خالقي مطلق:1371 ،
.)397 -314/3

-18ازدواج کتایون با گشتاسب ( -نمودار شماره )10
كتايون دختر قيصر روم است اما در شاهنامه به مادر او اشارهاي نشده است .كتايون بنابر
رسم روم باستان آنهاه كه به سن ازدوا ميرسد ،مختار است كه از ميان مردان روم آن را
كه ميخواهد به عنوان همسر انتخاب كند .كتايون كه در خواب ديده بود با مردي غريبه اما
فرزانه و خوش سيما ازدوا ميكند به محض ديدن هشتاسب كه در جمع مردم عادي
ايستاده بود ،عاشق او شد و تصميم هرفت با او ازدوا كند .پدر كتايون (قيصر) ،وقتي شنيد
كه دخترش فردي از ميان مردم عامه انتخاب كرده بسيار ناراحت و عصباني شد اما در نهايت
تسليم خواسته دخترش شد به اين شرط كه از قصر بيرون بروند .كتايون نيز ميپذيرد .اما
بعدها وقتي قيصر دالوريها و شجاعت هشتاسب را ميبيندآنها را به دربار خويش ميپذيرد
در نتيجه آن دو زندهي خوشي را سپري ميكنند (ر.ک :خالقي مطلق.)20-22/5 :1375 ،
-19ازدواج تهمینه با رستم ( -نمودار شماره )11
تهمينه پا از شنيدن وصف رستم نديده عاشق او ميشود و كامال با تصميم و ارده خود
ميخواهد با رستم ازدوا كند .تهمينه خود به رستم پيشنهاد ازدوا ميدهد و دليل آن را
هم به دنيا آوردن فرزندي قوي بيان ميكند .وقتي كه تهمينه تصميم خود را با پدرش
درميان ميهذارد ،پدر به درخواست دختر خود جواب مثبت ميدهد .در شاهنامه به مادر
تهمينه اشارهاي نشده است.
اين ازدوا نتيجه خوشي براي تهمينه ندارد ،به اين معنا كه همسرش رستم بالفاصله
بعد از ازدوا او را ترک ميكند و تنها پسر و دلخوشياش نيز به دست همان همسر كشته
ميشود (ر.ک :خالقي مطلق.)124-122/2 :1369 ،
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-20ازدواج آرزو با بهرام ( -نمودار شماره )12
آنهاه كه بهرام هور از ماهيار ،آرزو را خواستگاري ميكند ،پدر به دخترش آرزو پيشنهاد
ميكند كه در بارة اين خواستگاري نظر خود را اعالم كند و آرزو نيز با اراده و اختيار خود به
خواستگاري بهرام ،كه با نام مستعار هشسپ خود را به او معرفي كرده بود پاسخ مثبت
ميدهد .اما ماهيار به اين نيز بسنده نکرده و از خواستگار (بهرام) ميخواهد كه دخترش آرزو
را ،خوب و دقيق نگاه كند اهر واقعا ميپسندد با او ازدوا كند .در شاهنامه به مادر «آرزو»
اشارهاي نشده است (ر.ک :خالقي مطلق.)494-493/6 :1384 ،
 -21ازدواج سودابه با کیکاووس ( -نمودار شماره )13
سودابه در انتخاب خود صاحب اراده است .آنهاه كه كيکاووس او را از پدرش
خواستگاري ميكند ،پدرش ،شاه هاماوران مخالفت ميكند زيرا او نميخواهد دخترش
وجهالمصالحه سياسي قرار هيرد ،با وجود اين او نظر دخترش سودابه را پرسيده و درنهايت
خواست او را بر خواست خود مقدم ميدارد اما سودابه با توجه به موقعيت برتر خواستگار و
منافعي كه به او و پدرش خواهد رسيد ،با اين ازدوا موافقت ميكند .در شاهنامه از مادر
سودابه نامي به ميان نيامده است .نتيجه اين ازدوا با توجه به هزارش شاهنامه مبني بر
ماجراي سياووش و كشته شدن سودابه بهدست رستم به خاطر خيانتي كه از او سر زده بود
چندان موفقيتآميز نيست (ر.ک :خالقي مطلق.)72/2 :1369 ،
با دقت در مباحث فوق و رجو به نمودارها ميتوان موضو دخالت والدين در ازدوا
فرزندان دختر را به شرح زير جمعبندي نمود:
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نماي کلي از میزان دخال

و نقش والدین ازدواج فرزندان دختر

 در همة  21مورد ازدوا دختران(  ،)%100والدين به نوعي در ازدوا فرزند خود (مثبت و يامنفي) نقش داشتهاند .اين مسأله نشان ميدهد كه در جامعة شاهنامه ،دختران بههيچ
عنوان به تنهايي نميتوانند ازدوا كنند.
 از مجمو  21دختري كه در شاهنامه به ازدوا آنها اشاره شده فقط در  7مورد از مادرآنها نام برده شده است (حدودا  )%33و از اين  7مادر ،فقط  3مادر در ازدوا دختر خود
نقش داشته است كه در دو مورد نقش مادر مثبت و در يک مورد منفي ارزيابي شد و اين
امر بيانهر آنست كه ،زنان يک سوم مردان در جامعة شاهنامه امکان حضور داشتهاند.

ردیابي فرهنگ دخال
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در هر  21مورد ازدوا ( ،)%100دختران داراي پدرهستند؛ و در هر  21مورد ،پدر نقش
اساسي دارد.
در  14مورد (يعني بيش از  ،)%66پدر از دختر (يا دختران) خود در مورد ازدوا  ،اصال
نظرخواهي نميكند و دختران در اين ازدوا هاي اجباري از خود هيچ اراده و اختياري
ندارند.
از مجمو  14مورد ازدوا اجباري فقط به نتيجة  5مورد ازدوا اجباري در شاهنامه اشاره
شده است؛ از اين  5مورد 4 ،مورد ( )%80ناموفق و تنها يک مورد( )%20موفق هزارش
شده است.
از مجمو  21مورد ازدوا دختراني كه در شاهنامه به والدين آنها اشاره شده است ،در 7
مورد ( ،)%30دختران ،خود در انتخاب همسر داراي اختيار بودند 5 .مورد از اين دختران
(بيش از  ،)%71عاشق شده و ازدوا ميكنند و در  2مورد ،پدر در بارة خواستگار از دختر
خود نظرخواهي ميكند و دختر با ارادة خود با ازدوا موافقت ميكند.
از مجمو  5مورد ازدوا عاشقانه ،در  4مورد ( ،)% 80والدين مخالف ازدوا عاشقانه دختر
خود بودند .در هر  4مورد دليل مخالفت ،مخالفت نژادي و بيگانه بودن پسر بوده است.
از مجمو  4مورد ازدوا عاشقانة دختراني كه پدرانشان مخالف ازدوا آنان بودند ،در دو
مورد شاهنامه هزارشي نميدهد اما از  2مورد باقي مانده ،هر دو مورد ( )% 100موفق
هزارش شده است.
در يک مورد ازدوا عاشقانه (تهمينه) كه پدر موافق آن بوده طبق هزارش شاهنامه ناموفق
بوده است.
ب -میزان دخال

و نقش والدین در ازدواج فرزند پسر:

در شاهنامه حدود  38ازدوا توسط مردان هزارش شده است .بدون توجه به ازدوا هاي
مکررِ برخي از مردان ،مجمو مرداني كه در مورد ازدوا آنان در شاهنامه سخن رفته  28نفر
است.
از مجمو  28مردي كه در شاهنامه ازدوا كردهاند 23 ،مورد ،مرداني هستند كه يا در
شاهنامه نامي از والدينشان به ميان نيامده مانند -1 :سام  -2پشنگ -3جمهور شاه هند -4
ماي  -5طاير  -6بهرام چوبين؛ و يا هنگام ازدوا والدينشان در قيد حيات نبودهاند مانند-7 :
ضحاک  -8كيکاووس  -9بهمن  -10ساسان -11اسکندر -12كيقباد يکم  -13انوشيروان
 -14خسروپرويز  -15بهرام هور ؛ و يا پدر در قيد حيات نبوده اما از مر يا زندهي مادر نيز
در زمان ازدوا هزارشي بهدست نميدهد ،مثل  -16داراب  -17اردشير  -18شاپور
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ذواالكتاف؛ و يا مرداني هستند كه پدر يا مادر دارند اما پدر و مادر در ازدوا آنها هيچ نقش
يا دخالتي نداشته و فرزندان بدون كسب اجازه از آنان ازدوا ميكنند مانند  -19رستم -20
فريدون  -21هشتاسب  -22سياوش  -23بيژن ،بنابراين مردان مذكور در آمار اين پژوهش
وارد نشدهاند.
 1و  2و  - 3ازدواج پسران فریدون (سلم ،تور و ایرج) با دختران سرو یمن -
(نمودار شمارة )14
پسران فريدون در انتخاب همسر ،هيچهونه اراده و اختياري از خود ندارند .پدر (فريدون)
بدون مشورت با مادر فرزندان و بدون نظرخواهي از پسرانش ،به جاي آنها تصميم ميهيرد
تا براي آنها همسري انتخاب كند بنابراين جندل را مأمور خواستگاري از دختران سروشاه
يمن كه متناسب با معيارهاي خود اوست (نژاده ،با اصل و نسب ،زيبا و پاک) ميكند .فريدون
حتا عروسهايش را هم خود ،نامهذاري ميكند (خالقي مطلق.)103-98/1 :1366 ،
 -4ازدواج زال با رودابه (-نمودار شماره )15
زال با شنيدن توصيف رودابه (دختر مهراب كابلي از سرزمين توران) نديده عاشق او
ميشود .پدر او سام از اينکه پسرش عاشق يک دختر از سرزمين توران شده با اين عشق
مخالفت ميكند .مادر زال هيچ نقشي در اين ماجرا ندارد .اما سام در نهايت وقتي بهوسيله
پيشهويان آهاه ميشود كه زال و رودابه صاحب پسري جهانپهلوان خواهند شد به اين
ازدوا رضايت ميدهد .ازدوا زال و رودابه نتيجه موفقيتآميزي دارد .آنها تا آخر عمر در
كنار هم زندهي ميكنند (ر.ک :خالقي مطلق.)261-183/1 :1366 ،
 - 5ازدواج شاپور با دختر مهرک نوش زاد ( -نمودار شمارة )16
شاپور بر سر چاه آب عاشق دختر مهرک نوشزاد ميشود و بدون اطال پدرش ،اردشير و
مادرش (دختر اردوان) ،با او ازدوا ميكند .اردشير مخالف اين ازدوا است ،زيرا مهرک
نوشزاد دشمن اوست و او تحمل نمي كند كه پسرش با دختر او ازدوا كند و به همين دليل
سعي ميكند دختر را از ميان بردارد اما موفق نميشود .اين ازدوا نتيجه موفقيتآميزي
دارد .شاپور و دختر مهرک نوشزاد صاحب فرزندي ميشوند و اردشير در نهايت با ديدن نوه
خود ،از مخالفت دست برميدارد (ر.ک :خالقي مطلق.)210-207/6 :1384 ،

ردیابي فرهنگ دخال
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با دقت در مباحث فوق و رجو به نمودارها ميتوان موضو دخالت والدين در ازدوا
فرزندان پسر را به شرح زير جمعبندي نمود:

نماي کلي از میزان دخال

و نقش والدین ازدواج فرزندان پسر

 از مجمو  28مردي كه در شاهنامه ازدوا كردهاند ،فقط  7مورد هنگام ازدوا دارايوالد مادر بودند ،و در بقية موارد درخصو ،داشتن يا نداشتن مادر هزارشي در شاهنامه
مشاهده نشد .هيچيک از مادران در ازدوا فرزندان پسر خود نقشي نداشتند و اين درحالي
است كه از مجمو  10مورد مرداني كه در شاهنامه هنگام ازدوا داراي پدر بودند ،در 5
مورد (زال ،شاپور ،سلم ،تور و اير ) والد پدر در ازدوا آنان نقش داشته است (.)% 50
 در سه مورد از مجمو  10مورد مرداني كه در شاهنامه هنگام ازدوا داراي پدر يامادر بودند( ،زال ،بيژن و شاپور) نو ازدوا  ،عاشقانه بود (.)% 30
 از مجمو سه مورد ازدوا عاشقانه ،در يک مورد (زال) پدر با ازدوا عاشقانه پسرشموافق بوده (بيش از  )%30و در دو مورد (شاپور و بيژن) پدر اصال از ازدوا عاشقانة پسر
اطالعي نداشته است (بيش از .)%60
 از مجمو  10مورد مرداني كه در شاهنامه هنگام ازدوا داراي پدر يا مادر بودند،نتيجة ازدوا هاي عاشقانه و ازدوا هايي كه والدين در آن دخالت نداشتند )% 100 ( ،موفق
نشان داده شده است.
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 از مجمو  10مورد مرداني كه در شاهنامه هنگام ازدوا داراي پدر يا مادر بودند ،درسه مورد ( )% 30پدر از پسر خود ،در مورد ازدوا اصال نظرخواهي نميكند و پسر در اين
مورد از خود هيچ اراده و اختياري ندارد.
 از نتيجه ازدوا هاي اجباري پسران هزارشي در شاهنامه مشاهده نشد.نتیجهگیري
 از اعداد و ارقام حاصل از نتيجة پژوهش مشخص شد در تمامي ازدوا هاي دخترانداراي سرپرست ،اوليا در ازدوا دختران دخالت داشتند و در بيشتر اين موارد دخالت
بهصورت اجبار دختران به ازدوا  ،بدون نظرخواهي از آنان بوده است؛ بنابراين اكثر دختران
در انتخاب همسر ،اراده و اختياري از خود نداشتهاند .در مواردي هم كه دختران خود همسر
آيندةشان را شخصا انتخاب نمودهاند در اكثر موارد با مخالفت والدين مواجه بودهاند.
 نتيجة ازدوا هاي اجباري دختران ،در مواردي كه هزارش شده اغلب ناموفق بوده است. از مجمو سرپرستان دختر ،والد پدر بيش از مادر و نيا در ازدوا او نقش داشته است. تقريبا تمام ازدوا هاي پسران در شاهنامه بدون دخالت والدين صورت هرفته است جزدر مورد زال و پسران فريدون.
 در  3مورد ،ازدوا پسران عاشقانه بود .از اين  3مورد 2 ،مورد داراي پدر بوده و در هردو مورد پدران ابتدا مخالف ازدوا عاشقانه پسران خود بودند .اما اين مخالفت ،با علم پدر به
اينكه فرزندش نوة پسري به او خواهد بخشيد ،فراموش شده و به موافقت تبديل ميشود.
 نتيجه ازدوا هاي عاشقانة دختران و پسراني كه والدين با ازدوا آنها مخالف بودند، %100موفق هزارش شده است.

ردیابي فرهنگ دخال
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چکیده
تحليل ساختاري آثار ادبي به دليل بررسي عناصر درون متني و كشف الگوي حاكم بیر
آنها ،به درک و دريافت شايستهتر آثار ادبي منجر ميشود و با كمک نتايد حاصیل از ايین
تحليلها ميتوان به شگردهاي خلق آثار مختلف دست يافت و الگوهاي مناسب تحليل هیر
اثر را كشف كرد .يکي از روشهاي تحليل سیاختاري آثیار ادبیي ،الگیوي روايیي آلژيیرداس
هريماس است .كاربرد فرايندها و الگوهاي روايتشناسي و نشانه – معناشناسي هريماس در
شناسايي ساختار كلي روايت و همچنين تحليل متون منثور و منظوم فارسي امري ضروري
به نظر ميرسد و ميتوان در متون مختلف با نگاهي نقادانه در پي اثبات يیا رد ايین الگوهیا
در جريان توليد معنا نتايد قابل مالحظهاي ارائه داد .بسياري از داسیتانهاي شیاهنامه بیر
اساس نظرية هريماس بررسي شدهاند .شیماري از ايین داسیتانها ،در برهيرنیدة جلوههیاي
جادو و جادوهري هستند و در اين زمينه نيز مطالعات فراواني صورتهرفته؛ امیا تیا كنیون
پژوهشي در خصو ،دستور زبان روايت جادو و جادوهري در شاهنامه انجام نشده .هدف از
اين پژوهش ،بررسي ساختار طرح و تحليل الگوهاي كنشي و شناخت سیازوكارها و عناصیر
شکلهيري توليد معنا در روايت جادو و جادوهري در داستان رسیتم و اسیفنديار و بررسیي
mahboobez53.mz@gmail.com
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چگونگي تأثير جادو بر ساختارهاي اين روايت است .نتیايد حاصیل از ايین پیژوهش نشیان
ميدهد آنجا كه پاي كنشهران غيرانساني (جادويي) به داستانهاي شاهنامه باز ميشیود،
اين كنشهرها نقشي اصلي در شکلهيري و پيشبیرد روايیت ايفیا ميكننید و كنشهیران
انساني را به حاشيه ميرانند و در حقيقت يک دستورزبان ويژه براي آثار حاوي جادو ،خلیق
ميكنند .كشف و شناخت ايین دسیتورزبان خیا ،و ويژهيهیاي منحصیر بیه فیرد سیبک
نويسنده ،ميتواند محققين را ياري كند تا بتوانند سره يا ناسره بیودن برخیي از آنچیه بیه
صاحب اثر نسبت داده شدهاست را ثابت كنند
کلید واژگان :روايت جادو ،شاهنامه ،نظرية هريماس ،نبرد رستم و اسفنديار.
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مقدمه
روايتشناسي به عنوان بزر ترين ارمغان ساختارهرايي ،از مهمترين حوزههاي نظرية
ادبي مدرن محسوب ميشود .در قرن بيستم ميالدي ،ساختارهرايان به پيروي از پراپ ،در
صدد ارائة الگوي كلي ساخت انوا روايت برآمدند .در همين زمينه ،آلژيرداس ژولين
هريماس ( )1992-1917مشهورترين نظريهپرداز روايت ،از دامنة محدود مطالعات پراپ
فراتر رفت و با ارائة الگوي كنشي و زنجيرههاي روايت خود ،تالش كرد تا به دستور كلي
زبان روايت دستيابد و هر روايت را با ساختار روايي خا ،خود تجزيه وتحليل كند .هدف
اصلي او دستيابي به دستور زبان جهاني روايت بود و در اين راه از تحليل معنايي ساخت
جمله بهره برد .الگوي روايتشناسي هريماس ،الگويي با انعطافپذيري باال و قابل تطبيق با
انوا ادبي است .به هونهاي كه ساختار اصلي (و كلي) هر روايت را ميتوان با نظرية
روايتشناسي وي تحليل و بررسي كرد.
از جمله روايتهايي كه ميتوان در تحليل و بررسي آن از الگوي هريماس بهره برد،
داستانهاي جادويي شاهنامه است .در مطالعات انجام شده به منظور نگارش رسالة مرجع
اين مقاله ،داستانهاي شاهنامه كه مبنا و جلوههاي جادو در آنها وجود دارد بررسي
شدند .در نتيجة اين پژوهش ،داستانهاي جادويي شاهنامه را ميتوان در دو هروه
دستهبندي كرد؛ داستان هاي داراي كنشهر جادويي مثبت يا اهورايي و داستانهايي با
كنشهرهاي منفي و اهريمني .كنشهران اهورايي در تمامي اين داستانها ياريهر
قهرمانان ايرانزمين هستند و آنها را براي رسيدن به اهدافشان ياري ميكنند و در مبارزه
با دشمن درچهرة مانع و ضدقهرمان دشمنان ايران ظاهر ميشوند .همين نيروهاي فرامادي
و جادويي مثبت آنجا كه پاي رستم در ميان است به ياري او ميشتابند ،حتا اهر مخالف
رستم فردي مانند اسفنديار ،فرستادة شاه ايران باشد .اما نيروهاي جادويي اهريمني در
سرتاسر داستان هاي جادويي شاهنامه ،عليه قهرمانان ايراني اعمال جادوهرانه انجام
ميدهند و ياريهر نيروهاي انيراني هستند.
يکي از داستان هاي پرچالش شاهنامه داستان نبرد رستم و اسفنديار است .اين مقاله
برآن است تا ساختار روايي نبرد رستم و اسفنديار را بر اساس نظرية هريماس بررسي كند.
هدف از اين پژوهش ،تحليل ساختار طرح و الگوهاي كنشي و شناخت سازوكارها و عناصر
اصلي شکل هيري معنا در روايت جادو و جادوهري در داستان رستم و اسفنديار و بررسي
ميزان انطباق داستان با پژوهشهاي هريماس است .روش تحقيق كتابخانهاي و تحليلي
است و نتايد پژوهش نشان ميدهد ساختار روايي اين داستان با دستور زبان روايي
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هريماس منطبق است و تنها از نظر ميزان تأثير كنشهران انساني و جادويي تفاوتهايي
وجود دارد.
پیشینۀ پژوهش :اولينبار والديمير پراپ ( )1895در مورد قصههاي پريان در زبان
روسي دست به بررسي ساختارهرايانه زد .نتيجة پژوهشهاي وي در كتاب «ريختشناسي
قصههاي پريان» ( ،)1378منتشر شد .پا از پراپ ،پژوهشهراني مانند آلژيرداس ژولين
هريماس ،كلود برمون ،تزوتان تودوروف ،ژرار ژنت و روالن بارت ،ادامهدهنده و
تکميلكنندة كار وي در زمينة روايتشناسي ساختارهرا بودند .آثار زيادي با محتواي
روايتشناسي خلقشده و بسياري از متون روايتشناسي به زبان فارسي ترجمه شدهاند.
بسياري از متون ادب فارسي نيز بر اساس نظريات روايتشناسي ،بويژه نظرية «آلژيرداس
هريماس» نقد شدهاند.
داستانهاي شاهنامه به صورت موردي و هاه به شکل مقايسه با داستانهاي حماسي در
محک نقد روايي يا ريختشناسانه (بر اساس نظريات روايتپژوهان مختلف) قرار هرفتهاند.
پژوهشهاي يافت شده در اين زمينه را ميتوان در دو دسته جاي داد؛ دستة اول با عنوان
جادو در شاهنامه ،داستانهايي از شاهنامه را بررسي كردهاند كه در آنها جلوههايي از
جادو و جادوهري مشاهده ميشود (البته بدون توجه به مباحث روايت و ساختارهرايي) و
هروه دوم پژوهشها ،به تحليل داستان يا داستانهايي از شاهنامه بر اساس نظرية هريماس
اختصا ،دارند:
پژوهشهاي جادو در شاهنامه :در پاياننامة كارشناسي ارشد خانم فاطمه آالشتي با
عنوان «تحليل مردم شناختي جادو در شاهنامه (با تبيين شاخةزرين اثر جيمز فريزر)»،
جلوههاي جادو در شاهنامه شناسايي شدهاند و نويسنده با نگاه مردمشناسانه به تحليل
داستانها پرداخته است .محمدمهدي خسرويان در مقالة «جادو و جادوهري در
شاهنامه» ،و مهين شمسايي در مقالة «جايهاه جادو ،ديو و پري در شاهنامه»،
داستانهايي از شاهنامه را كه در آنها جادو و جادوهري ديده شده ،بدون تحليل روايي،
بررسي كردهاند.
پژوهشهاي روای شناسي در شاهنامه بر اساس نظریۀ گریماس :در پژوهشهايي كه
در ادامه ،عنوان و مؤلف آنها ميآيد ،نويسندهان به تحليل داستان يا داستانهايي از
شاهنامه اقدام كردهاند و بر اساس نظرية ساختاري هريماس آنها را نقد كردهاند ،هاهي نيز
ساختار روايي آن داستان از شاهنامه را با داستان مشابه از نويسندهاي ديگر (تطبيقي)
مقايسه كردهاند؛ اما توجه خا ،و ويژهاي نسبت به شخصيت و نو كنشهرها ( از نظر
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طبيعي يا غيرطبيعي بودن /زميني يا غيرزميني بودن) نداشتهاند :كاظم دزفوليان در مقالة
«تحليل الگوي كنشي و زنجيرههاي روايي هريماس در روايت مر رستم» ،عليرضا نبيلو
در مقالة « مقايسة رستم و سهراب فردوسي و رستم و سهراب متيوآرنولد (از نظر ساختار
روايي و داستان) » و پرستو كريمي در «تحليل ساختاري طرح داستان كيومرث بر اساس
الگوهاي تودوروف ،برمون و هريماس».
تفاوت و مزيت اين پژوهش اين است كه با ديدهاهي تازه و متفاوت به دستور زبان
روايت در يکي از داستانهاي شاهنامه ميپردازد .داستاني كه در آن نيروهاي جادويي و
غيرانساني به عنوان كنشهر ،داراي نقش ويژه هستند و با اين نگاه تازه ميتوان نيروهاي
جادويي داستان را با كنشهرهاي انساني آن مقايسه كرد .و دريافت كه آيا الگوي هريماس
بر اين نو روايات نيز صدق ميكند يا خير.
بیان مسأله« :والديمير پراپ» ،يکي از بزر ترين فرماليستهاي روسي با تکيه بر
نظرية ارسطو در مورد پيرنگ ،به مطالعة ساختار قصههاي عاميانه پرداخت و الگويي در
اين زمينه ارائه داد .مطالعات پراپ و انتشار كتاب «ريختشناسي پريان» آغازهر كار
روايتشناسان فرانسوي شد و آنها را بر آن داشت تا نظريهها و الگوهايي در زمينة
ساختار روايت عنوان كنند .پراپ هفت نقش روايي را در عين اصرار بر تبعيت آنها از سي
و يک كاركرد ويژه يا خويش كاري معرفي كرد .او با هدف شناسايي عوامل ثابت و متغير
قصههاي پريان ،به بررسي خويشكاريها يا كاركرد و نقشهاي ويژة مرتبط با آنها
پرداخت .او «خويشكاري را عمل شخصيتي از اشخا ،قصه ميدانست كه از نقطه نظر
اهميتي كه در جريان عمليات قصه دارد تعريف ميشود» (پراپ.)53:1397،
بعد از پراپ ،لوي استروس تعداد نقش ويژههاي پراپ را كاهش داد و تعدادي از اين
نقش ويژهها را در نظام تازهاي به هم نسبت داد اما كارش در بند مفهوم نقش ويژه باقي
ماند .هريماس از دامنة مطالعات پراپ (حکايتهاي عاميانه) فراتر رفت و فرمول كليتر و
فراهيرتري ارائه داد « .نظريات هريماس صورت تعديل يافتة نظريات پراپ است كه
جنبههاي كليتري از روايت و ساختار داستان را بيان ميكنند .همچنين ،قوانين هريماس
فرمولهاي جهانشمولي را ارائه ميدهند كه بسيار كليتر است و از داستانهاي عاميانه
فراتر رفته ،ساختار همة انوا ادبيات داستاني را در بر ميهيرند»( ساداتي.)60:1387،
از نظر هريماس ،داللت با تقابلهاي دوتايي شرو ميشود .پايين و باال ،چپ و راست،
تاريک و روشن بر اساس تقابلي كه با هم دارند در ارتباط با يکديگر تعريف ميشوند .از
ديد او هيچ بااليي بدون پايين شکل نميهيرد و خوب بدون بد معنا نميدهد و معنا به
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واسطهي تقابلهايي كه ميان دو واحد معنايي قائل ميشويم شکل ميهيرد« .هريماس به
تبعيت از پراپ كه پيشتر هفت نقش روايي و تبعيت آنها از سي و يک كاركرد ويژه يا
خويشكاري معرفي كرده بود پيشنهاد كرد تا دستهبندي كلي حاكم بر تمام روايتها فقط
متشکل از شش نقش يا مشاركت در سه تقابل دوسويه باشد .اين دستهبنديها عبارتند از
فاعل ،مفعول /دهنده ،هيرنده /ياري دهنده ،مخالف» ( توالن.)82:1383،
در اين دستهبندي  -1فرستنده يا تحريکكننده :عامل يا نيرويي است كه «كنشهر» را
به دنبال خواسته يا هدفي ميفرستد .به عنوان نمونه در عمل كوهنوردي ،انگيزهاي كه
كنشهر را وادار به صعود ميكند ،عامل فرستنده است-2 .هيرنده :كسي است كه از كنش
«كنشهر فاعل» سود ميبرد -3 .كنشهر فاعل :معموال مهمترين شخصيت داستان است
كه عمل را انجام ميدهد و به سوي «شيء ارزشي» خود ميرود -4 .شيء ارزشي يا
مفعول :هدفي است كه كنشهر به سوي آن ميرود يا عملش را بر روي آن انجام ميدهد.
 -5كنشهر بازدارنده :كسي است كه جلو رسيدن «كنشهر فاعل» را به «شيء ارزشي»
ميهيرد .در عمل كوهنوردي هواي بد يا هردنههاي سخت عامل بازدارنده هستند-6 .
كنشهر ياريدهنده :او «كنشهر فاعل» را ياري ميدهد تا به «شيء ارزشي» برسد .در
عمل كوهنوردي هواي خوب عامل ياريدهنده است (خادمي و پورخالقي چترودي.)49:1388،
بییه عبییارت ديگییر «شخصییيت اصییلي در پییي دسییتيابي بییه هییدف خاصییي اسییت ،بییا
مقاومییت حريییف روبییهرو ميشییود ،يییک قییدرت راسییخ (فرسییتنده) او را بییه مأموريییت
هسییيل مییيدارد .ايیین روال يییک دريافییتهییر (هيرنییده) هییم دارد» (مکاريییک.)152:1388،
ياريدهنده و مخیالف لزومیا نبايید انسیان باشید ،بلکیه يیک تفکیر ،احسیاس ،توانیايي يیا
عییدم توانییايي ميتوانیید بییه عنییوان ياريدهنییده و مخییالف در روايییت حضییور يابیید و بییه
قهرمان كمک و يا در رسيدن او به هدف مانع ايجاد كند.
هريماس تأك يد داشت كه ممکن است در يک روايت هر شش عنصر حضور نداشته
باشند .قصهها با توجه به حضور يا عدم حضور يکي از شش كنشهر مورد نظر قابل
دستهبندي هستند؛ در برخي از داستان ها هر شش عنصر حاضر هستند و در برخي يک يا
دو مورد از اين شش كنشهر حضور ندارند .فرستنده /هيرنده و فاعل /مفعول (هدف) ،چهار
كنشهري هستند كه در برخي روايتها ميتوان اين چهار مشاركت را فقط با دو كنشهر
عرضهكرد .از سوي ديگر ،اهميت شش كنشهر مذكور متفاوت است .جايهاه هر كدام با
ديگري فرق ميكند .همچنين عمل هر شش كنشهر به ديگري وابسته است و امکان دارد
در هر روايتي وزن حضور كنشهرها متغير باشد.
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هريماس ساختار هر روايت را مانند ساختار يک جمله ميدانست .به عقيدة او
همانطور كه جمله داراي اجزاي بنياديني چون فاعل ،فعل و مفعول است ،ساختار يک
روايت نيز از همين اجزا تشکيل شده است .براي تکميل دستور زبان روايت به فهرست
ساختارهاي نحوي نياز است اين انتقال ارزش ،در امتداد يک زنجيره صورت ميهيرد.
هريماس اين زنجيرة روايي را به دو هروه تقسيم ميكند :هروه اسمي و هروه هزارهها .در
مجمو  ،هروه اسمي و هزارهها در يک جملة روايي ،پيرنگ يا خط سير روايتي داستان را
تشکيل ميدهند .از نظر هريماس ،پيرنگ يا اعمال و افعالي كه كنشهرها انجام ميدهند،
در زير مجموعة يکي از زنجيرههاي سه هانة «اجرايي ،پيماني و انفصالي» قرار ميهيرند
(ر.ک :حرّي.)50:1392،
از ديدهاه هريماس هر داستان مجموعة چند الگوي كنش است .اين چند الگو به شکل
زنجيرهواري با يکديگر در ارتباط هستند و بعد از تركيب و به هم پيوستن ،تمامي
كنشهاي موجود در روايت را كه به دست كنشهران انجام ميشوند نمايان ميسازد« .سه
دسته كنشهر در سطح روبنايي سه نو ساختار همنشيني (زنجيرة روايي) با يکديگر اجرا
مي كنند :همنشيني اجرايي (آزمون ،مبارزه) ،قراردادي (بستن و شکستن پيمان) و
انفصالي (رفتن و بازهشتن)» (اسکولز.)154:1379،
هر كدام از زنجيرههاي روايي ساختار طرح روايت ،با توجه به مضامين ،محتوا و
خصوصيات منحصر به فرد خود ،متضمن سه كاركرد ويژه هستند كه عبارتند از :پيمان،
آزمون و داوري .اين سه كاركرد هر كدام دو نقش يا مشارک الزم دارند كه متقابال با هم در
ارتباط هستند « .مشاركان عبارتند از :منعقدكنندة پيمان و متعهّد پيمان ،آزمونهر و
آزمونشونده ،داور و مورد داوري ...در واقع ،تا نقشهاي متعهّد پيمان ،آزمونشونده و مورد
داوري را به يک فاعل واحد كه قهرمان يک قصّه ميشود ،ندهيم ،اين پيرفت به يک
روايت بدل نميشود» (همان .)156 :در زنجيرة اجرايي نقش اصلي با فاعل ،ياريهر ،هيرنده
و رقيب است .در زنجيرة پيماني فاعل و فرستنده كنشهرهاي اصلي روايت هستند و در
زنجيرة انفصالي فاعل نقش اصلي را ايفا ميكند.
هريماس به جاي اينكه از نقش ويژة شخصيتها استفاده كند ،عناصر روايت را از
ديدهاه الگوي كنش و بر اساس آنچه انجام ميدهند و نسبتهايي كه هر يک از آنها با
موضوعي خا ،دارند در سه دستة كلي قرارداد .اين روابط متقابل شامل سه نو رابطة
متناقض ،متضاد و مخالف است.
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بنابراين ،كنشهران الگوي هريماس« ،سه انگارة اساسي را توصيف ميكنند كه شايد در
همة انوا روايت اتفاق ميافتد -1 :آرزو ،جستوجو يا هدف (شناسنده /موضو شناسايي).
 -2ارتباط (فرستنده/هيرنده) -3 .حمايت يا ممانعت (كمک كننده /مخالف) (سلدن،
ويدوسون.)144:1384 ،
هريماس در مطالعات خود ،هر پيرفت روايي را كه شامل رويدادهاي متوالي است ،به
مجموعهاي متوالي از «هزارههاي روايي» تبديل ميكند .اين هزارههاي روايي شامل
هزارههاي «وصفي»« ،وجهي» و «متعدي» هستند.
«هزارههاي وصفي» ويژهيهاي فاعل و موقعيت او را شامل ميشود« .هزارههاي
وجهي» به آرزوها ،ترسها ،وظايف و ممنوعيتها و باورهاي كنشهر فاعل و كنش مرتبط
با آنها اشاره دارد« .هزارههاي متعدي» شامل جابهجايي ارزشها يا تغيير موقعيتهاست.
-1ساز و کار روایي در داستان نبرد رستم و اسفندیار
در داستان نبرد رستم و اسفنديار زنجيرههاي سههانة هريماس مشاهده ميشود؛
زنجيرة ميثاقي :پيمان بستن اسفنديار با هشتاسب براي دستهيري رستم .زنجيرة انفصالي:
حركت اسفنديار به سمت زابلستان براي مبارزه با رستم .و زنجيرة اجرايي :نبرد اسفنديار با
رستم .در اين زنجيرهها اثري از نيروهايي جادويي به شکل اهورايي يا اهريمني ديده
نميشود و كنشهران انساني ايجادكنندة زنجيرهها در هر سه شکل هستند.
سه نقشي كه هريماس براي خويشكاريهاي متون روايي عنوان كرده ،در اين روايت
نيز به چشم ميخورد؛ به عنوان مثال هشتاسب در نقش داوريكننده و اسفنديار در نقش
داوريشونده هس تند .هشتاسب در نقش منعقدكنندة پيمان از اسفنديار به عنوان متعهد
پيمان مي خواهد كه رستم را شکست دهد و در عوض حکومت ايران را به دست آورد و
آزمون هر نيز خود اوست كه آزمون شونده يعني اسفنديار را مورد آزمايش قرار مي دهد .در
بررسي اين سه نقش مشاهده ميشود كه نيروهاي جادويي در مقام داوري كردن و داوري
شدن نيستند .اين نيروها نه مورد ارزيابي قرار ميهيرند و نه موقعيت آزمونهر بودن
مييابند .ضمنا در عقد و فصل پيمانها نيز مشاركتي ندارند.
مجموعهاي متوالي از «هزارههاي روايي» قسمت ديگري از دستور زبان روايي هريماس
است ك ه در اين داستان وجود دارد؛ هشتاسب در پي هسترش متصرفات خود و
افتخارآفريني است و براي رسيدن به اين هدف دستبهكار ميشود (هزارة وصفي).
هشتاسب به بهانة نابودي رستم درصدد نابودي و ازميان برداشتن پسر خود اسفنديار
برميآيد (هزارة وجهي) .هشتاسب اسفنديار را راهي زابلستان ميكند (هزارة متعدي).
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تقابلهاي دوتايي مورد نظر هريماس و شکلهيري معنا را ميتوان در داستان مشاهده
كرد؛ اسفنديار بارها با اشاره به هنرنماييهايش ،قدرت خود را به رخ كشيدهاست و خود را
عامل پيروزيهاي پياپي و صاحب افتخارات اين پيروزيها ميداند .از ديگر سو هشتاسب بر
آن است تا هرچه بيشتر شخصيت اسفنديار را در اين فتوحات كمرنگ نشان دهد ،اعمال
اسفنديار را نابخردانه توصيف ميكند و به او هوشزد ميكند كه شاه براي نامآور شدن
نيازي به جنگ ندارد .هشتاسب به كشتار بيروية اسفنديار و خونريختنهاي متعدد او
اشاره ميكند و پيوسته او را به خردورزي توصيه ميكند.؛ اما اسفنديار از پدر دلهير است
و هشتاسب را متهم ميكند كه چندين بار به او وعدة واهذاري سلطنت را داده و هربار به
بهانههاي هوناهون ،از واهذاري تخت فرمانروايي به او سر باز زده است .به همين دليل
هميشه ميان هشتاسب و اسفنديار اختالف و كشمکش وجود داشته و اسفنديار بارها اين
نکته را به مادر خود يادآوري كردهاست:
چنییییين هفییییت بییییا مییییادر اسییییفنديار
میییرا هفیییت چیییون كیییين لهراسپشیییاه
همییییان خییییواهران را بيییییاري ز بنیییید
جهیییان از بیییدان پیییاک بيخیییو كنیییي
همییییه پادشییییاهي و لشییییکر تراسییییت

كییه بییا میین همییي بیید كنیید شییهريار
بخیییییواهي بمیییییردي ز ارجاسپشیییییاه
كنیییي نیییام میییا را بیییه هيتیییي بلنییید
بکوشیییییي و آرايشیییییي نیییییو كنیییییي
همییان هییند و بییا تخییت و افسییر تراسییت
(فردوسي)20-25 :293،

راوي داستان ،اين دو نيروي مخالف (پدر و پسر) را در يک سمت و سو قرار ميدهد تا
به ياري يکديگر به م بارزه با نيروي مخالف مشترک بپردازند و به هدفي ظاهرأ مشترک
دست يابند:
بیییه هيتیییي نیییداري كسیییي را همیییال
كیییه او راسیییت تیییا هسیییت زاولسیییتان
بیییه میییردي همیییي زآسیییمان بگیییذرد
كیییه بیییرپيش كیییاوسكي بنیییده بیییود
بشییییاهي زهشتاسییییپ رانیییید سییییخن
بییه هيتییي مییرا نيسییت كییا همنبییرد
سیییوي سيسیییتان رفیییت بايییید كنیییون

مگییییر بيخییییرد نییییامور پییییور زال،
همیییان بسیییت و غیییزنين و كاولسیییتان
همیییي خويشیییتن كهتیییري نشیییمرد،
ز كيخسیییرو انیییدر جهیییان زنیییده بیییود
كیییه :او تیییا نیییو دارد و میییا كهییین!
ز رومییییییي و تییییییوري و آزادمییییییرد!
بکییییار آوري زور و بنیییید و فسییییون
(همان)119-125 :302،
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وضعيت داستان در آغاز متعادل است اما با شرو درهيريهاي رستم و اسفنديار
شکلي بسيار نامتعادل به خود ميهيرد و سرانجام با كمک سيمرغ و كشته شدن اسفنديار،
تعادل دوباره به داستان بازميهردد.
همانطور كه هريماس در دستور زبان خود ميهويد ،وجود تقابلهايي همچون مر
و زندهي ،خير و شر و نيروهاي زميني و فرازميني و راستي و دروغ در اين داستان باعث
شکلهيري روايت ميشود و تضادهاي موجود در ارتباط با يکديگر شکل ميهيرند ،معنا
پيدا ميكنند و تعريف ميشوند (رک:شعيري.)8:1381،
 -1نمودار معرف کنشگرهاي داستان رستم و اسفندیار
کنشگر

معرفي کنشگر

هشتاسب

پدر اسفنديار و شاه سلسلة كيانيان شاهنامه

اسفنديار

پسر هشتاسپ و پهلوان كياني كه براي مبارزه با رستم راهي زابلستان
ميشود

رستم

پهلوان زابل

كتايون

همسر هشتاسب و مادر اسفنديار

بهمن

پسر اسفنديار كه مأمور آوردن رستم به نزد پدر ميشود

زواره

برادر رستم

فرامرز

پسر زواره

زال

پدر رستم

آذرنوش و مهرنوش

پسران اسفنديار كه توسط زواره و فرامرز كشته شدند

رخش

اسب رستم

سيمرغ

جادوي اهورايي و ياريگر رستم در نبرد با اسفنديار

هريماس ،شخصيتها را كنشهیر میينامید و طیرح او از شیش كنشهیر كیه بیا هیم
مناسبات نحوي و معنايي دارند ،تشکيل ميشود :فاعل ،هدف؛ ياريهر ،بازدارنده؛ فرستنده،

هيرنده.
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 -1نمودار کنشگرهاي گریماس و انطباق آن بر داستان نبرد رستم و اسفندیار

کنشگر فاعل:
كنشهر فاعل و به عبارت ديگر ،مهمترين شخصيت اين داستان ،اسفنديار است .اين
كنشهر در طول داستان هاه به يک فرستنده تبديل ميشود و افرادي را براي رسيدن به
هدف و شيء ارزشي به مأموريت ميفرستد .اسفنديار براي انجام مأموريتي كه به او محول
شده ،راهي زابلستان ميشود .ابتدا پسرش بهمن را نزد رستم ميفرستد (بهمن در نقش
فاعل راهي جايهاه رستم ميشود) و شکايت هشتاسپ را از نافرماني رستم و نيامدن او به

درهاه ،اعالم ميكند.
زماني كه رستم ،اسفنديار را به خوان خود دعوت ميكند نميپذيرد و به رستم
ميهويد :پادشاه به من دستور ميهماني نداده است و اهر با من دستبسته نزد هشتاسب
بيايي ،بخشايش و عفو تو را از پادشاه خواهم خواست.
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ولییییيکن ز فرمییییان شییییاه جهییییان
بیییه زابیییل نفرمیییود میییا را درنیییگ!
تیییو آن كییین كیییه بريیییابي از روزهیییار!
تییو خییود بنیید بییر پییاي نییه بيدرنییگ!

