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درآمدپیش

. رداخته و شایسته را سزاوارندپیل و ساختاري تجلی قدرت هستند و از این رو شماهايگرانیگاه،هلوانانپابر. 1

کوشند و یافتن به ایشان میهلوانان در مسیر دگردیسیپقهرمانان و ؛کنندهایی که ادیبان و مقدسان خلقشان میشخصیت

ن در هر هلواپابر. اندهایی از شکلِ خاصی از بودنروایت؛کنندشناسان تحلیلش میشناسان و روانشناسان و جامعهاسطوره

عادي در آن است که هلوانِپوجود دارد و تفاوتش با ،دنیچیدگی گذر کپختگی و پتمدن و هر فرهنگی که از سطحی از 

برانگیزي است که وجه مشترك تمام ارجمندي و خیال،و این عالوه بر صفت معنازاییزا داردبرانگیز و چالشماهیتی مسئله

و ي گیتیهنهپگرانیگاهی معنایی است که شکلِ خاصی از حضور در ،هلوانپابر. تهاي اساطیري اسهلوانان و شخصیتپ

کند و سیم میرنشیب را ترفرازوپاي برانگیز از بودن و زندگینامهروایتی بسیار دیریاب و مسئله،اشتنداي از هستیالگوي ویژه

.یش تضمین شده استپیشاپ،انگیزهیجاناساطیري خوردنشان به یوندپهلوانان و پبخش بودنِ ابراز این رو الهام

درخشند و از هلوانان میپاینان گوهرهایی هستند که بر تارك . هلوانان هستندپرداخته از پشکلی ویژه و ،هلوانانپابر

گی و یچیدپهلوانان ایرانی به دلیلِ پاز این رو ابر. شوندمیهایشان برساختههاي ایشان و بالیدن داستانشدنِ روایتترکیب

 هایی است که ایران از معدود تمدن. اندبرانگیز و دشواریاب شدهنان در این تمدن است که چنین بحثهلواپتناوري ساخت

مانند کوروش و داریوش با یهلوانانپ-شاهاز . رورده استپي فرهنگی خویش را در گسترهنامداران بسیار از چنین شماري 

اي روبرو هستیم که در دامنههایی خصیتبا ش،مانی و حالجهمچونشهید انیتا مقدسشان گرفتهکنندهتعیینتاریخی نقش

یامد پاز سویی ،شده بر ایشانوهاي متنوع و معناهاي متکثرِ بارهلوانان و الگپاین شمارِ زیاد. گیرندجاي می،فراخ از تنوع

هاي فرهنگی و اندرکنش ستردگی و تنوع زیرسیستمست و از سوي دیگر بر گزمین اي ایرانحادثهرپنشیب و رفرازوپتاریخ 

ماند اي غنی و دریایی ژرف میاساطیر ایرانی به خزانهیلبه همین دل. کندنی داللت میاي اساطیر محلی اقوام گوناگون ایراپدیر

. توان آموخترا از وارسی آن میريبسیانکات فراوان است واوشژوهش و کپي که شایسته

. هلوانان هستندپابر،اي که در اساطیر هر تمدنی وجود داردهاي مفهومیترین گرانیگاهاز مهمتردید یکیبی

ود پشوند و تاروتمدن در آن متراکم میي معناها و بنیادهاي نظام اخالقی یک ي تبلوري هستند که چکیدههلوانان نقطهپابر

ترین هلوانان یکی از سرراستپوارسی ابر،از این رو. گذارندمیخود را به نمایش ،هاي تعریف ابرانسان در آن زمینهشیرازه

،یابدبیشتر میاین موضوع اهمیت،گاه که بحث به فهمِ قدرت برسدویژه آنبه. اي تحلیل اساطیر یک تمدن استها برروش

.شوندحسوب مییکربندي مفهوم قدرت در یک تمدن هم مپهاي واقع الگوهاي غایی و سرنمونهلوانان درپکه ابرچرا

هاي شدنِ شخصیتهلوانپکاو قرار گیرد چگونگیِ ابرمورد کندوتواند هلوانان میپیکی از نکاتی که در مورد ابر

هایی خارج از و تواناییهاهلوانان موجوداتی غیرعادي و برگزیده هستند که ویژگیپابر،آنچه که مسلم است. اساطیري است
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روایت زندگی . گردندممکن مینامعمول ي قدرتی شتوانهپشان با ماندنییاددارهاي بزرگ و بهمردم دارند و کري مرسوم دامنه

یرامونش پیکنواخت و هنجارینِ آدمیان ،هاي مرسومیت باید به زندگینامهغیرعادي است که در نهااي حماسه،هلوانپیک ابر

شود و نه سرمشقی براي رسشی بزرگ تبدیل میپنامفهوم و هلوان به هیوالییپي آن بگنجد وگرنه ابریوند بخورد و در زمینهپ

. آوران و جویندگانِ نام و ننگتقلید نام

اي آنان نیز در دل خانواده.کندیروي میپي افراد عادي هلوانان معموال از ساختار عمومی زندگینامهپي ابرزندگینامه

غیرعادي و نهند و در جوانی با کردارهاي میاپدکی به سن بلوغ کوشت سر گذاشتنِ بحرانی در پمعموال با .شوندمیزاده

رخت از جهان -معموال در سنین میانسالی-گونهکه با مرگی به یادماندنی و شهادتتا آنگردندارجمند خویش نامدار می

. ببندند

ي ت و این کاري است که رسالهبراي فهم معناهاي غایی در یک فرهنگ اسنبرراهی میا،انابرپهلواني وارسی زندگینامه

. رداختن بدان را داردپقصد ،کنونی
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هلوانپمنشِ : بخش نخست

هلوانانپکارکرد ي درباره: گفتار نخست

توان از آن به تنها تعریفی موضعی و وابسته به متن می،عنصري اساطیري است و همچون تمام عناصر اساطیري،هلوانپ. 1