نپییییيچم روان ،آشییییکار و نهییییان!
نییه بییا نامییداران ايیین بییوم جنییگ!
بییر آن رو كییه فرمییان دهیید شییهريار!
نباشیییید ز بنیییید شهنشییییاه ننییییگ!
(فردوسي)502-505 :333 ،

فردوسي در روايت داستان به هونهاي عمل كرده كه نميتوان هفت در تقابل رستم و
اسفنديار جانب كداميک را ميهيرد و در جبهة كدام پهلوان قرار هرفته است .رستم و
اسفنديار در كنار هيرمند با يکديگر مالقات ميكنند و هريک ،ديگري را ماية مباهات و
فخر هروه خود و روشني جان و ماية كامكاري ميداند و هردو به وجود يکديگر ميبالند.
اسفنديار با كمال احترام از رستم ميخواهد بند بر پاي نهد و به ديدار شاه برود و رستم
همانقدر محترمانه خود را معذور ميداند .تنها عاملي كه اسفنديار را مجبور به نبرد و
مقابله با رستم مي كند ،دستور پادشاه است كه هويي با فرمان پروردهار برابري ميكند و
نافرماني از آن موجب هرفتاري در آتش دوزخ ميشود.
هیییر اكنیییون بيیییايم سیییوي خیییان تیییو،
تیییو هیییردن بپيچیییي ز فرمیییان شیییاه،
دهیییر آنكیییه هیییر بیییا تیییو جنیییگ آورم،
فیییرامش كیییینم مهییییر نییییان و نمییییک:
وهییییر سییییر بپییییيچم ز فرمییییان شییییاه:

شیییوم شیییاد و پيیییروز مهمیییان تیییو،
میییییرا تیییییابش روز هیییییردد سیییییياه:
بپرخییییییاش خییییییوي پلنییییییگ آورم،
بمییین بیییر دهرهونیییه هیییردد فلیییک!
بیییدان هيتیییي آتیییش بیییود جايهیییاه!
(همان)529-533 :336،

کنشگر فرستنده:
در ميان كنشهران داستان ،هشتاسب ،كنشهر فرستنده است .ميتوان انگيزة او از اين
نبرد كه منقاد كردن رستم است را نيز به عنوان فرستنده در نظر هرفت .اسفنديار ،دستان
و رستم را بهانه ،و انگيزة اصلي پدر را ،از ميان برداشتن خود ميداند  ،با اين وجود در برابر
فرمان شاه چارهاي جز اطاعت نميبيند و راهي نبرد ميشود.
سیییپهبد بروهیییا پیییر از تیییاب كیییرد
تییرا نيسییت دسییتان و رسییتم بکییار
دريییغ آيییدت جییاي شییاهي همییي!
تییرا بییاد ايیین تخییت و تییا مهییان!

بییه شییاه جهییان هفییت كییز ديیین مگییرد!
همییییي راه جییییويي بییییه اسییییفنديار!
میییرا از جهیییان دور خیییواهي همیییي!
مییرا هوشییهاي بییا بییود زيیین جهییان!
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بفرمیییییان و رايیییییت سیییییرافکندهام!
(همان)151-155 :305،

کنشگر گیرنده:
هشتاسپ با اسفنديار پيمان مي بندد كه اهر در نبرد با رستم پيروز شود ،پادشاهي را به
او خواهد داد .توقع نيز چنين است كه هيرنده و كسي كه از اين مأموريت به منفعتي
ميرسد ،اسفنديار باشد؛ اما با كشته شدن اسفنديار ،هشتاسب نيز شکست ميخورد زيرا به
هدف خود كه كشتن رستم بوده دست نمييابد .و كنشهر هدف (رستم) به پيروز ميدان و
هيرندة اصلي بدل ميشود.
کنشگر هدف (شيء ارزشي):
هشتاسب به عنوان فرستندة اسفنديار به نبرد ،هدف و شيء ارزشي را رستم ذكر
ميكند و به اسفنديار تذكر مي دهد كه اهر رستم را به بند آورد او را بر تخت شاهي
خواهد نشاند.
سیییوي سيسیییتان رفیییت بايییید كییین
برهنییییه كنییییي تيییییغ و كوپییییال را
كه چون ايین سیخنها بیه جیاي آوري
سیییپارم تیییرا تخیییت و هیییند و سیییپاه

بکییییار آوري زور و بنیییید و فسییییون!
ببنیییییییید آوري رسییییییییتم زال را!
ز مییین نشییینوي زان سیییپا داوري!
نشییییانمت بییییا تییییا در پيشییییگاه!
(همان) 125-130 :302،

کنشگران یاريگر:
در اين نبرد ،ياريهران اسفنديار دو دسته هستند؛ یاريگران انساني و يک یاريگر
جادویي؛ مهمترين ياريهر انساني اسفنديار در نبرد با رستم ،بهمن پسر اوست و دو
ياريهر كماثر ديگر ،آذرنوش و مهرنوش هستند .حضور ياريهران اسفنديار در اين داستان
بسيار سطحي و موقتي است و درحقيقت بود و نبود ايشان يکسان است .بهمن براي
رساندن پيغام اسفنديار به رستم ،راهي نخچيرهاه رستم ميشود و زماني كه هيبت رستم را
ميبيند از ترس كشته شدن پدر ،تصميم ميهيرد سنگي از كوه بر سر رستم بيفکند و او را
بيجان كند .رستم با ديدن سنگ از جاي نميجنبد و با پاشنة پا سنگ را دور ميكند.
بهمن از اين بزرهي و كردار رستم غمي ميشود و تنها چارة اسفنديار را مدارا با رستم
ميپندارد .كاري كه بهمن انجام ميدهد كاري ناجوانمردانه و دور از مردانگي است و با
شکست مواجه ميشود و دو ياريهر ديگر نيز كاري از پيش نميبرند.
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نتابیییید ،بپيچیییید سییییر از كییییارزار!
دل زال و رودابیییییه پيچیییییان كییییینم!
فروهشیییییت از آن كوهسیییییار بلنییییید
هیییم آواز آن سییینگ خیییارا شییینيد،
يکییي سیینگ غلتییان شیید از كوهسییار!
زواره همییي كییرد از آن هونییه شییور،-ز هیییردش بیییر كیییوه تاريیییک شییید!،-زواره بییییرو آفییییرين كییییرد و پییییور!
چیییو ديییید آن بزرهیییي و ديیییدار اوي
كنیییید بییییا چنییییين نییییامور كییییارزار،
همیییان بیییه كیییه بیییا او میییدارا كنییید،

بترسیییم كیییه بیییا او يیییل اسیییفنديار
من اين را بیه يیک سینگ بيجیان كینم
يکییي سیینگ از آن كییوه خییارا بکنیید
ز نخچيرهییییییییاهش زواره بديیییییییید
خروشییییيد كییییاي پهلییییوان سییییوار
نییه جنبيیید رسییتم ،نییه بنهییاد هییور!
همییي بییود تییا سیینگ نزديییک شیید
بیییزد پاشییینه ،سییینگ بنیییداخت دور
غمیییي شییید دل بهمییین از كیییار اوي
همیییي هفیییت :اهیییر فیییرخ اسیییفنديار
تیین خییويش در جنییگ رسییوا كنییید

(همان)331-341 :319،

یاريگر غیرانساني اسفنديار ،جسم آسيبناپذير و تن رويين اوست .رويينتني
اسفنديار همة سالحها را بي اثر كرده و تير رستم نيز بر آن كارهر نيست .اين ياريهر نيز با
وجود جادويي و فراانساني بودنش باعث نجات اسفنديار نميشود و مغلوب قدرت ماورائي
ديگري به نام سيمرغ ميشود.
همییي تاخییت بییر هییردش اسییفنديار

نيامیییید بییییرو تيییییر رسییییتم بکییییار!
(همان)1134 :387 ،

اين ياريگر نيز با وجود غير طبيعي و فراانساني بودنش باعث نجات او از مر

نميشود.

کنشگر بازدارنده:
در مبارزه و كشمکش ميان رستم و اسفنديار نيروهاي بازدارندهاي بر سر راه اسفنديار
كه فاعل داستان است ،قرار ميهيرند .اين نيروها دو دسته هستند؛ نیروهاي بازدارندة
انساني و یک نیروي جادویي و غیرزمیني.
نيروهاي انساني زواره و فرامرز و زال هستند كه مانند هر نيروي مادي و انساني ديگر
با استفاده از نيرنگ و فريب يا زور شمشير و سنان و سرنيزه به شيء ارزشي داستان
(رستم) كمک ميكنند و مانع رسيدن فاعل به هدف ميشوند و حتا آنجا كه توان مقابله
با فاعل را در خود نمييابند با از ميان برداشتن و حذف ياريهران او (آذرنوش و مهرنوش)
براي شکست دادن كنشهر فاعل به ياري مفعول ميشتابند .زواره برادر رستم در اين نبرد
با اوست و با ياري فرامرز به كشتن آذرنوش و و مهرنوش (پسران و ياريهران اسفنديار)
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اقدام ميكند و موجب خشم و اندوه اسفنديار ميشود .تا جايي كه اسفنديار رستم را مورد
خطاب قرار ميدهد و ميهويد:
به رستم چنين هفت كاي بدنشان
تو هفتي كه لشکر نيارم به جنگ
نداري ز من شرم و از كردهار !
پيمانشکن
مردان
كه
نداني

چنين بود پيمان هردنکشان !
ترا نيست آرايش نام و ننگ!
نترسي كه پرسند روز شمار !
ستوده نباشد به هر انجمن !
(همان)1107-1110 :385 ،

دو مبارز نبرد تنبهتن را آغاز ميكنند .ياري ياريهران اسفنديار و ممانعت نيروهاي
بازدارنده انساني او (زال و زواره و فرامرز) ،نمي تواند نقش موثري در نتيجة مبارزه داشته
باشد .اسفنديار به تنهايي و البته به مدد تن رويين خود از بازوي رستم به سالمت ميرهد.
رستم زخم برميدارد و در آستانة شکست به نزد ياران خود بازميهردد.
در اين هنگام زال كه از نجات رستم درمانده شدهاست ،به ياد وعدة سيمرغ ميافتد و به
او متوسل ميشود .سيمرغ شاهنامه ،پرندهاي اهورايي ،مقدس و ماوراءطبيعي است .سيمرغ
حامي زال و فرزندان اوست .او زال را در دامان خود پرورده و چون دايهاي مهربان او را در
آشيانة خود جاي داده و با بچگان خود برآورده .بعدها ،هنگام تولد رستم به ياري زال و
رودابه شتافته و او را از مر نجات داده است .اينبار نيز به محض درخواست زال ،به كمک
زال و رستم ميشتابد و بهعنوان عامل بازدارندة اسفنديار وارد عمل ميشود و اندر زمان فرّ
خود را به نمايش ميهذارد.
چون سيمرغ ظاهر ميشود ،زال ماجراي جنگ رستم و اسفنديار و زخمي شدن رستم
و رخش را به سيمرغ ميهويد .سيمرغ تيرها را از بدن رستم و رخش بيرون ميآورد و
زخمها را التيام ميبخشد .آنهاه راه كشتن اسفنديار را به رستم ميهويد و او را به درخت
هزي ،راهنمايي ميكند .و به او ميهويد :شاخهاي را از درخت هز ببر و به وسيلة آتش آن را
راست و استوار كن و هنگام جنگ آن را بر چشم اسفنديار بزن .سيمرغ به رستم هوشزد
ميكند :باز در ميدان جنگ با عجز و البه او را به صلح و آشتي فراخوان اهر اسفنديار
پيشنهاد صلح تو را نپذيرفت پا عمرش به سرآمده و او را با تير بزن و به رستم ميهويد:
كشندة اسفنديار هم در اين جهان و هم در جهان آخرت دستخوش عذاب خواهد شد.
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 -1جدول تاثیر کنشگران یاریگر و بازدارندة اسفندیار
هروه

نام كنشهر

نتيجة ياريهري يا
ممانعت

انساني

بهمن
آذرنوش
مهرنوش

بياثر
بياثر
بياثر

جادويي

رويينتني

كماثر

انساني

زواره
فرامرز
زال

بياثر
بياثر
موثر با كمک سيمرغ

جادويي

سيمرغ

موثر

كنشهران ياريهر
اسفنديار

كنشهران بازدارندة
اسفنديار

نتیجهگیري
هريماس دستور زبان پيشنهادي خود را بسيار كلي و فراهير ارائهكرده است به هونهاي كه
مي توان هر داستان و روايتي را در قالب اين الگو ريخت و به نتيجة دلخواه هريماس دست
يافت .داستان انتخابي در اين مقاله نيز از نظر ساختار روايي ،كامال با نظرية هريماس
منطبق است .در اين پژوهش ،داستان نبرد رستم و اسفنديار ،بر اساس نظرية هريماس
مورد بررسي قرار هرفته و دليل انتخاب اين داستان ،حضور سيمرغ و نيروي رويينتني
اسفنديار به عنوان نيروهاي جادويي و غيرمادي در داستان است .نتايد حاصل از پژوهش را
ميتوان چنين خالصه كرد:
 -1هزاره هاي مورد نظر هريماس محدود به نو خاصي از شخصيت نشده و همة
شخصيتهاي داستان را دربرميهيرد .هزارههاي وصفي ،وجهي و متعدي هر يک از
پيرفتهاي داستان را تشکيل ميدهند و هر پيرفت بدون وجود يکي از هزارهها ناقص
بوده ،قابليت اجرايي ندارد.
 -2زنجيرههاي سههانه در تحليل پيرفتها به كار ميآيد و ميتوان وجود اين سه
زنجيره را در زيربناي داستان مشاهده كرد.
 -3داستان رستم و اسفنديار داراي شش كنشهر است و تقابل كنشهرها با
يکديگر ،داستان را شکل ميدهد .هريماس در الگوي روايي خود از موجوديت
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كنشهران داستان سخن نگفته و ويژهي خاصي براي آنها در نظر نگرفته است؛ بنابر
اين ميتوان ا ين الگو را بر انوا مختلف شخصيت در داستان تطبيق داد .كنشهرهاي
فرستنده ،هيرنده ،فاعل و مفعول ،در اين داستان ،همه انساني هستند و از اين جنبه
ميان اين داستان و ساير داستانهاي شاهنامه دستور زبان روايي متفاوتي مشاهده
نميشود؛ اما در تقابل ميان كنشهرهاي ياريهر و بازدارنده ،ميتوان ميان نيروهاي
انساني و جادويي تفاوت قائل شد .آنجا كه پاي نيروي جادويي به ميان ميآيد وزن
حضور نيروي ياريهر غيرانساني و نيروي بازدارندة جادويي از نيروهاي زميني و
انساني بيشتر است .رويينتني اسفنديار به عنوان نيروي ياريهر او بسيار
كمکكنندهتر از آذرنوش و مهرنوش عمل ميكند و سيمرغ به عنوان نيروي بازدارنده
رنگي ويژه در داستان دارد و آنجا كه از هيچ نيروي بازدارنده كاري ساخته نيست،
سيمرغ كار را يکسره ميكند و مانع از رسيدن اسفنديار به هدف ميشود.
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 فردوسي ،ابوالقاسم .)1375( .شاهنامه ،به كوشش جالل خالقيمطلق ،جلد پنجم،انتشارات مزدا با همكاري بنياد ميراث ايران :تهران.
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بررسی تأثیر روایتهای اسطورهای بر تابآوریِ شهرها
علي

صادقيمنش

استاديار هروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشهاه حکيم سبزواري ،سبزوار ،ايران
تاریخ دریاف 1400/7/5 :
تاریخ پذیرش1401/4/23 :

چکیده
روايتهاي اسطورهاي برآيند تجارب بشر از رويارويي با چالشها و مسائلي هستند كه بر
زندهي او تأثير هذاشته و يکي از اين مسائل ،تابآوري شهرهاست .شهرهايي كه تمدّنهاي
كهن را در خود جايدادهاند ،بيش از آن كه براي تابآوري ،متّکي بر سازوكارهاي
اقتصادي ،مديريّتي يا مهندسي باشند ،متّکي بر بينشي اساطيري بودند .پژوهش پيش رو با
روش توصيفيیتحليلي ميكوشد با بهرههيري از نظريات اسطورهشناختي ميرچا الياده،
كارل هوستاو يونگ و ژيلبر دوران ،به تبيين پيوند روايتهاي اسطورهاي با بهسازي و
بازسازي شهرها بپردازد .نتيجه و برآيند اين پژوهش آن است كه روايتهاي اساطيري به
سبب ريشهدار بودن تصاوير كهنالگوييشان در ضمير ناخودآهاه جمعي ،همدلي و همراهي
افزونتري ميان بيشينة مردم ايجاد ميكنند؛ از سويي همساني و همسوييهايي ميان
شهرسازي و روايتهري اسطورهها وجود دارد كه توجّه به آن ميتواند موجب تقويّت هويّت
يک شهر و درونيسازي تمايل به بهسازي و بازسازي آن هردد .سه روشِ ممتاز كردن
فضاي قدسي شهر از فضاي بيروني كه تمدّنهاي كهن به ياري آن تابآوري شهرهاي خود
را افزايش ميدادند ،عبارت بود از :الف) ساخت حصار نمادين ،ب) آيينها و ) تطبيق
جايهاههاي نمادين اساطيري با شهر؛ هنوز هم ميتوان از اين رويكردها براي افزايش
تابآوري شهرها بهره برد.
کلیدواژگان :اسطوره ،روايت ،تابآوري شهرها.

info@sadeghimanesh.ir
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مقدمه
حفاظت از شهرها يکي از دغدغههاي ديرپاي بشر بودهاست .انسان از همان زماني كه
سکونتهاهها پديد آمدند ،در انديشة حفاظت از آنها بود و افزون بر اين ،اضطراب و بيمِ از
ميان رفتن آنها را داشت؛ بيمي كه جز با اميدي قدرتمند ،هذار از آن امکانپذير نبود.
اسطورهها به همان ميزان كه معنابخش جهان و پاسخهوي پرسشهاي بشر بودند و بخشي
از اضطراب بشر نسبت به آيندة ناشناخته را كاهش ميدادند ،بايد در اين زمينه نيز
راهكارهايي ارائه ميدادند .اين راهكارها چه بودند تالش براي يافتن پاسخ اين پرسش يکي
از اهداف پژوهش پيشرو است.
تابآوري شهرها در برابر آسيبها يکي از مسائلي است كه پژوهشهران از جنبههاي
مختلف آن را بررسي كردهاند .مفهوم تابآوري نخستين بار در سال  1973ميالدي مطرح
شد و منظور از آن «توانايي سيستمهاي تحت استرس در بازهشت به حالت اصلي و توانايي
بازسازماندهي خود» است (دلير و محمّديان و سرداري .)75 :1398 ،آنهاه كه از تابآوري شهرها
سخن هفته ميشود ،بايد در نظر داشت كه «تابآوري شهري متضمن هونهاي قابليت
كالبدي براي قد راست كردن در برابر موانع اساسي است» (ويل و كامپانال .)184 :1398 ،اينكه
شهرها چگونه از پا چالشها ،موانع و فجايع ،سر برميآورند و موجوديّت خود را احيا
ميكنند ،مسألهاي است كه در بررسي تابآوري شهرها بايد به آن توجّه كرد .اغلب
پژوهشهاي اينچنيني تأكيد بر سازوكارهايي متّکي بر مديريّت دولتي و اقتصاد بودهاست؛
اين سازوكارها بي ترديد ضروري هستند امّا اغلب اوقات بسنده نيستند .آنچه براي حفاظت
از يک شهر و بازسازي آن در صورت ويراني نياز است ،هونهاي پيوند ذهني و رواني ساكنان
با آن شهر و زيستبوم است .چنين پيوندي ميان انسان و شهر چگونه ايجاد ميشود اين
كه بش ِر باورمند به اسطوره ،در دوراني كه خبر از بيمه و سازوكارهاي اقتصادي نبود ،چگونه
به شهر و سکونتهاه خود مينگريست و با چه انگيزهاي در راهِ حفاظت يا بازسازي آن هام
برميداشت ،مسألهاي است كه در پژوهش پيش رو به آن خواهيم پرداخت.
پرسشها و فرضيههاي تحقيق :پرسشهاي بنياديني كه اين پژوهش در پي پاسخهويي
به آنهاست ازاينقرار هستند:
ی در دوراني كه بيمهها و سازوكارهاي اقتصادي ی سياسي به شکل امروزي وجود نداشت،
تابآوري شهرها چگونه تضمين ميشد
ی چه پيوندي ميان روايت اسطورهاي با تابآوريِ شهرها در برابر آسيبها وجود دارد
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در پي پاسخهويي به اين پرسشها دو همانه و فرضية اصلي مطرح ميشود كه اين
پژوهش درستي يا نادرستي آنها را مورد ارزيابي قرار ميدهد:
ی بشر باورمند به اسطوره ميان خود و سکونتهاهش ،پيوندي دروني ايجاد ميكرد؛
پيوندي دروني و برآمده از نگاهي اساطيري كه او و هموندانش را به حفظ آن شهر و
زيستهاه واميداشت و به آن تقدّسي اسطورهاي ميبخشيد كه خود تضميني براي تابآوري
بود.
ی تاب آوري شهرها پيوند مستقيم با شيوة تعبير و تأويلِ ساكنان آنها از اين پديدهها
دارد و روايت اسطورهاي بر اين شيوة تعبير و تأويل تأثير بهسزايي ميهذارد.
روش تحقیق  :در اين پژوهش كه به صورت تحليلي ی توصيفي انجام شده است ،با تکيه
بر منابع كتابخانهاي به هردآوري دادهها پرداخته و در نهايت با نگاهي تحليلي اين موارد را
كاويدهايم .براي درک بهتر روايتهاي اساطيري از ديدهاه ميرچا الياده بهره بردهايم ،خود
اسطوره را بر اساس ديدهاه ژيلبر دوران تعريف نمودهايم و در مورد تأثيرات اسطوره بر روان،
از ديدها ِه كارل هوستاو يونگ استفاده كردهايم.
پیشینۀ تحقیق :اغلب پژوهشهايي كه به موضو تابآوري شهرها پرداخته ،در حوزة
مطالعات شهرسازي و معماري يا مطالعات توسعه و مديريّت انجام شدهاست؛ براي نمونه
كاظمي و عندليب ( )1396در مقالة «توسعة ابزار سنجش تابآوري سازماني شهر در برابر
بحران» بر نقش تقويّت زمينههاي سازماني بر ميزان تابآوري سکونتهاههاي انساني در
بحرانها تأكيد داشتهاند و در اين مقاله در پي ايجاد الگويي براي سنجش مؤلفههاي
ي سکونتهاهها بودهاند .موحد و طبيبيان ( )1398نيز در مقالهاي با عنوان «چارچوبي
سازمان ِ
براي تدوين الگوي تابآوري بوم شناسانه شهر» ميكوشند كه الگويي كلي براي برنامه
ريزان ،طراحان و مديران شهري ،با هدف دستيابي به تابآوري بومشناسانه شهرها پيشنهاد
دهند و اساس كار آنها بر بومشناسي شهري است .مباركي ،اللهپور و افضلي هروه ()1396
نيز در مقالة «ارزيابي و تحليل ابعاد و مؤلفههاي تابآوري شهر كرمان» به ارزيابي تابآوري
شهر كرمان با تکيه بر نظرات  400كارشناس متخصص در زمينة شهرسازي پرداختهاند.
مقاالتي با اين رويكرد دربارة تاب آوري شهرها بسيار است .نگرش غالب در مورد اين مسأله،
نگرشي است كه تأكيد بر اصالح الگوهاي شهرسازي و نيز مديريّت بحرانهاي طبيعي
همچون زلزله ،سيل و طوفان دارد .اين نگرش البته كارا و سودمند است امّا جنبة ديگري كه
كمتر به آن پرداخته شده است ،تأثير تعبير و تأويل ساكنان يک شهر از آن شهر است كه
نقش به سزايي در انگيزش آنان به حفظ و در صورت لزوم بازسازي يک شهر دارد .از جملة
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آثاري كه با اين رهيافت ،به تابآوري شهرها پرداخته ،كتابي است هردآوري شده توسط
الرنا جي.ويل و توماس جي.كامپانال ( )2005شامل مقاالت متعدد با عنوان The
 Reāilient City: How Modern Citieā Recover from Disasterكه برخي مقاالت
آن با عنوان شهر از نو :شهرها با كدام روايت از پا فاجعه بر ميآيند ( )1398به فارسي
ترجمه شدهاست .در برخي مقاالت اين اثر به نقش روايت در تابآوري شهرها اشاره
شدهاست امّا موضو و روش كار با پژوهش پيشرو متفاوت است و نويسندهان در آن به
نقش روايتها و نمادهاي اسطورهاي در تابآوري شهرها نپرداختهاند.
ذكر اين نکته ضرورت دارد كه پژوهشهايي نيز پيرامون آرمانشهرهاي اسطورهاي انجام
شدهاست كه هرچه پژوهشهران در آنها به موضو ِ تابآوري شهرها نپرداختهاند ،امّا از اين
نظر كه به پيوند اسطوره و شهرها توجّه كردهاند ،شايان درنگ و توجّه هستند .از جملة اين
پژوهشها ميتوان به مقالة ريحانه صفاري ( )1392با عنوان «بررسي و شناخت الگوهاي
ايرانشهر آرماني در ادبيات اسطوره» اشاره كرد كه به توصيف آرمانشهرهاي مطرح شده در
اوستا ،شاهنامه و اسکندرنامه پرداخته است .از ديگر پژوهشهايي كه با همين روش به
جلوههاي آرمانشهر اسطورهاي در شاهنامه پرداختهاند ميتوان به مقالة حسنعلي عباسپور
اسفدن و احمد رنجبر ( )1393با عنوان «جلوههاي آرمانشهر و شهريار آرماني فردوسي با
جستاري در داستان سياوش» اشاره كرد كه پا از توصيف آرمانشهر بر اساس نظريات
مختلف ،به توصيف برخي شهريارهاي آرماني شاهنامه ميپردازد و سپا بر توصيف شهر
سياوشگرد تمركز ميكند .البته اين يگانه مقالهاي نيست كه به توصيف آرمانشهرهاي
شاهنامه ميپردازد و پژوهش محمود جعفري دهقي ( )1390با عنوان «آرمانشهر حکيم
طوس در شاهنامه» كاري كاملتر و دقيقتر بر روي آرمانشهرهاي شاهنامه است كه به
مقايسة برخي از آرمانشهرهاي شاهنامه با نمونههاي اساطيري آن در متون كهنتر نيز
پرداختهاست .آنچه مقالة پيشرو را از مقاالت يادشده متمايز ميكند ،تأكيد بر نقش و
كاركرد روايتهاي اسطورهاي در پديدآوردن هونهاي تابآوري شهري است.
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بنيانهاي نظري پژوهش :در اين پژوهش براي تبيين مفهوم اسطوره و پيوند آن با
كهنالگوها ،از ديدهاهها ژيلبر دوران بهره برده شده و براي درک برخي نگرشهاي اساطيري
كه از نظر ساختاري قابل تعميم هستند ،از ديدهاههاي اسطورهشناختي ميرچا الياده بهره
بردهايم .همچنين پيوند روان انسان و به ويژه ناخودآهاه جمعي با كهنالگو و در پي آن
اساطير را طبق ديدهاه كارل هوستاو يونگ مطرح كردهايم؛ بنابراين در اين بخش به هونهاي
بسيار مختصر ديدهاههاي اساسي دوران ،الياده و يونگ را مطرح ميسازيم.
نظریۀ ژیلبر دوران دربارة پیوند کهنالگو ،نماد و اسطوره :بر بنياد ديدهاه ژيلبر
دوران (1921م) اسطوره و تخيّل همچون چهارراهي هستند كه در آن مسائل تاريخي ،فلسفي
و اجتماعي ،با انگيزههاي روانشناسي با هم برخورد ميكنند .در روش او خوانش اسطوره،
كليدي براي درک آثار ادبي ،هنري و حتا علمي است (عباسي.)63 :1390 ،
بر اساس نظرية دوران ،اساطير و روايتهاي اسطورهاي از نمادها و نمادها از كهنالگوها،
كهنالگوها از شم و شم از بازتاب سرچشمه ميهيرد« :درک ما از اسطوره ،نظامي پويا از
نمادها ،كهنالگوها و شمها (محركهها) است .نظامي پويا كه با تحريک محرّكهها تالش دارد
كه به روايت تبديل شود» ( .)Durand, 1996: 64كهنالگو به عنوانِ هنجينة مشترک ادراک
در بشر نخستين و بشر امروزي ،راهي براي درک دغدغهها ،نيازها ،بيمها ،اميدها و شيوة
ادراک بشر به معناي كلّي است (صادقيمنش و علويمقدم .)147 :1399 ،بر اين اساس هر
اسطوره نمود روايتمند يک يا چند نماد است و هر نماد ،نمود عينيتر و جزئيتر
كهنالگوست و هر كهنالگو ،تصويري كه از شم انسان حکايت دارد؛ بر اين اساس نماد و
اسطوره دو مؤلفه هستند كه كهنالگو را در بستر يک فرهنگ ويژه عينيت ميبخشند
(نامورمطلق25 :1392 ،ی .)30در توضيح اين نظريه بايد هفت كه به همان دوران وجه تمايز
اسطوره با نماد ،روايتمند بودن اسطوره است و وجه تمايز نماد با كهنالگو متأثر بودن نماد
از ويژهيهاي زماني و مکاني يک فرهنگ ويژه است (نامورمطلق355 :1392 ،ی .)356كهنالگوها
در ميان مردم جهان مشترک هستند و در ادراک آنها ،اشتراكي بينالمللي وجود دارد؛
اشتراكي كه ميتوان با تکيه بر آن ،چالشهاي ذهني و اميال بشر را كشف كرد و با
بهرههيري صحيح از نمادهاي برآمده از آن ،همدلي و همراهي هستردهاي برانگيخت.
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نظریۀ میرچا الیاده پیرامون فضاي قدسي :طبق ديدهاه ميرچا الياده ،اسطورهشناس
ق ويژة خود را دارند؛ در تمام باورهاي اسطورهاي
و پديدارشناس دين ،اسطوره ها منط ِ
ن خطي ،همان
ميتوان دو نو زمان و مکان را شناسايي كرد :قدسي و خطي؛ زمان و مکا ِ
زمان و مکاني است كه به صورت معمول و در روايتهاي تاريخي با آن مواجه هستيم؛ زمان
و مکانِ قدسي ،زمان و مکاني است كه آيينها ،روايتهاي اساطيري و نيز هر محصولِ ذهني
كه با اين آيينها و روايتها در پيوند هستند ،حضور در آن را براي ما فراهم ميسازند.
انسان باورمند به ديدهاههاي اساطيري ،براي هذار از زمانِ تاريخي به زمانِ قدسي و
يافتن يک دريچه به لحظة ازلي ،نيازمن ِد يک روايت يا آيينِ اساطيري است .افرادي كه
ن يک روايت اساطيري
ي نمادي ِ
آييني اساطيري را برهزار ميكنند ،در شنيدن و بازآفرين ِ
همراه ميشوند و از اين رههذار در زمان و مکاني برتر از زمان و مکان دنيوي جاي ميهيرند؛
ورود به اين زمان به مثابة ورود به ازل ،يا به عبارتي همان لحظة ازلي1بود كه سرچشمه و
آغاز هر آفرينش و پيدايش است (الياده.)109 :1392 ،
تقليد از الگوهاي اساطيري ،هوش دادن به يک روايت اسطورهاي و به همراه آن تمامي
تجارب در پيوند با آن ،از جمله تجارب مذهبي ،تاريخ را فسخ و ملغي ميكند (الياده،
1394الف )401 :و شرايط را براي پيوند با لحظة ازلي ،فراهم ميسازد.
بر بنياد ديدهاه الياده ،نوزايي و آفرينش هر چيزي سيري از بينظميمطلق 2به نظم3
دارد و در هنگامة ورود به زمانِ غيرهمگنِ قدسي ،امکان بازهشت از نظم به بينظمي و
سپا نوزايي و آفرينش دوباره فراهم ميهردد.
دیدگاه کارل گوستاو یونگ پیرامون کهنالگو و تأثیر نمادهاي برآمده از آن بر
روان انسان :كارل هوستاو يونگ يکي از پژوهشهراني است كه با ديدهاهي روانشناختي،
اسطورهها را مورد بررسي قرار داده است .يونگ به دستهبندي زيگموند فرويد از سطوح
ذهني بسنده نکرد و ضمن بررسي اسطورهها و آيينها به اين دستهبندي ضمير ناخودآهاه
جمعي را افزود .يونگ ضمير ناخودآهاه جمعي را ژرفترين الية ناخودآهاه معرفي نمود كه
داراي تصاوير كهنالگويي است؛ به باور يونگ اسطورهها در پيوندي تنگاتنگ با كهنالگوها
در پي تبيين انديشههاي موجود در ناخودآهاه جمعي بشر هستند و با تأثيراتي كه در ذهن
انسان دارند ،شفابخش روان و موجب هونهاي آرامش هستند كه با هذار از ابهام اضطرابزاي
1.

Illo tempore
Chaos
3. Cosmos
2.
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انديشهها و تمايالت كهنالگويي به دست ميآيد؛ در واقع به باور يونگ ناخودآهاه جمعي
«عميقترين الية ناخودآهاه بود» (اسنودن )53 :1389 ،و اسطورهها «داستانهاي موجود در
انديشههاي ناخودآهاه را بيان ميكنند» (همان.)54 :
كهنالگو در انديشة يونگ ،محتويات مبهم ضمير ناخودآهاه جمعي است كه در
تراوشهاي خيالي مرئي ميشود؛ تجلّياي است ذهني «داراي اصلي است اوليّه و پيشيني.
تجليات ذهني ،خود موروثي نيستند ،بلکه فقط قالبها موروثياند و در اين وجه از هر حيث
با غرايز مطابقت دارد» (يونگ.)21 :1390،
بحث و بررسي
 -1پیوند میانِ اسطوره با تابآوري شهرها
تابآوري شهرها را نميتوان صرفاً با اتکاي به مهندسي سازهها ،مديريّت بحران ،قواي
قهري يا بيمه تضمين كرد؛ موارد ياد شده بيترديد كارآمد هستند امّا بسنده نيستند.
شهرها ،پناه انسانها در برابر هراسها و خطراتي همچون زلزله ،سيل ،طوفان و حملة
دشمنان و  ...بوده و هستند؛ بنابراين با امنيت رواني انسان پيوندي تنگاتنگ دارند و هر
راهكاري براي تابآوري آن ها تنها در صورتي كاراست كه با تمايالت رواني او همسو باشد و
تعارضي اضطرابزا در روان او ايجاد نکند .از ديگر سو در هر شهري ،به تعداد جمعيتش،
شخصيّتهاي متفاوت وجود دارد؛ شخصيّتهايي كه نيازها و دغدغههاي خا ،خود را دارند.
تمدّن ،مدنيّت و تابآوري آن ،نيازمند نيرويي است كه بتواند اين شخصيّتهاي متمايز و هاه
متضاد را بر سرِ آرمان و باوري مشترک ،به اشتراک برساند و همسو سازد .اهر امروزه قوانين
ميكوشند كه با ايجاد محدوديتها و راهكارها ،چنين نيرويي را بر شهروندان تحميل كنند،
در تمدّنهاي كهن اين نيروي همسو كنندة شهروندان ،اسطوره بود و از قضا اسطوره به
سبب آن كه ذهن و احساس شهروندان را درهير خود ميكرد ،ميتوانست تأثيراتي ژرف در
همسويي مردم براي حفاظت از تمدّن و مدنيت خويش داشته باشد.
اسطورهها با روايتي قدسي از پيدايش و بقاي پديدهها ،به آنچه صرف ًا مادي انگاشته
ميشود ،معنايي قدسي مي بخشند تا بشر بتواند با آن پيوند برقرار كند و نسبت خويش را با
پديدههاي مختلف دريابد؛ در مورد شهرها نيز اسطورهها چنين كاركردي دارند و ميتوانند
آن را از يک پديدة صرفاً مادي ،به پديدهاي قدسي بدل كنند و ذهن و روان شهروندان را با
آن پيوند دهند .تاب آوري شهرها پيوند مستقيم با شيوة تعبير و تأويلِ ساكنان آنها از اين
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پديدهها دارد و نماد و روايت اسطورهاي ميتواند بر اين شيوة تعبير و تأويل ،تأثير بهسزايي
بگذارد.
انسان مدرن حتا اهر از اساطير بيزاري جويد و از آنها رويهرداند ،اين امر مانع تداوم
بهرهمندياش از اساطير نخواهد شد و نمادهاي اساطيري به هونههاي مختلف ،زندهي و
انديشة او را تحت تأثير خود قرار خواهند داد .انسان ،ناهزير از تخيّل است ،تخيّل ناهزير از
نمادپردازي و نمادپردازي ناهزير پيوندي ژرف با اساطير دارد (الياده)20 :1391 ،؛ بنابراين هر
جا بحراني هست و هر كجا اضطراب فروپاشي وجود دارد ،انسان ناهزير از تخيّل و شيوهاي از
تفکر است كه با روايتپردازيهاي اسطورهاي همجنا است و در مورد تابآوري شهرها نيز
در كنار تمام راهكارهاي موجود ،تکيه بر ظرفيتهاي نمادها و روايتهاي اسطورهاي ،ميتواند
رهگشا باشد.
طبق اين رهيافت ،روايتهاي اسطورهاي از دو چشمانداز ميتواند در حفاظت ،بهسازي و
بازسازي شهر و در يکكالم تابآوري آن نقش داشته باشد:
ايجاد همدلي و همراهي افزونتر ميان بيشينة مردم به سبب ريشهدار بودن تصاوير
كهنالگوييِ روايتهايِ اسطورهاي در ضمير ناخودآهاه جمعي؛
همساني و همسويي شهرسازي با روايتهري اساطير.
در ادامه به توضيح اين دو چشماندا ِز تأثيرهذار بر تابآوري شهرها ،با بهرههيري از
ديدهاههاي اسطورهشناختي ميپردازيم.
 -1-1افزایش تابآوري شهرها با انگیزش همدلي و همراهي متّکي بر روای هاي
اسطورهاي
آنچه براي بهسازي و بازسازي يک شهر نقش بنيادين دارد ،ايجاد همدلي و همراهي
افزونتر ميان مردم است .نگرشهاي اسطورهاي كه حاصل تالش بشر براي هذار از چالشها
و حل مسائل حياتياش بودهاست ،در اين زمينه هنوز هم ميتواند رههشا باشد .تصاوير
كهنالگويي اسطورهها ،نمادها و روايتهاي برآمده از آنها ،از آنجا كه ريشه در ضمير
ناخودآهاه جمعي بشر دارند ،ميتوانند همدلي و همراهي افزونتري در مورد چالشهاي
اجتماعي ايجاد كنند؛ به همين روي در مورد مسألهاي چون تابآوري شهرها كه مسألهاي
كامالً اجتماعي است ،بهرههيري از ظرفيت روايتها و نمادهاي اساطيري ميتواند همراهي
ناخودآهاه بيشينة مردم را برانگيزد.
اهر امروزه شاهد افول برخي تمدّنهاي باستان هستيم ،يکي از داليل چندهانة آن ناديده
ن روايتهاي اساطيري است .مردماني كه در ضمير ناخودآهاه جمعيشان پيوندهاي
هرفت ِ
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ژرفي با اساطير دارند ،آنهاه كه پيوند ملموسي با جلوهها و نمادهاي اين اساطير در زندهي
روزمره و البته شهر خود نمييابند ،فاقد انگيزه و عاليقي هستند كه نياكانشان را به حفاظت
از تمدّن و شهرشان واميداشت.
قانون ميتواند حد و حدودي براي جلوهيري از تخريب و نيز شرايطي مناسب براي
بازسازي ايجاد كند ،امّا بايد به اين نکته توجّه داشت كه ناظران و مجريان قانون ،همهجا
حضور ندارند؛ اين در حالي است كه اساطير ،به سبب پشتوانة كهنالگويي و ريشههايي كه
در ضمير ناخودآهاه جمعي دارند ،ميل به حفاظت و بازسازي تمدّنها را درونيسازي
ميكردند و باور به يک نگرش اساطيري ،شهروندان را به تالش براي حفاظت از تمدّنشان
واميداشت.
 -2-1افزایش تابآوري شهرها با تکیه بر شهرسازيِ همسو و همسان با
روای گري اسطوره
هر ساخت و سازي با يک روايت همراه است .فردي كه خانهاي ميسازد و يا سرپناهي
تدارک ميبيند ،پيش از آغاز به كار ،در تخيّل خود ،بارها در آن خانه و سرپناه به سانِ يک
روايت داستاني زيستهاست و ميكوشد تا آنجا كه از نظر مادي در توان اوست ،خانه را با
طرح و مصالحي بسازد كه با روايت خوشايند ذهني او منطبق است؛ بنابراين اهر در
روايتهاي اساطيري ،رويدادهاي جهان با روايتي خيالي ،آنهونه كه موجب خرسندي روان
انسان شود ،تأويل و بازآفريني ميشود و پيرنگ داستاني اساطير را ايجاد ميكند ،در
ساختوساز سکونتهاهها و شهرها نيز در هام نخست با تکيه بر تخيّل ،واقعيتهاي جهان،
ضمن يک روايت ذهني ،آنهونه كه موجب خرسندي روان انسان باشد ،سنجيده ميشود و
سپا به پيرنگ شهرها راه مييابد؛ به قول رُزاريو« :زماني كه ما ميسازيم در حال تعريف
كردن داستانهايي دربارة جهان هستيم  ...اهر ساختمانها داستانهايي در آستين دارند،
از آن طرف داستانها هم ساختمانها را ميسازند» (رُزاريو .)36 :1398 ،بازسازي يک شهر،
نيازمند يک روا يت تخيّلي ذهني است كه هرچه اين روايت با ضمير ناخودآهاه جمعي
انسانها همسوتر باشد ،تعارض و اضطراب كمتري در ساكنان شهر ايجاد ميكند و تمايل
افزون تري ميان شهروندان براي بازسازي شهر ،پا از فجايع ايجاد ميكند .اين روند در
بازسازي شهرهايي كه از فجايع مختلف سر برآوردهاند نيز رخ ميدهد:
نحوة بازسیازي رخدادهیا در ذهین میا ،داسیتانهايي كیه دربیارة فاجعیه ميشینويم
و بییازهو مییيكنيم و شییيوهاي كییه انهییدام و ويرانییي را مییيبينيم و تصییوّر مییيكنيم،
همگیییي تیییأثيري جیییدي بیییر نحیییوة بازسیییازي شیییهرها ،محلّیییهها و سیییاختمانهاي



206

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپي ،33بهار و تابستان 1401

آسیيبديده دارنید .بازسیازي در ايین معنیي همییواره كنشیي فرهنگیي اسیت .تیا وقتییي
كیه نتییوانيم چيییزي را تصیور كنییيم نميتییوانيم آن را بسییازيم .میا جهییان را بییا كلمییات
خلییق مییيكنيم .طبقییات را بییا داسییتانها بنییا مییيكنيم .اهییر بییه آينییده ايمییان
نداشتهباشيم ،با هر ميیزان جیاهطلبي و اعتمیاد بیه نفیا هیم يقينیاً قیادر بیه سیاختن
نخواهيم بود (رُزاريو.)37 :1398 ،

اين تخيّل روايي در تجديد بناي شهرهايي چون شيکاهو و سانفرانسيسکو ،پا از بروز
فجايع كارآمد بودهاست (رُزاريو .)37 :1398 ،شهر بيروايت ،شهر مرده است و اهر نتواند به
مرور در تخيّالت ساكنانش جايهاهي به دست آورد ،پا از بروز هر ورشکستي يا فاجعه،
نابود ميشود.
جنبة ديگر شباهتِ روايت اسطورهاي با ساختن يا بازسازي شهرها آن است كه
روايتهاي اسطورهاي به يک معنا ،سيرِ بينظميمطلق 1به نظم 2هستند؛ پديدههاي جهان
را كه قابل درک نيستند و جايهاه منظمي در ذهن ندارند ،ضمن يک روايت داستاني قابل
درک ميسازند و بدان نظم ميبخشند .بينظمي مطلق و غيرقابل پيشبيني بودن
رويدادها ،همواره موجب اضطراب بشر ميشود و اين روايتهاي اسطورهاي هستند كه
ميكوشند پديدههاي طبيعي را با داستاني ويژه منظم و قابل پيشبيني جلوه دهند و
اضطراب جهان را براي باورمندانشان كاهش دهند .شهرها نيز چنين كاركردي دارند؛ آنها
بي نظمي طبيعي موجود در جهان را به نظمي قابل درک مبدل ميكنند و از اضطراب
طبيعتِ غيرقابل پيشبيني و نامنظم ميكاهند.
نظريههاي روايت همگي در اين نکته اتفاق نظر دارند كه انسانها حيواناتي
داستانهو هستند كه داستان تعريف ميكنند تا به هر و مر و جريان بيوقفة تجارب
معنايي ببخشند ،زندهي را هدفمند و قابل فهم سازند ،بر هرفتاريها فائق آيند و به ما
بياموزند كه چطور جهان را لما كنيم و در آن دست به كنش بزنيم .داستانها هميشه
در جهت دادن به ما در جهان مهم هستند امّا هيچ زماني به اندازة مقاطع بحران و
بالتکليفي اين اهميت به چشم نميآيد .بخشي از جذابيت روايتهاي فاجعه به توان
آنها در آرام كردن كساني بر ميهردد كه ناآرامترين وضعيت را در زندهيهايشان تجربه
ال
ميكنند و همچنين به قدرت آنها در فراهم آوردن امکان فهم چيزهايي كه كام ً
بيمعنا به نظر ميرسند (رُزاريو.)44 :1398 ،

Chaos
Cosmos

1.
2.

بررسي تأثیر روای هاي اسطورهاي بر تابآوريِ شهرها

207



اين نظم بخشي و قابل پيش بيني كردن امور ،همان چيزي است كه به هنگام بروز
فجايعي چون زلزله ،سيل ،طوفان ،حمالت ويرانگر و  ...براي شهروندان نياز است .پا از هر
فاجعة ويرانگر ،پيش از بازسازي ،مردم يک شهر نيازمند يک نظم دهنده هستند و روايتها
اين كار را انجام ميدهند.
روايتهاي اسطورهاي فراواني وجود دارد كه دربارة ايجاد نظم پا از ويراني شهرها
هستند .به ويژه روايتهاي اسطورهاي كه پيشبينيهايي آخرالزماني ارائه ميدهند و اساس
آنها بر همين مضمون است .اين روايتها ذهن مردم را براي بروز فاجعه و بينظمي آماده
ميكنند و نويدبخش نظمي برتر هستند؛ براي نمونه در يادهار جاماسپ سخن از
ويرانيهايي است كه ايران را فرا ميهيرد و تا بدانجا پيش ميرود كه «بومهزندک
(زمينلرزه) بسيار بباشد و بسي ويراني بکند و باران بيهنگام بارد» (يادهار جاماسپ:1344 ،
 )117و دشمنان ايرانشهر را ويران ميكنند و «آتشان ايرانشهر به انجام و افسردهي
رسند» (همان .)118 :از پا اين ويراني و بينظمي مطلق است كه سپندارمذ (فرشتة موكل
زمين) «به اورمزد بانگ ميكند كه من اين بد و انائيه (زيان) را نتابم» (همان )119 :و پا از
مدتي منجي زرتشتي ،هوشيدر به داد مردم ايرانشهر ميرسد و نظم و آباداني پديد ميآيد
و «رامش و شادي و خرمي بباشد» (همان .)120 :روايتهاي اينچنيني باورمندان را به عبور
از بي نظميِ پديدآمده در پي ويراني و پديد آمدن نظمي برتر و آباداني اميدوار ميسازند و
به آنان يقيني مي بخشند كه با تکيه بر آن يقين ،بتوانند شهرهاي ويران را دوباره بسازند.
اين همان كاري است كه بسياري از فيلمهاي هاليوودي امروزه انجام ميدهند و ما بارها
شاهد ويران شدن شهرهاي امريکا در اين فيلمها بودهايم .مردم امريکا با تکيه بر اين
روايتهاي سينمايي شبهاسطورهاي ،بارها با ويراني رويارو شدهاند و وقتي شبيه اين ويراني
يا فاجعه را در واقعيت ديدهاند ،خود را نه در يک بينظمي بيمعنا و غيرقابل پيشبيني كه
در يک بينظمي پيشبينيشده يافتهاند كه در روايتهاي سينمايي آخرش نيز به آنها
هزارش داده شدهاست :ساختهشدن دوبارة شهر ،بهتر از قبل .اين همان رهيافتي است كه
در متون اساطيري نيز وجود دارد .به قول مَکا پيد در مقالهاي با نام «فرجام شهر» دو
عبارت در طي حمالت يازده سپتامبر  2001به بر هاي دوقلوي امريکا بارها تکرار ميشد:
«غيرقابل تصور بود» و «دقيق ًا مثل فيلم بود»! دو عبارت متضاد! «اهر جملة اوّل شرحي
دقيق از تجربة هر روزة مردم بود ،جملة دوم هم هزارهاي دقيق از آن چيزي بود كه بهوقت
روشن كردن تلويزيون يا رفتن به سينما ميديدند .آمريکاييها در طول دو قرن هذشته
همواره ويراني نيويورک را تصوّر كردهاند .نويسندهان و تصويرسازان آمريکايي نابودي
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نيويورک را به شيوههاي حيرتانگيزي تجسم بخشيدهاند» (پيد .)68 :1398 ،در حقيقت
براي كشوري مثل آمريکا اين روايتهاي شبهاساطيري از ويراني و بينظمي شهرهاي
بزر  ،همان كاركردي را داشت كه روايت ويرانيها در پيشهوييهاي اساطيري؛ مکا
پِيد در همان مقاله نام برخي از اين دست فيلمهاي آمريکايي را ذكر ميكند :دژ آپاچي،
برانکا ( ،)1981فرار از نيويورک ( ،)1981سيارة ميمونها ( ،)1968هودزيال ( )1998و
چندين فيلم ديگر كه تصاوير نمادين و روايتهاي شبه اسطورهاي اين فيلمها ،تخيّل مردم
امريکا را براي رويارويي با فاجعه در شهر ،آماده كردهاست و اين ميتواند بخشي از يک
سياست كلي براي افزايش تابآوري شهرها باشد.
با وجود آن كه علم و فناوري توانستهاست ابزارهاي مفيدي براي باالبردن امنيت شهرها
بيافريند ،ابزارهاي قدرتمندي نيز براي نابودي شهرها آفريدهاست :بمبها ،موشکها و
تجهيزات نظامي هستهاي كه ميتواند شهرها را در بازة زماني اندكي ويران كند؛ بنابراين
انسان در قرن حاضر ،هنوز در برابر فجايع بيپناه است و براي هذار از اين تشويش و
اضطراب مداوم ،به روايتي از جنا همان روايتهاي اسطورهاي نيازمند است؛ در حقيقت
اين هونه از روايتها هنوز اين قابليت را دارند كه تسلّيبخش انسان باشند:
هنوز روايتها آنقدر جذابيت دارند كه توهم تسليبخشِ نظم را به ارمغان بياورند.
اين وجه از روايت به ما كمک ميكند بفهميم چرا بسياري از مردم براي بيان و بازنمايي
احساسشان دربارة فجايع دست به دامان داستانها ميشوند :معنا بخشيدن به چيزي
بيمعنا .خالصة كالم ،داستانها ميتوانند فجايع را اهلي كنند  ...نگاهي هذرا به تاريخ
آمريکا نشان ميدهد كه روايت ديرهاهي است همچون يک معجزه عمل ميكند و از دل

مصائب ،بركت و خير بيرون ميكشد (رُزاريو.)44-45 :1398 ،
افزون بر اين ،روايتهاي نمادين اساطيري ميتوانند معنابخشِ شهرها و پديدههاي
جغرافيايي هردند كه اين موضو نيز در افزايش تابآوري شهرها مؤثر است .در ادامه به
اين موضو ميپردازيم.
 -1-2-1معنابخشي روای هاي نمتادین استاطیري بته شتهرها و پدیتدههاي
جغرافیایي
يکي از عناصر اصلي داستان ،صحنهپردازي است .داستانها در يک مکان ويژه رخ
ميدهند و به عبارتي در يک شهر ،روستا يا جغرافياي ويژه روايت ميشوند .روايت اهر
روايتي قوي باشد و بتواند بر مخاطب خود تأثير بگذارد ،افزون بر پيامهاي نهاني و آشکارش
يک كار ديگر انجام ميدهد كه كمتر مورد توجّه قرار هرفته است؛ هر روايتِ تأثيرهذار به
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شهر ،روستا و جغرافيايي كه ظرفِ آن روايت است ،ارزش ميبخشد و آن را ميان
مخاطبانش داراي ارزشي فرامادي ميسازد .طبيعي است كه تمايل مردمي كه با چنين
روايتي زيستهاند به حفظ اين مکانها ،بيش از ديگران است.
انسان در دو مورد به نگاهداري و بازسازي يک پديدة مادي هرايش دارد )1 :ارزش
ي آن؛  ) 2پيون ِد رواني با آن .در حالت نخست ،فرد يا مالک آن پديدة مادي است و
اقتصاد ِ
يا بهبود شرايط اقتصادي خود را در پيوند با بقاي آن پديدة مادي ميبيند؛ در اين حالت،
هرهاه احساس كند ،آن پديده بهرهوري اقتصادي خود را از دست دادهاست ،هيچ تمايلي به
نگاهداري يا بازسازياش نخواهد داشت .در حالت دوم امّا چيزي در درون انسان ،او را
خواهانِ پايندهي و ماناييِ آن پديده ميكند؛ آن چيز در درون او چيست بر بنياد ديدهاه
يونگ ،آن چيز ،ضمير ناخودآهاه جمعي است؛ جايهاهي در ژرفترين بخش روان انسان،
هنجينهاي از كهنالگوهاي تأثيرهذار؛ كهنالگوهايي كه طبق ديدهاه ژيلبر دوران در نمادها
بازتاب مييابند؛ نمادهايي كه روايتهري از آنها ،اسطوره ميسازد؛ همان اسطورههايي كه
براي چندين هزاره ،به زندهي بشر معنا ميبخشيدند .اين كهنالگوها در ضمير ناخودآهاه
جمعي تمام ما موجود است؛ تلنگري از جنا يک روايت اسطورهاي با بهرههيري از
نمادهايي اساطيري ميتواند اين كهنالگوي نهفته در ضمير ناخودآهاه جمعي را بيدار كند
و به انسان براي كاري حتا دشوار ،انگيزه ببخشد و نگاهداري و بازسازي پديدههاي در پيوند
با آن اسطوره را معنادار سازد .اين انگيزه بخشيدنها و معنادار ساختنهاست كه انسان را
دوستدار يک كشور ،يک شهر و زيستبوم ميسازد و او را واميدارد كه براي نگاهباني و
بازسازي اين پديدههاي مادي از دارايي و حتا جان خود مايه بگذارد؛ بنابراين پايايي يک
شهر و زيستبوم ،بيش از بهرهوري اقتصادياش ،ميتواند متّکي به اسطورههاي در پيوند با
آن شهر است؛ با اين رويكرد ميتوان هفت كه يکي از راههاي افزايش تابآوري شهرها و
روستاها و ترغيب مردم به حمايت از زيستبوم ،ترغيب مردم به آشنايي با داستانها و
اساطير در پيوند با شهر و منطقة مسکوني آنهاست .مردمي كه با اين روايتها زيسته
باشند ،براي بازسازي و نگاهداري از شهر خود ،از جان خويش مايه ميهذارند.
پيرامون هر نماد اساطيري يک يا چند روايت اساطيري پديد ميآيد .وقتي يک كوه
تقدّس نمادين دارد ،مردم بهتدريد روايتهايي از آن نماد ميآفرينند و قصههايي كه
پيرامون آن كوه يا پديده جغرافيايي ايجاد ميشود ،آن را زنده ميسازد و سبب ميشود كه
به خاطرات مردم راه يابد .مردم كمتر تمايل به آلودن يا تخريب پديدهاي دارند كه در
خاطراتشان راهيافته است.
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شهر روايتمند ،شهري است كه افزون بر مصالح مادي ،خاک و سنگ و آب ،ارزشي
ذهني در ميان مردم دارد و آن ارزش ذهني برآمده از روايتهايي است كه براي قرنها به
حيات نياكان و خودشان معنا بخشيده و منبع الهام بوده .معاني ويژهاي كه به زندهي آنان
راهيافته و در لحظات دشوار ،از پوچانديشي جلوهيري كردهاست.
 -2پیشنیاز تابآوري با تکیه بر اساطیر:
عبور از بينظمي مطلق و بازآفریني نظم در سایۀ قدسيبودن فضا
طبق ديدها ِه الياده ،روايتهاي اساطيري از يک نظم كلي پيروي ميكنند و در آنها
نوزايي و آفرينش هر چيزي سيري از بينظميمطلق به سوي نظم دارد؛ اين سير از
بينظمي به نظم ،سيري است كه روايت اسطورهاي القا ميكرد و ايمان به اين سير ،پا از
هر بحران و فاجعه در شهرها ،ميتوانست به ياري شهروندان بيايد و آنان را به نظم دوبارة
شهر مؤمن سازد .تنها مسألهاي كه وجود داشت ،ايجاد فضا و زماني قدسي بود كه بتواند
شهروندان را به زمانِ غيرهمگنِ قدسي وارد كند و نوزايي و بازآفريني شهر را باورپذير
سازد .به باور الياده مفهوم فضاي قدسي با هونهاي تصور تکرار وصلت مينوي آغازين همراه
است و فضاي مورد نظر را از فضاي بيرونياش ممتاز ميسازد؛ نگرشي اسطورهاي كه فضاي
قدسي را در زماني قدسي معلق ميسازد و امکان بازهشت و تکرار آفرينش آغازين و
پديدآمدن نظم پا از هر بينظمي را فراهم ميكند؛ اين شيوة نگاه به فضاي قدسي ،اساس
اميدهايي است كه انسان باورمند به اسطوره ،به ياري آن رهايي خود از بحران را تضمين
شده ميبيند و شهر و زيستهاهش را به مثابة فضايي قدسي ،به سرچشمة قدرت و
قداستي متصل ميبيند كه ميتواند تا ابد از هر بينظمي مصون بماند (الياده1394 ،ب-346 :
 )345و اهر به هر دليلي بحران ،نظم را مختل كرد ،راه براي بازهشت به نظم اوّليه و
بازآفريني شهر ،هشوده است.
اين ممتاز كردن فضاي قدسي از فضاي غير قدسي در شهرها و تمدّنهاي كهن با سه
روش اجرايي ميشد:
ساخت حصارهايي نمادين كه فضاي مقدّس دروني را از بيرون ممتاز ميكند؛
مناسک و آيينهايي كه موجب ممتاز شدن فضاي مقدّس دروني سکونتهاه ميشود؛
ممتاز كردن فضاي قدسي شهر بهواسطة تطبيق جايهاههاي آرماني ی اساطيري با
پديدههاي جغرافيايي مرتبط با شهر.
اين سه شيوه به هونههاي مختلف در سکونتهاههاي كهن تجلّي يافته و البته در برخي
شهرها ميتوان بهرههيري از هر سه رويكرد باال را رديابي كرد .به ويژه دو رويكرد
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نخست ،همپوشاني بااليي با يکديگر دارند .اين سه رهيافت را در ادامه به ترتيب توضيح
ميدهيم.
 -1-2ممتاز کردن فضاي قدسي شهر با ساخ

حصار نمادین

در مورد روي كرد نخست ،يعني حصار و ديواري كه شهر را از بيرون آن ممتاز ميكند،
الياده بر اين باور است كه:
اين حصار و بارو پيش از آن كه بنايي نظامي باشد ،حفاظي جادويي است؛ زيرا در ميان فضايي
مغشوش ،مسکن ديوان و اشباح (كساني كه به مرهي فجيع مردهاند و يا جنايتكاراني كه در زمين پرسه
ميزنند و به زندهان آزار ميرسانند ،محوطة محصوري ،فضاي سازمانيافتهاي ،بسامان چون كيهان 1،يعني
داراي مركز را جدا كرده و مجزّا ساختهاند (الياده.)348 :1394 ،

نمود اين حلقة جادويي ممتازكنندة فضاي قدسي شهر را در ساخت ار هاي كهن و
هرد ساختن شهرهاي كهني چون دارابگرد ميتوان مشاهده كرد؛ در برخي شهرهاي كهن
همچون دارابگرد ،اين دايرههاي دور شهر آنچنان دقيق ترسيمشدهاند كه نميتوان
ساخت خندق يا ديوار دور آن را صرف ًا وسيلهاي براي جلوهيري از تجاوز دشمنان
پنداشت؛ چرا كه اهر قرار بر دفع دشمن بود ،نياز به چنين نظمي در ترسيم دايره نبود؛
هويا سازندهان اين شهرها اهدافي در ذهن داشتند و قصدشان ايجاد تمايزي منظم ميانِ
جهان درون و برونِ شهر بود .تمايزي كه همان مرزِ فضاي قدسي و غير قدسي شهر و
فضاي منظم درون از فضاي نامنظم بيرون بود.
 -2-2ممتاز کردن فضاي قدسي شهر به یاري مناسک و آیینهاي اسطورهاي
در مورد رويكرد يادشدة دوم ،يعني مناسک و آيينهايي كه موجب ممتاز شدن فضاي
مقدّس دروني سکونتهاه ميشود ،نيز رَويّهاي مشابه رَويّة رويكرد نخست وجود دارد و بر
اساس آن به ياري آيينهايي ويژه حصاري نمادين ،برون و درونِ شهر را جدا ميكند؛ طبق
پژوهشهاي ميرچا الياده بر برخي تمدّنهاي كهن كه طبق آيينهاي اساطيري عمل
ميكردند ،چنين مناسکي به هونهاي نمادين و آييني اجرا ميشد:
در دورههاي بحراني (شهربندان ،شيو بيماري) همة ساكنان شهر هرد ميآيند و به
هيأت دستهاي مذهبي دو ِر ديوارِ شهر حلقه ميزنند تا بدين وسيله كيفيت حصار را به
عنوان حدّ و مرز و ار و بارويي جادويي ی مذهبي استحکام بخشند .اين حلقه زدن
پيرامون حصار شهر به صورت هيأت و دستهاي مذهبي ،با همة ملزومات و متعلقاتش از
قبيل حمل اشياء مقدّس ،شمع و غيره ،هاه شکلي جادويي ی رمزي به خود ميهيرد ...

cosmisé

1.
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مثالً در شمال هند به هنگام شيو بيماري دورِ روستا حلقهاي ترسيم ميكنند تا ديوانِ
بيماري و ناخوشي را از نفوذ به درون محوطه باز دارد .نخستين هدف از ترسيم حلقة
جادو كه در بسياري از آيينهاي مذهبي ،سخت مورد توجّه است ،ايجاد خط و مرزي
ميان دو فضاي ناهمهون است (الياده .)348-349 :1394

منظور الياده از دو فضاي ناهمگون ،همان فضاي قدسي و غير قدسي است؛ برخي
مناسک برجايمانده در ايران نيز ،اين نگرش اسطورهاي را به ياد ما ميآورد؛ براي نمونه در
مزينان ،به هنگام اجراي مراسم نخلهرداني ،براي حفاظت از باليا ،نخل را طبق آييني ويژه
با وسواس دور تا دور روستا ميهردانند و بدين ترتيب فضايي قدسي و ممتاز درون روستا
ايجاد مي كنند و بر اين باور هستند كه با اين كار ،روستا متبرک ميهردد و از بالياي
مختلف مصون ميماند .الزم به ذكر است كه آيين نخلهرداني در مزينان و ساير مناطق
ايران پيوندي آشکار با آيينهاي اسطورهاي ايران و به ويژه آيين سو سياوش دارد؛ اين
دو آيين چه از نظر فرم و شيوة اجرا و چه از نظر مفهوم و تأثيراتي كه بر مخاطبان خود
ميهذارند ،شباهت دارند (رهبرنيا و زار زاده )51 :1388 ،و بهواسطة قدمتِ افزونترِ آيين سو
سياوش ،ميتوان از تأثيرهذاري سياوشان بر نخلهرداني سخن هفت.
اين تالشِ متّکي بر باورهاي اساطيري براي قدسيسازي فضاي داخل شهر و به يک
معنا متبرّک ساختن آن ،به همين رَويّه و رسومات محدود نميشود .در برخي شهرها دو
رويكرد ياد شدة اوّل و دوم براي ممتاز ساختن فضاي داخل شهر از بيرون ،به هونهاي
هماهنگ به كار ميرفت؛ يعني هم حصاري نمادين شهر را از بيرون ممتاز ميساخت و هم
به ياري مناسکي اسطورهاي ساختار شهر تعريف و شکل ميهرفت.
همانهونه كه ساخت و معماري سکونتهاههاي امروزي جلوههاه انديشه و جهانبيني
معماران آن است ،در مورد شهرها و سکونتهاههاي كهن نيز همين هونه است؛ طبق
تحقيقات ميرچا الياده ،در نگاه باورمندان به اسطورهها هر سکونتهاه تازهاي كه ساخته
ميشود ،به مثابة بازآفريني جهان است .تابآوري سکونتهاههاي تازهساخته شده از طريق
آيينهاي ويژه تضمين ميشد؛ بنا بر تصور آييني سازندهان شهر ،ساختمان سکونتهاه
مركز عالم بود .همانهونه كه آفرينش جهان از يک نقطة مركزي آغاز شده ،بناي هر شهر و
سکونتهاه جديد بايد پيرامون يک مركز هسترش يابد (الياده)350 :1394 ،؛ به همين روي
شهرها را دايرهوار مي ساختند تا مركز آن به بهترين شکل مشخص شود و ميكوشيدند اين
سکونتهاه دايرهوار را با مركز آفرينش جهان مرتبط سازند .در بسياري از شهرهاي كهن كه
باورهاي اساطيري در آن جريان داشت ،مركز اين دايره ،مقدّسترين جايهاه شهر بود.
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نمود كامل اين شهرسازيِ دايرهوار با مركزيت مقدّسترين مکان را ميتوان در ساخت شهر
دوراونتاش مشاهده كرد كه برخي پژوهشهران ساخت آن را به  1250ق.م نسبت
مي دهند .اين شهر با حصاري دايره شکل ،هردِ معبدي بلند و مرتفع در مركزش پديد آمده
است؛ حصارهاي اين شهر به هواه برخي پژوهشها كاركرد دفاعي نداشتهاند و معبد مياني
اين شهر ،زيگورات چغازنبيل ،به سانِ كوهستاني مرتفع ،جايهاه خداوند و پرستشهاه
ابدي خداوندان قوم شناخته ميشد .خود واژة زيگورات به معني بلند و برافراشته بود
(شمشادي و دستجردي )105 :1396 ،و چغازنبيل با ساختار مربع شکل و حصار دايرهاياش
براي پرستش اينشوشيناک ،خداي مقتدر عيالم بنا نهاده شده بود و ارتفا و شکل سازة
اين زيگورات هواه آن است كه برآمده از همان نظام ذهني اسطورهاي است كه بناي معبد
را به مثابة كوهي مقدّس ،واسطة صعود به آسمان و پلکاني براي ارتباط با خدايان ميداند
(همان . )103 :اين كه مركز جهان كوهستاني مقدّس است كه در آن آسمان و زمين به هم
ميپيوندد ،در باورهاي اساطيري تمدّنهاي مختلف نمود دارد؛ به همين روي است كه
الياده دراينباره بيان ميكند:
 .1در مركز جهان كوهستان مقدّس واقع است و در آنجاست كه آسمان و زمين به
هم ميپيوندند؛
 .2هر معبد يا هر كاخ و با اتّسا معني هر شهر مقدّس و هر اقامتهاه شاهانه با
كوهستان مقدّس همانند شده و بدين هونه به مقام مركز ارتقا يافتهاند؛
 .3چون معبد يا شهر مقدّس مکانهايي هستند كه محور جهان از آنجا ميهذرد،
پا به نوبة خود نقطة اتصال آسمان و زمين و جهان زيرين (دوزخ) تلقي ميشوند
(الياده.)351-352 :1394 ،

نمود اين نگرش را در ساخت همان شهر دوراونتاش كه ذكرش رفت ميتوان به روشني
دريافت.
 -3-2ممتاز کردن فضاي قدسي شهر بهواسطۀ تطبیق جايگاههاي رمتاني ت
اساطیري با پدیدههاي جغرافیایي مرتبط با شهر
از جمله باورهاي اساطيري كه فضاي درون شهر را از بيرون آن متمايز ميكند ،باوري
اسطورهاي است كه به باورمندانش القا ميكند ،شهر در نقطة آغاز جهان واقع شدهاست .در
اين باور ،تمركز بر ساختار شهر براي قدسيسازي فضا نيست بلكه باورمندان يک اسطوره،
جايهاههاي نمادين اسطورهاي را با پديدههاي جغرافيايي درون و اطراف شهر و زيستبوم
خود تطبيق ميدهند و بدين شکل فضايي قدسي بر زيستهاه خود حاكم ميكنند .ابهامي
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كه در مصداقهاي نمادهاي موجود در روايتهاي اساطيري وجود دارد ،اين امکان را به
باورمندان انديشههاي اساطيري ميداد كه زيستبوم و شهر خود را احاطه شده در ميانة
پديدههاي اساطيري مقدّس بپندارند .در حقيقت اين ابهام در نمادهاي اساطيري ،يک
ظرفيت نهفته براي تقدّسبخشي به شهرها و زيستبومِ باورمندان به اسطوره ايجاد ميكرد.
آنان نزديکترين كوهِ نزديک به شهر را كوهِ آرماني ،نزديکترين رود را رود اساطيري و
شهر را همان شهر موعود فرض مي كردند و با اين همانه از پا هر بحران طبيعي يا انساني
با نگاهي اميدوارانه بر ميآمدند و بدينسان تابآوري شهرها با اعتقاد و باوري اساطيري
تضمين ميشد و هر هام براي به سازي و بازسازي شهر ،ار و اجري آييني و اسطورهاي
داشت.
 -2-3-1ابهام در مصتداق جايگاههتاي نمتادین استاطیري ،یرفیتتي بتراي
تابآوري شهرها
آنهاه كه از ابهام در جايهاههاي نمادين اساطيري سخن ميهوييم ،منظور ما
جايهاههايي است كه در متون اساطيري ذكر شده است و ميتواند نمودِ تقدّس باشد ،امّا
پژوهشهران در يافتن مصداق واقعي آن ها در جغرافياي جهان ،هنوز به نتيجهاي قطعي
دست نيافتهاند؛ اين در حالي است كه باورمندان به آن متون اساطيري ،هر كدام جايهاهي
ويژه را كه اتفاق ًا نزديک سکونتهاه آنهاست ،به عنوان مصداق قطعي اين جايهاههاي
نمادين اسطورهاي ميدانند .يکي از مشهورترين اين جايهاههاي نمادين در ميان ما
ايرانيان ،كوه هرائيتي است؛ اين كوه نمادين اسطورهاي كه در پهلوي هربرز و در فارسي
البرز خوانده مي شود ،نخستين كوهي است كه از زمين سر برآورده و در جايجاي اوستا به
ن كوهي مقدّس ستوده شده است« :سر كوه البرز را ميستاييم» (يسنا ،هات  ،42فقرة .)3
سا ِ
اين نخستين بودن و تقدّس ،از اين جايهاه نمادين ،فضايي قدسي ساخته و هر پديدة در
ن تهران و مازندران و
پيوند با آن را متبرّک مي سازد .هرچه ما امروزه ،رشته كوه ميانِ استا ِ
هيالن را البرز ميناميم ،برخي پژوهشهران بر اين باورند كه اين كوه در متون كهن و حتا
ادب كالسيک فارسي ،به ويژه شاهنامه با رشته كوه ميان تهران و مازندران ،قابل تطبيق
نيست .طبق پژوهشهاي حسين كريمان بر روي شاهنامه و متون مشابه ،از كوهِ واقع در
ن طبرستان و ري و تهران در شاهنامه به البرز ياد نشده و «البرز در شاهنامه بر
ميا ِ
كوه هايي در هند و بلخ و فارس و قفقاز اطالق يافته و نيز كوهِ البرز همان كوه قاف است و
مركز اصلي آن قفقاز است» (كريمان .)99 :1375 ،اين ميزان تفاوت در مصداقها حاصلِ يک
ابهامِ سودمند در متن اساطيري است؛ در حقيقت اين كوه به هونهاي در متون اساطيري ی
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ديني زرتشتي تعريف شده است كه «نهتنها با هيچيک از كوههاي روي زمين قابل انطباق
نيست بلكه تصور آن هم در كرة ارض امکانپذير نمينمايد» (همان .)100 :با اين وجود
انسانِ باورمند به آن روايت اسطورهاي ،همواره كوشيده است مصداقي عيني در جغرافياي
پيرامون خود براي اين كوه نمادين بيابد و حاصل آن همين نامهذاريهاست كه امروزه در
جغرافياي اطراف شهرها و تمدّنهاي در پيوند با اوستا مشاهده ميكنيم؛ از البرز در شمال
تهران هرفته تا كوه البروس در باختر رشته كوه قفقاز و شمال فالت ايران ،نيز البرزكوه در
جهرم .مردم در سرزمينهاي مختلف كوشيدهاند اين جايهاه نمادين مقدّس را به حدود
جغرافيايي خود نسبت دهند و از حضور اين مکان اسطورهاي ی آرماني به سود تابآوري
سکونتهاههاي خود بهره برند.
توصيفات جايهاههاي آرماني اساطير ،آنچنان نمادين است كه امکان برداشتها و
تأويلهاي چندهانه از آن وجود دارد و بهاصطالح هرمنوتيکي ،به مثابة متني باز به شمار
ميآيد .تأويلپذيري اين نمادها سبب شده است كه باورمندان و مخاطبان آنها ،در هر
محدودة جغرافيايي بتوانند با تکيه بر باورهايشان ،محدودة جغرافيايي خود را بخشي از
محدودة جغرافيايي در پيوند با آن فضاي قدسي تأويل كنند و اين تأويلها فرصت و بستر
مناسبي براي انگيزش دروني شهروندان به بهسازي و بازسازي شهرها و وااليش تابآوري
سکونتهاههاست.
نتیجهگیري
روايتهاي اسطورهاي كه برآيند رويارويي تمدّنهاي كهن با مسائل مختلف زندهي
بودهاند ،هنوز ميتوانند الهامبخش بشر براي هذار از چالشهاي مختلف باشند .از اين
رههذار ،درک شيوهاي بشر باورمند به اسطوره ،براي افزايش تابآوري سکونتهاهها و الهام
هرفتن از اساطير براي افزايش تابآوري شهرها هدف پژوهش پيشرو بوده است .طبق
يافتههاي اين پژوهش اسطورهها با دو كاركرد ،در تابآوري شهرها مؤثر واقع ميهردند:
 .1افزايش تابآوري شهرها با انگيزش همدلي و همراهي متّکي بر روايتهاي
اسطورهاي كه خود ريشه در كهنالگوهاي ضمير ناخودآهاه جمعي دارند؛
 .2افزايش تابآوري شهرها با تکيه بر شهرسازيِ همسو و همسان با روايتهري
اسطوره.
بر اين اساس روايتهاي اساطيري فضايي پديد ميآورند كه قدسي است و در آن زمان
ي شهرها در آن ،بسيار در
همگن ني ست و امکان بازهشت جاودانه و تصور بازآفريني و احيا ِ
دسترس است؛ موضوعي كه از سويي به شهرها هويّت ميبخشد و از ديگر سو به
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شهروندان اميد به تداوم حيات شهر و در صورت ويراني ،اميد به بازسازي و احياي شهر .به
همين روي ساكنان شهرهاي كهن با الگو هرفتن از اساطيرشان و به هدف قدسي ساختن
فضاي شهر ،به سه شکل ،فضاي سکونتهاههاي خود را از بيرون متمايز ميكردند:
 .1ساخت حصارهايي نمادين كه فضاي مقدّس دروني را از بيرون ممتاز ميكند؛
 .2مناسک و آيينهايي كه موجب ممتاز شدن فضاي مقدّس دروني سکونتهاه
ميشد؛
 .3ممتاز كردن فضاي قدسي شهر بهواسطة تطبيق جايهاههاي آرماني ی اساطيري با
پديدههاي جغرافيايي مرتبط با شهر.
اين سه رهيافت به هونههاي مختلف در برخي سکونتهاههاي كهن مشهود است و البته
در بسياري موارد ميتوان همپوشانيهايي ميان آنها مشاهده كرد.
در حقيقت براي حفاظت از شهرها و زيستهاههاي انساني و نجات آنها پا از بحران،
نمي توان تنها به سازوكارهاي اقتصادي اتکا كرد؛ بايد به فکر راهكارهايي براي ايجاد پيوند
رواني ميان ساكنان يک شهر با آن شهر بود .براي دست يافتن به همين هدف ،بشر در طي
هزارهها ،مدنيت و شهرنشيني را بر باورهاي خويش ،به ويژه باورهاي اساطيري ،م ّتکي
ساخته است؛ به همين روي در برخي شهرهاي كهن شاهد آن هستيم كه پديدههاي در
پيوند با آنها نامهايي برهرفته از نمادهاي اساطيري دارند.
الف) بشر باورمند به اساطير ،با اين همانه كه سکونتهاهش ،جزئي از منطقة مقدّس
اساطيري است ،نام پديدههاي جغرافيايي پيرامونش را متناسب با نامهاي نمادين
روايتهاي اسطورهاي برهزيدهاست.
ب) هزينش اين نام ها موجب ايجاد يک اميدِ برآمده از باور در روانِ انسان ميشده
است؛ در حقيقت ويراني همواره در كمين شهرها بوده و بدون اميدي قدرتمند ،بشر
انگيزه اي براي بازسازي شهرهاي ويران نداشته است .اميدي كه برآمده از باور به نجات
نهايي در منطقهاي آرماني بوده است.
پ) تقدّس پديدههاي در پيوند با شهر ،ساكنان را دوستدار آن ميساخته و روايتهاي
برآمده از نمادهايي كه نامشان بر پديدههاي طبيعي آن شهر است ،يک پيوند ژرف ميان
ساكنان و جايجاي آن سکونتهاه ايجاد ميكرده؛ پيوندي كه بهواسطة آن شهر را به مثابة
بخشي از هويّت مردم ميساخته است.
ت) مردمي كه شهر را بخشي از هويّت خويش ميانگارند ،بيترديد هرايش افزونتري به
حفاظت از آن و نگاهباني از زيستبوم آن دارند.
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ث) اين مدنيت متّکي بر اساطير ،ثمرة تجربة چند هزارسالة هذشتگان براي حفظ
حيات شهرها بوده است .امروزه نيز براي ترغيب مردم به حفاظت از شهر و در صورت
آسيبديدن آن ،انگيزه و اميدبخشي ساكنان به بازسازي شهر ،ميتوان از ظرفيتهاي
روايي و نمادين اساطير بهره برد؛ براي بهرهوري هرچه بهتر از اين ظرفيت ،ميتوان ساكنان
هر منطقه را با اساطير و روايتهاي اساطيري در پيوند با شهر و نيز داستانها و آثار ادبي
مرتبط با آن شهر آشنا كرد .آثار حماسي فارسي و به ويژه شاهنامه ظرفيت هستردهاي در
راستاي بهكارهيري با اين هدف دارند .مردمي كه شهر و بستر جغرافيايي آن را با روايتي
ادبي به ذهن خويش راه ميدهند ،با آن شهر و زيستبوم ،احساس پيوند و يگانگي ميكنند
و نه تنها از آسيب به آن خودداري ميكنند كه در صورت بروز فجايع ،با انگيزهاي دوچندان
براي بازسازي آن همكاري ميكنند؛ حتا اهر بازسازي آن شهر ،بهرة اقتصادي چنداني براي
آنها نداشته باشد.
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مقدمه
نخستين و شايد بزر ترين همايش ادبي ايران ،كنگرة هزارة فردوسي بود كه به مدّت
پند روز در مهرماه  1313خورشيدي برهزار شد و چهل تن از دوستداران فرهنگ ايران و
فردوسي از هفده كشور ،آماده شده و به ايران آمدند .در آن ماه پرمهر در كنار
خاورشناساني از آمريکا ،دانمارک ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،ايتاليا ،چک و اسلواكي،
يوهسالوي ،شوروي ،تركيه ،اسرائيل ،ژاپن و هند از سرزمينهاي عربي نيز جميل صدقي
ز هاوي و احمد حامد صراف از عراق ،عبدالوهاب عزام و عبدالحميد عبادي از مصر نيز
بودند .اين هردهمايي ،شوري در جهان شاهنامهپژوهي پديد آورد و فردوسي را بيش از
پيش به جهانيان شناساند.
در سدة بيستم ،مصريان بيش و پيش از ديگر تازيزبانان به شاهنامه ،دلبستگي نشان
دادهاند .عبدالحميد عبادي ( ،)1891 -1955محمد فريد ابوحديد مصري (،)1967-1893
عبدالوهاب محمّد حسن عزّام ( ،)1959-1894امين عبدالمجيد بدوي ( ،)1907 -1997حسين
محيب المصري ( ،)2004-1916محمد غنيمي هالل ( )1917 -1968و عبدالنعيم محمد
حسنين ( )1923در شمار آن شاهنامهشناسان و شاهنامهپژوهان ميباشند.
يکي ديگر از دوستداران مصري فردوسي ،طه ندا است .او در سال  1942از دانشهاه
قاهره ،كارشناسي و در سال  1945از موسسة زبانهاي شرقي ،كارشناسي ارشد و  1951از
همان دانشهاه قاهره ،دكتراي خويش را دريافت كرد (ر.ک :.رادفر .)463 :1391،وي از
استادان برجستة زبانهاي شرقي و ادبيّات تطبيقي در دانشهاههاي مصر و بيروت هرديد و
انستيتوي زبانهاي شرقي را در دانشهاه اسکندريه ،بنيان نهاد .ندا در سال 1981-1982
برندة جايزة برتر ادبي از دانشهاه اسکندريه شد (ر.ک :همان).
سرانجام پا از سالها كوشش در زمينة ادبيّات ايران در پايان سدة بيستم ،مر را
هردن داد .از او يادهارهاي فراواني چون پژوهشهايي دربارة شاهنامه ،ادبيّات تطبيقي،
فهرست ادبيّات تطبيقي اسالمي ،اعياد ايراني در جهان اسالم ،شهر بخارا ،شعر فارسي در
قرن چهارم هجري ،رودكي شاعر ايراني و  ...بر جاي مانده است (همان 464 :؛ ندا10 :1383 ،؛
همان.)11 :1384 ،