به همان ترتیبی . شناختی باشدترین عنصرِ هر نظام اسطورهشاید مرکزي،هلوانپابر،یعنی؛ین منششکل استعالیی ا. دست داد

هلوانان پهاي مربوط به روایت،ددهنظم حاکم بر گیتی را توضیح مییدایش چیزها و خاستگاه پچگونگی ،که اساطیر آفرینش

هایی هستند وارهانسان،هلوانانپ. ندکهاي اخالقی را تعیین میها و ماهیت ارزشنظم حاکم بر زندگی انسان،نیزدر هر فرهنگ

هاي آن جامعه گاه ارزشروند و به تجلیر جامعه فراتر میي زیستنِ خود از هنجارهاي مرسوم دکه با ماجراهاي خویش و شیوه

ي خویش را به اعضاي امعهجهاي انسانیِ رایج در ي معناییِ حاکم بر ارزشهر نظام فرهنگی باید شبکه. شوندتبدیل می

شوقِ ومردم میانسال و سالخورده را با شور،یعنی؛ترِ خویشو اعضاي باتجربهبیاموزاندکودکان و نوجوانان،یعنی؛نوآمده

هاي انسانی و حملِ ارزش،هلوانانپشناختی کارکرد جامعه. ها مومن سازدبه حقانیت این ارزش،برخاسته از روایتی دالویز

. هاي اوجِ کنش اخالقی در یک جامعه استقلهدن بازنمو

به گذراندي خود و با ماجراهایی که از سر میاست که با کردارهاي برجستهشخصیتی تخیلی و اساطیري ،هلوانپ

یوسته با تعریف پعناصر معنایی ،اي شفافشود و همچون آیینهکنندگان این نظام اخالقی تبدیل میي آرمانیِ رعایتنمونه

که ي اوستزندگینامه،هلوانپترین وجه ساختاري یک مهم،از این رو. تاباندابرانسان در یک نظام فرهنگی را در خود باز می

اي اجتماعی برساخته،به تعبیري،هلوانپ. کندیدا میپدهنده نقشِ آموزشی و انگیزش،همچون سرنمونی براي زیستنِ آرمانی

هاي هاي فرهنگی گوناگون و حوزهنظام. گذارديِ ممکن براي یک انسان را به نمایش میاست که شکوهمندترینِ حالت وجود

دهند و از ي تعریف ابرانسان مورد استفاده قرار میهایی متمایز را به عنوان دستمایههایی متکثر و غایتارزش،تمدنی مختلف

هاي گوناگون از هم عمل ها و فرهنگتفکیک تمدنتوانند همچون برچسبی برايهلوانان موجوداتی هستند که میپاین رو 

خود بحثی است که ،کندها و مراکزي مفهومی که ابرانسان را در یک نظام اجتماعی رمزگذاري میالگوي تکامل شاخص. کنند

عنصر (یک منش در مقام،کنم که ابرانسانکردنِ این نکته بسنده میس در اینجا تنها به گوشزدپ. طلبدفضا و مجالی دیگر را می

معنایی در - هاي نشانگانیویاییپسیستمی تکاملی است که زیر فشارهاي محیطی و در جریان روندي درونزاد از ) فرهنگی

و کامیاب یا رنجور و کمخون را از دل خود بیرون زورمند هایی گردد و نسخهشاخه میشود و شاخهمیمسیر تاریخ دگرگون 
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تنها براي مقطعی از تاریخ در مقطعی از جغرافیا حضور دارند و همچون ،نظام تکاملی دیگرهمچون هر ،هلوانانپ. زایدمی

ایشان را صورتبندي رفتار و کردار آدمیانِ درگیر با آن فرهنگ و نظام شخصیتی،دهندههایی معنایی و مراکزي سازمانگاهگرانی

خویشتن را به ، اجتماعی و فرهنگی،روانی،مراتبی زیستیهسلسطوح سل،یعنی؛ي فرازدر سطوح چهارگانه،»من«هر . کنندمی

.کندهایی متمایز صورتبندي مییکرهپصورت 

شناسانه آن را و فرامنی جامعهدر سطح روانی بر آن سوار شدهشناختی که نظامی شخصیتیتنی است زیست،»من«

وضعیت غایی و اوجِ قابل انتظار براي آن را »آرمانیمن «روایتی فرهنگی به نام ،،هنجار و اجتماعی کرده و در نهایتبه

. گیردمیي چهارگانه را در بریوستهپهاي در هم یازي با چهار الیه است که این تجلیپهمچون ،من. رمزگذاري نموده است

شکیل یافته است که ها و عناصر معنایی تاي از منشنمود من در سطح فرهنگی از خوشه،یعنی؛منِ آرمانی،در میان این چهار

مراکزي فرهنگی وجود ،در هر نظام اجتماعی. کندرمزگذاري می،براي منرا وضعیت مطلوب و حالت آرمانیِ قابل تصور 

هایی از هایی هستند که روایتمنش،این مراکز. کننددارند که کارِ تعریف منِ آرمانی را براي اعضاي آن جامعه تسهیل می

اي هستند که در این زمینه هایی زندگینامهروایت،قهرمانان و ضدقهرمانان. دگیربد مثالی را در بر میخوب وهاي زندگی انسان

هاست که بر مبناي این روایت. هایی براي صورتبندي من آرمانی عمل کنندشوند تا همچون سرمشقو تکثیر میاندزاییده شده

پهلوانان ،در این میان. شودیک نظام فرهنگی ممکن میاي درهاي ویژهغایترهیز از کردارها و خواستن یا نخواستنِپتقلید یا 

یابند و در جهت ها در اطرافشان سازمان میبانفوذ و محوري هستند که سایر روایت،یکرپغول،اپهایی دیرمنش،هلوانانپو ابر

. یابندآرایش میاین قطب مغناطیسی

ن در فرهنگ ایرانی براي تمام کسانی که خواهان دستیابی به تعریفی روشن هلواناپاز این روست که درك و فهم ابر

هلوانان پتنها با تحلیل و بازخوانی عناصر معناییِ نهفته در ابر. امري ضروري است،ي ایرانی و بازسازي آن هستنداز سوژه

س از پاش دریافت و تنها خی و جغرافیاییهاي آرمانیِ رایج در تمدن ایرانی را در فراخنايِ تاریتوان ماهیت مناست که می

.توان از بازسازي آن سخن گفتان است که میپهلوانهايگیري در مورد این عناصر مفهومی و داوري در مورد روایتتصمیم

در که است هلوانانی پوابسته به فهمِ عمیقِ ،»منِ ایرانی«ویژه تعریفی کارآمد از و به»من«دستیابی به تعریفی نو از 

هاي بزرگ و تاثیرگذار عمل واره براي زایش انسانده و همچون الگویی متنکرها را صورتبندي من،طول تاریخی فرهنگ ما

وضعیت آرمانی این منِ نوساخته ممکن است و ،یعنی؛دادنِ تعریفی نو از ابرانساندستهتنها با ب،ي نوینزایش سوژه. اندکرده

.سازندشدنِ این جایگاه نظري را ممکن میفهمکارآمد هستند که تکثیر و همههایی فراگیر و لحام،هلوانیپهاي ابرروایت
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هلوانانپساختار ي درباره: دومگفتار

این . هاي آدمیانِ عادي شباهتی بنیادین دارداي دارند که با زندگینامهزندگینامه،یعنی؛واره هستندموجوداتی انسان،هلوانانپ

هاي شخصیتی نداري کنند و بتوانند شاخصپان همذاتپهلوانکه با براي آن،آدمیان. ان استپهلوانشدنِ ي الگومایهدست،شباهت

هاي شباهت همان است که روایتاین . اي از شباهت دارندیا حتی آن را آرزو کنند نیاز به کمینهزندایشان را درونی سا

. هاي آدمیان عادي بروندبنديِ مرسومِ زندگینامهکند تا زیر بارِ بخشرا وادار مین گنجاند و ایشای را در قالبی انسانی میپهلوان

. گیردهاي کالسیک عمرِ یک انسان را در بر میست که بخشاايزندگینامه،ی از نظر ساختاريپهلوانهر روایت 

:ند ازاد که عبارتگیرهایی را در بر میروایت،هااین بخش

در و مادر پد که در نهایت به آشنایی ردازپها به حوادث و ماجراهایی میاین روایت: یش از زایشهاي پروایت) الف

.سازندآمدن وي را ممکن میوجودو بهشودمیمنتهیپهلوان

مخاطراتی که او را در زمان نوزادي همچنین شود و مربوط میپهلوانشدنِ به روند زاده: هاي زایشروایت) ب

.استیوند خوردهپشدنِ وي خدادهاي شگفتی که با زادهو رکردهتهدید می

.گیردکه بالغ و برومند شود در بر مییش از آنپرا تا پهلوانماجراهاي : هاي کودکیروایت) پ

شود و معموال مضمونی مربوط میپهلوانماجراهایی است که به دوران نوباوگی و جوانی : هاي جوانیروایت) ت

.داردرمانتیک و عاشقانه

شود و معموال علت وجودي وي در را شامل میپهلواناوج رخدادهاي حاکم بر زندگی : یلهاي میانساروایت) ث

.شوداین بخش بازگو می

شود هایی را شامل میکند و داستانیري داللت میپدر زمان پهلوانبه خرد و حکمت : هاي سالخوردگیروایت) ج

.کنندچینی میهزمین،که براي خروج وي از صحنه

معموال در این مرحله دومین اوج در . شودمنحصر میپهلوانبه ماجراهاي منتهی به مرگ : هاي مرگروایت) چ

.شودان گنجانده میایشزندگی 

،ریخت استي یک آدم معمولی همزندگینامهی از نظر ساختار با پهلوانبه این ترتیب آشکار است که یک روایت 

برخی . دهدها قرار میکند و او را در جایگاه ابرانساني افراد عادي متمایز میرا از مرتبهويوجود دارد که اما عنصري در آن 

:ند ازااز این عناصر عبارت
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. یوند خورده استپروزمره ذیر و غیرپناهاي جادویی و توضیحمعموال با نیروهاي فراطبیعی و جریانپهلوان) الف

کند و به نوعی اتصال کوتاه با خدایان یدا میپک و ویژه با نیروهاي قدسی و عناصر دینی ارتباطی نزدیپهلوان) ب

.یابددست می

اش در رعایت اصولی خاص و سرسختی خویش براي وفاداري به چارچوبی اخالقی از آدمیان ایداريپبه دلیل پهلوان) پ

.معمولی متمایز است

کند و به این ترتیب رفتارش اند که هستی را دچار دگرگونی آشکار میرسکرداري مهم را به انجام می،پهلوان) ت

رساند که نظمِ امروزینِ حاکم همان کسی است که کاري را به انجام می،پهلوان. خوردیوند میپتا حدودي با اساطیر آفرینش 

. انعکاسی از آن است،بر گیتی

ي جوامع رواج دارند و سرگذشت شمار و تنوع زیاد در همههایی هستند که با اوجِ روایت،بر این اساس،انپهلوان

هاي مشهور است که به دلیل ارتباط شکل خاصی از شخصیت،پهلوان. کنندقدیسان و افراد مشهور را صورتبندي می،قهرمانان

ر الگوي از نظ،پهلوان. شاخص است،دیسی هستی گذاشتهتري که بر دگرنیرومندتر خود با نیروهاي قدسی و اثر ژرف

کند و به مدار ترکیب میاختار را با محتوایی عمیق و ارزشاما این س،عادي نداردمشاهیر اش تفاوتی با زندگینامهساختاريِ