هرچه همة كتابهاي ندا ،ارزش بازهرداني و انتشار دارند ولي دراسات فيالشاهنامه،
اين هستردهترين پژوهش جهان عرب دربارة حماسة ملي ايران ،جايهاه ويژهاي داشته و
سزاوار شناساندن ،بازهرداني و ارزيابي است .از اين روي ،در اين جستار ،پا از شناساندن
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كوتاه كتاب به ارزيابي تازهي ديدهاههاي نويسنده و لغزشهاي وي در شاهنامهپژوهي
ميپردازيم.
پرسشهاي پژوهش :در جستار پيش روي ،برآنيم تا به اين پرسشها پاسخ دهيم كه:
چه جنبههاي تازهاي را ميتوان در كتاب دراسات فيالشاهنامه يافت و لغزشهاي
كتاب ياد شده را چگونه ميتوان ارزيابي كرد
پیشینۀ پژوهش :در ايران طه ندا را با ديدهاههاي او پيرامون ادبيّات تطبيقي
ميشناسند؛ ديدهاه هايي كه برآيند بازهرداني چند بارة همان كتاب االدبالمقارن ميباشد.
اين كتاب در سالهاي  80تا  84به فارسي بازهرداني و سرچشمة پژوهشهاي فراواني شده
است .نخست زهرا خسروي و پا از وي هادي نظري منظّم و حجّت رسولي ترجمة االدب
المقارن طه ندا را به چاپ رساندهاند .چه بسا مترجمان ياد شده از كار يکديگر بيخبر
بوده و هرفتار موازيكاري شده باشند .ولي ،ديگر كتابهاي او به فارسي بازهرداني نشدهاند.

بایستگي پژوهش :در اين ميان ،كتاب پژوهشهايي دربارة شاهنامه (دراسات
فيالشاهنامه) جايهاه ويژهاي دارد؛ زيرا «مفصلترين كتاب عربي دربارة فردوسي و
شاهنامه است» (رادفر .)464:1391 ،و ميتوان آن را زمينهساز نگارش كتاب نامور ادبيّات
تطبيقي طه ندا دانست كه بيستويک سال پا از پژوهشهايي دربارة شاهنامه در سال
 1975به چاپ رسيده است .شوربختانه اين هستردهترين پژوهش تازيان دربارة شاهنامه
تاكنون در ايران ناشناخته مانده و شايد در پي هستردهي كتاب ،دشواري بازهرداني آن و
هرايش مترجمان عربيدان ايراني به سوي زمينههايي چون عرفان و  ...به فارسي
برهردانده نشده است .شناساندن ،بازهرداني و ارزيابي اين كتاب پديدهاي بايسته است؛ زيرا
هر پژوهشي كه در راستاي شناخت بيشتر آثار ادبي اين مرز و بوم باشد ،ارزشمند است.
بهويژه اهر از نگاه پژوهشهري غيرايراني ،آن هم دربارة شاهنامه باشد.
روش پژوهش :در راستاي پاسخ دادن به پرسشهاي ياد شده ،كتاب پربر

دراسات

فيالشاهنامه را يکسره خوانده و از ديدهاههاي هوناهون به ارزيابي درونمايهاي آن
پرداختهايم تا بر پاية خود شاهنامه و ديگر پژوهشهاي نگارش يافتة پيش و پا از
دراسات فيالشاهنامه ،برجستگيها و كاستيهاي يادهار ندا را فراخور اين جستار ،نشان
دهيم.

منش طه ندا :آنهاه كه با آهنگ آهاهي از منش طه ندا ،پژوهشهايي دربارة شاهنامه
را بکاويم ،نمونههاي فراواني را مييابيم كه هوياي پسنديده بودن فرهنگ و پيشينة ايران و
ايرانيان در نزد وي مي باشد .ندا آيين زرتشتي را دين يکتاپرستي و آتش را نه خداي آنان
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بلكه نماد پروردهار ميداند .او با آنكه خود تازيزبان است ولي در جايهاه يک
پژوهشهر به دور از هرهونه سوهيري به ارزيابي رويدادها ميپردازد و ديدهاههاي خويش
را دربارة برتري هاي هوناهون ايرانيان در برابر تازيان به نگارش درميآورد و هاه آنچه
هوياي اين برتري ميباشد از هفتار تاريخنگاران پيشيني چون طبري و ثعالبي و  ...ميآورد.
نمونه هاي زير هواه آشکاري بر نکوداشت فرهنگ كهن ايران از سوي طه ندا و نگاه عالمانة
اين پژوهشهر ار مند است:
 كيش زرتشت ،آيين يکتاپرستي است (ندا.)249 :1954 ،

 كساني كه آيين زرتشت را فراخواننده به سوي دوهانهپرستي ميدانند،
دچار كژفهمي شدهاند (همان.)251 :
 زرتشتيان هرچه آتش را بزر داشته با اين همه ،آتشپرست نبودهاند
بلکه تنها به عنوان نماد خداي بزر به آن مينگريستهاند (همان.)259 :
 نميتوان پذيرفت كه پيروزي تازيان بر ايرانيان آن هم تنها در يک جنگ،
ن راست آن است كه چندي
آييني چون زرتشتي را نابود كند .سخ ِ
پيش از پيروزي تازيان ،آيين زرتشتي پاي در سراشيبي نابودي نهاده و
اين پيروزي ،شليک پاياني بود (همان.)270 :
 تازيان اين شيوة جنگ افزارپوشي سرتاسري را از ايرانيان فراهرفتند (همان:
144؛ الطّبري.)120 :3 . ، 1939،

 منوچهر نخستين كسي بود كه خندق كند .مسلمانان كندن خندق را به
سال پنجم مَهي (هجري قمري) در نبردي به نام خندق فراهرفتند.
سلمان فارسي ،كندن خندق را به پيامبر -درود خدا بر وي و خاندانش
باد -پيشنهاد كرد (ندا162 :1954 ،؛ الطّبري.)234 :2. ،1939،
 تازيان اين جنگ افزار (منجنيق) را در نزد ايرانيان شناختهاند (ندا:1954 ،
 165؛ثعالبي نيشابوري.)27 :1. ،1368 ،

 ثعالبي فريدون را نخستين كسي ميداند كه اين جنگافزار (هرز) را در
پيکار با ضحاک ساخت (ندا :1954 ،؛ 166ثعالبي نيشابوري.)28 :1. ،1368 ،
 طبري دربارة جنگ نهاوند ميهويد :ايرانيان هنگام رويارويي با تازيان،
هويي كوههايي آهنين بودند كه همپيمان شده تا از تازيان نگريزند (ندا،
167 :1954؛ الطّبري.)206-207 / 3 ،1939 ،
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ندا در ديباچة كتاب ،تعبير «هذا العمل االدبي الخالد» را در ستايش شاهنامه به كار
ميبرد (ندا )5 :1954 ،و در جاي ديگري اين باور براون را كه «شاهنامه نميتواند در كنار
معلّقات تازي بايستد» (براون )206 :1342،شگفتآور ميداند و مينويسد :بسياري از
دانشمندان غربي ،شاهنامه را از شاهكارهاي ادبي جهان بهشمار آوردهاند (ندا)305 :1954 ،؛
وي دربارة سرايندة شاهنامه باور دارد كه «به اسالم و مسلمانان هزندي نرسانده است و
آنهاه كه از زبان ايرانيان ،تازيان را داراي ويژهيهايي خشن ميداند و نمونههايي از ناداني
آنان و پيشرفتهايي كه ايرانيان ،همواره از آن برخوردار بودهاند ،نشان ميدهد ،نبايد بر
وي خرده هرفت؛ چرا كه همة اينها در تاريخ آمده» (همان.)292 :
بيهمان هواهي ،باالتر از نگارش اين كتاب براي دوستداري ايران و فرهنگ آن نزد
طه ندا نميتوان يافت؛ آن هم در جايي از جهان كه دسترسي به منابع ،چندان آسان
نبوده است .او خود مينويسد:
ولي روشن است كه كمبود منابع پژوهشي در دسترس ما مصريان و جاي خالي
كتابهاي پايه در كتابخانههاي عمومي ما ،انگيزة شاهنامهپژوهان را از ميان برده است.
هر چند كه اين كاستي ،راه را بر پژوهش همهسويه و بررسي ژرف ،بسته ولي جلوي
كوشش را نگرفته است .همين با كه خود شاهنامه را در دست داريم تا به اندازة توان و
دريافت خويش به كاوش در آن بپردازيم (ندا.)5 :1954،
بحث و بررسي

آشنایي با دراسات فيالشاهنامه
ندا در پي آن بوده است تا پژوهشي را به نگارش درآورد كه دربارة شاهنامه و براي آن
سودمند باشد .او خود در اين باره مينويسد:
هر موضوعي كه در اين كتاب ،بررسي شده ،يا شاهنامه بدان
پرداخته و يا در البهالي رويدادها ،نگاهي هذرا بر آن افکنده است؛
چراكه بر آن بودهايم تا پژوهشهاي ما دربارة شاهنامه و براي آن،
سودمند باشد .اين كتاب در موضوعاتي كه در شاهنامه ،خاستهاهي
ندارند ،فرو نرفته و همة همّتش بر آن بوده است كه اين موضوعات،
نمايان هر زندهاني ايرانيان كهن باشد؛ درست به همان شيوهاي كه
شاهنامه ،نشان داده است (ندا.)5-6 :1954،
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كتاب پژوهشهايي دربارة شاهنامه در سال  1954از سوي انتشارات دارالطالب شهر
اسکندريه براي نخستينبار به دست خوانندهان مصري رسيده است .اين كتاب داراي 320
رويه و دو بخش ميباشد؛ بخش يکم ،پژوهشهاي تاريخي ،ده فصل ( .1فردوسي؛ .2
هسترش فرهنگ پهلوي در روزهار اسالمي؛  .3منابع شاهنامههاي هوناهون؛  .4شاهنامة
ابوالمويد بلخي؛  .5شاهنامة ابوعلي بلخي؛  .6شاهنامة مسعودي مروزي؛  .7شاهنامة
ابومنصوري؛  .8شاهنامة دقيقي؛  .9شاهنامة فردوسي؛  .10شاهنامههاي پيرو شاهنامه)
دارد .بخش دوم ،پژوهشهاي موضوعي ،بسيار ارزشمند است .اين بخش هسترده ،دو-سوم
كتاب را در بر ميهيرد و پند فصل دارد .براي آهاهي خوانندهان از درونماية فصول،
موضوعات آمده در هر فصل را ياد ميكنيم تا دريابند كه از چه جايهاه پژوهشي
ارزشمندي برخوردار هستند! فصل يازدهم ،جنگ و وابستههاي آن در شاهنامه ،پيرامون
آماده سازي جوانان براي پيکار ،فراخوان سپاهيان ،سان ديدن سپاه ،آمادهي رزمي،
ساماندهي سپاهيان ،بخشهاي سپاه ،درفش ،شيوههاي جنگ ،ساز و بر و جنگافزار،
توشة سپاه ،جايهاه موبدان در جنگ ،جايهاه دبير در جنگ ،جادوهر و جايهاه او
درجنگ ،آيين هاي رزمي ايرانيان ،شطرند و نرد در جنگ ميباشد .فصل دوازدهم،
پادشاهان و وابستههاي ايشان در شاهنامه ،دربردارندة فرة ايزدي شاهان ،ويژهيهاي
پادشاه ،آيين تا هذاري ،آيينها و خويهاي شاهان و سرانجام خوشهذراني و آسايش و
وابستههاي آن دو است .فصل سيزدهم ،زندهي اجتماعي در شاهنامه ،دربارة ساختار
طبقاتي ،روزهاي ماه ،هاهنبارها ،دانش و دانشاندوزي و زن ميباشد .فصل چهاردهم،
زندهي ديني در شاهنامه  ،پيرامون زرتشت ،اوستا ،باور زرتشتيان ،سست شدن آيين
زرتشتي و نشانههاي آيين زرتشتي در زندهي اسالمي به نگارش در آمده است و سرانجام
فصل پانزدهم ،نقد شاهنامه نام دارد كه ندا در آن از جنبههاي هوناهون به ارزيابي يادهار
فردوسي پرداخته است.
تازگي دیدگاههاي ندا
با اين نگاه ،ديدهاههاي طه ندا را ميتوان در دو دسته جاي داد :نخست آنچه بازآورد
باورهاي پژوهشهران پيشين ميباشد و فشردة آنها را براي خوانندهان خويش بازآورده
است .دومين دسته همان يافتههاي نو وي است كه خود هونههايي دارد.
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بازآورد باورهاي پژوهشگران پیشین
اين كه پژوهشهري از يافته هاي پيشينيان بهره هيرد ،رفتاري پژوهشي و پذيرفتني
است ولي هاه ندا بيآنكه از پيشهامان خود ياد كند ،هفتارشان را باز ميآورد ،آنچنان
كه هويي يافتههاي خويش را مينويسد .او فراوان به هلچين كردن سخن ديگران
ميپردازد .هاه در اين كار چندان پيش ميرود كه سخن را نارسا ميكند و حقّ آن را به
جاي نميآورد.
در اين كتاب ،نمونههايي را مي توان يافت كه نويسنده ،هفتار آمده در منبع خود را پا
و پيش ميكند و چيزهايي بدان ميافزايد .هاه نيز سراغ منابع آغازين مأخذ خويش را
ميهيرد و هفتار را از سرچشمة نخستينش در پژوهش خويش ميهنجاند .اينک نمونههايي
از بازآورد هفتار ديگران را در سخن طه ندا يادآوري ميكنيم تا هواهي بر آنچه هفته شد
باشد.
فصلهاي سوم تا هشتم اين كتاب ،پيرامون پيشينة تاريخي حماسهسرايي و
سرچشمههاي شاهنامه ،فشردة هفتار صفا ازكتاب حماسهسرايي در ايران ميباشد .در پايان
فصل نهم اين كتاب ،هفتار فشردهاي آمده است كه به شناساندن پژوهشها و
بازهردانيهاي شاهنامه به زبانهاي ديگر از آغاز سدة سيزدهم تا ميانة سدة نوزدهم
ميالدي ميپردازد .اين هفتار چنين آغاز ميشود« :در ميان ترجمهها و پژوهشهاي
شاهنامه ،برهردان تازي بنداري از شاهنامه ،پيشگام است» (ندا.)112 :1954 ،
ندا پا از آن به تالشهاي كساني چون علي افندي ،مهدي از درباريان عثمان دوم،
توكیّل بيگ ،سر ويليام جونا و لومسدن و ماكان و  ...ميپردازد .هفتار ياد شده چنين به
پايان ميرسد ...« :منظومة هنري هاينه از فرارسيدن پاداش محمود و بيرون بردن پيکر
فردوسي از دروازة شهر در همان دم سخن هفته است» (همان .)116 :سراسر اين هفتار را
ميتوان در حماسهسرايي در ايران يافت (صفا .)215 - 226 :1333 ،مگر سه نمونة زير:
الف) در خاورزمين ،پژوهشها و تعليقات چنداني دربارة شاهنامه پديد نيامده است.
عبدالقادر بغدادي در سدة هفدهم ميالدي ،لغت شاهنامه را در زبان تركي به نگارش
درآورد كه در سال  1895ميالدي به كوشش سالمانو در پطرزبور به چاپ رسيد.
ب) تورنر ماكان در كار خويش از بخت و كاميابي بيشتري برخوردار بود؛ چراكه از
كوشش هاي پيشينيان بهره برد .چاپ ماكان دربردارندة پيوستي از سرودههاي فارسي است
كه به شيوة شاهنامه سروده شدهاند .همچنين پيشهفتاري به زبان فارسي دارد كه
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دربردارندة ديباچة بايسنقري و درآمدي به زبان انگليسي و دستهاي از اصطالحات دشوار
شاهنامه است.
) نزرينتا 1و پا از او زينوف 2دربارة فردوسي به زبان روسي دست به نگارش
زدهاند .زينوف استاد اسطورههاي ايرانيان بود .اين خاورشناس ،سراغ كتابهاي كهن را
هرفته و دريافته است كه اسطورههاي هندوان بر كتاب اوستا اثرهذار بودهاند.
طه ندا اين سه نمونه را از نوشتههاي صفا برنگرفته است .نخستين شماره ،هفتار نولدكه
( )224 -225 :1379دومين نمونه از افزودههاي وي بر هفتار نگارندة حماسهسرايي در ايران
ميباشد كه مينويسد« :تورنر ماكان 3انگليسي در سال  1829شاهنامة خود را با مقدّمة
فارسي و انگليسي و فهرستي از لغات مشکل شاهنامه منتشر كرد و از روي شاهنامة ماكان،
چندين چاپ سنگي در هندوستان ترتيب يافت» (صفا .)216 :1333 ،هويا ندا چاپ تورنر
ماكان را در دست داشته كه فراتر از صفا چنين دانستههايي را به دست آورده است.
سومين شماره نيز از يافتهها و كاوشهاي طه ندا در منابع ديگر ميباشد كه نشاني از آن
در يادهار صفا ديده نميشود.
همچنين آن هونه كه خود در آغاز فصل دهم منظومههاي پيرو شاهنامه يادآور
ميشود ،اين هفتار را بر پاية ديباچة شاهنامة مول و كتاب حماسهسرايي در ايران به
نگارش درآورده است .نگاهي هذرا به نام اين منظومهها به خوبي هواه آن است كه طه ندا
كتاب صفا را پيش روي خود هذاشته و هزيدهاي از آن را دربارة منظومههاي پيرو شاهنامه
به تازي بازهردانده است :هرشاسپنامه ،بهمننامه ،فرامرزنامه ،كوشنامه ،بانوهشسپنامه و
برزونامه و  . ...او برخي از حماسهها چون لهراسپنامه ،سوسننامه ،تمرنامه ،شاهرخنامه و
مختارنامه و  ...را ياد نکرده و ديگر منظومهها را نيز به هونهاي هزيده ميشناساند بيآنكه
به ناهفتههاي پژوهش صفا بپردازد و دربارة كاستيهاي آن در زمينههايي چون روشن
نبودن سرايندة صاحبقراننامه يا نام و زمان سرايندة آذربرزيننامه و  ...بکاود.
ق سخن را به
ندا در هلچين كردن هفتههاي صفا هاه چندان فشردههويي كرده كه ح ّ
جاي نياورده است .نمونه را چون به واپسين منظومة پيرو شاهنامه رسيده ،نوشته است:
«ارديبهشتنامه :ميرزا محمدعلي شماالشعرا سروش اصفهاني از سرايندهان بزر روزهار
قاجار ،آن را به رشتة سخن درآورد» (ندا )135 :1954 ،و يافتههاي ارزشمند صفا را در
1

Nazariants
Zinoveff
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زمينة درونماية ارديبهشتنامه در بيان احوال پيامبر و امامان و بيفرجام ماندن منظومه و
 ...ياد نکرده است.
اينک براي نمونه ،آغاز سخن نگارندة حماسهسرايي در ايران را دربارة دو منظومه
(آذربرزيننامه و صاحبقراننامه) يادآور ميشويم تا از سنجش آن با هفتار طه ندا ،آشکار
هردد كه وي سخنان صفا را به تازي بازهردانده است:
الف) آذربرزیننامه :آذربرزين پسر فرامرز از دختر سور پادشاه كشمير بود (صفا:1333 ،
 :)315آذربرزين پسر فرامرز و دختر سور شاه كشمير ميباشد (ندا.)125 :1954 ،

ب) صاحبقراننامه :ديگر از حماسههاي ديني قديم ،منظومهاي است به نام
صاحبقراننامه در داستان سيدالشهدا حمزه بن عبدالمطّلب عم محمّد بن عبداهلل صلعم.
اين منظومه به سال  1073هجري به نظم درآمده و ناظم آن معلوم نيست (صفا:1333 ،
 :)379اين منظومه از سرور شهيدان حمزهبن عبدالمطلب عموي پيامبر -درود خدا بر وي
باد -سخن ميهويد .صاحبقراننامه در سال  1073مهي از سوي سرايندهاي ناشناس به
رشتة سخن درآمده است (ندا.)135 :1954 ،
در فصل پانزدهم نقد شاهنامه ،هنگام پرداختن به لغزشهاي جغرافيايي فردوسي
مينويسد:
شاهنامه تور را كه در شمال خاوري و سلم را كه در شمال باختري ايران
ميزيسته ،همسايه ميداند درحاليكه ميان هر دو جا ،مسافت بسياري
است .شايد سبب اين همسايه دانستن در داستان ،آن باشد كه سلم و تور
نمايندة دو ملّت هستند كه در جنگهاي بسياري در برابر ايرانيان
ايستادهاند .از اين روي ،شاهنامه ميان هر دو ،پيوند همسايگي برقرار نموده
است (ندا.)302 :1954 ،
اين نمونه را ميتوان در كتاب حماسة ملّي ايران نيز ديد:
اين كه تور كه در شمال و سلم كه در مغرب مسکن دارند ،با هم مانند
دو نفر همسايه ،آمد و شد ميكنند ،البتّه قابل فهم است براي اينكه اين دو
نفر ،نمايندة ملّتي هستند كه ايرانيان با آنها بيش از هر ملّتي در زدوخورد

بودهاند و تصوّر

ملّي اين دو نفر ،آنها را با هم مربوط ميكند (نولدكه:1379 ،

.)164

او در جاي ديگري از همين فصل مينويسد:
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از ميان ملّتهاي بسيار همروزهار با ايرانيان در روزهاري كه شاهنامه به
آن پرداخته است ،اين كتاب از همنشيني قهرمانان ايراني و توراني سخن
ميهويد .جز ايرانيان و تورانيان ،برجستهترين كساني كه در شاهنامه از
آنها ياد شده است ،روميان ،هندوان ،چينيها و تازيان ميباشند .هويا ميان
ايرانيان ،تورانيان و روميان پيوند نزديکي و خويشاوندي برپاست و تورانيان و
روميان عموزادهان ايرانيان ميباشند؛ چراكه ريشة همگي به فريدون باز
ميهردد .پادشاهان روم از فرزندان سلم (ندا.)286 -288 :1954 ،
طه ندا در اينجا به بازهرداني هفتار ملل و اقوام از كتاب حماسهسرايي در ايران
پرداخته است كه ميهويد:
اقوامي كه از ايشان در شاهنامه بيش از همه سخن رفته است ،هذشته از
ايرانيان ،تورانيان و روميان و هندوان و تازيانند .اين ملل جمله همسايگان
ايرانيان بودهاند  ...از ميان اين ملل ،پادشاهان توران و روم از بنياعمام
شاهان ايران بودند؛ كه نسل همه به فريدون ميرسيد بدين معني كه شاهان
روم از نسل سلم (صفا.)250 -252 :1333 ،
ناهفته نماند كه از نمونههاي ياد شده ،بهرههيري فراوان طه ندا از كتاب حماسهسرايي
در ايران به آساني دريافت ميشود .بر اين پايه ،شايد چندان بزر نمايي نباشد كه بگوييم:
چنانچه صفا حماسهسرايي در ايران را به نگارش در نياورده بود ،چهبسا ندا پژوهشهايي
دربارة شاهنامه را نمينوشت يا آنكه دستكم ،سخت كوتاهتر از اين ميبود.
هذشته از اينها نمونههاي فراواني را ميتوان يافت كه طه ندا خردههايي را كه
شاهنامهپژوهان پيش هامي چون نولدكه ،مول و براون و صفا و  ...بر فردوسي هرفته در
كتاب خود ميآورد بيآنكه پاسخ درخوري به آنها دهد حال آنكه سزاوار بود ،به هونهاي
هرچند كوتاه و درخور دريافت خوانندهان تازيزبان خويش آن خردههيريها را ارزيابي
كند.
یافتههاي نو
اينک به دومين دسته از ديدهاههاي طه ندا ميپردازيم .نگاههاي نوِ وي را ميتوان چهار
شاخه كرد :نخست ارزيابي باورهاي تذكرهنويسان كهن و پژوهشهران يکيدو سدة هذشته،
دوم يافتههايي تازه دربارة فردوسي و شاهنامه ،سوم دستهبنديهايي ساده ولي سنجيده
براي شاهنامه و چهارم پرسش و پاسخهايي كه در زمينههاي هوناهون ميباشد.
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ارزیابي باورهاي تذکرهنویسان کهن و پژوهشگران یکي-دو سدة گذشته
طه ندا هنگام رويارويي با باورهاي پيشهامان خويش از هذشتههاي دور تا روزهار خود
به ارزيابي آنها ميپردازد و ديدهاههايش را به نگارش در ميآورد .او باورهاي تذكرهنويسان
كهني چون دولتشاه ،حمداهلل و قاضي نوراهلل را دربارة فردوسي نسخته ميداند و سخنان
عروضي سمرقندي را سنجيدهتر از باورهاي آنان ميشمرد .هرچه بر ديدهاههاي وي نيز
خرده ميهيرد .اين هونه نقدهاي طه ندا را ميتوان در فصل نخستين و هنگام پرداختن به
تخلّص سراينده ،حال و روز اجتماعي سراينده ،رهسپار شدن فردوسي به غزنه ،چگونگي
پيوستن فردوسي به سلطان محمود و ديدهاه سلطان محمود دربارة فردوسي ديد.
از نقدهاي طه ندا بر هفتار پژوهشهران يکي-دو سدة هذشته ميتوان فصل هشتم را
يادآور شد كه وي اين ديدهاه پيشينياني چون اته ،نولدكه ،هورن و صفا كه «ابومنصور
محمّد بن احمد دقيقي بلخي از ايرانيان زرتشتيمذهب و از شعراي بزر اهل ساماني
است» (صفا )163 :1333 ،را به هونهاي هسترده ارزيابي كرده و نميپذيرد و باور دارد كه
دقيقي ،مسلمان ولي مسلماني سستباور و فرو رفته دركامراني و بادههساري و هناه بوده
كه باورهاي ديني ،وي را از هناهان باز نداشته است (ر.ک :ندا.)50 -54 :1954 ،
نمونة ديگر اين هونه نقدهاي طه ندا را ميتوان در فصل پانزدهم ديد كه اين ديدهاه
براون را كه شاهنامه نميتواند در كنار معلّقات تازي بايستد در هفتاري هسترده سالها
پيش از كساني چون مهدي ممتحن ،شگفتآور ميداند و مينويسد كه جايهاه شاهنامه
كمتر از ايلياد هومر نيست و در هفتاري هسترده به سنجش جنبههاي هوناهون كتاب هومر
و شاهنامة فردوسي ميپردازد (ر.ک :همان.)305 -312 :

یافتههایي تازه دربارة فردوسي و شاهنامه
ندا در ديدهاهي دهرهونه با باور بسياري مينويسد« :هنگامي كه اشکانيان (پارتها) بر
سر كار آمدند ،از آنجا كه مردماني جنگجو بودند ،به زنده كردن ميراث ايرانيان و
پشتيباني از آن نپرداختند بلکه برخالف چشمداشت ،همانند جانشينان اسکندر به فرهنگ
يوناني روي آوردند» (ندا .)78 :1954 ،شايد در نگاه نخست ،اين هفتة طه ندا چندان
پذيرفتني نباشد ولي سخن راست آن است كه اشکانيان بيش از ديگر شاهنشاهيهاي
ايراني دين ،زبان و ادبيّات يونانيان را ميپسنديده و با كردار خويش از آن پاسداري
ميكرده «در دربار شاهان اشکاني ،نمايشها و بازيهاي يوناني ،معمول و مخصوصا
مصنّفات اوريپيد يوناني جالب توجه بود» (پيرنيا و ديگران.)158 :1395،
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هذشته از اين ،شاهان اشکاني در زمينة مذهب نيز به يونانيان هرايش داشتند .آنچنان
كه «پرستش بعضي از ارباب و انوا يوناني ،جزو مذهب شاهان اشکاني هرديد» (همان.)157:
زبان و ادبيّات يوناني نيز در ميان نجيبزادهان پارتي ،فراهير بود پادشاهان اشکاني به زبان
و خط يوناني ،لقب الوهي اپيفانا (نامور) را براي اشک اول بر روي سکههاي خويش
مينگاشتند و شاهزادهان اين خاندان با ادب ّيات يونان ،آشنا بودند (همان).
با آنكه اثر تمدّن يونان بر فرهنگ اشکانيان چندان ژرف نبود ولي چه بسا در پي اين
پديده است كه پا از اشکانيان اثري از آنها بر جاي نماند حال آنكه با وجود تارا
اسکندر هنوز هم از روزهار هخامنشي ،نشانههايي بر جا است ،چه بسا همين هرايش
اشکانيان به فرهنگ يوناني ،ساسانيان را بيشتر بر آن داشته باشد كه نشاني از شاهنشاهي
اشکاني بر جاي ننهند آنچنان كه در روزهار فردوسي نيز آهاهي چنداني از آنان در دست
نبوده است:
چییو كوتییاه بیید شییاخ و هییم بيخشییان
ازيییییرا جییییز از نییییام نشیییینيدهام

نگويیییید جهانديییییده تاريخشییییان
نیییه در نامیییة خسیییروان ديییییدهام
(فردوسي)139/6 :1384،

وي در نمونهاي ديگر و هنگام پرداختن به پادشاهي ساسانيان مينويسد« :هفتار
شاهنامه دربارة خاندان ساسانيان ،جنبة تاريخي دارد هر چند كه اين جنبه در پارهاي از
داستانها مسلّم نيست» (ندا.)82 :1954 ،
پيشتر در جستاري به نام «شاهنامه ،شالودة تاريخ ايران كهن» براي دريافت اين كه تا
چه اندازه هفتههاي شاهنامه دربارة تاريخ ساسانيان پذيرفتني است ،به سه پديده
پرداختهام :نخست نام شاهان اين خاندان ،ديگر جانشين هر يک از ايشان و سرانجام دورة
پادشاهي هر كدام كه چند سال بوده است؛ و نشان دادهام كه دانستنيهاي تاريخي
شاهنامه ،چنان جايهاهي دارد كه سزاوار است ،كتابهاي تاريخي نگارشيافته دربارة
ايران پيش از اسالم بر پاية يادهار هرانسنگ فردوسي نقد و ارزشهذاري شوند (ر.ک.
كوهستانيان و ديگران1399 ،الف .)1-10 :البته بهتازهي زاهرس زند ( )1400نيز در كتاب
شاهنامه و پايان ساسانيان ،به هونهاي هسترده ،پيرامون ارزش تاريخي شاهنشاهي
ساسانيان در حماسة ملي ايران ،سخن هفتهاند.
او هنگام پرداختن به كيش ايرانيان مينويسد« :سخن فردوسي در چند جاي شاهنامه
هوياي آن است كه پادشاهان ايراني پيش از زرتشت ،خداپرست بودهاند؛ البتّه فردوسي در
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اين باره لغزيده است و بيهمان آنچنانكه پيشتر هفته شد ،ايرانيان كهن ،مشرک بوده و
به چندخدايي باور داشتهاند (ندا .)241 :1954 ،اهر واژههايي چون آفريننده ،ايزد ،پروردهار،
خدا ،خداوند ،دادار ،كردهار و يزدان را در شاهنامه جستوجو كنيم ،در مييابيم كه همواره
مفرد به كار رفتهاند:
)1
همییییه بنییییدهانيم و ايییییزد يکيسییییت

پرسیییتش جیییز او را سیییزاوار نيسیییت
(فردوسي)416/6 :1384،

)2
سیییر نامیییه كیییرد از جهیییاندار يیییاد
خداونیییید مییییاه و خداونیییید هییییور
بزرهیییي و نيیییکاختري زو شیییناس

خداونییییید پيیییییروزي و فیییییرّ و داد
خداونیییییید فییییییرّ و خداونیییییید زور
وزو دار تیییا زنیییده باشیییي سیییپاس
(همان)157/8 :1386،

)3
بیییه نیییام جهیییانآفرين يکخیییداي
مگر دست ارژنیگ بسیته چیو سینگ

كییه رسییتم نگردانیید از رخییش پییاي
نهیییاده بیییه هیییردن بیییرش پالهنیییگ
(همان)20/2 :1369،

)4
ز دادار نيکییییيدهش يییییاد كیییین

به پیيش كاانیدر مگیوي ايین سیخن
(همان)365 /8 :1386 ،

)5
چنییين هفییت كییاي روشیین كردهییار
تییییويي آفريننییییدة هییییور و مییییاه
جهیییان آفريیییدي بیییدين خرّمیییي
كسییي كییو جییز از تییو پرسییتد همییي

جهییییاندار و پيییییروز و پروردهییییار
هشیییییاينده و هیییییم نماينیییییدهراه
كییه از آسییمان نيسییت پيییدا زمییي
روان را بییییه دوزخ فرسییییتد همییییي
(همان)111 /7 :1386،

)6
بیییه فیییرّ و بیییه فرمیییان يیییزدان پیییاک

سرش را بیه هیرز انیدر آرم بیه خیاک
(همان)465/2 :1369،

سرودههاي ياد شده را دربارة يگانهپرستي ايرانيان ميتوان در دو دسته جاي داد:
نخست سروده هايي كه از زبان موبدان و پادشاهان و ديگر زرتشتيان روزهار ساساني آمده
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(شمارههاي  4 ،2 ،1و  )5و دستة ديگر ،سرودههايي است كه به پيش از پادشاهي
هشتاسپ و پيدايش زرتشت باز ميهردد (شمارههاي  3و  .)6همين سرودههاي
واپسيندسته است كه نشاندهندة لغزش فردوسي در يکتاپرست خواندن ايرانيان ميباشد؛
چراكه در آن روزهار هنوز زرتشت پيدا نشده بود.
اين پژوهشهر مصري دربارة پايان زندهاني زرتشت باور دارد كه «تورانيان پا از
دستيابي به بلخ ،پاي در آتشكده هذاشته و لهراسپ و زرتشت و هيربد را كشتند» (ندا،
 .)243 :1954وي پا از خواندن اين سرودههاي فردوسي:
شهنشاه لهراسپ را پيش بلخ
 ...و زآنجا به نوشآذر اندر شدند
ز خونشان فروزندهآذر بمرد

بکشتند و شد روز ما تار و تلخ
رد و هيربد را همه سر زدند
چنين بد كنش خوار نتوان شمرد
(فردوسي)184/5 :1375،

مينويسد« :فردوسي در اين جا واژة رد را براي زرتشت به كار برده كه به معني بيباک،
آزاده و دلآور است» (ندا.)243: 1954 ،
وي در جاي ديگري مينويسد« :از لغزشهاي تاريخي شاهنامه ،نصراني پنداشتن
اسکندر مقدوني است» (همان.)302 :
با آنكه اسکندر در سدة چهارم پيش از ميالد زاده شده ولي فردوسي «اسکندر را
مسيحي ميداند و پيش از حضرت عيسي از اسقف و سکوبا هفتوهو به ميان ميآورد»
(جنيدي.)59:1387 ،

سییکوبا بشسییتش بییه روشیین هییالب

پراكنیییید بییییر تیییینش كییییافور نییییاب
(فردوسي)123/6 :1384،

در جاهاي بسياري از داستان اسکندر در شاهنامه نمونههايي ديده ميشود كه هواهي
بر مسيحي پنداشتن اسکندر است:
درفشییییي پییییا پشییییت سییییاالر روم
همییییاي از بییییر خيییییزرانش قضییییيب

نوشیییته بیییر او سیییرخ و پيیییروزه بیییوم
نوشیییته بیییر او بیییر محیییبّ صیییليب
(همان)533/5:1375،

اسکندر هنگام بستن پيمان زناشويي با دختر كيد هندي
بفرمییود تییا هییر كییه بخییرد بدنیید
نشسییتند و او را بییه ايییين بخواسییت

بییییر آن لشییییکر روم موبیییید بدنیییید
بیییه رسیییم مسیییيحا و پيونییید راسیییت
(همان)28 /6 :1384،
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پا از رسيدن به اسپانيا
سیییکندر بفرمیییود تیییا جییییاثليق

بيییییییاورد عییییییراده و منجنيییییییق
(همان)54:

و آنهاه كه در پيشهاه قيدافه شاه اسپانيا به سر ميبرد
سکندر شنيد اين سیخن شیاد هشیت
بیییه دادار دارنیییده سیییوهند خیییورد
كییه بییا بییوم و بییا رسییت و فرزنیید تییو
نسیییازم جیییز از خیییوبي و راسیییتي

ز تيمییییار برهشییییتن آزاد هشییییت
بیییه ديییین مسیییيحا و هیییرد نبیییرد
بزرهیییان كیییه باشیییند پيونییید تیییو
نیییه انديشیییم از كیییژيّ و كاسیییتي
(همان)64:

و بار ديگر در كاخ قيدافه
چو قيدافه را ديد بر تخت هفت
به دين مسيحا به فرمان راست
به ابراي و دين و صليب بزر
به ذونار و شمّاس و روحالقدس
نبيند نه لشکر فرستم به جنگ

كه با راي تو مشتري باد جفت
به دارنده كو بر زبانم هواست
به جان و سر شهريار ستر
كزين پا مرا خاک در اندلا
نياميزم از هر دري نيز رنگ
(همان)69،

طه ندا در بررسي ارزشمندي به سنجش چندسوية شاهنامه و ايلياد ميپردازد و
سرمشق بسياري از پژوهشهران ميشود .او ويژهيهاي هر يک از دو كتاب ياد شده را
برميشمرد .براي نمونه ميهويد:
در ايلياد ،خدايان خود در پهنههاي جنگ و زندهي دستبهكار ميشوند
و هروهي از جنگجويان را در برابر هروهي ديگر ياري ميرسانند .شماري از
خدايان در كنار هر يک از دو هروه ،جاي ميهيرند كه در راستاي كمک و
ياري آن هروه ميكوشند تا به آنجا كه خدايان ،هاه خود كار نبرد را به
هردن ميهيرند ولي در شاهنامه نشاني از خدايان و چندهانگي آنها ديده
نميشود و روشن است كه نقشي هم در پيشآمدهاي داستانها و به ويژه
جنگها ندارند (ندا.)307 :1954 ،
آري اريا خداي ناسازهاري و دورويي ،آتشافروز جنگ تروا ميشود .آرتيما بادها را
رها مي كند تا ناوهان يونان بتواند راهي تروا شود .آفروديته كه پاريا او را زيباترين
ايزدبانوان بهشمار آورده جانب ترواييان را ميهيرد .آرس خداي جنگ نيز پشتيبان آنان
است .هرا و آتنه طرفدار يونانيان ميشوند .آپولون ،هکتور تروايي را كه از آژاكا زخم



238

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپي ،33بهار و تابستان 1401

خورده بود ،درمان ميكند (ناردو .)34-43 :1386،ونوس پروردهار عشق و زيبايي ،پاريا
برادر هکتور را از چنگال منالس ميربايد.