. یابدهمین دلیل هم به صورت سرمشقی اخالقی و گرانیگاهی معنایی اعتبار می

و از استان تکامل یافتهپهلوانابرقدیسان و ،انوانهلپ،انرشمار از قهرمانپهایی بسیار متنوع و در فرهنگ ایرانی رده

- هاي سرمشقشخصیتگذاريتند با نوعی انباشت و چینها و ماندگار هسپموجوداتی دیر،هاي فرهنگیآنجا که این فرآورده

. گونه روبرو هستیم
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هلوانانپانواع : سومگفتار

د و ها ساختار و کارکردي ویژه داردهیک از این رهر. را  تشخیص دادهلوانان پي اصلی از چند ردهتوانمیدر اساطیر ایرانی

:ند ازاها عبارتترینِ این ردهمهماز دید نگارنده . کندشخصیتی خاص را نمایندگی میسیماي

،انندههایی مانند رهمعموال ایشان را با صفت. بخش هستندو نجاتدادگستر،دهندهنظم:هلوانانپ- شاه)نخست

هاي شاهی یا این افراد معموال با بنیانگذاران دودمان،هاي تاریخیدر میان شخصیت. دهندوه و بزرگ مورد اشاره قرار میباشک

.شوندشاهنشاهان بزرگ و نامدار همسان دانسته می

دریغ شان همواره باشوند و از میان رفتاحق کشته میهایی هستند که در جوانی به نشخصیت:هلوانان شهیدپ)دوم

. و درد و اندوه همراه است

ر پهایی هستند که در جریان سفرهایی طوالنی و از سر گذراندن ماجراهایی شخصیت:هلوانان ماجراجوپ)سوم

. یابنددست میغایتی مادي یا معنوي نشیب به فرازو

-ه سردارانی بزرگ و آزمودههاي اشرافی نیرومند هستند کرهبران قبایل و روساي خاندان: هلوانان جنگاورپ)چهارم

.شودسرایی میي افسانههایشان در میدان نبرد دستمایهاند و دالوري

ي نظام واژگونه،یوندشان با اهریمنپمردانی جنگاور و دالور هستند که به خاطر بیدادشان و : هلوانانپضد)نجمپ

.تباري انیرانی دارند،در اساطیر ایرانیهاتقریبا تمام این شخصیت. گذارندهلوانان را به نمایش میپارزشی 

هاي ي دیگر از شخصیتهلوانان که کردارهایشان با جنگ در ارتباط است باید دو ردهپي اصلی از نج ردهپبه این 

:قهرمانی را نیز افزود

آور قدسی نامهاي مقدس که معموال ماهیتی رزمی ندارند و به خاطر ارتباطشان با نیروهاي یامبران و چهرهپ: نخست

.شوندمی

ایداري در عشق بانویی و پهایی هستند معموال بزمی و نه رزمی که به خاطر شخصیتکهنامدارانِ عاشق: دوم

.شودهاي ناشی از آن نامدار میذیرفتن مصیبتپ

که بهوجود دارديي دیگررده،هاو بر فراز آنهاي شخصیتی اساطیري ي اصلی از نظامدر کنار این هفت رده

و فهم ماهیت آن هدف ها شباهت دارندز عناصر سایر ردهاعضاي آن به شکلی فرارونده و ترکیبی اتعلق دارد و هلوانان پابر

یک از این هر. گیرندی جاي میمتنهاي اي از ارتباطهاي اساطیري در شبکهیک از این نظامهر. اصلی این نوشتار است

. یابدهلوان در ارتباط با ایشان نمود میپکه معنايکارانی دارندیا خیانتو شتیبانان پ،دشمنان،دوستان،خویشاوندان،هلوانانپ
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این بدان . کنندهاي متضاد معنایی خاصی برقرار میهلوانان ارتباطی ویژه را با جفتپیک از این هر،به همین ترتیب

،ها در بافت اساطیرِ یک جامعههلوانان و سایر شخصیتپهلوانان و ضدپي روابط میان شبکه،معناست که از دید نگارنده

هاي درونی ها و شباهتي اختالفنظامی ساختاریافته از نمادها و نشانگان است که معناهایی ویژه را در شبکه،همچون زبان

هاي غایی و مفهومشود ها برجسته میي این روایتهاي متضاد معنایی خاصی در زمینهجفت. کندثبت و بازنمایی می،خویش

تاریخی . ي یک جامعه استگسیختهآمیز و لگامگوي ثبت تاریخِ تخیلاین در واقع ال. دشواي از این مجرا صورتبندي میهویژ

بندهاي مدارك تاریخی بر یی تمرکز یافته است و رها از قیدوبر وضعیت مطلوب و غا،که به جاي تاکید بر وضعیت موجود

از سرنوشت تاریخی یک تر و اثرگذارترو معموال محبوباي بدلنسخه،هنري و ادبی خالقان اسطورهبنیانِ تخیل و خالقیت

. دهدتمدن را به دست می

شود قابل ها انجام میهاي معنایی آن و مراکزي که زایش معنا در آنهر نظام معنایی با شناسایی گرانیگاه،در کل

هاي مقابل هم در زبان هاي متضاد و قطببلکه به صورت جفتمعناي منفرد نیستمعموال یک ها این گرانیگاه. تحلیل است

هاي جفتدر چارچوب نظري نگارنده، این . الگوي عمومی صورتبندي معنا در زبان باشداین،گویاوشوندصورتبندي می

به . کنندهایی ویژه نیز ارتباط برقرار میجمهلوانان باپیک از هر،به این ترتیب. شودکوتاه می،جميمتضاد معنایی به سرواژه

-جفت(هاي هاي اساطیري و با یاري شناسایی جمي ارتباطاتش با سایر شخصیتهلوان در شبکهپکمک وارسی جایگاه یک 

ت توان ساختار اساطیري وي را به شکلی ریزبینانه مورد وارسی قرار داد و این کاري اسمی،مرتبط با آن) هاي متقابل معنایی

.پرداختژوهش خویش بدان خواهم پي که در نخستین مرحله
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هلوانپي مایهنقش: بخش دوم

هلوانانپ-شاه: نخستگفتار

هلوانپ-مفهوم شاه: سخن نخست

اي که هم از نظر موقعیت ممتازشان در رده،سازندرا برمیهاي اساطیري اي مهم و برجسته از شخصیتهلوانان، ردهپ-شاه. 1

در واقع . کنندیدا میپیوندي که با نیروهاي قدسی و نظمِ حاکم بر گیتی پتب اقتدار دنیوي اهمیت دارند و هم از نظر سلسله مرا

-شکلی از همین شاههاي گوناگون تکامل یافته باشدهلوانِ اساطیري که در تاریخ تمدنپنماید که نخستین شکل از چنین می

د به شخصیتی سیاسی و دهد با نیروهاي اهریمنی نشان میهلوانی مسلح را در نبرپهایی کهمایهترین نقشکهن. هلوان باشدپ

. شودکردن نظمی نو بر قلمرو خویش کامیاب میخو و مستقریرگی بر نیروهاي دشمند که در چادشاهی مقتدر اشاره دارپ

دهد هاي این رده را به دست میمایهترین نقشم تعلق دارد و یکی از کهن.پي سوم لوح نارمر که به ابتداي هزاره

،به همین ترتیب. کندبر دشمنانش را روایت می،فرعون مصر، هاي نارمریروزيپاي نمادین است که ماجراي در واقع کتیبه

حکایت ) در نزدیکی کرمانشهداداحتماال (ترین متن سومري که از نبرد شاهی به نام انمبارگسی با شاه شهري به نام ارت کهن

بینیم می،ادشاه شهر ارك در میانرودان بوده است و به این ترتیبپ،گیلگمش نیز در ابتداي کار. کند نیز چنین وضعیتی داردمی

. ادشاه ادغام نماید تقدم و رواج بیشتري داشته استپرا با هاالگوهایی که این شخصیت،هلوانانپکه در تاریخ تحول 

ی که به قدرت ادشاهپ. شده و فرارونده از رهبرِ نظامیِ جامعه استعالییشکلی استهلوانپ-شاه،به این ترتیب

هاي ناچار باید ادعاي مشروعیت خویش را با ارجاع به تواناییبهاستو بر دشمنان خویش چیره شدهسیاسی دست یافته

قبولیت حکومت تا مشروعیت و مي فراانسانی نیاز داردادشاه از سویی به این انگارهپ. اش تقویت کندغیرعادي و فراطبیعی

آمیز از  انسان برتر را و از سوي دیگر ناگزیر است به کردارهاي بزرگی دست یازد تا این تصویر اغراقکندخویش را تضمین

. اي تجربی و عینی مسلح سازدشتوانهپبه 

به این . ن سلطه را تاب آورندذیرند و آپمردم نیز به نظامی روایی نیاز دارند تا این مشروعیت را ب،از سوي دیگر

هلوان پ-ي شاهزایش اسطوره. آیددید میپهلوانان در دیالکتیک میان شاهان و مردم پ-هاي اساطیري مربوط به شاهشکل روایت

تري اتر و کهنپها و اساطیر دیربقایاي داستان،کردارهاي شاهان تاریخی:وچند متغیر گوناگونیچیده است از چندینپاي آمیزه

- هاي مردمی و قصههاي آرمانی از ابرانسان که در روایتانگاره،دکنتبیین میبه کمک کردار ایزدان هاي چیزها را که خاستگاه
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که روایتی رسمی از این هخامنشیشاهان نخستین مانند دشاهی هوشمنگاه دستگاه تبلیغاتی یابد و گههاي عامیانه تبلور می

. ددید آورپهلوان را پ-ي شاهشود تا اسطورهمیم آمیختهدر هکندیشنهاد میپشخصیت را 

تشکیل یافته است که از سویی بر سرشت غیرعادي و نمادین اي ادشاه از شبکهپنظام مشروعیت به این ترتیب، 

را به هلوانی پاي از کردارهاي درخشان و دستاوردهاي کند و از سوي دیگر مجموعههاي فراطبیعیِ شاه تاکید میتوانمندي

هلوان را نباید تنها همچون ترفندي سیاسی پ- هاي مربوط به شاهروایت،با این وجود. کندعنوان داربست این روایت ایجاب می

بخشی از هاي مشروعیتذیرش حاکمیت یک شاه به روایتپکه مردمان نیز براي چرا،ز سوي نظام مستقر سیاسی تلقی کردا

و هایی از این دستي روایتادشاه خویش دارند که تنها در زمینهپهایی از چشمداشت،ناین دست نیاز دارند و گذشته از ای

. شودبرآورده میطلبیده و یافتنِ کردارهاي مطابق با آن با تکیه بر عینیت

ادشاه و مردمش و همچنین ربط بین شاه و نظمِ حاکم بر جامعه در قالب پي معناییِ میان رابطه،به این ترتیب

هاي غیرعادي شود که از طرفی دالیل برتري و چیرگی شاه را به کمک متغیرهایی مانند تواناییی داستانی صورتبندي میروایت

کاري عمل همچون برنامه و دستورکند و از طرف دیگر بخت و سرنوشت بلند یا برخورداري از لطف ایزدان توجیه می،وي

و متغیرهاي مهم در شایسته و انتظارات مردم از اوکندادشاه دیکته میپی را به مثابه شاهی آرمانبهکردن که چگونه رفتارکرده

آورد که او را به نه تنها براي شاه مشروعیت و محبوبیت به ارمغان می،هلوانپ-روایت شاه. کندشدنش را صورتبندي مینداشتهپ