دستهبنديهایي ساده ولي سنجیده براي شاهنامه
در جاهاي هوناهون كتاب ندا ميتوان دستهبنديهايي ساده ولي سنجيده را براي
درونمايههاي شاهنامه يافت .نمونه را در فصل نهم براي شاهنامه چهار دستهبندي آورده
است .در نخستين بخشبندي شاهنامه را از ديدهاه سياسي داراي چهار پادشاهي
پيشداديان ،كيانيان ،اسکندر و جانشينان اشکاني وي و ساسانيان ،در دومين دستهبندي
شاهنامه را در پرتو دريچة درونمايهاي داراي سه بخش اساطيري ،پهلواني و تاريخي
ميداند و ويژهيهاي جداكنندة اين دورهها را برميشمرد.
طه ندا دربارة سومين بخشبندي شاهنامه مينويسد :از ديدهاه بنمايه و حقايق يا
اسطورههاي آميخته با شاهنامه نيز ميتوان اين كتاب را دستهبندي كرد :نخست دورة
سراسر اساطيري كه همان روزهار پيشداديان است .ديگر دورة اساطيري آميخته با تاريخ
كه همان روزهار كيانيان است و سوم دورة تاريخي آميخته با اسطوره كه همان روزهار
ساسانيان است.
وي چهارمين دستهبندي را بر پاية دهرهوني طبيعي زندهي انساني ميداند كه پلّههاي
جامعة بشري را نمايش ميدهد .نخست دورة طبيعي يا آغازين كه آدمي آفريده شد و در
پي آن برآمد كه محيط را به سود خويش رام كند .دوم دورة درهيري كه مردم براي استوار
كردن چيرهي خود بر ديگران و فراهم آوردن زندهي بهتر ،درهير شدند كه شاهنامه به
بهترين هونه اين دوره از دورههاي جوامع بشري را نشان ميدهد .سوم دورة آرامش و
تمدّن كه پا از پايان پذيرفتن درهيري به پيدايش تمدّن انجاميد (ر.ک :ندا-88 :1954 ،
.)58

از چهار دستهبندي ياد شده كه طه ندا افزون بر شصت سال پيش ،شاهنامه را در
چارچوب آن جاي داده ،امروزه تنها دو نمونة نخستين را ميتوان در شاهنامهپژوهيها ديد
(ر.ک :صفا206 -214 :1333 ،؛ رستگار فسايي .)17 -20 :1390 ،دو هونة ديگر و بهويژه
واپسيننمونه هنوز هم نو به شمار ميآيد و نگاه جامعهشناسانة طه ندا ستودني است.
همچنين ندا در آغاز فصل يازدهم به هونهاي فشرده ،دستهبندي چندهانهاي را درباررة
پيکارهاي شاهنامه بر پاية زمان ،جا ،انگيزه و مردمان درهير در دو سوي ،پرداخته است.
وي پيکارهاي شاهنامه را در دو دسته جاي داده:
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 )1جنگهاي اسطورهاي كه ريشه در درهيري پسران فريدون دارد و پا از مر آنان،
هسترة درهيري بيشتر ميشود و به ميان تودة مردم ميكشد .اين پيکارها بيشتر در خاور
و شمال خاوري ايران در ميان ايرانيان و تورانيان روي ميدهد.
 )2جنگهاي تاريخي كه بيشتر ريشه در برتريجويي ،هرايش به چيرهي ،افزايش
درآمد شاهنشاهي و فراهير كردن ديدهاهها دارد .اين پيکارها بيشتر در باختر و شمال
باختري ايران در ميان ايرانيان و روميان يا ايرانيان و تازيان روي ميدهد.
ندا در فصل ياد شده ،افزون بر اين دستهبندي ،پيکارهاي شاهنامه را به دو هونة جنگ
فردي يا تنبهتن يا زورآزمايي و جنگ هروهي بخش كرده است (ندا.)149 :1954 ،
پرسش و پاسخ در زمینههاي گوناگون
از ديگر تالشهاي نوِ طه ندا ميتوان پرسش و پاسخهايي را يادآور شد كه در
زمينههاي هوناهون ميباشد .اينک براي پرهيز از به درازا كشيدن سخن ،نمونههايي از اين
پرسشها را يادآور ميشويم كه پاسخ آنها در نوشتههاي ندا آمده است:
 فصل نخست :اهر سراينده توانهر نبوده پا چگونه هدية سلطان را هر
اندازه كه بوده باشد نپذيرفته است (ندا.)12 :1954 ،
 فصل سوم :از آنجا كه كتاب ياد شده (خداينامه) تا پايان پادشاهي
خسروپرويز بود ،پا فرجام كار ساسانيان از كجا بر آن افزوده شده (همان.)27 :
 فصل دوازدهم :چرا پادشاهان در انديشة پديد آوردن ساختار درست و
پايداري براي جانشين پادشاه نبودهاند بهويژه در روزهار ساسانيان كه همة
جنبههاي زندهي ،ساختارهايي سنجيده و فرمانهايي داشت كه مردم
نميتوانستند از آن سرپيچي كنند (همان.)180 :
 فصل دوازدهم :چرا شاهنامه ،آكنده از هونههاي زندهاني پر از ناز و نعمت و
زراندوزي است كه پادشاهان ايران در روزهاران هوناهون در آن ،فرو رفتهاند
(همان.)201:

 فصل چهاردهم :چرا زرتشت اين واژة كهن (ديو) را كنار نهاده و بهتر ديده
كه هنگام پرداختن به خدا به جاي ديو ،واژة اهورمزدا را به كار برد (همان.)248 :
 فصل چهاردهم :داستان آتش چيست و چرا زرتشتيان آن را بزر
ميدارند (همان.)258 :
در پايان اين هفتار بايد يادآور شد كه شايد برخي از خوانندهان فارسيزبان در نو به
شمار آوردن نمونههاي پيشين با ما همداستان نباشند و آنچه نگاه نوِ طه ندا خوانده شده
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برايشان تازهي نداشته باشد ولي نبايد فراموش كرد كه ندا نزديک به هفتاد سال پيش
چنين ديدهاههايي داشته است و چهبسا ما با آن ديدهاهها در شاهنامهپژوهيهايي آشنا
شده باشيم كه پا از كتاب ندا به نگارش درآمدهاند .همچنين نبايد از ياد برد كه طه ندا
پژوهشهايي دربارة شاهنامه را براي تازيزباناني نوشته كه آهاهيهاي چنداني دربارة
فردوسي و شاهكار وي نداشتهاند از همين روست كه هزيدة داستانهايي چون زال و رودابه،
جنگ رستم در مازندران ،غمنامة رستم و سهراب ،داستان بيژن و منيژه ،نبرد دوازدهرخ و
هشودن روييندژ و  ...را آورده است.
لغزشهاي ندا در شاهنامهپژوهي
به هفتة سعيد نفيسي «خاورشناسان هر چه در زبان فارسي كار كرده و در آن فرو رفته
باشند ،باز از پي بردن به زيباييهاي لفظي و معنوي آن عاجزند» (نولدكه .)18 :1379 ،هاه
هسترة ناتواني آنان از اين هم فراتر رفته و هرفتار لغزش ميشوند .طه ندا نيز با همة دانش
و سختگي خويش در شاهنامه پژوهي از لغزش به دور نمانده است .در يک دستهبندي
فراهير ،لغزشهاي طه ندا را ميتوان دو هونه دانست .نخست آنهاه كه ديدهاهي ناپخته
دربارة درونماية شاهنامه و آفريدهار آن دارد و دوم برداشتهاي نادرست او در
شاهنامهخواني كه نتوانسته است خواست سراينده را دريابد.
چند دیدگاه نسخته دربارة شاهنامه و فردوسي

 فردوسي  25سال از زندهاني خودش را پيوسته در رند به سر برده تا شاهنامه را به
فرجام رساند و با پاداش آن ،جهاز دخترش را فراهم آورد (ندا .)10 :1954 ،اينكه انگيزة
فردوسي در پايان بخشيدن به شاهنامه ،چنين خرد و ناچيز دانسته شود ،پذيرفتني
نيست .چگونه است كه مردي توانهر و صاحب شوكت نتواند ،جهاز تنها دختر خودرا
فراهم كند تا ناچار بيست و پند سال ،شاهنامه بسرايد به اميد اينكه صلهاي از آن عائد
شود و آن را صرف جهاز دختر سازد وانگهي دختر را در جواني ،شوهر دهند نه در
هنگام پيري و كدام پدر است كه ثروت موجود را براي عزيزترين كا خويش ،خر نکند
و صلهاي موهوم و محتمل را كه بيست و پند يا سي سال بعد بهدست ميآيد ،جهيز
دختر كند
اهر فردوسي قصد داشت براي جهيز دختر يا هر مصرف ديگري از راه شاعري ،مال
فراهم كند ،اصوالً نبايد نامي از شاهنامه ميبرد؛ زيرا كااليي نبود كه باب بازار زمان باشد.
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روزهار ،روزهار غلبة تازيان و تركان بود .فردوسي سرودن آن را نه براي مال بلكه براي
ايجاد جنبشي در قوم ايراني وجهة همّت خويش قرار داد (رجايي بخارايي.)261:1346،
 پاسدار او كسي جز ابومنصور بن محمَد نبود (ندا .)11 :1954،لزوماً چنان نيست كه
سرنامههاي هوناهوني كه امروزه در جايجاي شاهنامه ديده ميشود ،با آنچه در
انديشة فردوسي ميهذشته ،همسان باشد .پا سنجيده نيست كه تنها با نگريستن به
عناوين شاهنامه بهسادهي ،نام آن پاسدار فردوسي در هنگام آغاز سرايش ،ابومنصور
محمّد بن عبدالرّزّاق قلمداد شود .نويسندة كتاب سرايندة كاخ نظم بلند ،در هفتاري
هسترده ،آن پاسدار فردوسي را نه ابومنصور بلکه پسر بزرهش منصور ميداند
(ر.ک.سيدي.)44-77 :1371 ،

پيشينة فرهنگي و ايران دوستي خانوادهي منصور بن ابي منصور (به فرمودة
فردوسي از هوهر پهلوان بودن) ميتواند ،وي را با شور فراوان ،پاسدار كسي كرده باشد
كه جانش سخن را برهراييده و بر آن شده تا نامة شهريار را كه پدر فرهنگدوست
منصور به سال سيصد و چهل و شش هردآورده به سرايش درآورد .پا امروزه ديگر
روشن است كه آن ياور فردوسي نه ابومنصور بلكه پسر بزر ترش منصوربن ابومنصور
محمَدبن عبدالرّزّاق طوسي بوده كه «در جواني تن و جان پر دردش در زندان انيرانيان
از جهان بگسست و روان فرخنده را به روان نياكان پيوست» (جنيدي.)469 :1387،
 ندا از چهارمقاله چنين دريافت كرده است كه «سراينده كتابش را بر ميدارد و روي
به سوي سلطان غزنه ميآورد و آن را به خواجة بزر احمدبن حسن ميدهد.
ميمندي آن را ميپذيرد و به سلطان ميرساند» (ندا .)15 :1954،اهر چهارمقاله را
بنگريم درخواهيم يافت كه طه ندا در برداشت از آن ،اندكي لغزيده است« :فردوسي،
بودلف را برهرفت و روي به حضرت نهاد به غزنين و به پايمردي خواجة بزر  ،احمد
حسن كاتب ،عرضه كرد و قبول افتاد» (نظامي عروضي .)65:1385،طه ندا ميهويد كه
فردوسي ،شاهنامه را به ميمندي ميدهد و خواجه آن را ميپذيرد حال آنكه خواست
عروضي از قبول افتادن پذيرش آن از سوي ميمندي نبوده است بلکه پايمردي اين
كار را احمدبن حسن به هردن هرفته بود .البتّه اينكه ميمندي از در دوستي با
فردوسي ،پيش آمده نيز چندان پذيرفتني نيست و «در مقدّمة اوسط شاهنامه
ميخوانيم :حسن ميمندي كه وزير سلطان بود با فردوسي حسد ميورزيد» (آيدنلو،
.)404 :1398



242

پژوهشنامۀ ادب حماسي ،سال هجدهم ،شماره اول ،پیاپي ،33بهار و تابستان 1401

خداي نامه در روزهار يزدهرد سوم به فرمان وي و به دست دهقاني دانا به نام
دانشور نوشته شده است (ندا .)27 :1954،اين پندار كه نام دهقان هردآورندة
خداينامه ،دانشور بوده ،ريشه در مقدّمة بايسنقري دارد كه ميهويد« :يزدجرد
شهريار دانشور دهقان را كه از جملة اكابر مداين بود و شجاعت و حکمت با هم جمع
داشت ،بفرمود تا آن تواريخ را فهرستي نهاده» (فردوسي.)10:1350،
نگارندة حماسهسرايي در ايران ،باور دارد كه «در تصوّر دهقاني به نام دانشور،
نميتوانيم با نويسندهان مقدّمة بايسنقري همداستان باشيم زيرا به چنين نامي در عهد
پيش از اسالم و دورة اسالمي ،هيچهاه مصادف نشدهايم» (صفا .)61:1333،طه ندا نيز بر
پاية اين مقدّمه ،نام هردآورندة خداينامه را به نادرستي ،دانشور آورده است.

 اهرچه فردوسي با هنجاندن همان هزار بيت دقيقي در شاهنامه به وي نيکي نمود و
تالش او را تباه نکرد ولي با سست و ناتندرست دانستن سرودههاي دقيقي ،نيکي
خويش را بر باد داد .فردوسي انديشيد كه در پي شيوة ناپسند سرايندهي دقيقي ،هنر
پيشآهنگ خويش را ناروا بداند آنچنانكه پيشتر منش وي را نيز ناشايست دانسته
بود (ندا .)54 -55 :1954،اهر فردوسي به بدهويي از دقيقي پرداخته و ميهويد:
جیییوانيش را خیییوي بییید يیییار بیییود
بییدان خییوي بیید جییان شییيرين بییداد

همهسیییاله بیییا بییید بیییه پيگیییار بیییود
نبییود از جهییان دلییش يییک روز شییاد
(فردوسي)13 /1 :1366،

هزافه نگفته است .بهترين هواه بر باور فردوسي ،كشته شدن دقيقي به دست يکي از
بندهانش ميباشد:
يکايیییک از او بخیییت برهشیییته شییید

بییه دسییت يکییي بنییده بركشییته شیید
( همان)

نه تنها فردوسي از در كينهتوزي با دقيقي در نيامده ،بلكه آرزوي آمرزش و افزايش
جاه وي را نيز از پروردهار خواستار ميشود:
الهیییییي عفیییییو كییییین هنیییییاه ورا

بيفیییییزاي در حشیییییر جیییییاه ورا
(همان)

 رويدادهاي شاهنامه در اين دو دوره (پيشداديان و كيانيان) به زنجيري پيوسته
ميماند كه مرز آشکاري ندارند (ندا .)60 :1954،يکي از ايرانشناسان سرشناس كشور چک
و اسلواكي دربارة اين دو دورة شاهنامه باور دارد كه «نخستين پادشاهان اساطيري و
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افسانهاي (پيشداديان) متعلّق به سازمان ابتدايي جامعة هند و ايراني هستند ولي
ال ايراني دانست؛ اين دوره با برپا شدن رژيم
كيانيان را بايد از يک دورة بعدي و كام ً
پادشاهي در ميان آريانژاداني كه به خاور ايران كوچ كردهاند ،در سدة نهم پيش از ميالد
آغاز و با برآمدن زرتشت ،پايان مييابد» (ريپکا و ديگران.)230 :1385،

 آنهاه كه ندا از ديدهاه سياسي به دستهبندي تاريخي شاهنامه ميپردازد ،پا از
پيشداديان و كيانيان سومين دوره را از آن اسکندر و جانشينان اشکاني وي ميداند و
ميهويد دورة ياد شده را روزهار اسکندري يا اشکاني مينامند (ر.ک :ندا .)78 :1954،جانشين
اسکندر قلمداد كردن اشکانيان و نامهذاري دورهاي از تاريخ ايران به نام دورة اسکندري يا
اشکاني سنجيده نيست .چندي پا از فروپاشي هخامنشيان به دست اسکندر ،سلوكيان
 80سال بر ايران فرمانروا بودند (پيرنيا و ديگران )133 :1395،تا آنكه در سال  250قبل از
ميالد اشکانيان ،جانشينان اسکندر را شکست داده و پادشاهي ايران را بهدست هرفتند
(هيرشمن247:1395،؛ پير نيا و ديگران.)135:1395،

فردوسي نيز دورة اسکندري و دورة اشکاني را يکي ندانسته است .سرايندة شاهنامه باور
دارد كه پا از روزهار اسکندر ،هاه اشکانيان فرا ميرسد كه ( 200سال ) حکومت پراكنده
و ملوکالطوايفي داشتهاند و نخستين پادشاهشان اشک بود.
كنییییون اي سییییراينده فرتییییوتمرد!
...پیییا از روزهیییار سیییکندر جهیییان
...بزرهیییان كیییه از تخیییم آرش بدنییید
بییه هيتییي بییه هییر هوشییهاي بییر يکییي
چیییو بیییر تختشیییان شیییاد بنشیییاندند
از ايیین هونییه بگذشییت سییالي دويسییت
...نخسیییت اشیییک بیییود از نیییژاد قبیییاد

سیییوي هیییاه اشیییکانيان بیییاز هیییرد
چییه هويیید ك یه را بییود تخییت مهییان
دليیییر و سبکسیییار و سیییركش بدنییید
هرفتییییه ز هییییر كشییییوري انییییدكي
ملیییییوک طوايیییییف هميخواندنییییید
تو هفتي كیه انیدر زمیين شیاه نيسیت
دهیییییر هردشیییییاپور خسیییییرونژاد
(فردوسي)138 /6 :1384،

 بر پاية يک ديدهاه ،سراينده در سال  354و بر پاية ديدهاهي ديگر در سال 370
مهي سرودن شاهنامه را آغاز كرد .ما در ميان اين دو تاريخ ،سال  362مهي را برهزيديم
(ندا .)101:1954،اينكه از روش آماري هرفتن ميانگين در شناخت سال آغاز سرايش
شاهنامه ،بهره هرفته شود ،چندان سنجيده نيست .اكنون بايد ديد كه سال آغاز سرودن
شاهنامه كدام است يکي از پژوهشهران روزهار ما بر آن است كه «تاريخ اين واقعه ،يعني
شرو به نظم شاهنامه ،صريحا معلوم نيست» (صفا. ،1382 ،ا .)118 ،وي با بهرههيري از
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نشانههاي آمده در شاهنامه و سنجش آن با رخدادهاي تاريخي ،آغاز كار را سال سيصد و
هفتاد تا سيصد و هفتاد و يک مهي دانسته است (همان) .براي دريافت بهتر سال آغاز
سرودن شاهنامه ،بايد ديگربار ،سراغ آن را هرفت و داستان پادشاهي هشتاسپ را خواند:
میین ايیین نامییه فییرّخ هییرفتم بییه فییال
نديیییییدم سیییییرافراز بخشیییییندهيي
...سییخن را نگهداشییتم سییال بيسییت
ابوالقاسیییییم آن شیییییهريار جهیییییان
 ...بيامییید نشسیییت از بیییر تخیییت داد

همییي رنیید بییردم بییه بسییيار سییال
بیییه هیییاه كيیییان بیییر درخشیییندهيي
بییدان تییا سییزاوار ايیین رنیید كيسییت ،
كیییزو تیییازه شییید تیییا شاهنشیییهان
جهییاندار چییون او كییه دارد بییه يییاد
(فردوسي)176-177/5 :1375،

از اين سرودهها دريافت ميشود ،نخست آنكه سراينده با آنكه سالهاي بسياري را بر
سر سرودن شاهنامه با رند سپري كرده ولي هنوز پادشاهي سرافراز و بخشنده نديده بود
تا آن را به نام وي كند .ديگر آنكه محمود ،بيست سال ،پا از آغاز كار شاهنامه به تا و
تخت رسيده است .از آن جا كه به هواه تاريخ ،زمان آغاز پادشاهي سلطان محمود،
ذيالقعدة سيصد و هشتاد و نه ميباشد (هرديزي ،)182:1363 ،پا فردوسي از سال سيصد
و شصت و نه در چهلسالگي خويش سرودن شاهنامه را آغاز كرده است.

« روشن است كه فردوسي ،سخن آنان (راويان) را بيواسطه نياورده؛ چرا كه همواره از
منابع نوشتاري نقل كرده است و نه شنيداري» (ندا .)109 :1954،باور طه ندا دربارة ديدار
فردوسي با اين راويان ،سنجيده نيست او مينويسد كه چون فردوسي«همواره از منابع
نوشتاري و نه شنيداري ،نقل كرده است» (ندا ،)109 : 1954،پا بيواسطه ،شنوندة هفتار
اين راويان نبوده.
هرچه بيشتر برآنند كه شاهنامه ،يکسره بر پاية منابع مکتوب سروده شده ولي سزاوار
است كه «بحث دربارة م خذ شاهنامه يا هر موضو ادبي ديگر بايد در چارچوب مستندات
و قراين مستخر از شاهنامه و منابع جانبي ديگر انجام بگيرد» ( مهراد .)38 :1400،پا
هنگامي كه خود شاهنامه را بررسي كنيم ،در مييابيم ،هرچه اين كتاب بيشتر بر پاية
منابع مکتوب ،سروده شده ولي هاه بر بنياد روايتهاي شفاهي مردمي ميباشد.
دستكم ماهوي (شاهوي) و شادان از هردآورندهان شاهنامة ابومنصوري -نگاشته به
سال  – 346همروزهار با فردوسي و از همشهريان وي يا شهرهاي پيرامون او چون نيشابور
ميباشند چه بسا ماخ نيز در شمار آن نگارندهان جاي هيرد كه نامش به تا تصحيف شده
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است ،پا ديدار سراينده با همروزهاران خويش و شنيدن هفتار آنان در سرايش شاهنامه،
پديدة دور از انتظاري نيست .اهر سراغ شاهنامه و هفتار فردوسي را بگيريم ،شايد به اين
نتيجه برسيم كه فردوسي با شاهوي و شادان و آزادسرو ديدار نداشته ولي سراينده ،ماخ را
ديده و پاسخ پرسشهايش را از او شنيده است:
يکییییي پيییییر بیییید مرزبییییان هییییري
جهانديییییدهيي نییییام او بییییود مییییاخ
بپرستتیدمش تییا چییه داري بییه يییاد
چنییين هفییت پيییر خراسییان كییه شییاه

پسییییینديده و ديیییییده از هیییییر دري،
سییخندان و بییا فییر و بییا يییال و شییاخ!
ز هرمییز كییه بنشسییت بییر تخییت داد
چیییو بنشسیییت بیییر نیییامور پيشیییگاه
(فردوسي)466/7 :1386،

 فريدون پادشاهي را پذيرفت و به پيکار با ضحّاک پرداخت و پا از او رسم ًا به
پادشاهي رسيد .روز بر تخت نشستن فريدون ،نخستين روز مهر ماه است كه جشن بزرهي
بر پا ميشود .اين روز از جشن هاي ايرانيان است كه آن را مهرهان ميخوانند (ندا:1954،
 .)146مهرهان روز نخست ماه مهر نيست .اهر كتابهاي پيشينيان را بنگريم ،در مييابيم
كه اين جشن ،روز شانزدهم ماه مهر آغاز ميشود.
نگارندة التفهيم بر آن است كه «مهرهان شانزدهم روز است از مهرماه و نامش مهر»
(رضي .)533 :1382 ،چون در اين روز ،نام ماه و روز يکي ميشده است ،آن را جشن
ميهرفتهاند .نگارندة زيناالخبار در اين باره ميآورد« :اين روز مهرهان باشد و نام روز و نام
ماه متّفقند» (هرديزي.)244 :1363،
از هفتار هذشتگان درمييابيم كه «اندر اين روز آفريدون ظفر يافت بر بيوراسب جادو
آنكه معروف است به ضحَاک و به كوه دماوند بازداشت» ( رضي .)533 :1382 ،اين جشن،
ششروز به درازا مي كشيده است كه روز آغاز آن (شانزدهم مهر) مهرهان عامّه يا كوچک و
روز پاياني (بيست و يکم مهر) مهرهان خاصَه يا بزر خوانده شده است (ر.ک :تبريزي،
.)1121 :1341

 شاهنامه هر آن كا از شاهان ،فرمانروايان و پهلوانان ايراني را كه نام برده،
نيرومند ،زيبا و خوشخو دانسته است (ندا .)284 :1954،اهر طه ندا ميهفت :شاهنامه بيشتر
شاهان ،فرمان روايان و پهلوانان ايراني را كه نام برده ،نيرومند ،زيبا و خوشخو دانسته
است ،هفتار او درست بود ولي فردوسي برخي از شاهان و فرمانروايان و پهلوانان ايراني
چون كيكاووس ،طوس ،رهّام و هرهين و  ...را نکوهش ميكند و ويژهيهاي ناپسندشان را
برميشمرد .او كيكاووس را خودكامه ميداند:
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بییییییدو داد پییییییا نامورنامییییییه را

پيییییییام جهییییییاندار خودكامییییییه را
(فردوسي)52 /2 :1369،

و طوس نکوهيدهترين فرمانده ايراني شاهنامه است:
بییدو هفییت هییودرز كییه اي كمخییرد
...تیییو نیییوذر نیییژادي نیییه بيگانیییهاي

تییییو را بخییییرد از مردمییییان نشییییمرد
پییییدر تيییییز بییییود و تییییو ديوانییییهاي
(همان)461 :

دمییییان طییییوس نییییامرد ناهوشییییيار
...بیید آمیید بییه هودرزيییان بییر ز طییوس
...به هيتیي نباشید كیم از طیوس كیا
ن یه در سییرش مغییز و نییه در تیینش ر

چرا برد لشکر به سوي حصار
كه نفرين بر او باد و بر پيل و كوس
درست از در پايوندست و با
چه طوس فرومايه پيشم چه سگ
(همان)107 /3 :1371،

و از پهلوانان رهّام را ترسو و هرهين را بدانديش ،شوريده ،بدكار بيوفا و جفاپيشه
ميخواند:
چییو رهّییام هشییت از كشییاني سییتوه
 ...تهمتن برآشیفت و بیا طیوس هفیت

بپيچيیید ازو روي و شیید سییوي كییوه
كیه رهّیام را جیام بیاده سیت جفییت
(همان)182:

بدانییديش هییرهين شییوريده كییيش
...دلیییییش را بپيچيییییید اهرمنیییییا
...نگییر تییا چییه بیید سییاخت آن بيوفییا

ز يک سوي بيشیه درآمید بیه پیيش،
بییید انیییداختن سیییاخت بیییا بيژنیییا
مییر او را چییه پییيش آوريیید از جفییا
(همان)312-313 /3 :1371،

(فردوسي) تالش ميكند كه با انگيزههاي جانبداري از زبان مادري و نشان دادن
توانايي خود در فارسيهويي ،سراسر منظومهاش را از واژهان تازي بزدايد ولي به چنين
خواستهاي دست نمييابد (ندا .)297 :1954،اين باور كه پيش از طه ندا نيز برخي بدان
پرداختهاند ،عاميانه و نسخته است« .در يکي از روايات ،شرط بين محمود و فردوسي براي
سرودن شاهنامه و طبع ًا دريافت پاداش محمود ،اين است كه فردوسي هيچ واژة عربي در
شاهنامه به كار نبرده باشد .اين پندار هنوز هم در ميان عدهاي رايد است» (آيدنلو:1388 ،
.)71

اين كه فردوسي در پي پاس داري از زبان مادري خود بوده ،سخني سنجيده است ولي
اهر در پي نشان دادن توانايي خويش در فارسيهويي بود ،اين انگيزة خود را در شاهنامه بر
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زبان ميآورد .بيهمان «از مطالعة ساير اشعار آن دوره به خوبي معلوم ميشود كه فردوسي
عمد ًا تا آنجا كه ميتوانسته كهنترين شيوة كالم را برهزيده است» (براون)211 :1342 ،
ولي چنان نيست كه فردوسي در پرهيز از واژهان تازي سختهيري فراوان نموده تا توانايي
خود را در فارسيهويي نشان دهد؛ چراكه در شاهنامه مفردات سادهاي چون سنان ،ركيب،
عنان ،غم ،قطره ،هزيمت ،جوشن ،سالح ،منادي ،قلب ،نعره ،مريخ ،نظاره ،ثريا ،نبات،
حصار ،سحاب ،عقاب ،برهان ،فلک ،حمله ،مبتال ،در  ،صفّ ،ميمنه ،جاثليق ،صليب و ...
ديده ميشود (صفا )282 :1333،كه در ميان مردم روزهار فردوسي كاربرد داشتهاند و اين
هوياي دور نشدن چندان سراينده از زبان فراهير در روزهار وي ميباشد.
شمار واژههاي تازي شاهنامه را بر پاية دستنوشتههاي كهن نزديک به ششصد و
چهل و دو دانستهاند (ر.ک :خالقي مطلق )374 :1381 ،ولي اهر درست بررسي شود ،اين شمار
ب سيار فراتر از اين است؛ چرا كه تنها در داستان دو هزار و پانصد بيتي دوازدهرخ نزديک به
ششصد بيت داراي واژههاي تازي ديده ميشود .ناهفته نماند كه بسياري از آن واژهها
ريشة فارسي داشته و تازيان هنگام پذيرش آنها دهرهونشان كردهاند.

 يکي از رويدادهايي كه پيشآمدهاي آن در داستان ،سنجيده به نظر نميرسد ،اين
است كه رستم براي خونخواهي سياوش به توران لشکر ميكشد؛ بر سرزمين تورانيان
چيره ميشود و هفت سال بر آنجا فرمانروايي ميكند ولي پا از آن بيهيچ انگيزة
روشني باز ميهردد و آن سرزمين را رها ميكند .هويي كه بر آنجا دست نيافته و
مردمانش را شکست نداده است (ندا .)302 :1954 ،پيشتر در نوشتاري به نام «فرّة رستم»
هفته ام كه تهمتن ،دست كم پند انگيزه براي رها كردن تخت پادشاهي داشته است
(ر.ک:.كوهستانيان1399 ،ب.)12-16 :

 شاهنامه در روند رويدادهاي روزهار اسکندر آنچنان از مصر و اندلا سخن
ميهويد ،هويي كه اين دو سرزمين در كنار يکديگر هستند و نشاني از دوري در ميانشان
ديده نميشود (ندا .)303 :1954،اسکندر يک سال در مصر به سر ميبرد .نامهاي به قيدافه
شاه اندلا مي نويسد و پا از دريافت پاسخ تند و تيز قيدافه ،به سرزمين او لشکر
ميكشد و يک ماهه راه را نه آهسته كه پويان ميپيمايد تا نه به ميان ،اندلا كه به مرز
آن سرزمين برسد:
همییي رانیید يییک مییاه پويییان بییه راه

بیییه رنییید آمییید از راه شیییاه و سیییپاه
(فردوسي)100 /6 :1384،
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روشن نيست كه چرا طه ندا با وجود اين يکماهه راهي كه لشکر پوينده از ديار
نويسنده تا مرز اندلا پيموده ،هنوز هم باور دارد كه فردوسي اين همه دوري ميان دو
كشور را ناديده هرفته است .شايد ريشة اين باور طه ندا به باآورد هفتار ديگران و نديدن
بيت ياد شده در شاهنامه باز هردد.

 طه ندا شاهنامه را هرفتار استطرادهايي درازدامن مي داند كه پيوستگي موضوعي را
از ميان ميبرد و در بخشهاي هوناهون آن هسست پديدار ميكند .اين پژوهشهر مصري
بر آن است كه سراينده هاه موضو را به فراموشي ميسپارد و قبل از پرداختن به پيش و
پا آن موضو  ،پيوسته از خود ،عاطفه و انديشههايش ميهويد .چنين استطرادهايي است
كه در شاهنامه ،آزردهي و خستگي به بار ميآورد و منظومه را بيهيچ انگيزهاي با به
درازا ميكشاند» (ندا .) 312:1954،پيشتر در نوشتهاي ديگر از چيستي استطراد ،سخن
هفته و آوردهايم كه فردوسي از كاربرد استطراد ،در پي پرداختن به فلسفة زندهي و پاسخ
دادن به پرسشهاي آدمي دربارة زندهاني و اندرزهويي بوده است .هذشته از اين ،هريزهاي
سخن فردوسي ،كوتاه است و هرهز به بيسرانجامي داستانها نميانجامد .همچنين،
بالغيون كهن استطراد را نه كاستي سخن بلكه در شمار آرايههاي ادبي آوردهاند
(ر.ک.كوهستانيان و ديگران.)210-214 :1395 ،

چند برداش نادرس از شاهنامه
هاه طه ندا نتوانسته است خواست فردوسي را به درستي دريابد .اين برداشتهاي
نادرست دو دسته است يکي لغزشهاي طه ندا در شاهنامهخواني و ديگري لغزشهايي كه
ريشه در نگريستن به برهردان بنداري دارد به هونهاي كه اهر ندا باز هم سراغ خود
شاهنامه را ميهرفت ،پيام درست را در مييافت.
لغزشهاي طه ندا در شاهنامهخواني

 تهمتن شب و روز پيش ميرفت تا آنكه به كوه اسپروز رسيد جايي كه كيكاووس
در آن زنداني بود (ندا .)65 :1954 ،اهرچه كيكاووس به كوه اسپروز لشکر كشيد و در آنجا از
ديوان به او بد رسيد:
نياسیییود تيیییره شیییب و پیییاک روز
بییدانجا كییه كییاووس لشییکر كشییيد

هميرانیید تیییا پییيش كیییوه اسیییپروز
ز ديیییوان جیییادو بیییرو بییید رسیییيد
(فردوسي)37 /2 :1369 ،
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ولي كاووس در شهري زنداني بود؛ شهري كه فردوسي چندان روشن از آن و نامش
سخن نگفته ،شايد در نزديکي همان كوه اسپروز بوده است:
تهمیییییییتن ز اوالد پرسیییییییيد راه
چیییو بشییینيد ازو تيیییز بنهیییاد روي

بییه شییهري كجییا بییود كییاووس شییاه
پيییییاده دوان پییییيش او راه جییییوي
(همان)39 :

 افراسياب سفارش نمود كه چون دو لشکر به يکديگر رسيدند ،ميان سهراب و
رستم جدايي اندازند تا هنگام ديدار ،پسر پدرش را نشناسد و اين چنين افراسياب از بخت
خويش بهرهمند شود؛ چراكه يکي از اين دو ديگري را ميكشد يا هر دو كشته ميشوند
(ندا .)71 :1954،البتَه افراسياب بدان اميد دل بسته بود كه رستم به دست سهراب كشته
شود:
پیییدر را نبايییید كیییه دانییید پسیییر
...مگییر كییان دلآور هییو سییالخورد

كییه بنییدد بییدان مهییر جییان و ههییر
شییود كشییته بییر دسییت ايیین شییيرمرد
(فردوسي)128/2 :1369،

و پا از آن كه ايران بيپهلوان شد ،كار سهراب را يکسره كنند:
وزان پییییا بسییییازيم سییییهراب را

ببنیییديم يیییک شیییب بیییرو خیییواب را
(همان)129:

 ندا در هشودن روييندژ دربارة ارجاسپ ميهويد «دو خواهر و دو دختر و همسرش
به بردهي درآمدند» (ندا .)75 :1954،البتّه فردوسي اين بردهان را خواهران ،دختران و مادر
ارجاسپ ميداند:
ز پوشییییيدهرويان ارجاسییییپ پییییند
دوخییواهر دو دختییر يکییي مییادرش

ببردند با مويه و درد و رند
پر از درد و با سو و خسته برش
(فردوسي)285/5 :1375،

 فردوسي ديگربار به ستايش سلطان ميپردازد و او را باغي پهناور ميداند كه پا از
بيست سال بدان ره يافته .در پي فر و شکوه او ،ستارهان و سيارهان برايش سجده ميكنند.
محمود جهانداري يگانه است و همتايي ندارد .در رزم تيغي تيز و در بزم زري فراوان است
(ندا .)105 :1954،طه ندا با همة دانشي كه دربارة شاهنامه دارد ،همانند بيشتر
ايرانشناسان هاه در دريافت باريکههاي ادبيّات ما درميماند براي نمونه در اين بيتها
چندينبار لغزيده است:
يکییي بییاغ ديییدم سراسییر درخییت

نشسیییییتنهه میییییردم نيکبخیییییت
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بیییه جیییايي نبییید هیییيچ پيیییدا درش
...سییخن را نگییه داشییتم سییال بيسییت
جهییاندار محمییود بییا فییر و جییود
بيامییید نشسیییت از بیییر تخیییت داد
...سییر نامیییه را نییام او تیییا هشیییت
...هییییه بییییزم زرّ و هییییه رزم تيییییغ

بجیییز نیییام شیییاهي نبییید افسیییرش
بییدان تییا سییزاوار ايیین رنیید كيسییت
كییه او را كنیید مییاه و كيییوان سییجود،
جهییاندار چییون او كییه دارد بییه يییاد
بییه ف یرّش دل تيییره چییون عییا هشییت
ز خواهنییییده هرهییییز نییییدارد دريییییغ
(فردوسي)177-178/5 :1375،

نخست آنكه آن باغ پهناور نه شاه بلكه استعاره از شاهنامه ميباشد كه شايستة نام
شاهان است و سرانجام فردوسي نام محمود را تا سر شاهنامه ميكند؛ دوم آنكه دايرة
معنايي ماه و كيوان را هسترش داده و همة ستارهان و سيارهان را سجده كننده در برابر
شاه دانسته است .سوم آنكه در واپسين بيت ،پيوند دستوري مصرا ها را ناديده هرفته و
لخت آغازين را دو جمله و دو تشبيه شمرده در حالي كه زر و تيغ براي فعل «ندارد
دريغ» ،مفعول مجرد ميباشند و تشبيهي در كار نيست (فردوسي.)137-138 /6: 1385،
در دومين پيکار دوازدهرخ ،هيو دستان هروي زره را ميبندد و براي خوار كردن
بيش تر كشندة سياوش ،خود سوار بر اسب شده و هروي زره را بهسان چهارپايي پيش
خويش ميدواند:
نشسییت از بییر زيیین مییر او را پییيش

دوانيییید و شییید تیییا بیییر يیییار خیییويش
(فردوسي)118/5 :1373،

طه ندا در دريافت پيام اين بيت لغزيده است .او همان ميكند كه «حمله امامه علي
فرسه» (ندا .)153 :1954،برداشت نادرست طه ندا چنين است كه هيو هروي زره را نيز بر
اسب خود سوار كرده است.