به این ترتیب است که شخصیت . سازدیایبند مپکردن شروطی کرداري هها و برآورداي از وظیفهمجموعهاجراي 

ذیرفته پدر یک نظام اجتماعی ،گذاردی شمار زیادي از آدمیان تاثیر میکه اراده و انتخابش بر زندگبرانگیزي مانند شاهمسئله

. شودو هم به رسمیت شمرده مییابد و حضورِ زورآورش هم تحملشود و جایگاهی معنادار و مقبول میمی

. کردنِ مردمشان دارندمعموال مشکل کمتري در متقاعدبرنددران خویش به ارث میپتخت را از وتاجشاهانی که 

گردد و به این مییشین بازپادشاه پشان با خون مبتنی است به نسبت خونیوت ایشان در نظامی سنتی که بر خاكمشروعی

،ردازندپي امور مملکت بتوانند به ادارهشان نیز میاخالقیآمیز از سجایايشتیبانی روایتی اغراقپترتیب این شاهان حتی بدون 

ي شتوانهپنهند از چنین گذارانی که دودمانی نو و نظمی نو را بنا میکنند و بنیاناما کسانی که بر شاهان مستقر شورش می

از این روست که اساطیر . ندنناگزیر باید آن را در قلمروي اساطیري بازسازي کاي محروم هستند و بهگی و تاریخیخانواد

- اند و نظمی نو را بنیاد کردههاي مستقر شوریدهشود که در شرایطی نامساعد بر نظمویژه به کسانی مربوط میبه،هلوانانپ-شاه

. اند

خوبی قابل گونه بهویژه در شرایط آشوبکاري است که بهزدنِ قواعد مرسوم و تاسیس قوانین نوسپاین کنشِ 

یروي پکنند و از رهبري که در این راستا گام بردارد به هنگامِ آشفتگی است که همگان نیاز به نظمی نو را درك می. ستانجام ا
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کاري که ،یعنی؛زده است و استقرار نظم بر گیتیچیرگی بر شرایط آشوب،هلوانانپ- ترین کارکرد شاهاز این رو مهم. نمایندمی

عنصرِ بازسازي ،هلوانانپ- مهمِ شاههاي اصلی و در روایت. یدایش گیتی همانند استپاي ي خدایان در ابتدبا کنش خالقانه

هلوان با یاري ایزدان و فرشتگان است که به انجام این کار پ-یوند با نیروهاي قدسی قرار دارد و شاهپهمواره در نظم هستی 

. شودکامیاب میبزرگ 

که شورش بر شرایطی ستمگرانه و نامطلوب:عبارت است ازهلوان پ-عنصر اصلی سیماي شاه،به این ترتیب

شورشی که به استقرار نظمی نو و وضع قوانینی دادگرانه و نوظهور . شودنداشته میپمرج همسان ومعموال با آشوب و هرج

در نهایت ،این کنش.کشدفریدگارانِ نظمِ حاکم بر گیتی بري کنشِ آهلوان را به مرتبهپ-و به این ترتیب کردار شاهمنتهی شود

از . شود که با سیماي خداوند مقتدر و ایزدانِ نیرومند حافظ نظم گیتی شباهتی داردهلوان منتهی میپ-اي از شاهبه ترسیم انگاره

شاهان بزرگ براي خویش ماهیتی ،هایی مانند مصر و اکدو به همین دلیل هم در تمدنماند میخدایان ههلوان بپ- شاه،این رو

. هی قایل بودنداال

در ابتداي . هاي اساطیري هستندهلوانان و شخصیتپترین الگوي صورتبندي هلوانان کهنپ-شاه،از نظر تاریخی. 2

هلوانانِ اساطیري نیز در پيهانخستین نشانه،ي زمینهاي کشاورز بر کرهم و همزمان با ظهور نخستین تمدن.پي سوم هزاره

کردند و شاهانی بودند که هلوانان همگی موقعیتی سیاسی را اشغال میپاین . دیدار شدپو ایالم مصر،هایی مانند سومرتمدن

خیلی زود ،کنشِ چیرگی بر دشمنان. شدهمسایه محدود میهاي سرزمینشان عموما به نبرد با شاهان شرح ماجراهاي دالورانه

ها غلبه شد و بر آنهاي اساطیريِ دیگرِ آشوب نیز گالویز میندههلوان بر نمایپ- خورد که در آن شاهین گرههایی نمادبا روایت

هلوان پ- در ارتباط با شاههلوانی که در حال کشتن اژدها یا جانوري وحشی استپي مشهورِ مایهقشن،به این ترتیب. کردمی

اي شر و عامل اصلیِ بروز آشوب ي نیروهي نمایندهتدریج به مرتبهبهکردهلوان بر او غلبه میپ- دشمنی که شاه. شکل گرفت

. گونه صورتبندي شدبر زمین رسمیت یافت و با رمزگذاريِ جانوريِ مرسوم براي نمایش عوامل آشوب

-جامانده از شاهکه در نخستین آثارِ بهچندان،قدمتی بسیار زیاد دارد،هلوانِ اژدها اوژنپ-ي شاهمایهظهور نقش

-م بود که این نقش.پهمزمان با آغاز عصر آهن در قرن دوازدهم ،با این وجود. بینیمرا میهاي نخستینِ آن صورت،هلوانانپ

پیش از آن . هلوانان تبدیل شدپ- به نمادي عام براي شاه،ي جنگی و آهني گردونهمایه در دستان قبایل آریاییِ به کار گیرنده

دید آورد که بعدها براي پاوژن را شد و تصویر مشهورِ شاه شیرمنتقلانادشاهی میتانی به هنر آشوریپاین نماد از مجراي نیز 

. هایی متنوع از چیرگی شاه بر هیوالیی جانوري را نتیجه دادهخامنشیان به ارث رسید و ترکیب

خیلی زود با عنصر اساطیري هلوان که چیرگی بر دشمن و الغاي آشوب و استقرار نظم بودپ-نقشِ بنیادینِ شاه

. بخشی بودو آن هم عنصرِ نجاتیوند خوردپاي پیچیده
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توسط م.پقرن دوازدهم است که در حدود نسرودهاي گاهاناجی در آخر زمان اشاره شدهنخستین متنی که در آن به ظهورِ

شدنِ دین خویش را انتظار وزي سرمست است و جهانگیریرپي زرتشت که از باده،در این متن. 1زرتشت سروده شده است

. بخش استنجات،یعنی؛)سئوشینتَه،به زبان اوستایی(کند که لقبش سوشیانسی اشاره میآمدن کسبه فرازدکشمی

دیده بخشی میو خویش را همچون نجاتداشتهخود را در نظر،زرتشت به احتمال زیاد در ابتداي کار از این واژه

ا به سن گذاشت و مقاومت قبایل ایرانیِ پیامبر آریایی پوقتی ،اینوجود با . که مردمان را از چنگال اهریمن خواهد رهانداست 

که بی آن،ي بلخ کشته شدوقتی زرتشت در آتشکده. تدریج از این باور فاصله گرفتبه،کوچگرد را در برابر آیین خویش دید

که در آینده ظهور ستاز نسل اوهلوانی پابر،یروانش به این باور رسیدند که منظور از سوشیانسپ،آیینش جهانگیر شده باشد

- هسر زرتشت که نطفپسوشیانس را با ،در روایت دینی،به این ترتیب. یامبر را متحقق خواهد ساختپي خواهد کرد و وعده

. یکسان گرفتنداستچست به امانت نهاده شدهي چیاش نزد آناهیتا در دریاچه

هلوان داشت که پ- ازگاري چندان عمیقی با نقشِ شاهشمند و سکارکردي چنان ارز،بخشروایت نجات،وجود اینبا 

. س از چند قرن توسط جنگاوران و سردارانی متعدد وامگیري شدپ

بخشی نیز ي نجاته بود و اندیشهزمین درآمیختهاي دیگر ایرانزمانی که آیین او با دین،شدنِ زرتشتس از کشتهپقرن هفت

شخصیتی استثنایی ظهور کرد که دو کارِ برجسته را همزمان به انجام ،یري شده بودهاي مختلف وامگفرهنگتوسط خرده

و عناصریشرفته بازسازي کردپهلوان را براي شرایط نوظهورِ ناشی از عصر کشاورزي پ-ي شاهاو از سویی اسطوره. رساند

را به و این ادعا وانی اساطیري است هلپ-که شاهکردکهن آن را زدود و عناصري جدید بدان افزود و از سوي دیگر ادعا

.کوروش بزرگ هخامنشی بود،این شخصیت. بهترین شکل تحقق بخشید

،2امطور که در نوشتاري دیگر نشان دادههمان. هلوان استپ-صیتی مهم در سیر تحول مفهوم شاهشخ،کوروش

هر،این شخصیت برجسته. شناخته استکامل میي ناجی را نیز به طورتردید با آیین زرتشت آشنا بوده و اسطورهکوروش بی

اما از سازمان تبلیغی ایشان و مغانی که کم یا بیش زیر تاثیر وي قرار گرفته بودند براي ،3خود زرتشتی نبوداحتماال چند 

. استاو نخستین کسی است که ادعا کرد ناجی،هاي انسانیدر تاریخ مدون فرهنگ. ي اقتدار خود سود جستگسترش دامنه

ولی شروط آن هرگز با کمال و ،خورده تکرار شدي از ماجراجویانِ کامیاب یا شکستادعایی که بعدها توسط شمار بسیار زیاد

. انسجامِ آنچه کوروش انجام داد برآورده نشد

1 :1388.
؛ ؛)1389(: 2

.
3)1375(2.
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ي ظهورش بر بخشی که وعدهخویش را همچون نجات،ي تبلیغی گسترده و نیرومند مغانکوروش به کمک شبکه

بودنِ این ادعا متقاعد ایت عمل کرد که همگان را به راستبازنمود و وقتی به قدرت دست یافت چنان با در،هاستر زبانس

نظامی یا تنها در قدرت ،کننده و دوامِ دور از انتظارشی با آن گستردگی جغرافیاییِ خیرهرمزِ کامیابی دولت هخامنش. کرد

باوري که . نبود که تا حدود زیادي به باورِ مردم در مورد ماهیت شاهنشاه بستگی داشتاش نهفته بودنِ نظم سیاسینوآورانه

ها در مورد اقتدار سیاسی را س از انقراض هخامنشیان نیز تا هزاران سال دوام آورد و کلیت چارچوب ذهنی تمام تمدنپحتی 

. شکل داد

یش از آن تنها به زورآوري و پهلوان که تا پ- ي شاهاسطورهم.پدر حدود اواسط قرن ششم ،به این ترتیب

روایت متفاوت از دو ،به این ترتیب. کرد با روایت ناجی نیز در آمیختاش بر دشمنان تاکید مییروزمنديِ شاه و چیرگیپ

بخشی به یوندش با نظمپهلوان را به دلیل پ- تداوم همان سنت کهن بود که شاه،یک روایت. هلوان تکامل یافتپ-ي شاهکارویژه

از سنتی بسیار کهن دانستنِ شاهاین ایزدگونه. دانستان همسان میي آشوب با خدایبرندهبینازگیتی و کارکردش به عنوان 

هلوان با پ- قلمرو مصر بود که مفهوم شاهدر . بار در مصر به شکلی موفق صورتبندي شده بودخاست که براي نخستینبرمی

بخشی از ایدئولوژي ،بودنِ فرعوندر حدي که ایزدگونه.تیافشده وضعیتی نهادینهشده ترکیبیِ یادن ادغام شد و تصویرِ خدایا