 ندا دربارة شاپور ذواالكتاف چنين از شاهنامه برداشت كرده است «نوزاد ماهي تابان و
پرتوي از فروغ ايزدي بود» (ندا .)178 :1954 ،فردوسي نوزاد را خورشيد تابان ميداند:
چهییل روز بگذشییت بییر خییوبچهر

يکییي كییودک آمیید چییو تابنییده مهییر
(فردوسي)142/6 :1384،

لغزشهاي راهیافته از برگردان بنداري
 ندا هنگام پرداختن به خوشهذراني پادشاهان ،هفتههاي بنداري را دربارة تخت
طاقديا ميآورد و مينويسد« :در زمستان ،طاقهاي آن با پوشش خز و ابريشم بسته
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ميشد» (ندا 203 :1954،؛الفردوسي .)240 /2 : ،حال آنكه فردوسي از پوشش خز و سمور
ميهويد:
همیییه طاقهییییا بیییود بسییییته ازار

ز خیییییز و سیییییمور از در شیییییهريار
(فردوسي)278/8 :1386،

نتیجهگیري
در سدة بيستم ،مصريان بيش و پيش از ديگر تازيزبانان به شاهنامه ،دلبستگي نشان
دادهاند .عبدالحميد عبادي ( ،)1891 -1955محمد فريد ابوحديد مصري (،)1967-1893
عبدالوهاب محمّد حسن عزّام ( ،)1959-1894امين عبدالمجيد بدوي ( ،)1907 -1997حسين
مجيب المصري ( ،)2004-1916محمد غنيمي هالل ( )1917 -1968و عبدالنعيم محمد
حسنين ( )1923در شمار آن شاهنامهشناسان و شاهنامهپژوهان ميباشند.
البته ،هستردهترين پژوهش جهان عرب دربارة شاهنامه را طه ندا به نگارش درآورد .او
در كتاب دراسات فيالشاهنامه ،نشان داده است كه دوستدار فرهنگ و پيشينة ايران و
ايرانيان است .وي در جايهاه يک پژوهشهر راستين به دور از هرهونه سوهيري نژادي و با
نگاهي عالمانه به ارزيابي رويدادها ميپردازد و ديدهاههاي خويش را دربارة برتريهاي
هوناهون ايرانيان در برابر تازيان به نگارش در ميآورد و شاهنامه را شاهكار ادبي ماندهاري
ميداند.
ديدهاههاي شاهنامهپژوهي ندا را ميتوان در دو دسته جاي داد؛ نخست آنچه بازآورد
باورهاي پژوهشهران پيشين ميباشد كه فشردة آن را براي خوانندهان خويش باز هفته
است .دومين دسته همان يافتههاي تازة وي ميباشد كه پا از نقد ديدهاههاي ديگران
دربارة فردوسي و شاهنامه بهدست آورده است .نگاههاي نو او را ميتوان چهار شاخه كرد.
نخست ارزيابي باورهاي تذكرهنويسان كهن و پژوهشهران يکي دو سدة هذشته؛ دوم
يافتههايي تازه دربارة فردوسي و شاهنامه؛ سوم دستهبنديهايي ساده ولي سنجيده براي
شاهنامه و چهارم پرسش و پاسخهايي كه در زمينههاي هوناهون ميباشد.
طه ندا با همة دانش و سختگي خويش در شاهنامهپژوهي از لغزش به دور نمانده است.
در يک دستهبندي فراهير ،لغزشهاي وي را ميتوان دو هونه دانست؛ نخست آنهاه كه
ديدهاهي نسخته دربارة درونماية شاهنامه و آفريدهار آن دارد و دوم برداشتهاي نادرست
او در خوانش شاهنامه كه نتوانسته است ،پيام سراينده را دريابد .اين دريافتهاي نادرست،
خود دو هونه دارد؛ يکي لغزشهاي طه ندا در خواندن شاهنامه و ديگري لغزشهايي كه
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ريشه در نگريستن به برهردان بنداري دارد .به هونهاي كه اهر باز هم سراغ خود شاهنامه را
ميهرفت ،چهبسا نميلغزيد.
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چکیده
نقد كهنالگويي از جمله رويكردهاي ميانرشتهاي در نقد ادبي معاصر است .كارل
هوستاو يونگ ميراث ادبي و تجربههاي مشترک فرهنگهاي متفاوت را در ناخودآهاه
جمعي ميپندارد و دليل شباهتهاي فرهنگي ميان ملل مختلف را اشتراک در
كهنالگوهاي مشترک ميداند .هدف اينهونه نقد ،تحليل و ارزيابي آثار ادبي و روايات
كهن ،در صورت داشتن ظرفيت اسطورهاي و كهنالگويي است .از جمله اهداف اصلي
پيکرهرداني ،ارائة نمادها و نشانههايي است كه قصد بازنمايي حاالت رواني انسان را دارد و
در پي بيان رازهاي مبهم هستي در اسطورهها بهوسيلة كهنالگوهاست .اين پژوهش قصد
دارد انوا پيکرهرداني هيوالهايي را كه در اصل اژدها هستند ،در ماجراهاي هرشاسپ
پ اوستا
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مقدمه
1

كهنالگو ،الگوي اوليهاي است كه نمايندة نوعيترين و اساسيترين خصوصيات
مشترک انسانها و نياكانهرا و جهاني و محصول ناخودآهاهي جمعي است (كادن:1380 ،
 )40و از آن با عنوانهاي صور نوعي ،صور اساطيري ،نمونة ازلي ،تصوير مثالي ،انوا
باستاني و پندارهاي آغازين نام برده ميشود و از مفاهيم كليدي در روانشناسي
بهشمارميرود.
2
كارل هوستاو يونگ ( )1961 -1875كهنالگو را صور بقاي رواني و انوا مکرر تجربه در
زندهي نياكان اوليه و مردهريگ ناخودآهاه جمعي3و قومي بشر ميداند كه در اساطير و
رؤيا و آثار ادبي جلوه مييابد (فراي .)10 :1377،به نظر يونگ ،آركيتايپها سازمانهاي
پيشتعقّلي هستند و فينفسه همچون نيرويي بالقوّه در درياي ازلي ناخودآهاه نهفتهاند
(شايگان .)209 :1380 ،در نتيجه ،مطالعة اين تصاوير و مفاهيم براي بررسي ناخودآهاه روان
انسان الزامي است .كهنالگو حقيقتي پنهان است كه نمادها4بدانها امکان جلوه و بروز
ميدهند و «به محض اينكه كهنالگو با هوشياري ارتباط يافت و از قدرت سازندهي و
صورتبخشي آن بهرهمند هشت ،جسم و جامهاي مييابد و قابل تظاهرو تجلي ميشود و
به صورت نمادي مناسب ظهور ميكند» (ستّاري.)451 :1366 ،
اين نمادها معاني يکسان يا بسيار مشابهي را براي بخش عمدهاي از بشريت دربردارد
و بارها در فرهنگهايي كه از نظر مکاني و زماني از يکديگر بسيار دور بودهاند بروز
ميكنند؛ بهطوري كه احتمال هرهونه تأثير تاريخي و ارتباط تصادفي در بين آنان غريب
مينمايد .كهنالگوها با اساطير در ارتباط هستند و براي فهم ماهيت آنها كندوكاو در
زمينة روانشناسي ذهنيت ابتدايي الزم بهنظر ميرسد.
يونگ بر اين عقيده است كه كهنالگوها ناشي از استعدادهاي روح بشر هستند و
زمينه و استعداد ساختن اسطورهها در همة اقوام يکسان است و اين صورتهاي آغازين
اصليترين و كهنترين اشکال تجسّمات بشر است كه نقش الگوهاي عاطفي ،رفتاري و
فکري دارند (ر.ک .يونگ.)87 :1385 ،

1
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كهنالگوها داراي ويژهيهايي كلي هستند؛ از جمله مهمترين اين خصوصيات ميتوان
به جهانشمول بودن ،فرازماني و فرامکاني ،نمادين و قابل تکرار و تقليد بودن آنها اشاره
كرد .يونگ تقريباً در همة آثار خود روي جنبة «تکراري» بودن آنها بيشتر تأكيد
كردهاست.
پژوهش حاضر درصدد است علل و انگيزههاي پيکرهرداني اژدها را در ماجراهاي
هرشاسپ اوستا ،برمبناي نقد كهنالگويي يونگ بررسي نمايد و اين مسأله را اثبات كند
كه سه ض ّدقهرمانِ 1ديگر از جمله :هندرو 2،پري خناثئيتي 3و پثنه 4در حوادثي كه
هرشاسپ به عنوان كهنالگوي قهرمان با آنان مواجه ميشود ،در حقيقت تکرار همان
اژدهاي نخست با پيکرهردانيهاي متفاوت هستند.
از جمله نخستين آثار مستقل در زمينة پيکرهرداني در زبان فارسي ،كتاب
پیکرگرداني در اساطیر ( ،)1383نوشتة منصور رستگار فسايي است كه نويسنده انوا و
انگيزهها و اهداف و مباني نظري پيکرهرداني را در اسطورههاي ملل جهان تبيين كرده
است.
آيدنلو ( ،)1382در مقالهاي با عنوان «سرشت اساطيري افراسياب در شاهنامه» با تکيه
بر شاهنامه و ديگر متون حماسي و نيز اسطورههاي اژدهاكشي ملّتهاي مختلف احتمال
دادهاست ،با توجّه به معني نام افراسياب (= هراسانگيز) ،او ميتواند ديو -اژدهايي مهيب
و نماد خشکسالي باشد .كريمي قرهبابا ( ،)1399در «پيکرهرداني دختر جادو به اژدها در
اسکندرنامة نظامي» به اين نتيجه رسيدهاست كه در داستان مذكور مشخصات سه ژانر
عاميانه ،پريوار و اسطورهاي مالحظه ميشود و از ديدهاه اساطيري و داستاني،
پيکرهرداني «آذرهمايون» (قهرمان داستان و دختري از نسل سام) را مرتبط با اسطورة
آب و آتش ،و ازديدهاه تاريخي ،روايتي از شکلهيري جنبش ضدّاشغالهري با محوريت
آتشهاه به فرماندهي زني شجا دانستهاست.

دربارة اژدها آثار متنوّعي به رشتة تحرير درآمدهاست؛ ازجمله :كتاب اژدها در اساطیر
ایران ( ، )1379نوشتة رستگار فسايي كه نويسنده باورهاي اساطيري واعتقادات و
1.

Antagonist
. Gandarewa
3 . Xnaθaēhti
4 . Paθana
2
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انديشههاي ملل هوناهون را دربارة اين موجود ،بهطور كامل بيان كردهاست .بيننده و
تجلّي اردكاني ( ،)1398در «راستنمايي در داستانهاي اژدها در شاهنامه و
هرشاسبنامه»  ،تمامي اژدهايان متون اساطيري و حماسي را نمادهايي از كوههاي
آتشفشاني تعبير ،و بيان كردهاند تنها اسدي توسي در توصيف هيأت و شکل ظاهري
اژدها بيشتر از فردوسي و ديگران ،اصرار بر تجسّم بخشيدن به اين موجود خيالي و
تركيبي دارد تا تصوّري حقيقتنما در ذهن مخاطب ايجاد كند .اشرفزاده و شاهبديعزاده
( ،)1395در مقالة «اسطورة اژدهاكشي در اوستا و متون حماسي» كوشيدهاند به اين سؤال
پاسخ دهند كه آيا روايت رويارويي هرشاسپ با اژدها ،سرچشمة داستان اژدهاكشي در
اسطورهها و حماسههاي ايران مي باشد يا خير و باتوجّه به اوستا و روايات پهلوي و ديگر
متون متأخّر و نيز روايات حماسي و برخي كتابهاي تاريخي ،به اين نتيجه رسيدهاند كه
اين افسانه الگويي است كه از روي آن افسانههاي مشابهي براي ساير پهلوانان و شاهان
ايران ساختهاند.
دربارة شخصيّت هرشاسپ هم پژوهشهاي ار مند و دامنهداري انجام هرفتهاست؛
ازجمله« :بازشناسي بقاياي افسانة هرشاسپ در منظومههاي حماسي ايران» (،)1385
نوشتة بهمن سركاراتي .نويسنده به اين نتيجه دست يافتهاست كه راز ماندهاري بقاياي
افسانة هرشاسپ /سام در متون پهلوي ،شاهنامه ،گرشاسبنامه ،سامنامه و غيره،
دوام و پايندهي يک سنّت حماسي كهن را در طول مدّتي بيش از سههزار سال نشان
ميدهد كه ممکن است با هذشت زمان تغيير يابد ،جابهجا شود ،دهرهوني پذيرد يا از هم
فروپاشد ،امّا هرهز نابود نميشود .هم او ( ،)1385در مقاالت «هرز نياي رستم» و «پهلوان
اژدركش در اساطير و حماسة ايران» دربارة خويشكاريهاي هرشاسپ به عنوان سرمشق
ديگر پهلوانانِ اژدراوژن تحقيق مفصّلي انجام دادهاست.
دربارة گرشاسبنامۀ اسدي توسي هم پژوهشهايي انجام هرفتهاست كه از اين ميان

دو پژوهش نزديک به موضو مورد نظر معرفي ميشود :نخست ،نقد کهنالگویي
گرشاسبنامه ( ،)1392عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد ساناز رجبيان است كه نويسنده،
اين تحقيق را در سه فصل تنظيم كرده و در فصل سوم پارهاي شخصيّتها و موقعيّتهاي
كهنالگويي را معرّفي و بر شخصيّتها و موقعيّتهاي هرشاسبنامة اسدي توسي تطبيق
دادهاست؛ ديگر ،رقيّه مقدّم و همكاران ( ،)1398نيز در مقالهاي با عنوان «نقد اسطورهاي
هرشاسبنامه براساس ديدهاه پيِرسون» نشان دادهاند ،كهنالگوي هرشاسپ براساس
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اسطورة «قهرمان -منجي» در طول سفرهايش شکل هرفتهاست و اثبات كردهاند،
هرشاسبِ اسدي توسي كهنالگوي جنگ و پيروزي و نماد مردانگي ايرانيان است.
اما تاكنون پژوهشي مستقل درباره پيکرهرداني اژدها به عنوان ضدّقهرمان در
ماجراهاي «هرشاسپِ اوستا» بر مبناي نقد كهنالگويي انجام نگرفته است.
رابطة نقد كهنالگوي ي با ادبيات و روايات داستاني زماني معني و ضرورت پيدا ميكند
كه آثار ادبي داراي ظرفيت تفسير اسطورهاي باشند .از آنجا كه شخصيّت هرشاسپ
بهعنوان پهلوان اژدراوژن كه جنبة رستاخيزي دارد و روايات مربوط به وي در اساطير و
حماسة ملي بهعنوان پيشنمونة 1پهلواناني چون فريدون ،سام ،رستم و كيخسرو ذكر
شده است ،داراي اهميت است و در نتيجه ميتوان بسياري از اعمال هرشاسپ را تکرار
نمونة اوّل كه «اژدهاكشي» است تعبير كرد و اعمال ديگر پهلوانان را تقليدي از اين نمونة
اوّليه دانست .همچنين مبارزة هرشاسپ بهعنوان كهنالگوي قهرمان را بر مبناي مدل
ن آهاه با سايه و طرد آن و آنيماي منفي تلقّي كرد.
ن قهرمان ،خود يا جا ِ
يونگ ،مبارزة م ِ
پرسشهاي پژوهش :پژوهش حاضر در صدد است به دو پرسش ذيل پاسخ دهد:
 )1آيا ضدّقهرماناني كه هرشاسپ با آنان نبرد ميكند يا ميآميزد ،هركدام ماهيّت
جداهانهاي دارند ،يا يک هروه از آنها تکرار همان اژدهاي نخست با پيکرهردانيهاي
متفاوت هستند
 )2آيا نبرد كهنالگوي قهرمان با اين اژدهايان بر مبناي نقد يونگي قابل بررسي و
تحليل است
شيوة پژوهش :شيوة پژوهش در اين مقاله بر پاية مطالعات كتابخانهاي و سندكاوي و
بر مبناي فنّ تحليل و توصيف محتواي متني است.
نقد کهنالگویي2:اين رويكرد از نقد ادبي ،از تحليل آثار يونگ در مکتب روانكاوي
و روانشناسي تحليلي3كه وي بنيانهذار آن است ،برخاسته است.
از آنجا كه اين مکتب انتقادي غالب ًا بر انگارههاي تکرار شونده در زندهي انسان به
هونهاي كه در ادبيات متجلّي ميهردد ،تأكيد فراوان دارد و اساطير جزئي از آن را فرا
ميهيرد ،اين چشمانداز ادبي را نقد كهنالگويي مينامند (كيهوردن .)31 :1370 ،هدف
. proto type
. Archetypal

Criticism
Psychology

. Analytic
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اصلي اين نو نقد آن است كه آثار ادبي را در صورت داشتن ظرفيّت اسطورهاي ،محصول
ناخودآهاه جمعي بداند .از آنجا كه ادبيات پيوند ريشهاي با هذشتة فرهنگي بشر دارد،
درنتيجه تمدن ،تشريفات مذهبي ،عادات و اسطورهها و ك ّلية اعتقادات و اعمالي كه
رفتارهاي فرهنگي انسان را تشکيل ميدهد مورد توجه اين منتقدان است (اسنودن:1387،
 .)154نقد كهنالگويي را ميتوان بهعنوان يکي از رويكردهاي نقد ادبي و منشعب يا
زيرهروه نقد اسطورهاي به شمارآورد كه مفاهيم نمادها در آن مطرح ميهردد .اين الگوها
و صورتها كه در ضمير انسان ذاتي و فطري شدهاند در جامة نمادهاي مختلف فلکي،
حيواني و يا نباتي ظاهر مي شوند (امامي )192 :1385 ،و ميتوانند مجموعهاي از تصويرهايي
را بهوجود آورند كه همان روايات اسطورهاي است.
پیکرگرداني 1:از جمله مضامين شايع در اساطير ،آيينها و باورهاي عاميانه،
پيکرهرداني است .معناي آن تغيير شکل ظاهري و ساختمان و اساس هستي و هويّت
قانونمند مشخّص يا چيزي با استفاده از نيروي ماوراءالطبيعي است كه در هرزماني
غيرعادي به نظر ميرسد و فراتر از حوزه و توان معمولي انسانها و حتّا نوابغ و افراد
استثنايي بهشمار ميآيد (رستگار فسايي.)43 :1383 ،
پيکرهرداني انوا هوناهوني دارد؛ ازجمله :پيکرهرداني ايزدان و ديوان به انسانها،
حيوانات ،عناصر طبيعت ،هياهان و جمادات .همچنين پيکرهرداني انسان به حيوان و
عناصر طبيعت و پيکرهرداني به صورت هيوالها و موجودات تركيبي؛ نيمي انسان و نيمي
حيوان و غير آن .اين پديدة اساطيري ،هم بر تناقضهاي هستي انسان و جهانش و هم بر
ضعفهاي آفرينش دست ميهذارد و در همان حال كه بر قدرت و كمال ذهن و شخصيّت
خالّق انساني تأكيد ميورزد ،هر پيکرهرداني كالبدي تازه و پيامي خا ،به خود دارد و
نوعي نقص يا كمال را مطرح ميكند (همان .)45 :1383 ،از جمله علل و انگيزههاي
پيکرهرداني در اساطير ميتوان به آرمانخواهي و تجلّي و تحقق آرزوهاي ناخودآهاه اشاره
كرد؛ مانند عمر دراز هرشاسپ ،زال ،رستم ،رويينتني و نيروي خارقالعادة پهلوانان.
ويژهيهاي مهم پيکرهرداني در روايات اسطورهاي و افسانهاي از اين قرار است :در
اينهونه روايات با نيروها و رويدادهاي طبيعي همچون موجودات زنده برخورد ميشود .از

. Metamorphosis

1

تحلیل پیکرگرداني اژدها در ماجراهاي گرشاسپ براساس نقد کهنالگویي



265

جاندارپنداري 1و شخصيتبخشي 2استفاده و به جانوران و اشيا و هياهان خصوصيات
انساني داده ميشود و مانند داستانهاي رئاليسم جادويي ،خيال و واقعيت در هم تنيده
ميهردد و به همين سبب هاهي موجودات تركيبي ديده ميشود كه اهر تجزيه هردند ،به
هيچكدام از اجزاي خود شباهت ندارند؛ مانند :مار شاخدار ،درختان سخنهو ،دژهاي
جادويي ،مردمان سگسار و پيلهوش و وجود حيوانات شگفتانگيز همچون سيمرغ و
اژدها .اين موجودات هنگام تغيير شکل ظاهري يا تغيير دروني ،موازنة طبيعي را بر هم
ميزنند و كارهاي شگفت و خارقالعاده انجام ميدهند .هاه شگفتانگيزي در نفي
واقعيتهاي جاري و ظاهري است و هدف اصلي آن ارائة نمادها و نشانههايي است كه
قصد بازنمايي حاالت رواني و مبهم انسان (يا قهرمان ماجرا) را دارند و شايد بدين شيوه
ميخواهند رازهاي مبهم هستي را به وسيلة كهنالگوها بيان كنند.
کهنالگوي قهرمان :قهرمان3نماد وحدت نيروهاي آسماني و زميني است .او بهطور
طبيعي از جاودانگي الهي برخوردار نيست ،امّا تا زمان مر از قدرتي فوق بشري نصيب
دارد (شواليه و هربران .)1547:1399 ،كهنالگوي قهرمان ،در ميان همة نمونههاي ازلي يکي از
اصليترين آنهاست و ديگر كهنالگوهاي شخصيتي چون پير و راهنماي خردمند،
ضدّقهرمان ،سايه و  ...درارتباط با آن نمود پيدا ميكنند .به باور يونگ اسطورة قهرمان
رايدترين و شناختهترين اسطورههاست .اين اسطورة جهاني به نيمهخدايي بسيار نيرومند
كه بر بديهايي در قالب اژدها ،ديو و ابليا پيروز ميشود و مدام خود را از تباهي
ميرهاند اشاره دارد (يونگ.)112 :1383 ،
قهرمان در حقيقت محافظ آرمانهاي جامعهاي است كه در آن رشد و نمو يافته است
و زندهي خود را نثار چيزي بيش از خود ميكند و همواره در نقش فدايي و نجاتبخش
ظهور و سفري طوالني را آغاز ميكند تا بتواند طيّ اين سفر وظايف خطيري را كه برعهدة
اوست به انجام برساند (كمپبل .)1394:18 ،اين كهنالگو (قهرمان) همان بخش خودآهاه
روان است و زماني بروز ميكند كه منِ خويشتن نياز به تقويت بيشتر دارد؛ يعني
هنگامي كه خود بهتنهايي كاري نميتواند انجام دهد ،به ناخودآهاه نياز پيدا ميكند (ر.ک.
يونگ.)181 :1383 ،
1
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هرشاسپ ،اصليترين كهنالگوي قهرماني داستانهاي مربوط به خويش و پيشنمونة
پهلوانان اژدراوژني چون فريدون ،سام ،رستم ،كيخسرو و  ...است و بر اساس خويشكاري
اساطيري  -حماسي خود ،خانها و مراحل هوناهون آزمون سخت را پشت سر ميهذارد تا
به كمال برسد.
در اين ماجراها ،وي بهعنوان قهرمان حماسه داراي نيروهاي فوق انساني است .از ميان
خانوادهاي ار مند برخاسته ،راهي سفر ميشود و پا از جلب نظر و رضايت پدر ،سفر
قهرماني خود را آغاز ميكند و مانند ديگر قهرمانان اساطير و حماسههاي جهان به نبرد با
اژدها ميرود و از ياريهراني چون نيروهاي ايزدي ،راهنماي دانا و خردمند و جانوران
اهورايي بهره ميهيرد و براي نبرد با اژدها مهيّا ميشود .قهرمان در نخستين رويارويي با
اژدها از سالح اژدركش كه عموماً هرز است ،استفاده و با سالح مخصو ،اژدها را نابود
ميكند و « به نخستين پيروزي كه در حقيقت پيروزي بر خودش است ،دست مييابد»
(شواليه و هربران)1399:1550 ،؛ سپا به سفر خود ادامه ميدهد و در مراحل ديگر با ديوان
و راهزنان و موجودات اهريمني به نبرد ميپردازد و بر آنها پيروز ميشود و فرايند فرديّت
را طي ميكند تا به درک شخصيت خود كه عاليترين مقام انساني است نايل شود.
گرشاسپ :در اوستا «كِرِساسپه» 1بهمعني دارندة اسبان الغر و در پهلوي
«كِرِساشپ»« 2،كَرشاسپ» 3،و «هرشاسپ» 4و در سانسکريت «كرساسوَ» 5،هويند
(پورداود .)195 :1377،وي پسر «ثريته»6و در اوستا لقبش «نئيرمَنه» 7،بهمعني «نريمان» و
نيرومند و دلير و نسَب خانوادهي او «سامه»8است (همان .)199 :صفت و نام خانوادهي اين
قهرمان درهذار از اسطوره به حماسه به سه شخص جداهانه تجزيه شده است و در روايات
متأخّر هويند« :سام» فرزند «نريمان» فرزند «هرشاسپ» .ويژهيهايش نيز جداهانه ميان
سه نام تقسيم و منتقل هرديده است .كرساسپه از جمله شخصيتهاي هندوايراني،
نيرومندترين و پرآوازهترين يل اوستا و به منزلة رستم در شاهنامه است .او قويترين و
1.

Kerəsaspa
KeresáŠp
3. KarŠásp
4 .GarŠásp
5 . Krasásva
6 . Ɵrita
7 . Naire-mana
8 . Sáma
2.
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سهمناکترين هيوالها ،اژدهايان ،ديوان و ديويسنان را از پاي درآورد .از صفات وي
«هَذَوَرَ» يا دارندة هرز است ،بهويژه كه اغلب فتوحاتش با هرز صورت هرفته است.
هرشاسپ نخستين و آخرين (در رستاخيز) پهلوان اژدركش اساطير ايران است و در
اهميّت اژدهاكشي وي همين نکته با كه از اوستا تا متون متأخّر پهلوي همه بدين كار
ستر او اشاره و اقرار دارند.
پا از آنكه بهرة سوم از فرّ كيانيِ هريخته از جمشيد را بهچنگ آورد (دينكرد هفتم،
بند :32بهرة ارتشتاري) ،توانست هيوالي شگفتانگيزي چون اژدهاي شاخدار 1را از پاي
درآورَد؛ پا از آن هندِروَ زرهپاشنه و سناويزکديو 2سنگدست را كشت (زامياد يشت،
بند.)44-39

قديمترين اخبار پراكنده دربارة كردارهايش ،هم در نامة اوستا آمده و هم در
ت كم
منظومههاي حماسي هند باستان .اين بدين معني است كه پيشينة پردازش دس ِ
بخشي از اسطوره هرشاسپ به دوراني ميرسد كه نياكان مشترک ايرانيان و هندوان با هم
ميزيستند (سركاراتي .)251 :1385 ،اين شخصيت از چنان اهميّتي برخوردار است كه يکي
از نسکهاي اوستا (سوتکرنسک) كه امروزه موجود نيست و برهزيدهاي از آن در متن
پهلوي دينکرت باقي مانده است ،بدو منسوب است .در آيين مزديسنا هرشاسپ را يکي از
جاويدانها و ياران موعود زرتشتي ميدانند كه در نو نمودن جهان و آراستن رستاخيز با
«سوشيانا» همراهي خواهدكرد و در زمانيكه «ضحاک» دهرباره زنجير هسسته و بناي
ويراني ميهذارد ،از خواب غيرطبيعي (بوشاسب) برميخيزد و ضحاک را نابود ميكند
(ر.ک .فروردينيشت ،فقره .)61
هرشاسپ ،قهرمان اصلي كتاب هرشاسبنامه اسدي توسي است كه شاعر به تبعيّت از
شيوة فردوسي خواسته است داستاني را كه حکيم فردوسي از آن ياد نياورده است ،زنده و
شکوفا كند و با اين كار هم داستان هرشاسپ را جاودانه ساخته ،هم به تعريض وي را بر
رستم برتري داده است( .ر.ک .اسدي توسي .)45-44 :1386 ،حوادثي كه در هرشاسبنامه
آمده است ،بيانهر اين نکته است كه روايت اسدي ،همان ماجراهاي ابوالمؤيد بلخي در
شاهنامة بزر است كه شاعر با شاخوبر ها و حواشي ،از خود يا ديگر آثار بدان افزوده
است (ر.ک .تاريخ سيستان.)6-2 :1389 ،
. Aži-sruvara
. Snávēzak

1
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ماجراهاي هرشاسبنامه شباهت چنداني با اخبار و روايات اوستايي و پهلوي دربارة اين
پهلوان ندارند  .هرشاسب اسدي فاصلة زيادي با يل اوستايي دارد كه تجسّمي از مردي و
مردانگي است .هدف نبردهاي او (در هرشاسبنامه) مبارزه براي كسب استقالل و دفا از
سرزمين نيست .مهمترين انگيزهاش فرمانبري مطلق از پادشاه زمانه است (محمدي و
دشتي .)303 :1396 ،امّا پارهاي از آنها شباهت كلّي با هم دارند كه بررسي خواهند شد.
ماجراها و مبارزات گرشاسپ با ضدّقهرمان 1:مهمترين ماجراهاي زندهي هرشاسپ
كه در اوستا و روايات پهلوي به آنها تصريح شده است ،عبارتند از :نبرد با اژدهاي
شاخدار ،هندرو زرّينپاشنه ،آميختن با پري خناثئيتي ،نبرد و غلبه بر ايزد باد2كه به هفتة
اهريمن و ديوان به زورمندي خود فريفته شده بود ،و زدن هرز و اهانت به آتش ،پسر
اهورامزدا ،كه در پختن خورش او اندكي درنگ كرده بود.
در زامياديشت و آبانيشت (فقره  ،)41ديگر فتوحات هرشاسپ از اين قرار ذكرشده
ن نُه پسر از خاندان «پثنيه» 3و زادهان خانوادة «نيويکه» 4،پسران خانواده
است :كشت ِ
7
6
داشتياني 5،و «هيتاسب زرينتا »« ،وَرِشوَ» از خاندان «دانو»« ،پيتئونه»« ،سناويذكه»
سنگدست و مرغ غولپيکر «كمک»( 8.پورداوود202 :1377 ،؛ سركاراتي264 :1385 ،؛ بهار،
 .)238- 234 :1376از اين ميان تنها اژدها و پتيارهاني اژدهاهونه كه به هيأت پريان و
هيوالهايي سهمناک پيکرهرداني شدهاند ،از ديدهاه نقد كهنالگويي بر پاية مدل يونگ
بررسي و تحليل ميشوند تا مشخّص هردد اين بودههاي اهريمني بهرغم تفاوت در
پيکرهاي ظاهري ،در اصل اژدها هستند.
اژدهاي شاخدار :به هزارش اوستا (يسنا ،هات  ،)11-9هوم در پاسخ زرتشت كه
ميپرسد :كدامين كا سومينبار در ميان مردمان استومند از تو نوشابه برهرفت
ميهويد :اثرت تواناترين مرد خاندان سام كه او را دو پسر زاده شدند؛ اورخشيه و

. Antagonist
. Váyo
. Paθanaya
. Nivīka

1
2
3
4

. DáŠtayány
. VarəŠva
7 . Piθona
8 . Kamag
5
6
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هرشاسپ .دومين جواني زبردست و هيسووَر و هرزبردار كه اژدهاي شاخدار را كه اسب
اوبارنده و مردم اوبار بود بکشت (اوستا ،1370 ،يسنا138 :11 ،؛ فصل  ،41زامياديشت.)491 :
در باب بيستم از صد درِ بندهش (ر.ک .پورداوود  ،)201 :1377ويژهيهاي اژدها و
خالصهاي از نبرد هرشاسپ با اين هيوال آمده است كه تقريبا با اژدهايان هرشاسبنامة
اسدي مطابقت دارد و احتماالً يکي از منابع غيرمستقيم اين منظومه بهشمار ميآيد (ر.ک.
اسدي توسي.)162 ،75 ،72 :1386 ،
تحلیل کهنالگوي اژدها :اژدها نماد ش ّر و هرايشهاي شيطاني است و در واقع
نگهبان هندهاي پنهان بهشمار ميآيد .براي دستيافتن به هندها ميبايد بر او پيروز شد
(شواليه و هربران .)86 :1399 ،بسياري از اقوام اژدها را مظهر خداي توفان ،هواي بد ،سيل و
زلزله و ديگر بالياي آسماني ميدانستند ) .(Smith, 2003: 103در روانشناسي تحليلي
يونگ ،نبرد ميان «من»1و «سايه» 2در حوزة ادبيات به شکل نبرد ميان قهرمان و اژدها
جلوه ميكند .سايه معمو ًال برآيند ناخودآهاه جمعي است كه عالوه بر اژدها هاهي بهصورت
شيطان يا چهرة م ّکار يا ساحر و چيزي مانند آن تظاهر ميكند (فوردهام .)83-81 :1388 ،به
باور يونگ ما به دنبال يافتن قهرماني در درون خود هستيم تا به جنگ اژدهاي درونمان
(سايه) برويم .اين نبرد در كشمکش انسان براي دستيافتن به خودآهاهي ،بهصورت
نبرد ميان قهرمان كهنالگويي با قدرتهاي شرور آسماني كه به هيأت اژدها و ديگر
اهريمنان نمود پيدا ميكنند بيان شده است .قهرمان هنگام ستيزه بايد تشخيص دهد كه
سايه وجود دارد .او براي غلبه بر اژدها بايد با قواي مخرب درون خود از د ِر سازش درآيد
(لک و تميمداري.)180 :1395 ،

شکل و هيأت اژدهاياني كه هرشاسپ با آنها نبردكرده است ،هم در نامة اوستا ،هم در
روايات پهلوي و هم در هرشاسبنامة اسدي طوسي به هونه و پيکري وحشتانگيز است تا
بتوانند ژرفاي پليدي و ناهنجاري را منعکا سازند و وحشت انسان را نشان دهند .در
همة روايات يادشده ،اژدهاي مورد نظر« ،شاخدار» است.
يکي زو كشیان هيسیوان هیردِ خیويش

بییه سییر بییر سییرو رُسییته چییون هییاوميش
(اسدي توسي)165 :1386 ،

. Ego
.Shadow
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معموالً اين اژدها در قلعه يا غاري و نزديک كوهي زندهي ميكند و نگهباني هندها را
بر عهده دارد .در نگاه كهنالگويي ،غار بيانهر امنيّت و تسخيرناپذيري ناخودآهاه و نيز
نماد كشف منِ دروني و نخستين است كه در عمق ناخودآهاه سركوب شده است (شواليه و
هربران .)1439 :1399 ،پهلوان با رفتن درون غار ،به تعبير يونگ در شکم نهنگ بلعيده
مي شود و با پيروز شدن بر اژدهاي نفا از غار يا شکم نهنگ سرافرازانه بيرون ميآيد و به
تولّدي تازه دست مييابد.
گندِروَ :نخستين حضور اين پتيارة اهريمني مرداوبار در يشتهاست .در آبانيشت
(فقرة  37و 38؛ زامياديشت ،بند  40و  )41آمده است :هرشاسپ نريمان (دلير) در كنار درياچة
پيشينگهه فديه نياز اردويسور آناهيد كرد و از او خواست كه وي را به شکست دادن
هندرو زرّينپاشنه كه بر آن بود جهانِ اشه را نابودكند ،در ساحل درياي فراخکرت يا
وروكش1موفق سازد (پورداود200 :1377 ،؛ خطيبي .)478 :1393 ،اين ديو پيش از آنكه وارد
اساطير و حماسة ملّي ايران شود ،يکي از خدايان كهن آريايي بوده است كه در متون
هندي (وِداها) درجايهاه خود با عنوان خداي خورشيد و موجودي مقدّس و مينوي باقي
مانده است؛ امّا در متون ايراني همانند ديگر خدايان هندي به ديوي پتياره دهرهون شده
است (اكبري مفاخر .)68 :1389 ،هندرو در كتابهاي متأخّر از جمله دينکرت ( )701 :32و
مينوي خرد ( )46 :1379و روايت پهلوي ( :1369بحش  ،18بند  )8ديوي دريايي است و با آب
مناسبت دارد .اين ديو در اوستا تقريب ًا همان ويژهيهايي را داراست كه در شاهنامه به آن
تصريح شده و رستم كشته شدنش را به سام نسبت داده است.
كه دريیاي چیين تیا ميیانش بُیدي

ز تابيیییدن خیییور زيیییانش بُیییدي
(فردوسي)161/3 :1396 ،

اين ديو در حقيقت اژدهايي است با صفات «زرّينپاشنه» (زرهپاشنه :درياپاشنه) و
«آبزي» كه هرشاسپ او را كشته است .اين ديو در هرشاسبنامه (اسدي توسي254 :1386 ،
به بعد) با نام «منهراس ديو» ظاهر ميشود و بسيار شبيه «پوليفيموس» 2در «اُديسه»
رفتار ميكند و سرنوشت دوهانهاي دارد.

. VourūkaŠa

1

. Polyphèmus
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هرشاسپ در مقام جهانپهلوان ،او را زنده به كشتي بسته و به دريا مياندازد (اسدي

توسي .) 258 :1386 ،يا اينكه او را زنده در ميدان شهر با زنجير به چهار دار ميبندد و
مردم او را مينگرند (همان .)291 :مقدّر است اين ديو-اژدها همچون اژيدهاک و اهريمن تا
روز رستاخيز زنده بماند .همين ديو در سامنامة منسوب به خواجويكرماني ،يک بار با
عنوان «نهنگال» ،تركيبي از نهنگ و آل (ر.ک .سركاراتي )275 :1385 ،و بار ديگر در پيکر
انساني غولپيکر با نام «عو بن عنق» آشکار ميشود.
با توجه به عقيدة يونگ كه اسطورهها را تجلي انديشههاي ناخود آهاه جمعي ميداند
(اسنودن ،)11 :1388 ،بزر ترين اعمال قهرمان هم اژدهاكشي است و اين عمل بر مبناي
مدل يونگ ،هم در آغاز سفر قهرمان ميتواند صورت پذيرد ،هم در ميانه و پايان راه.
هرشاسپ در آغاز كار با انوا اژدهايان بهويژه اژدر شاخدار (سروآور) مواجه ميشود و آن را
از بين ميبرَد و در ميانه نيز با ديگر هيوالهاي سهمهين و پتيارهان اهريمني روبهرو
ميهردد .به طبع هندرو و منهراس هرشاسبنامه يکي از آن اژدهاياني است كه قهرمان
تقريباً در اواخر سفر و او آن و هنگام بازهشت به وطن با آن روبهرو ميشود و نبرد
ميكند.
تمامي ويژهيهاي را كه هندرو و منهراس واجد آنها هستند ،اژدهاهونه است ازقبيل:
چنگال چون شيران و روي چون غوالن ،تن پرموي ،دندانهاي چون هراز ،رخ زرد ،تن
تيره و دم آتشين .پناههاهش ژرفغاري است كه قهرمان در همانجا يعني قلمرو
ناخودآهاهي و دنياي ناشناخته و محل دهرساني و تولّد دوباره و تسخيرناپذير با او روبهرو
ميشود (ر.ک .شواليه وهربران .)1440 :1399 ،البته پيکرهرداني حيواني اين ديو بيانهر آن
است كه در اساطير هنوز به مرحلة خودآهاهي نرسيده است و عوامل و كنشهاي مورد
بحث در سطحي براي خودآهاهي انسان و در نتيجه ،در سطحي شيطاني و مافوق انساني
و از طرفي ديگر در سطح حيواني مادون انسان هستند (يونگ .)125 :1390 ،همين هندرو
در شاهنامه به خودآهاهي انساني دست مييابد و تبديل به وزير ضحاک ميهردد و بخشي
از خويشكاري وي با نگهباني همسران جمشيد مرتبط است (هرهيد و قائمي.)40 :1392 ،
در يک جمعبندي دربارة هندرو و منهراس اين نتيجه بهدست ميآيد :از آنجا كه اين
پتيارة اهريمني قصد ويراني همة جهان راستي را در سر ميپروراند ،انديشة مينويي را در
سم ميبخشد و در اساطير و حماسة ملّي به صورت هيتيانه با
پيکرههاي سهمگين تج ّ
خويشكاري ويژه تغيير چهره ميدهد و از اَشکال و پيکرههاي زشت و خطرناک به
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كاملترين وجه بهره ميبرد تا زمينة خويشكاري ديوي و اژدهاهونة خود را با توجه به
شرايط متفاوت فراهم كند و مأموريت خود را به انجام برساند.
پري خناثسیتي :يکي ديگر از ديو-اژدهاياني كه در دنياي اساطير و حماسة م ّلي پيکر
انساني ميپذيرد ،يک پري است به نام «خناثئيتي» كه با هرشاسپِ نريمان درآميخته
است .در ونديداد (فرهرد  ،1فقره  )9آمده است «هفتمين كشوري كه من ،اهورا مزدا،
بيافريدم ،وَاِكرته1ميباشد .اهريمن بدكنش در آنجا «خنهثئيتي» پري را كه به هرشاسپ
پيوست ،بيافريد» (پورداود202 :1377 ،؛ ونديداد.)177 :1/1385 ،
در اساطير هندواروپايي ،پريان يالن فراواني را به عنوان محبوب بر ميهزيدند كه هاه
جنبة اغواهري و فريبندهي پيدا ميكرد و به هزند و مر پهلوان ميانجاميد (سركاراتي،
 .)129 :1386اين پري جادوهر از هروه جهيکان است و قادر است هر لحظه اراده كند ،پيکر
ي
خود را تغيير دهد و به دهشن اهورامزدا آسيب برساند .هرودوت در تاريخ خود از پر ِ
اژدهاپيکر نام آورده است كه با هرقل (هرشاسب ايراني) همخوابگي كرده است (همان:
.)130

كهنالگوي پريزدهي يا ربودن يالن توسط پريان ،نمونههاي فراواني در اساطير و
حماسههاي جهان دارد .از نمونههاي برجستة آن فريب ياران اوديسيوس و به شکل خوک
درآوردن آنها توسط «سيرسه»2در سرود دهم اديسه است (ر.ک .هومر.)177-172 :1386 ،
نمونههاي مثبت و منفي آن در شاهنامه و ديگر آثار حماسي و داستاني براي پهلوانان
اتّفاق افتاده است كه از موضو پژوهش بيرون است .امّا با توجّه به پراكندهي شخصيت
هرشاسپ و تبديل آن به «سام» ،در «سامنامه» منسوب به خواجوي كرماني ،پرياي به
نام «عالمافروز» او را دنبال ميكند و اين همان است كه در آغاز داستان در شکارهاه به
شکل «هوري» در آمده است و پهلوان را به باغ و كاخ جادويياش ميبرَد و در آنجا در
هيأت اصلياش نمايان ميشود.
سییرينم كییه سییام
میین آن هییور فربییه ُ
زِ افسیییون جیییدا كیییردم از لشیییکرت

هميخواسییت كییش سییر درآرم بییه كییام
بییه خییدمت سییتادم كنییون بییر درت
(خواجوي كرماني)56 :1386 ،

در بخشي ديگر از داستان ،سام را ميربايد و به مرغزاري فرود ميآورد.
kərəta

. Vae

. Cīrce

1
2
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بیییه روي هیییوا رفیییت ماننییید دود
از آن پییا درآمیید بییه سییوز و هییداز
(همان)94 :

به لحاظ پيکرهردانيِ عالمافروز به هور و پرواز در آسمان چون دود و باد در سامنامه ،و
نيز با توجه به اينكه پري خناثئيتي در سرزمين «وايكرد دژک» ،بهمعني «ساخته و
آفريدة ايزد واي» ،منتسَب بودن اين پري به «ايز ِد واي» كه هرشاسپ بر او غالب شد،
باورپذيرتر ميشود.
نمونة ديگر اين نو نبرد قهرمان با «هور» و «باد» ،نبرد رستم با «اكوانِ ديو» در
شاهنامه است (نک :فردوسي .)635-632 /2 :1396 ،در اساطير و آثار داستاني و حماسي،
پيکرهرداني پريان به اژدها و برعکا سابقه دارد؛ رستگار فسايي چندين مورد را از
دارابنامة طرسوسي و اسکندرنامة حکيم نظامي و ديگر آثار نقل كردهاست كه در آنجا
اژدها تبديل به پري زيبارويي شده است (ر.ک .رستگار فسايي .)155-150 :1379 ،برعکا آن،
در اسکندرنامة نظامي ،دختري به نام «آذرهمايون» به شکل اژدها پيکرهرداني كرده و
خواسته است تا با درآمدن به هيأت اژدها ،از قدرت ويرانهري و تباهي اژدها بهره هيرد و
نيروهاي آن را در راستاي هدف خويش فعّال سازد (كريمي قره بابا .)228:1399 ،در داستان
هرشاسپ ،خناثئيتي بر عکا ،از نيروهاي اغواهري و جاذبة جنسي پري بهره هرفت و خود
را به پري پيکرهرداني كرد و هرشاسپ با آنكه اژدراوژن است ،با اين پري اژدهاپيکر
درآميخت و اغوا شد و به سبب عدم خويشكاري1در اين مورد همراه با اهانت به آتش،
پسر اهورامزدا ،هناهكار شناخته شد و از نظر مزديسنان در ه َمستگان است و بوشاسب بر
او غالب شده است تا در رستخيز با تولّدي دوباره به مأموريت خويش در كشتن
اژيدهاک كه بزر ترين پتياره و نمايندة اهريمن است ،عمل كند.
از نظر كهنالگويي ،پري را بايد به عنوان آنيماي2قهرمان تلقي كرد .آنيما و آنيموس
مانند تمام كهنالگوها داراي دو سوية مثبت و منفي است كه در بروز مثبت اين انرژي،
فرد ميتواند با ايجاد رابطة صحيح با غيرهمجنا در مسير رشد فرديّت قرار هيرد و با
بروز بُعد منفي اين كهنالگو ،رشد شخص متوقف ميهردد (مقدم و همكاران.)163 :1398 ،
1 .Function

Anima

2.
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قهرمان هاه پيش و پا از رسيدن به خدابانو ،با زن اغواهر كه همان آنيماي منفي و
اژدهاي درون است مواجه ميشود كه بدان سبب از ادامة مسير بازميماند يا سرهردان
ميشود و به هدف نميرسد .كمپبل اين مرحله را نمادي از تناقضي ميداند كه آدمي در
سراسر زندهي خود با آن دست و پنجه نرم ميكند و هنگام درک خود آهاهي از آن فاصله
ميهيرد (كمپبل.)128 :1394 ،
از نمونههاي برجستة آن ميتوان به مواجهة رستم و اسفنديار و نيز ُاديسه با زن جادو
(سيرسه) اشاره كرد .نويسندهان براي يکسان دانستن پري و زن جادو به اين داليل و
نشانهها استناد كردهاند :ارتباط پري و زن جادو با آب؛ كامهاري و خواهشهاي جسمي؛
شادخواري و رامش؛ تغيير سيما؛ قدرت پرواز و زندهي در قصرهاي جادويي (كريمي قره بابا،
 .)231 :1399اين ديو-اژدها در قالب پري ،داراي تمامي ويژهيهاي نامبرده است.
در مجمو در بارة پري خناثئيتي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اين پري از ديد
اوستا بر اثر تغيير و تحوّل ارزشهاي اخالقي ،به ويژه دينآوري زرتشت ،به علّت سرشت
شهواني و وابستگي نزديک به كام -جشنها ،از انجمن ايزدان رانده شده و دهرهوني
جوهري پيدا كرده و در دين مزديسنا به صورت بودهاي اهريمني (جهي ،دختر اهريمن)
درآمده است (سركاراتي )5 :1385 ،و ميتوان آن را به آنيماي منفي تعبير كرد كه بياني
ديگر از نفا سركش و اژدهاي درون انسان است .با توصيفاتي كه از خويشكاري پري
خناثئيتي و جادوان مشابه وي همچون عالمافروز شد ،اين پري «آنيماي منفي» و همكار
«سايه» و اژدهاي درون است.
پثنه« :پثنة» اوستايي ،براساس نظر مح ّققاني چون ماركوارت ،كريستنسن ،تفضّلي و
سركاراتي ،بعدها به صورت «پشن» 1متحوّل ميشود و ديويسني است كه در آبانيشت
نياي توتميِ هروهي از تركان بهشمار ميرود و «هر كبود» 2با آن يکسان شمرده
ميشود (ر.ک .مينوي خرد 106 :1379 ،تعليقات) ،سپا در دنياي حماسه به صورت
«پشنگ» 3پدر افراسياب متحوّل شده است (خطيبي .)478 :1393 ،دربارة ديو-اژدها بودن
افراسياب ،فرزند پشنگ ،هروهي از مح ّققان بر اين باورند كه افراسياب نماد «اپوش»4ديو
. PaŠan
. Kookbūri
3 . PaŠang
4 .apūŠ
1
2
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خشکسالي است و محققاني نيز با اشاره به كشته شدن افراسياب بهدست كيخسرو،
صورت ديگري از نبرد اساطيري ايز ِد «ايندره» (بهرام) با اژدهايي به نام «ورتره»1و روايت
حماسي بنماية2جهاني اژدركشي را مطرح كردهاند (آيدنلو.)7 :1382 ،
از نظر كهنالگويي ،همانهونه كه ميتوان پذيرفت ديوان و اژدهايان دوزيست هستند
و در مغاک و غار زندهي ميكنند ،پا ميتوان افراسياب و پدرش را ديو و اژدها
تصوّركرد .در اساطير هند و ايراني از ويژهيهاي اژدهايان ،كشتن نخستين انسان و
نخستين هاو و پيوند ايشان با خشکسالي و آبهاست كه از نمونههاي برجستة اينهونه
ديو -اژدهايان ضحاک ،ورتره و افراسياب است .در پايان هزارههاي بدي ،اين ديو-
اژدهايان توسط پهلوان اژدركش هرفتار يا كشته ميشوند و فرجام اژيدهاک و افراسياب
اينهونه است.
همچنين پهلواني كه درصدد هرفتاري و كشتن اژدهاست ،يک جنبة رستاخيزي دارد.
همانهونه كه فريدون پايان روزهار ضحاک را اعالم ميكند و كيخسرو با ياري «هوم» بر
افراسياب فايق ميشود ،پا هرشاسپ هم كه پيش نمونة رستاخيزي پهلوانان اژدراوژن
است ،بر پشن ،پدر و پيش نمونة افراسيابِ هراسانگيز غالب ميشود.
مطابق برداشت يونگي ،اسطورة اژدهاكشي تعبيري رمزي از جريان بغرند تکوين
ن آهاه در طلب كمال و آزادي و فرديت براي
شخصيت آدمي است كه ضمن آن جا ِ
رسيدن به غايت شناخت و معرفت خويش ناچار است كه با اژدهاي نفا به عنوان نمادي
از محتواي روان ناآهاه بازدارنده و پرآز و اوبارنده است روبهرو شود و بستيزد (سركاراتي،
 .)248 :1385پيکرهردانيِ پثنه بهصورت پشنگ ،پدر افراسياب هم در نتيجة تغيير
شخصيت اين ديو -اژدها به صورت نمود انساني در جهان اسطوره و حماسه است.

. Vrtra

1

.

2

Motif
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نتیجهگیري
دشمنان هرشاسپ جلوههاي هوناهوني از اهريمن و انگرهمئينيوي اوستا هستند كه
هدفشان ويراني جهان استومند است و اهريمن با توجّه به انگيزهها و آرزوهاي مختلفي كه
داشت هر لحظه كه اراده ميكرد خود را بهصورتِ مار ،چلپاسه ،هيوالهاي سهمناک ،باد يا
جهي (پري بدكاره) درميآورد و به مقابله با روشنان ميپرداخت و سپا در زيرزمين يا
غار پنهان ميشد .هرشاسپ اوستا و روايات پهلوي بهعنوان كهنالگوي قهرمان و
پيشنمونة پهلوانان اژدركش اساطير و حماسة ملّي ،با ضدّقهرمانان هوناهوني مواجه شد
كه ميتوان آنها را بهعنوان سايه و آنيماي منفي تلقّي كرد كه همواره با خودِ قهرمان در
حال مبارزه هستند و در نبردهاي مختلف با توجّه به شرايط خا ،و ضرورت و موقعيت
هرصحنه ،به پيکرههاي ويژة ماجرا درميآيند و نماد يک نياز يا آرزو و حالت رواني
ميهردند.
هاه بهصورت اژدها تغيير چهره مييابند كه همان اژدها هم از آنجا كه زشتترين و
مخوفترين بخش ناخودآهاه قهرمان است ،با زشتترين و مهيبترين چهرة خود كه
شاخدار و داراي چنگ و دندانهاي دراز و قامتي ترسناک است ،جلوه ميكند و هاه به
شکلها و پيکرهاي ديگر تغييرشکل ميدهد .برخي از ض ّد قهرماناني كه هرشاسپ با آنها
مواجه شده است ،درحقيقت اژدهاياني هستند كه به صورت «هندرو»« ،پري خناثئيتي» و
«پثنه» پيکرهرداني كردهاند .اين پهلوان رستاخيزي با هيوالهاي هوناهوني نبرد ميكند
كه در اين پژوهش اثبات كردهايم چهار هيوال بر مبناي نقد كهنالگويي ،در حقيقت اژدها
هستند كه با توجّه به شرايط و موقعيت خا ،مبارزه به اشکال ديگر پيکرهرداني كردند:
نخست ،اژدهاي شاخدار است كه پيکرهرداني آن شاخدار بودن و چنگ و دندانهاي مهيب
چون شير و هراز داشتن است و بيانهر زشتترين و مهيبترين بخش ناخودآهاه قهرمان
يعني سايه است.
دوم ،هندِروَ از ديگر قدرت هاي شرور است كه قصد ويراني جهان راستي را داشت .اين
شخصيت در هرشاسبنامة اسدي توسي و منابع پهلوي آن ،به شکل «منهراس ديو» و
درسامنامة خواجوي كرماني به شکل «نهنگال» پيکرهرداني كرده است كه هنوز در كالبد
ديوي است ،امّا در شاهنامة فردوسي از او به نام «كندرو» ،وزير ضحاک ياد ميشود كه
كالبد و پيکرة انساني به خود پذيرفته است و در همة اين اَشکال به دست قهرمان
(هرشاسب ،سام ،فريدون) هرفتار ميشود و در منابع كهن اين ديو را اژدهاي آبزي
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دانستهاند كه هرشاسپ او را كشته يا هرفتاركرده است .از نظر كهنالگويي هم اين ديو
واجد تمامي ويژهيهاي اژدهاهونه است.
سوم ،پري خناثئيتي كه در منابع هندواروپايي از او به عنوان پري اژدهاپيکر ياد شده
است و مرتبط با پيتون و هندرو و ايزدِ واي است .اين پري نمونهاي از زنان جادو در
اساطير هندواروپايي است كه در يکي از مراحل تکوين شخصيت قهرمان بر او ظاهر
ميشوند و با پيکرهرداني و هاه دلبري و آشکار ساختن سرشت شهواني ،قصد همراهكردن
پهلوان را دارند .هاه پهلوان در ميانة راه اغوا ميشود و هاه نهادِ اژدهاهونة آنها را
ميشناسند و به مبارزه با آن ميپردازد.
چهارم ،پثنه ،ديويسني است كه در دنياي حماسه به صورت پشنگ ،پدر افراسياب
متحوّل شده است .ديو-اژدها بودن پشنگ و فرزندش به داليل متعدد از جمله كشتن
نخستين انسان و نخستين هاو و پيوند ايشان با خشکساليهاي ممتد ثابت شده است و
فرجام آنها نيز كشته شدن يا هرفتاري توسّط پهلوان اژدراوژن است .درنتيجه هرشاسپ
هم كه پيشنمونة رستاخيزي اينهونه پهلوانان است ،بر پثنه كه پيشنمونه و پيکرهرداني
شدة افراسياب ،اژدهاي هراسانگير است ،پيروز ميشود .در فرجام همة نبردها مخاطب
شاهد پيروزي كهنالگوي قهرمان بر اژدها با ويژهيهاي مشترک اژدهاهونه ،امّا با كالبدها
و پيکرههاي متفاوت است.
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چکیده
ادبيات در كنیار رسیالتهاي مختلفیي كیه دارد ،عهیدهدار رسیالت اجتمیاعي نيیز هسیت.
آفرينندهان آثار ادبي در آفرينشهاي خود كموبيش به بافیت سياسیي-اجتمیاعي روزهارشیان
نظر دارند و از آن تأثير ميهيرند .آنها هاه نسبت به اين رويدادها موضع موافق دارند و هیاه
مخالف و اين موضع را به اشکال هوناهون و با استفاده از عناصر مختلف در اثر خیود بازنمیايي
ميكنند .فراخواني شخصيتهاي حماسي /اسطورهاي به رمان يکي از ايین عناصیر اسیت كیه
نويسندهان را بهخوبي در اين مسير ياري ميرساند .عدهاي از رماننويسان اين شخصیيتها را
به اثر خود فراميخوانند تا ضمن بازنمايي هفتمانهاي فرامتن ،بیه فراخیور موضیع موافیق يیا
مخالف خود ،برخي هفتمانهاي مسلط بافت سياسي-اجتماعي را تقويت يا تضعيف كننید .در
پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه نويسیندة سهرابكشیان چیرا و چگونیه
شخصيتهاي حماسي را به اثرش فراميخواند يافتههاي پیژوهش حاضیر كیه بیا اسیتفاده از
روش تحليل محتوا به دست آمده است ،نشان ميدهد نويسندة سهرابكشیان شخصیيتهاي
حماسي را به رمان خود ميآورد تا ضیمن تضیعيف و بهحاشیيهبردن هفتمیان رقيیب ،برخیي
هفتمانهاي مسلط در روزهار توليد اثرش را تقويت و برجسته كند؛ بهعبارت بهتر ،او كه خیود
 1اين مقاله برهرفته از رسالة دكتري است.
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يکي از كنشهیران بافیت سياسیي-اجتمیاعي و از موافقیان هفتمیان مسیلط نيیز هسیت ،بیا
فراخواندن شخصيتهايي چون سهراب و رستم به رمان و هشیتار كینش آن دو ،ابتیدا برخیي
مباني فکري هفتمانهاي روزهار خود؛ ازجمله نو رويكرد اين هفتمانها نسیبت بیه زنیان و
جوانان را بازنمايي ميكند ،سپا مبیاني فکیري هفتمیان میدنظر خیود ،يعنیي اصیالحات را
بههونهاي برجسته ميسازد كه از اين طريق بتواند هفتمان رقيب را بهحاشيه برد.
کلید واژگان :رستم و سهراب ،برجستهسازي ،بهحاشيهراني ،تضعيف ،هشتار.
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله و روش پژوهش
متن بدون توجه به فرامتن آفريده نميشود و معموالً پيوندي مستقيم ميان اين دو وجیود
دارد .همچنين در هر اثر ادبي ميتوان صداي خالق آن را نيز شنيد؛ صدايي كه ممکین اسیت
نسبت به رويدادها يا هفتمانهیاي موجیود در فیرامتن ،موافیق يیا مخیالف باشید .فراخیواني
حماسهها و اسطورهها و بهخصو ،شخصيتهاي حماسي /اسطورهاي يکي از موضوعات میورد
توجه شاعران و نويسندهان معاصر در بازنماياندن بافت فیرامتن و رسیاندن صیداي موافیق بیا
مخالف خود به مخاطبان است؛ بهعبارتي ،شخصيتهاي حماسي /اسطورهاي در رمان با توجیه
به ظرفيت اين عناصر ،يکي از بهترين دستمايههاي رماننويسان براي انعکاس بافیت فیرامتن
توليد اثر و برجستهساختن يا بهحاشيهراندن هفتمانهاي مسلط موجود در آن ،اسیت؛ هیدفي
كه درواقع بهمثابه كنش يا كنشهیاي اجتمیاعي آفريننیدة اثیر اسیت .تعیداد رماننويسیان و
داستاننويساني كه در اثر خود از حماسهها و اسطورهها ياري ميجويند ،در ادبيات فارسي كم
نيست و سابقة آن به چند دهه ميرسد؛ اما دو دهة هفتاد و هشتاد شمسي برهههاي زمانياي
هستند كه تقابل هفتمانهاي سنت و تجیدد در جامعیه شیدت ميهيیرد و بیهتبع آن ،شیاهد
ديدهاه موافق يا مخالف نويسندهان و درنتيجه بسامد بيشتر اين نو آثار هستيم.
سینتهرايي و تجییددهرايي از اوايیل دورة قاجییار هییمواره دو نيیروي پيشبرنییدة تحییوالت
اجتماعي بوده است .تحوالت اجتماعي ايران از سويي ريشه در سنتهاي تاريخي ،فرهنگیي و
بهويژه اسالمي داشته است و از سوي ديگر ريشه در تجددطلبي روشینفکران متیأثر از غیرب.
هفتمان انقالب اسالمي نيز هفتماني است كه در آن مفاهيم برهرفتیه از سینت و تجیدد هیرد
آمییده اسییت .سییالهاي  1368-1376دورهاي اسییت كییه در آن دو هفتمییان محافظییهكار و
اصالحطلب از دل راست سنتي و چپ سینتي پديید ميآينید .در ايین دوره تجیددخواهان در
ساختارشکني رويكردهاي پدرساالرانه و اقتدارهرايانه از اسالم و ارائیة قرائتیي دموكراتيیک و
متجدد ميكوشند (سلطاني.)1397 ،
نويسندهان اين بازة زماني نيز بهاقتضاي روزهیار خیود ،شخصیيتهاي مختلیف حماسیي/
اسطورهاي را به اثرشیان فراميخواننید كیه بنمايیة اسیطورهاي پیدر و پسیر از پربسیامدترين
آنهاست .بنمايهاي كه به تأثير از جدال سنت و تجدد دستماية نويسیندهان قیرار ميهيیرد
(قاسمزاده و بزر بيگدلي .)1396 ،ازجمله مواردي كه دو هفتمان مسلط در اين برهیة زمیاني بیر
سر آن اختالف نظر دارند ،ميتوان به موضوعاتي چون جوانان ،جايهاه میردان و زنیان و نیو
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مشاركت اجتماعي زنان در مقايسه با مردان ،مردمسیاالري ،تسیاهل ،آزادي و چهیارچوب آن،
جامعة مدني ،قانون اساسي و  ...اشاره كرد .در ايین ميیان موضیوعاتي چیون مرد/پدرسیاالري،
زنان و جوانان در مقايسه با ديگر موارد ،بسامد بيشتري دارند .به همیين دليیل اسیت كیه در
ميان شخصيتهاي حماسي نيز داستان رستم و سهراب و تهمينه بيش از ديگیر داسیتانها و
شخصيتها به رمان فراخوانده شدهاند .درحقيقت ،اين كنشهیران بیا توجیه بیه قیابليتي كیه
دارند ،ازجمله شخصيتهاي پرتکرار اين نو از رمان هستند و نويسندهان به يیاري آنهیا ،در
برجستهسازي يا بهحاشيهراني برخي مباني فکري جريانهاي سياسي غالب ميكوشند .رستم،
سهراب و تهمينه بهخوبي ميتوانند در رمانهاي اسطورهاي تقابل نسلهاي مختلف سياسیي و
اجتماعي را در برهة زماني مورد نظر نشان دهند و داستان را در جهت نيت مؤلف پيش برند.
در پژوهش حاضر با بررسي رمان سهرابكشان و همچنين بافت سياسي-اجتمیاعي توليید
آن؛ يعني نيمة دوم دهة هفتاد و اوايل دهة هشتاد ( ،)1382موضع موافق يا مخالف نويسنده را
كه خود يکي از كنشهران اصلي بافت فرامتن نيز هست ،نسبت به برخي هفتمانهاي موجود
در آن روشن ميسازيم و نشیان میيدهيم كیه هیدف مهیاجراني از فراخیواني شخصیيتهاي
حماسياي چون رستم و سهراب ،پرداختن به كدام يک از مباني فکري هفتمانهاي مسلط در
بافت فرامتن است؛ به بيان ديگر ،نويسندة سهرابكشان چرا و چگونه شخصيتهاي حماسیي
را به اثرش فراميخواند
 -2-1پیشینۀ پژوهش
الهییام حییاجتي سرشییکه ( )1396در پاياننامییة كارشناسییي ارشیید خییود بییا نییام «تحليییل
بازآفرينيهاي رستم و سهراب در داستانهاي معاصر فارسي» بهطور خالصه به سهرابكشیان
ميپردازد .او در ابتدا داليلي در اسطورهپردازي نويسنده ميآورد؛ اما درنهايت تنهیا نشیانههاي
اسطورهاي را در اين رمان واميكاود.
شاميان ساروكاليي و خيرآبادي ( )1394در مقالهاي با عنوان «سير سقوط يک رسیتم» بیه
بررسي دهرديسي اسطوره در رمیان سهرابكشیان ميپردازنید .آنهیا ابتیدا داليیل مختلفیي
ازجمله مدرنيسم را براي استفاده از اسطوره در رمان بيان میي كننید ،سیپا بیا بيیان نیام و
محتواي رمانهاي مختلف اسطورهاي بهنوعي اين نو رمانها را جريانشناسیي ميكننید و در
انتها با بيان خالصهاي از داستان رستم و سهراب و همچنين رمان سهرابكشیان ،بیه بررسیي
دهرديسي اسطوره در اين رمان ميپردازند .به باور شاميان و خيرآبادي ،سهرابكشیان تلفيیق
دو اسطورة ايراني (رستم و سهراب) و اروپیايي (اديیپ) اسیت .آنهیا معتقدنید نويسیندة ايین
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داستان ،كشتهشدن سهراب را ضعف داستان رستم و سهراب شاهنامه ميداند .به همين دليل
خواسته است رستم و سهراب ديگري بيافريند .به نظر آنهیا سهرابكشیان كشمکیش ميیان
عقل و عشق و درنهايت پيروزي عقل است .نويسندهان سير سقوط رستم ،رستم را تلفيقیي از
شيخ صنعان و رستم ميدانند .آنها در پژوهش خود نقدهايي بر محتواي رمان مهاجراني وارد
ميكنند؛ ازجمله اينكه در رمان ،آقاسيد به اين موضو ميپردازد كه رستم سهراب عاشیق را
كشته است؛ اما رستم اصالً از موضو عشق سهراب اطالعي نداشته است؛ افزون بر اين ،آنهیا
دليل اين را كه رستم سیهراب را ميكشید ،حفیظ يکپیارچگي و عیزت ايیران ميداننید كیه
اهميتش حتا از فرزند آدمي هم بيشتر است .شاميان و خيرآبادي چشیم شيشیهاي راضیيه در
رمان و شخصيت قدرت كور را هم تداعيهر اسفنديار و پرتاب تير به چشیمش ميداننید .ايین
نويسندهان بهرغم داليلي كه در ابتدا براي دهرديسي اسطوره ميآورنید ،درنهايیت در تحليیل
سهرابكشان به بررسي تداعيهاي موجود در اين داستان و همچنیين نقیدهايي بیر محتیواي
رمیان بسینده ميكننیید و از بيیان صییريح داليیل مهیاجراني در اسییتفاده از حماسیهها چشییم
ميپوشند .شايان ذكر است اين مقاله برهرفته از پاياننامة كارشناسي ارشد حامید خيرآبیادي
( )1391با نام «دهرديسي اسطوره در رمان فارسي» است كه از نظر هدف و محتوا با يیکديگر
همپوشاني دارد.
بيگییدلي و قاسییمزاده ( )1389در مقال یة «عمییدهترين جريانهییاي رماننويس یي معاصییر در
انعکاس روايتهاي اسطورهاي» رمانهاي اسطورهاي را زير عنوان چهار دسیتة رمانتيسيسیم،
رئاليسم جادويي و سوررئاليسم ،مدرنيسم و پسامدرنيسم قرار ميدهند و باور دارنید كیه بنیابر
داليل مختلفي رمانهاي اسیطورهاي تحیت تیأثير يکیي از ايین دسیتههاي چهارهانیه نوشیته
ميشوند.
بزر بيگدلي ،پورنامداريان ،قبادي و قاسمزاده ( )1389در مقالة «تحليل بازتاب مضامين و
روايتهاي اسطورهاي ايراني در رمانهیاي فارسیي از  28كودتیا  1332تیا  »1387رمانهیاي
اسطورهاي برهة زماني ذكرشده را بررسي ميكنند .آنها بيشتر بر داليل هرايش به اسیطوره و
برهههاي زماني او و فرود آن در اين رمانها تأكيد دارنید و پيیروي هسیتردة نويسیندهان از
جريانهییاي مدرنيسییم و پسامدرنيسییم ،تقويییت و احيییاي جنبییههاي ملییي و بازهشییت بییه
سرچشمههاي بومي به جاي تقليد از غیرب را ازجملیه داليیل هیرايش نويسیندهان دهیههاي
هفتاد و هشتاد به حماسه و اسطوره ميدانند.
اما پژوهش حاض ر در پي آن است تا نشان دهد مهاجراني رستم و سهراب را تحیت تیأثير
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رويدادهاي سياسي-اجتماعي بافت فرامتن خود؛ يعني نيمة دهة هفتاد و اوايل دهیة هشیتاد
شمسي به رمان فرامي خواند .هدف او از اين فراخواني و رويارويي رستم و سیهراب ،همچنیين
هشتار در كنش آنها ،رويارويي جريانهاي فکري مسیلط در بافیت فیرامتن و برجستهسیازي
يکي و بهحاشيهراني ديگري است.
 -2خالصۀ داستان
سهرابكشان داستان جواني به نام سهراب است كه در روستا بیا پیدر و میادرش زنیدهي
ميكند و معلم است .پدر او آقاخوان مردي عالم و باسواد است كه منبر ميرود و بیراي میردم
سخنراني ميكند .آقاخوان میردي میؤمن ،مرجیع و معتمید میردم روستاسیت و همیه بیراي
مشکالت به او مراجعه ميكنند .درويشي به نام سيد نيز برخیي اوقیات بیه ديیدار او ميآيید و
چند روزي مهمانش ميشود و براي آقاخوان و ديگر اعضاي خانواده و همچنين میردم روسیتا
شاهنامه ميخواند .سکينه مادر سهراب زنیي خانیهدار و صیبور اسیت كیه سالهاسیت سیرفه
ميكند؛ اما همچنان شکايتي از اين موضو ندارد .روزي سهراب كه دلدادة يکیي از دختیران
روستاي ديگر به نام مريم شده است ،موضو عشق خود را با پدر و مادر در ميان ميهیذارد و
از آنها ميخواهند كه مريم را از خانوادهاش خواستگاري كنند ،آقیاخوان بیه روسیتاي محیل
سکونت مريم ميرود تا با پدرش صحبت كند ،با ديدن مريم شیيفتة او ميشیود و از موضیو
عشق پسرش سخني نميهويد.
آقاخوان پيوسته با عشق مريم زندهي ميكند و در برخي ميان اين عشق ،وجود پسرش و
باورهاي ديني خود قیرار ميهيیرد و همیواره در تیب ميسیوزد .هربیار كیه سیهراب موضیو
خواستگاري مريم را مطرح ميكند ،پدرش بهنوعي مانع ازدوا او با مريم ميشود و بهانههايي
چون سربازي سهراب را مطرح ميكند .آقاخوان كه در برابر عشق مريم ،دل از دست داده ،بیه
مرتبهاي ميرسد كه سهراب را مانع رسيدن خود به میريم ميبينید ،بنیابراين سیعي ميكنید
بهنوعي سهراب از مقابل خود بردارد .او حتا به كشتن سهراب هم فکر ميكند .در اين مرحلیه
آقاخوان در ويژهيهاي جسماني و ظاهري؛ ازجمله داشتن ريش دوشیاخه و قیدرت جسیماني
زياد ،بيش از پيش به رستم شبيه ميشود .سيد نيز از عشق سهراب بیه میريم آهیاه اسیت .او
دهرهوني حال آقاخوان را ميبيند و دليلش را نميداند .همزمیان بیا كشمکشهیاي ذهنیي و
دروني آقاخوان ،سيد داستان رستم و سهراب را نقل ميكند و در قسمتهاي مختلف داسیتان
تأكيد ميكند كه رستم آهاهانه و بهرغم شناختن سهراب او را كشیته اسیت .سیهراب متوجیه
ميشود كه پدرش بهعمد در ازدوا او مانعتراشي ميكند .او همواره احساس ميكند داسیتان
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رستم و سهراب در آستانة وقو است؛ اما عزمش را جزم كرده كه نگذارد چنين اتفاقي بيفتید
و در مقابل پدر بايستد .سرانجام نيروي عقل آقاخوان بر احساس او غالب ميشیود؛ او موضیو
دلدادهياش را به سيد ميهويد و از او ميخواهد كه مريم را براي سهراب خواستگاري كند و
خودش براي هميشه از آنجا ميرود تا اجیازه دهید سیهراب پيیروز ميیدان باشید و داسیتان
شاهنامه بار ديگر تکرار نشود.
 -3فراخواني شخصی هاي حماسي بهمثابه رویارویي گفتمانها
 -1-3تقابل رستم و سهراب؛ کنشي در جه

تقوی

گفتمان خاتمي

در شاهنامه همچون بسياري از آثار برجستة ادبي ،داستانهاي مختلفي بیا بنمايیة تقابیل
پدر و پسر وجود دارد .تراژدي رستم و سهراب يکي از اين داستانهاست .هيلمن ( )1369دليل
اين رويارويي را تنافي اهداف و آرمانهاي سهراب با پدرسیاالري ايرانیي ميدانید .پدرسیاالري
فقط به روابط خانوادهي و قدرت پدر محدود نميشود؛ بلکیه سیاختاري اجتمیاعي اسیت كیه
منشأ خود را در قدرت پدر بنا كرده است (بدانتر .)1397 1،السلت پدرساالري را حاكميت پیدر و
وبر آن را نظام قدرت متداول در جوامع سنتي ميداند.
بشيريه ( )1392در كتاب ديباچهاي بیر جامعهشناسیي سياسیي ايیران از پاتريمونياليسیم
سنتي ايران سخن ميهويد .به باور او ،پاتريمونياليسم سنتي ايران هفتماني مسلط است كه بر
اقتدار و اطاعت مطلقه ،پدرساالري سياسي ،قداست دولت و رابطة مستمر آن بیا خیدا ،رابطیة
ميان حکام و علماي دين و سیاختار قیدرت عمیودي يکجانبیه و غيرمشیاركتي و غيررقیابتي
تأكيد دارد و در دوران قاجار ظهور ميكند .هفتمیان سینتهرايي ايیدئولوژيک نيیز هفتمیاني
است كه در واكنش به مدرنيسم مطلقة پهلوي پديدار ميشود .ايین هفتمیان خیود مركیب از
عناصر مختلفي چون نظرية سياسي شيعه ،برخي از وجیوه پاتريمونياليسیم سینتي ،برخیي از
عناصر مدرنيسم ،نوعي مردمهرايي و اقتدار كاريزمايي است .هفتمان اصالحات هفتماني اسیت
كه در مقابل هفتمان سنت ظهور ميكند و توجیه بیه جوانیان و زنیان در هفتمیان آن نقشیي
محوري دارد.
خاتمي ( )1376در سخنراني خود تأكيد ميكند كه میا مالیک فرزنیدمان نيسیتيم؛ بلكیه
آنها امانتهاي خداوند در دست ما هستند كه ما بايد آنها را در مسيري درست رشد دهیيم.
او معتقد است كه ما بايد نسل جوان را باور كنيم .به باور او دولت و كشیور بیه توانیايي نسیل
Elisabeth Badinter
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جوان و نوخاسته نيازمند است و فضاي كشور بايد بههونهاي باشد كیه نسیل جیوان بتوانید در
همة عرصه ها حضور داشته باشد؛ زيرا كشور به فکر نو و نوخواهي نياز دارد .به نظر او میا بايید
ابتدا در درون خودمان تحول ايجاد كنيم و بايد فضايي فراهم كنيم كه بتیوانيم در چهیارچوب
قانون با همديگر حرف بزنيم و همديگر را تحمل كنيم و هيچكا نبايید خواسیت و برداشیت
خود را به ديگري تحميل كند .خاتمي ( )1380روح قانون اساسي جمهیوري اسیالمي ايیران را
موافق تکثر ميداند و معتقد است كه قانون اساسي ما جامعة تکصدايي نميخواهد و خواهان
جامعة چندصدايي و همراهي است.
سهرابكشان را عطاءاهلل مهاجراني؛ وزير فرهنگ و ارشیاد دولیت خیاتمي ،در سیال 1382
منتشر ميكند .زندهي او به هفتة خودش ( )1397داراي سههانة سياست ،تدريا در دانشهاه
و تأليف است .او از كودكي با جهان حماسهها و اسطورهها آشنايي داشته و آثار ديگري هم در
اين حوزه دارد .مهاجراني ( )1397رمان را داوري نويسنده دربارة زمانة خیود از نگیاه مجموعیة
شخصيتهاي داستاني ميداند و معتقد است اسطوره درواقع تکيههاه نويسنده در رمان است.
نويسندة سهرابكشان بیا فراخیواني كنشهیران حماسیي رسیتم و سیهراب بیه داسیتان،
ميكوشد تا ضمن برجستهسازي برخي مباني فکیري هفتمیان سینت؛ ازجملیه پدرسیاالري و
مردساالري و تضعيف و درنهايت بهحاشيهراندن آنها ،برخي مباني فکري هفتمیان خیاتمي را
تقويت كند و برجسته سازد.
 -1-1-3برجستهسازي پدرساالري و سپ

تضعیف آن

هيلمن يکي از اصول پدرساالري را فرمانبرداري فرزندان از پدران ميداند (هیيلمن.)1369 ،

مهاجراني نيز به ياري برخي كنشهاي كنشهران داستان ،ابتدا ساختار پدرساالرانة حیاكم در
جامعییة سهرابكشییان را بازنمییايي و برجسییته ميكنیید .در جامعییة رمییان او ،ايیین انقيییاد و
فرمانبرداري مدنظر هيلمن بهخوبي مشاهده ميشود .به باور وبر در نظام پدرسیاالري ،رئیيا
خانوار نظارت تام و تمامي بر فعاليتها و رفتار ساير اعضا دارد (به نقل از بردلي .)1386 ،نويسندة
سهرابكشان هم در اين رمان مثلثي را خلیق ميكنید كیه در رأس آن آقیاخوان يعنیي پیدر
خانواده حضور دارد؛ شخصيتي كه از نظر شباهت ظاهري به رسیتم و داشیتن پسیري بیه نیام
سهراب ،بهخوبي براي مخاطب ،رستم و سهراب شاهنامه را تداعي ميكند.
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 -3-1-1-1اقتدار پدر
آقاخوان ازجمله پدراني است كه نه تنها بر اعضاي خانوادة خود؛ بلكه بیر میردم روسیتاي
خود و روستاهاي اطراف هم نظارت دارد؛ عالوه بر همسر و فرزندان ،او نزد میردم روسیتا هیم
داراي اقتدار و احترام است و مردم در موارد مختلیف سیخن او را ميپذيرنید و مطيیع امیر او
هستند:
«رسم آقاخوان هميشه اين بود كه توي مارون سوار اسب نميشد .مردم ،پير و جیوان
و كودک به او سالم ميكردند .احوالپرسي ميكردند» (مهاجراني.)28 :1382 ،
«آقا خوان ،حضرت آقا ،بيدار شويد» (مهاجراني.)60 :1382 ،
اقتدار و ابهت او بههونهايست كه حتا سهراب فرزند او هم بهراحتي نميتوانید بیا او سیخن
بگويد و در بسياري از كنشها تحت امر و نظارت پدر است:
« سهراب مظلومانه و محجوب در چشمان پدرش نگاه كرد .احساس كرد مثیل خرهوشیي
شده كه دارد در چشمان پلنگ نگاه ميكند .نميدانست ايین حیا را چگونیه بیراي خیودش
تعريف كند .مثبت بود يا منفي .هيبت بود يا وحشت » (مهاجراني.)3 :1382 ،
محور اصلي سهرابكشان مهاجراني بر كنشي ميچرخد كیه سیهراب خواهیان انجیام آن
است و آقاخوان به داليلي با استفاده از قدرت و جايهاه پدرانة خود مانع تحقق هدف سیهراب
ميشود .سهراب عاشق ميشود و اين عشق زماني به ثمر مينشيند كه آقاخوان بخواهد.
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رهبر و کاریزماتیک آقاخوان

رفتارهاي پدرساالرانه رفتارهايي است كه در آن شخص چنان رفتیار ميكنید كیه رفیاه و
سعادت فرزند مورد توجه اوست .به همين دليل قضاوت او دربارة آنچه مطلوب است ،اهميت
دارد ( craig, 1998به نقل از پيكاني و تقيلو .)1392 ،آقیاخوانِ مهیاجراني كنشهیري اسیت كیه
نهتنها هم سر و فرزند تابع امر و نظر او هستند و او را فردي داناتر از خود ميداننید؛ بلكیه در
ميان مردم روستا نيز محبوب است و مرجع و هرههشاي آنهاست .كودكان روستا او را بزرهي
عالم ميدانند كه در هر ديدار به سمتش ميروند تا نکتهاي از او بياموزند .مردم روستا هنگیام
مشکالت براي چارهانديشي به آقاخوان پناه ميآورند و محرم اسرار آنهاست.
«همة بچهها شما را دوست دارند .ديدهايد وقتي از كنار مدرسه رد ميشیويد بچیهها
از پنجره سرک ميكشند ،سر تکان ميدهند ،دست تکیان میي دهنید » (مهیاجراني،
.)1 :1382

«راضيه شما را خيلي دوست دارد .همة مارون و يک آقاخوان .همیه احتیرام شیما را
دارند .ديدهايد تا ميفهمند شما از جايي رد ميشويد ،صداي راديو را كیم ميكننید.
زنها روسري يا شالشان را مرتب ميكنند» (مهاجراني.)15 :1382 ،
 -2-1-3پیروزي سهراب؛ کنشي در جه

تضعیف و بهحاشیهراني گفتمان

پدرساالري و مردساالري
رويارويي رستم و سهراب در شاهنامه درحقيقت رويارويي دو نسل است و مهاجراني نيز با
آهاهي از اين موضو  ،سهراب را به داستانش فراميخواند تا باري ديگر تقابل دو نسل را بیراي
مخاطب تداعي كند .نکتة شايان ذكر اين است كیه مخلوقیان نويسینده؛ يعنیي راوي و ديگیر
كنشهران داستان نيیز سیهراب را حمايیت ميكننید؛ هیم سیهراب شیاهنامه و هیم سیهراب
سهرابكشان را .درمقابل ،آنها رستم و كنش او را پيوسیته در قسیمتهاي مختلیف داسیتان
نقد ميكنند .نقد رستمي كه به هفتة هیيلمن ( )1369يکیي از نماينیدهان پدرسیاالري اسیت،
توسط راوي و ديگر كنشهران داستان ،درحقيقیت كینش مهیاجراني اسیت در بهحاشیيهراني
هفتمیییان پدرسیییاالري و برجستهسیییازي هفتمیییان تجددطلبانیییة خیییاتمي ( )1379كیییه از
شايستهساالري سخن ميهويد:
فردوسي و آقاسيد در هم آميخته شیده بودنید .در میتن داسیتان وارد شیده بودنید و
داوري مي كردند :همه حرفم با رستم اين است كه پهلیوان پهلوانیان ،چیرا جوانیت را
كشتي چرا جوان عاشق را كشتي چرا جوان عاشق را كه پارة تن و روح خودت بود،
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كشتي چرا (مهاجراني.)106 :1382 ،

«پير ما فردوسي هم نتوانسته از رستم هله نکند .هفته :يکي داستان اسیت پیرآب
چشم /دل نازک از رستم آيد به خشم» (مهاجراني.)91 :1382 ،
«(آقاسيد) :حکيم فردوسي ميهويد :از اين خويشیتن كشیتن اكنیون چیه سیود،
مي خواهم برايتان بگويم كه رسیتم سیهراب را شیناخته بیود .شیناخته پسیرش را
كشت» (مهاجراني.)104 :1382 ،
«رستم عشق را كشت .آنها ميخواستند سهراب را در خیواب بکشیند ،رسیتم در
بيداري كشت .سهراب هم عاشق بود .آرمان بزرهي داشت .رستم آرمان سیهراب را
هم كشت» (مهاجراني.)106 :1382 ،
«سهراب پرمهر و معصومانه داشت به رستم نگاه ميكرد .چشمانش بیرق میيزد .چشیمان
رستم عميق و تاريک بود» (مهاجراني.)192 :1382 ،
(آقاسيد) :در زندهاني ،هر كا در اين آزمون قرار ميهيرد كه فرزندش را بکشد! همة
ما دشنه به دست خنجر به كف در مقطعي قرار ميهيريم كه ممکن است پسیرمان را
بکشيم .كشتن يک وقت مثل كشتن رستم است .در ميانة ميدان با صداي بوق و كرنا.
وقتي ديگر هم آرام و خاموش است .كشتني كه در خاموشیي اتفیاق ميافتید ،تلختیر
است .سوز بيشتري هم دارد ( ...عام يعقوب) :آقا سيد جوري صحبت ميكند كه انگار
رستم ميدانست سهراب فرزندش است و او را كشت .نمي دانست كه مگر خیودت از
قول سلطان محمود نگفتي كه همة شاهنامه هيچ است جز حديث رستم .خیب حیاال
اهر رستم هم اينجور دربيايد ،پا چه بايدمان كرد (مهاجراني.)72 :1382 ،

رستم پهلوان اول شاهنامه است؛ پهلواني كه همة آرزوها و آرمانهاي يک قوم در وجیود او
مجسم شده است .كسي كه دورة پهلیواني شیاهنامه بیر محیور او ميچرخید (اسیالمي ندوشین،
 ،)1348بنابراين بديهي است كه سرايندة ابيات رستم سهراب در توجيه كشتهشدن سهراب به
دست رستم ،هم در ابيات نخستين اين داستان و هم ابيات پاياني آن به تقدير متوسیل شیود.
تقديري كه باعث مر سهراب شده و دليل آن هم بیر آدمیي روشین نيسیت .بیه هفتیة عیام
يعقوبِ سهرابكشان ،همة شاهنامه است و رستم و زماني كه رستم هم اينهونیه باشید ،بايید
چه كنيم
از ايییین راز جیییان تیییو آهیییاه نيسیییت
همیییییه تیییییا در آز رفتیییییه فیییییراز

بییدين پیییرده انیییدر تیییو را راه نيسیییت
بییه كییا بییر نشیید ايیین در راز بییاز
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بییدين كییار يییزدان تییو را راز نيسییت

اهیییر ديیییو بیییا جانیییت انبیییاز نيسیییت
(فردوسي)261 :1 ،1396 ،

چنیییين اسیییت و رازش نيايییید پديییید

نيییابي بییه خيییره چییه جییويي كليیید
(فردوسي)301 :1 ،1396 ،

رحيمي ( )1369معتقد است رستم ميدانسته كه به جنگ پسرش ميرود .به همين دليیل
در درون او طوفاني برپا بوده كه چگونه به جنگ فرزند خود برود چون از يک سو حراسیت از
مرزهاي ايران با او است و از طرف ديگر نميداند با فرزندي كه به ايران تاختیه و الجیرم كیار
دشمن را ميكند ،چه بايد بکند درحقيقت باور رحيمي اين است كه اهر رستم آهاهانیه هیم
به جنگ پسرش رفته و باعث مر او شده است ،بهخاطر هدف حراست از مرزهیاي كشیورش
بوده است .اين در حالي است كه كنشهران داستان مهاجراني ضمن كانونيسازي عاشقبودن
سهراب و معصوميت و آرمانخواهي او ،كنش رستم شاهنامه را حمايیت از كیاووس ميداننید،
بنابراين او را نکوهش ميكنند و پيوسته سعي ميكنند از اقتدار و تقدس او بکاهند؛ موضیوعي
كه مدنظر نويسندة سهرابكشان نيز هست؛ زيرا او ميخواهید بیا تضیعيف رسیتم ،سیهراب و
كنشهاي او را برجسته كند و محور داستانش قرار دهد:
(رستم) تکيههاه ايران است .تکيههاه ملت ايران است؛ اما انسان است با همة خوبيهیا
و بديهايش ،با همة جوهره و جنمش .فردوسي ميخواهد بگويد كه رستم از آسیمان
نيامده .از زمين هم مثل جن نجوشيده .از ميان مردم آمیده ،بیا همیة خلیق و خیوي
مردم ،با همة زيباييها و زشتيها ،غمها و شاديها ،شوربختيها و سعادتها ،بیا همیة
فراز و فرودها (مهاجراني.)75 :1382 ،

اشتباه رستم اين بود كه خيال ميكرد ايران و ملت ايران وابسته به فرّه ايزدي شاهيسیت.
خيال ميكرد كاووس صاحب فرّه ايزدي است .وقتي درست نميبينید نیه كیاووس را درسیت
ميبيند و نه سهراب را ،هم آرمان را ميكشد و هم جوانش را ( ...آقا سیيد) هفیت :ميدانيید
اهر رستم سهراب را نکشته بود ،همة میا روزهیار و سرنوشیت ديگیري داشیتيم .ايیران ايیران
ديگري بود» (مهاجراني.)107-108 :1382 ،
 -3-2تساهل و تسامح و مدارا با رقیب
تساهل و تسامح به معني میداراكردن و آسیانهرفتن اسیت (معیين .)349 :1387 ،عالوهبیر
توجه به زنان و جوانان ،تساهل و مدارا و تحمل آرا و انديشههاي مخالف را داشیتن ،از ديگیر
مباني فکري اصالحطلبان است كه همواره بر آن تأكيد ميكنند .بیه بیاور اصیولهرايان ،اهیر
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آراء ،رفتار و كردار مخالفان تنها با منافع شخصي انسان اصیطکاک داشیته باشید و هذشیت و
مدارا هم با ظلمپذيري و ذلت همراه نباشد ،شايسته است انسان تساهل به خر داده و شيوة
مسالمتآميز در پيش هيرد و از حق خويش صرف نظر كند؛ اما اهیر پیاي مصیالح عمیومي و
منافع ملي در ميان باشد و درصورت تساهل و تسامح ،اركان ديني به خطیر افتید يیا موجیب
شکستهشدن حدود الهي با تضييع حقوق ديگران شود ،تساهل و تسامح به هیيچ وجیه جیايز
نيست و بايد از آن جلوهيري شود (شفيعي 28-50 :1380 ،بیه نقیل از قاسیمي ،كیريم؛ اقاربپرسیت،
محمدرضا و شفيعي ،اسماعيل .)1399 ،اين در حیالي اسیت كیه اصیالحطلبان معتقدنید عقايید و
ديدهاههاي مخالف حتا اهر از نظر ما باطل ،اشتباه و غلط باشد ،نبايد حذف شود؛ بلكه بايید
به آنها اجیازة تحمیل و بیروز داد (كیديور 447-448 ،1379 ،بیه نقیل از اميیري .)1386 ،سیهراب
سهرابكشان نيز اين دغدغه را دارد؛ قدرتكور كه شخصیيتي بیا نقصهیاي جسیماني و بیه
دليل مردمآزاريهاي فراوانش ،ازجمله كنشهران منفور سهرابكشان اسیت ،خیود را رقيیب
عشقي سهراب ميداند و در اين مسير مشکالتي را براي سهراب ايجاد ميكنید؛ امیا سیهراب
ميخواهد مشکالت جسمي او را درمان كند .همچنين تمام پاانداز خود را به او ميدهد تیا
او و خانواده اش بتوانند زندهي راحتي داشته باشند .قدرت كیور بیا پیولي كیه سیهراب بیه او
ميدهد ،اسلحهاي تهيه ميكند تا بتواند با آن سهراب را بکشد و درحقيقت رقيیب خیود را از
ميان بردارد.
«اولينباري بود كه كسي (سهراب) به قدرت كور ميهفت بيا تو را ببرم بيمارستان .هیيچ
كا تا آن روز در فکر او نبود .همه از او فرار ميكردند» (مهاجراني.)172 :1382 ،
«بيا اين صدتومان ار تو .خر دوا و دكترت بيش از اين نميشود .براي زن و بچیهات هیم
ميتواني از بازار خريد كني» (مهاجراني.)172 :1382 ،
«ننه جان ! قدرت كور نان ناداني مردم را ميخیورد .آدم ضیعيف و قابیل ترحمیي اسیت.
هفتم حاضرم ببرمش شهر براي دوا و درمان» (مهاجراني.)181 :1382 ،
 -3-3برجستهسازي مردساالري
زن و مسائل زنان همواره ازجمله موضوعات مورد اختالف ميان دو جريان فکري اصیولهرا
و اصالحطلب بوده است .به باور اصولهرايان مرد و زن هر دو انسانند؛ اما تفاوتهیايي بیا هیم
دارند؛ بهعنواننمونه عواطف و رقت احساسات در زنان و نيروي تعقل در مردان بيشتیر اسیت
كه اين به ساختمان وجودي و فيزيولوژيکي آنها برميهردد .اصولهرايان عقيیده دارنید میرد
چون از نيروي جسماني و عقالني بيشتري برخوردار است ،بايد آن دسته از كارهاي اجتماعي
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را كه بيشتر احتيا به اين نيروها دارد ،به عهده هيرد و زن چون سهم بيشتري از عواطف و
احساسات لطيف دارد ،بايد وظايف خانهداري و بچهداري را به عهده بگيرد و فرزنیدان اليیق و
شايسته بپرورانید (مصیباح يیزدي ،)1343 ،درحیالي كیه رويكیرد اصیالحطلبان تفاوتهیايي بیا
رويكرد آنها دارد .به باور اصالحطلبان نگاه به زن نبايد نگاه به جنا دوم باشد و زنان عالوه
بر نقش مادري و همسري ميتوانند در عرصیهها و سیطوح مختلیف ،مسیؤوليتهاي سینگين
مديريت را به عهده هيرند (خاتمي .)1376 ،آنها معتقدند فضيلت زن نیه در محبوسمانیدن در
چهارديواري خانه و محرومماندن از حضور در عرصة اجتما و سرنوشت است نه دررهاشدن از
همة قيدهاي اخالقي و معنوي و عقلي .مهم اين است كه زن بتواند آزاد و توانا بیهعنوان يیک
انسان انتخاب كند؛ اما اين انتخاب او مانع حضور او در عرصة اجتما و سرنوشت نباشد.
اصالحطلبان رشد را يک امر اجتماعي ميدانند و معتقدند آدمیي در عرصیة اجتمیا و در
تعامل با ديگران رشد پيدا ميكند؛ رشد عاطفي ،رشد عقالني و حتا رشد ديني و معنوي .ايین
رشد بايد در مورد زن تأمين بشود و اين رشید تیأمين نميشیود مگیر اينكیه زن در اجتمیا
حضوري فعال و مؤثر داشته باشد و در عرصة اجتما باشد .به باور آنها از ستمهاي بزر بیه
زنان كه ريشه در طول تاريخ دارد و بسياري از ستمها و مشکالت از آن ناشي شده است ،نگیاه
مردساالرانه و مذكر به زندهي و هستي و تاريخ است؛ اما امروزه جامعیة زنیان روزبیهروز داراي
تحصيالت باالتري ميشیوند و درنتيجیه بیه درک اجتمیاعي بیاالتري ميرسیند و خودبیاوري
بيشتري پيدا مي كنند .به اين ترتيب ديدهاهشان ،بينششان ،مطالباتشیان بیا زنیان هذشیته
فرق ميكند .به باور آنها ،بيینش سینتي بیه زن ميهويید در خانیه بنشیين و هیيچ فعاليیت
اجتماعي نکن .از طرف ديگر زنان ميخواهند در رقابت با مردان در تواناييهیا برابیري كننید.
اصالح طلبان معتقدند بايد شرايط مناسب ،مساعد و مساوي فراهم شود تا ببينيم كه زنان هیم
شايسته هستند يا نيستند .زناني كه از تحصيل برقراري روابیط اجتمیاعي و تمیرين میديريت
محروم بودهاند ،واضح است كه در مقايسه با مرداني كه همة اين امکانیات را در دسیت دارنید،
ناموفق ترند .رشد يک امر اجتماعي است ،پا هرچیه مشیاركت زنیان در عرصیة سرنوشیت و
حيات اجتماعي بيشتر باشد ،زمينة رشد آنها هم فراهمتر خواهد شد» (خاتمي.)1383 ،
اين اصل فکري هفتمان اصیالحات نيیز بیهخوبي در سهرابكشیان قابیل مشیاهده اسیت؛
نکته اي كه در ابتدا براي مخاطب ممکن است كمي دور از ذهن به نظر برسد ،وجود كنشهیر
سکينه در كنار رستم و سهراب است ،درصورتيكه ما در شاهنامه كنشهیر تهمينیه را داريیم.
سکينة سهرابكشان همچون نامش موقر و صبور است .او نمونة كامل يیک زن سینتي اسیت.
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زني كه تمام زندهياش در وجود همسیر و فرزنیدانش خالصیه ميشیود و بیهرغم ابیتالي بیه
بيماري ،همچنان انجام امور خانه و دغدغهها و مشکالت همسر و فرزندانش برايش در اولويیت
هستند .مهاجراني با انتخاب آهاهانة سکينه و بازنمیايي كنشهیاي او و ايجیاد هشیتارهايي در
نو رفتار آقاخوان نسبت به سکينه ،بهخوبي هفتمان مردساالري را برجسته ميكند.
 -1-3-3نوع خطاب زن به مرد و برعک
هفتمان مسلط بافت فرامتن پيوسته تأكيد ميكند كه زن جنا دوم نيست و نبايد چنين
رويكردي وجود داشته باشد؛ اما سکينة سهرابكشان بهوضوح جنا دوم است .همسیرش او
را سکينه خاخسي خطاب ميكند .در سراسر داستان فقط يک يا دو بار او را سیکينه خیانم
خطاب ميكند كه اين موضو بهشدت تعجب سکينه را برميانگيزد .اين در حیالي اسیت كیه
سکينه همسرش را آقاجان خطاب ميكند .درحقيقت نويسنده با اين نو خطیاب كنشهیران،
تفاوت جايهاه آنها و محوريت كنشهر مرد را بهخوبي نشان ميدهد.
«(آقاخوان) :خسته نباشي سکينه خا خسي!» (مهاجراني.)5 :1382 ،
سکينه ميخواست از تعجب شاخ دربياورد .سالهاي سال بود كه آقاخوان به او نگفته بیود
خانم ،آن هم با اين كشش ،آن هم با من  ...سیالها بیود كیه صیداي سیکينه خاخسیي
هميشه در هوشش زنگ ميزد .او هم هميشه در جواب هفتیه بیود :بلیه آقیا .ممنیونم آقیا
(مهاجراني.)23 :1382 ،

 -2-3-3بيسوادي و خرافهپرستي زنان
اصالحطلبان رشد را يک امر اجتماعي ميدانند و معتقدند آدمیي در عرصیة اجتمیا و در
تعامل با ديگران رشد پيدا ميكند؛ رشد عاطفي ،رشد عقالنیي و حتیا رشید دينیي و معنیوي
(خاتمي .)1383 ،نويسنده با آهاهي از ايین موضیو زنیان سهرابكشیان را زنیاني دور از عرصیة
اجتما بازنمايي ميكند كه دوري از عرصة اجتماعي آنها را بیه زنیاني سیاده و خرافهپرسیت
تبديل كرده است .اين زنان براي حل مشکالتشان نزد دعانويا ميروند .درمان زن نیازا را در
خوابيدنش در قبر ميدانند ،نگرانند كه مبادا كسي همسرانشان را چيزخیور كنید يیا همسیر و
فرزندانشان را آل بزند.
«(سکينه) :نميرويم پيش آقانبي بلکه دعايي بنويسد .سيد است .نفسش هرم است.
دستش خوب است» (مهاجراني.)5 :1382 ،
«دعاي نظربندي در پارچة سبز دوخته بیود و بیا سینجاق قفلیي روي شیانهاش زده
بود» (مهاجراني.)94 :1382 ،
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«(سکينه) :از وقتي دخترم را در هور خواباندهانید كیه بچیهاش بشیود ،تیرس ورش
داشته  ...چند دفعه هم بچهام را از روي هربیه میرده رد كردهانید» (مهیاجراني:1382 ،
.)95

«سکينه انديشيد :مبادا آقاخوان را چيزخور كرده باشند هر دفعه ميرود حمريان و
ميآيد از اين رو به آن رو ميشود .خوب است بروم پیيش آقیا نبیي ،دعیايي بیرايش
بنويسد .الي كتابي برايش وا كند» (مهاجراني.)163 :1382 ،
 -3-3-3زنانگي زنان
زنان سهرابكشان همچون زنان نظامهاي مردساالري در حاشيه هستند .تنها وظيفة آنها
انجام امور خانه و امور مربوط به همسر و فرزندان است .سکينة سهرابكشان ازجملة اين زنان
است كه با وجود انجام پيوستة وظايف خود بدون هيچ نیو اعتراضیي ،همیواره نگیران انجیام
اينهونه امور است؛ «اهر از دست و پا بيفتم اين خانه را كي جمع و جور ميكنید» (مهیاجراني،
.)5 :1382

صداي رفتوروب سکينه ميآمد .پلهها را جارو ميكرد .نم آبي هم زده بیود .كیار هیر
روزش بود .مهتابي و پلهها و حياط را هميشه تا پيش از طلو آفتیاب جیارو ميكیرد.
قبل از آن به آغل سر مي زد .آب و علف جانان و هاو و هوسیفندان را مرتیب ميكیرد.
شير ميدوشيد .نان ميپخت .هاهي دستهايش را به كمر ميزد و قامت ميكشیيد و
ميهفت :شُکر (مهاجراني.)63 :1382 ،

 -4-3-3نوع نگاه آقاخوان و سهراب به زن
يکي از كنشهايي كه نويسندة سهرابكشان در رمان خود به طرق مختلف آن را كانوني و
بر آن تأكيد ميكند ،نو نگاه و رفتیار آقیاخوان و سیهراب بیه سیکينه اسیت .در پيرفتهیاي
مختلییف داسییتان آقییاخوان سییکينه را سییکينه خاخسییي خطییاب ميكنیید و بییا توجییه بییه
دلدادهياش به مريم ،بيماري سکينه را ناديده ميهيرد .حتا هاهي در دل بیدش نميآيید كیه
سکينه بميرد:
«(آقاخوان) سکينه خانم در ذهنش هذشت :سکينه خاخسیي .لبخنید ريیزي زد»
(مهاجراني.)93 :1382 ،

«(سکينه) :قرار نبود امیروز و فیردا بیرويم شیهر پیيش دانيیال حکیيم (آقیاخوان):
انشاءاهلل مرتبة ديگر .هفتة ديگر .خیدا بیزر اسیت .سیکينه دسیتمال را در پنجیه
فشرد .نفسش تنگ شد .چشمانش را از درد روي هم فشرد» (مهاجراني.)93 :1382 ،
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اين در حالي است كه سکينه بیراي سیهراب يیک حیامي و پشیتوانه اسیت و هیمواره از
دغدغههاي او ميكاهد .سهراب سکينه را هميشه «ننة هلیم يیا ننیه جیان» خطیاب ميكنید.
نگران بيماري مادرش است و پيوسته از پدرش ميخواهد يا خود او را بیراي درمیان بیه شیهر
ببرد يا اين اجازه را به سهراب بدهد:
«سهراب :آخر اينجور كه نميشود .نه شهر ميروي كه براي خودت و ننیهام دوا و
درمان كني و نه حمريان ميروي» (مهاجراني.)163 :1382 ،
«(قدرت كور) :حاال خيلي آقاخوان سکينه را دوا درمان كرده كه من بکینم! تلخیي
جمله مثل زهر در كام سهراب ريخته شد» (مهاجراني.)167 :1382 ،
«(سهراب) هفت :ننة هلم ،تو نميخواهي بیروي پیيش دانيیال » (مهیاجراني:1382 ،
.)181

 -5-3-3مرگ رستم درون آقاخوان
 -1-5-3-3ختمگرفتن آقاخوان براي خود
در داستان رستم و سهراب شاهنامه ،رستم روزها رويارويي و نبرد با سیهراب را بیه تیأخير
مياندازد و بهرغم تأكيد كاووسشاه ،با ميخواري در رفتن نزد او تعلل ميكند .علت اين تعلل
را رحيمي ( )1369در آهاهي رستم از جنگ با فرزندش و اسالمي ندوشن ( )1348آن را ناشیي
از انديشههاي خياموار رستم ميداند؛ به اين معني كه با توجه به اينكه پايان نبردها مشخص
نبوده است ،رستم نيز جهان را بياعتبار ميدانسته و از فرصتها بهره ميهرفتیه اسیت .نکتیة
شايان ذكر در اين جا اين موضو است كه رستم چه آهاهانه و چه ناآهاهانه رويیاروي سیهراب
قرار ميهيرد ،با بهكاربردن حيلهاي سهراب را ميكشد؛ اما آقاخوان كه هدف فرزندش سهراب
همچون رستم و سهراب شاهنامه با هیدف او منافیات دارد ،ابتیدا بیراي خیار كردن سیهراب
تالشهايي ميكند .او راه خال،شیدن از رقابیت بیا فرزنیدش را در فرسیتادن او بیه اجبیاري
ميداند و حتا ورقة معافيت پسرش را هم پنهان ميكند .آقاخوان نيز مانند رستم كه بیهخاطر
اين رويارويي بيقرار است و خود را با ميخواري مشغول ميكند ،آرام و قیرار نیدارد .او تیب و
لرز ميكند ،شعر ميخواند و رفتارهايي انجام ميدهد كه ديگران متوجیه حالیت غيرعیادي او
ميشوند؛ اما درنهايت روياروي سهراب قرار نميهيرد .كنشهران داستان بارها و بارهیا تأكيید
ميكنند كه اهر سهراب كشته نميشد ،ايران ايران ديگري بود و نويسنده نيز با آهاهي از ايین
موضو و با توجه به مباني فکري هفتمان مسلط بافیت فیرامتن ،داسیتان را بههونیهاي پیيش
ميبرد تا سهراب كشته نشود .مهاجراني بیا هشیتار در كینش شخصیيتهاي حماسیي ،سیعي
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ميكند آرمان هفتمان روزهار خود را تحقق بخشد .بنابراين آقاخوان بعید از روزهیا بيقیراري،
درنهايت خود ،بعید پدرسیاالرانة وجیودش را ميكشید و بیراي ايین رسیتم درون ،خیتم هیم
ميهيرد .اين ختم نقطة عطفي است در كنشهاي آقاخوان .از اينجاست كه آقاخوان از قالیب
پدرساالرانة رستم خار ميشود .اين خرو هیم تغييراتیي در ظیاهر او ايجیاد ميكنید و هیم
كنش او.
(آقاخوان) :چند ساعتي كنار ههر بودم .چند ساعتي هم قبرستان .بیراي همیة امیوات
فاتحه خواندم .براي خودم هم ختم هرفتم .فاتحه خواندم ... .فاتحهخواندن بیه معنیاي
تمامشدن است و ختم و هم به معناي شرو شیدن .نمیيدانم دارم تمیام ميشیوم يیا
شرو ميشوم (مهاجراني.)117 :1382 ،

 -2-5-3-3تغییر در نگاه آقاخوان به سکینه
پا از اينکه آقاخوان ،رستم درونش را ميكشد ،عالوه بر بعد پدرساالري ،بعد مردسیاالري
او هم از ميان ميرود .نگاه او به همسرش سکينه دهرهیون ميشیود .او كیه بارهیا و بارهیا بیه
بهانههاي مختلف از زير بار بردن سکينه نزد پزشک شانه خالي كرده بود ،همچنين مانع شیده
بود تا ديگران سکينه را براي درمان به شهر ببرند و حتا هاه در درون ،مرهش را هیم خواسیته
بود؛ اما اكنون كه به سکينه مينگرد ،هويا براي نخستينبار است كه سکينة بيمار را ميبيند و
جديبودن شدت بيماري او را درمييابد .بنیابراين خیود را بیهخاطر ايین بيمروتیي سیرزنش
ميكند و از آقاسيد ميخواهد او را در اسر وقت به پزشک برساند.
«نگاه آقاخوان به زيرهردن الغر سکينه بیود .متیورم بیود .انديشیيد :غمبیاد نباشید
نميرد نميرد از اينكه در پا ذهنش از مر سکينه ناخشینود نبیود ،خیودش را
شماتت كرد .انديشيد :مروت را سوزاندند و خاكسترش را بیر بیاد دادنید» (مهیاجراني،
.)183 :1382

«(آقاخوان) :هوشت با من است آقاسيد! همين فردا صبح سهراب سکينه را ببرد شهر
پيش دانيال حکيم» (مهاجراني.)195 :1382 ،
 -3-5-3-3دگرگوني کنشهاي آقاخوان با کمک آقاسید
آقاخوان وجود پدرساالرانة خود را سدي ميداند كه درنهايت موفق ميشیود آن را از بیين
ببرد .پا از اين موضو عالوهبر ظاهر آقاخوان ،كنشهاي او و طرز فکرش هم تغيير ميكنید.
ديگر هره بر پيشانياش نيست و آقاسيد چهرة روشن او را كانوني ميكند .آقاسيد كه يکیي از
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كنشهران و حاميان سرسخت سهراب است ،درحقيقت بهنوعي صداي راوي و بیهعبارت بهتیر
نويسنده است؛ زيرا هم راوي و هم شخصيتها زاييیدة ذهین و نيیت نويسینده هسیتند .او در
پيرفتهاي مختلف داستان به مخاطب تأكيد ميكند كه پسركشیي رسیتم شیاهنامه كنشیي
آهاهانه است .آقاسيد بارها براي مظلوميت سهراب شاهنامه ميهريد .او كه از تکرار تراژدي در
هراس است و ميترسد آقاخوان مرتکب آن شود ،پيوسیته كنشهیاي آقیاخوان را نسیبت بیه
سهراب و همچنين سکينة بيمار زير نظر ميهيرد .آقاسيد همچون نويسندة سهرابكشان هیم
دغدغة توجه به سهراب جوان را دارد و هم سکينة بيمار .بیه همیين دليیل بارهیا از آقیاخوان
مي خواهد يا خودش سکينه را براي درمان به شهر ببرد يا به او اجازة انجام اين كیار را بدهید.
زماني كه آقاخوان دهرهون ميشود و تصميم ميهيرد ميدان را براي سیهراب جیوانش خیالي
كند ،آقاسيد ضمن تأكيد كنش او ،تأكيد ميكند كه جوانها نبايد اسير ما پيرها شوند:
« آقاخوان چشمانش را هشود و هفت :هر يک از ما هم رستميم و هیم سیهراب ،هیم
پطرسيم و هم عيسي و هم شبليايم و هم حال  .شما را نميدانم امیا مین هميینم»
(مهاجراني.)186 :1382 ،

«آقاسيد بر پيشاني آقاخوان دست هذاشت .داغ بود؛ اما هره از پيشیانياش بیاز شیده
بود .صاف و روشن به نظر ميآمد .تأللؤ برق اشک در چشمان آقاخوان ميدرخشيد»
(مهاجراني.)195 :1382 ،

«(آقاسيد) :جوانها چه هناهي كردهاند كه هرفتار ما پيرها شدهاند چرا آنها بايد با
مالکهاي زندهاني ما زندهي كنند » (مهاجراني.)190 :1382 ،
 -4-5-3-3پیروزي سهراب و بهحاشیهرفتن آقاخوان
مهاجراني در سهرابكشان ابتدا همچون رستم و سهراب ،آقاخوان و سیهراب را در مقابیل
يکديگر قرار ميدهد تا با برجستهسازي كنشهاي هريک ،درحقيقت تقابل اين دو را بهمثابیه
تقابل دو نسل و دو جريان فکري متفاوت براي مخاطب بازنمايي كند؛ اما او كه خیود ازجملیه
كنشهران اصلي دولت اصالحطلب بوده ،اين بار سعي ميكنید بیه روشهیاي مختلیف ضیمن
بهمحاق بردن هفتمان سنت ،مباني مختلف هفتمان تجددطلبانة اصالحات را تقويیت كنید .بیه
اين ترتيب او تالش ميكند تا اين بار بهرغم حماسه ،سهراب پيروز ميیدان باشید .او كنشهیر
اصلي داستان يعني آقاخوان را با مر از عرصة داستان بيرون نميبرد؛ بلكیه هشیتارهايي در
كنشهاي او خلق ميكند .آقاخوان دهرهون ميشود ،او با كشتن رستم درون خود و درنتيجه
دهرهوني كنشهاي سنتم بانهاش ،بهصورتي آهاهانه و خودخواسته از ميدان خار ميشود و
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آن را به سهراب جوان ميسپارد .از آن پا اين سهراب است كه جیاي آقیاخوان را ميهيیرد.
جانان؛ اسب خا ،آقاخوان ،از آنِ سهراب ميشود .مردم روستا به سهراب ابراز عالقه ميكنند
و به او احترام ميهذارند .در نبرد بر سر رسيدن به مريم هم سیهراب پيیروز ميیدان ميشیود:
«يکي از بچهها دست تکان داد .سهراب هم دست تکان داد .ديد بچهها دارند با اشارة دسیت و
سر نشانش ميدهند» (مهاجراني.)177 :1382 ،
(آقاخوان) :مريم را براي سهراب خواستگاري كن  ...اهر پرسيدند آقاخوان چرا نيامید،
بگو كاري برايش پيش آمد .اين هم افسار جانان .جانان را به سهراب بده و بیه او بگیو
آقاخوان وقتي فهميد كه رقيب و حريیف او پسیرش اسیت تصیميم هرفیت از ميیدان
كنارههيري كند .ترجيح داد در دل طوفان و تندبادها هم شود ،آواره و بينشان شیود،
تا اينكه بگويند فرزندش را كشت (مهاجراني.)194 :1382 ،

نتیجهگیري
سهرابكشان يکي از رمانهايي است كه نويسنده در آن از شخصیيتهاي حماسیي يیاري
ميهيرد .مهاجراني كه خود يکي از كنشهران اصلي هفتمان مسلط در بافیت فیرامتن اسیت،
تالش ميكند در اين اثر با پرداختن به دو موضو زن و جوانان ،اين دو نمونه از مباني فکیري
هفتمان اصالحطلب را تقويت كند و درمقابل هفتمان رقيب را به حاشيه برانید .سهرابكشیان
روايت رويايي ديگربارة رستم و سهراب است؛ امیا نويسینده بیا هشیتار در كنشهیاي ايین دو
شخصيت ،روايت حماسي رستم و سیهراب را بههونیهاي ديگیر پیيش ميبیرد و بیه سیرانجام
مي رساند .او كه خود وزير دولت اصالحات بوده اسیت ،در اثیرش از دغدغیههاي اصیالحطلبان
سخن ميهويد .بنابراين موضیوعاتي چیون پدرسیاالري ،اقتیدارهرايي را در آقیاخوان بیهعنوان
نمايندة هفتمان سنت ابتدا برجسته ميكند ،سپا با برجستهسیازي موضیوعاتي چیون نگیاه
متفاوت سهراب به زن و همچنين برخي اصول فکري هفتمان اصالحات مانند تساهل و میدارا،
سهراب را بهعنوان نمايندة هفتمان تجدد كانوني ميكند .يکي از هشتارهايي كیه نويسینده در
اين رمان انجام ميدهد ،اقتدارزدايي از رسیتم اسیت .رسیتمِ سهرابكشیان ديگیر نميخواهید
رستم باشد .حتا از مسيري كه در زندهي خود پيموده هم راضي نيسیت و بیاوجود اينكیه در
ابتداي داستان سعي ميكند همچون رستم عمل كند ،درنهايت دهرهیون ميشیود و از قالیب
رستمهونة خود بيرون ميآيد .به اين ترتيب رويارويي و كشمکش با پسرش را كنار ميهذارد
و تصميم ميهيرد از عرصة رقابت با فرزندش و همچنين كنشهیري اصیلي خیود بیه حاشیيه
برود و همه را به سهراب ببخشید .از سیوي ديگیر سیهراب هیم نميخواهید سیهرابِ قربیاني
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شاهنامه باشد .او تمام تالشش را ميكند تا در اين كشاكش بر پدر پيروز شود .كنشهر اصیلي
ديگر اين داستان سکينه است كه نويسنده با نامهذاري نشیاندار و هدفمنید او ،كانونيسیازي
سرفههاي خونبار و كنشهاي مربوط به مادري و همسرياش ،بهخوبي تفاوت يا به بيان بهتیر
تناقض او را با تهمينه به مخاطب نشان ميدهد .شايان ذكر است كه راوي و ديگر كنشهیران
داستان نيز در اين مسير به طیرق مختلیف ازجملیه توصیيفات و كانونيسیازيهاي نشیاندار
سهراب و سکينه را حمايت ميكنند .نبرد رستم و سیهراب ايین بیار بیا میر سیهراب پايیان
نميپذيرد؛ بلکه آقاخوان پا از يک دوره ترديد و بيقراري ،درنهايت تصميم ميهيرد سهراب
را پيروز ميدان كند .درواقع نويسندة سهرابكشیان نميخواهید تیراژدي رسیتم و سیهراب را
تکرار كند؛ بلکه قصد دارد جامعهاي آرماني را بازنمايي كند كه در آن هفتمانهیاي مختلیف و
حتا مخالف در كنار يکديگر به حيات خود ادامه ميدهند .او بیا فراخیواني رسیتم و سیهراب،
رويارويي هفتمان تجددخواهانة اصالحات را با هفتمان سنت بازنمايي ميكند و با پيروزكیردن
سهراب از پيروزي تجدد و تجددخواهي سخن ميهويد.
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