. شد و ضامن مشروعیت شاه بودرسمی حکومتی محسوب می

- نوه،نرام سین اکدي،م.پي سوم ي هزارهکه در میانهچنان،یافتبه طور همزمان در میانرودان نیز تکاملاین الگو 

ي خدایان از سایر خود را با شناسه،را نقش کرد و به این ترتیبایلوي در کنار نام خویش عالمت ستاره،بزرگي شروکینِ 

- شاهزاین برداشت ا،زمینم ایرانرتالطپي غنی و در زمینه،شناختیبه دالیلی جامعه،وجود اینبا . 4ها متمایز کردشخصیت

اثري از این ،میانروداني شاهانگوتی و بخش عمده،اهان ایالمیبه شکلی که در ش،واج نیافتهلوان چندان رپ

. شودنداشتنِ شاه دیده نمیپایزدگونه

یوند با پهلوان بود که در پ- اي زمینی و دنیوي از شاههلوانِ ناجی به دست داد نسخهپ-روایتی که کوروش از شاه

س از نوآوري کوروش که توسط پ. شدد به آن محدود نمیچن، هراش شکل گرفته بودرستی سرسختانهپآیین زرتشتی و یکتا

یی به ترکیبی موفق که از سوچرا،شدن را از دست دادندرانی دیگر امکانِ خداگونه دانستهجانشینانش تثبیت شد شاهنشاهان ای

رستی پواندند که یکتاداي دینی ریشه مینقشِ انسانیِ ناجی دست یافته بودند و از سوي دیگر در زمینه،یعنی؛با نقشی دیگر

. اي بسیار با آدمیان داشتاي تعریف شده بود که فاصلهخداوند یگانه،محکمی در آن وجود داشت و در آن

41369.
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- تري که کارکرد شاهروایت کهن. هلوان با ظهور تمدن هخامنشی دو شاخه شدپ-ي شاهاسطوره،به این ترتیب

نداشتنِ پي خداگونهب تمرکز داشت با نتیجهکرد و بر چیرگی نظم بر آشوی میشناختی تلقاي هستیهلوان را بیشتر از مرتبهپ

. کردهلوان تاکید میپ-و نشست که بر کارکرد اخالقی شاههلوان براي مدتی از صحنه کنار رفت  و به جاي آن روایتی نپ-شاه

کردند و آن نیز ي دیگري نیز تاکید میرویژهآشوب خود آگاه بودند که بر کادهنده و ضدهان هخامنشی نه تنها بر نقشِ نظمشا

در شاهنشاهی هخامنشی داشت از ) داتَه(داد وگذاري و رعایت عدلمیتی که قانوناه. گسترش نیکی و مبارزه با بدي بود

. گرفت و در همین زمینه هم بود که مفهوم فره ایزدي صورتبندي شدهمین جا سرچشمه می

هلوان خداگونه پ-خالف شاهاما بر،کردهلوان را براي حکمرانی تضمین میپ- بود که مشروعیت شاهو و اقتداري نیر،فره ایزدي

کرداري ،که شاهدر صورتی . توانست از شاه سلب شودي این مقام بود میکه به خاطر تبار یا سرشت اهورایی خویش شایسته

اه نیکی در برابر شر را پهاي اخالقی و رهبر سارزشنقشِ خویش به عنوان حامی،کردشد یا گناه میاخالقی مرتکب میضد

ي صورتبندي مفهوم فره که تاثیري بسیار عمیق بر نظریه،در این تعبیر. شدفره از وي جدا می،داد و به این ترتیباز دست می

. هلوان رخ دادپ- ي شاهبود که در اسطورهیازتعریفیامد طبیعیِ بپاش داشته است هاي همسایهسیاسی در تمدن ایرانی و تمدن

تعبیرِ کوروشی از ،ي غربی اوراسیاهاي متمدنِ نیمهنیم قرنیِ هخامنشیان بر تمام سرزمینوي دوچند سلطههر

تر به لطف ي کهناین نسخه. هلوانِ خداگونه را از میدان به در نکردپ- ترِ شاهاما روایت کهن،هلوان را جهانگیر کردپ-شاه

ویژه یونانزمین بهي ایرانهاي کوچک حاشیهها در مصر باقی ماند و از آنجا به تمدنهخامنشیان براي مدترواداري چشمگیر

شتیبانی جمعیت شناورِ بزرگ انباشته در پاي به نام اسکندر موفق شد با به شکلی که وقتی جوان مقدونی دیوانه،منتقل شد

323بهار (رتر را برگرفت و در فرمان مشهوري که در سال دومِ حکومتش ذیپي دلبالکان بر شاهنشاهی چیره شود این نسخه

رو شد و تنها هزمین با تمسخر روباین فرمان البته در ایران. 5رستندپاعالم کرد که خداست و مردم باید او را ب،صادر کرد) م.پ

،هلوانپ- ترِ تفسیر از شاهي کهنو بود که نسخههمان یونانیان و تا حدودي مصریان بودند که به آن گردن نهادند و این از آن ر

. هنوز در این مناطق نیرو و توانی داشت

ا به سمت غرب چرخیده بود و به پزمین رانده شدند گرانیگاه جمعیتی اروها از ایرانارتپوقتی یونانیان زیر فشار 

هلوانِ خداگونه را پ-همین تفسیر از شاهدیدار شدندپرومیان بر صحنه ،یعنی؛کیشِ یونانیانوقتی شاگردانِ راست،این ترتیب

س از وي که پراتوران پهاي امبازيو دیوانه6رستیده شودپتاکید آگوسوتوس اکتاویانوس بر این که همچون خدایی . بر گرفتند

ي معنایی باید هزمینانداختند در این نصب بت خویش بر معبدها به راه میهایی بسیار را با مردمی مانند یهودیان بر سر جنگ

51376.
6 Le Glay et al, 2001: 174-175
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بسیار وامدار تمدن هخامنشی ،زمینشده در دل ایرانروردهپهاي اي از تمدنکه یهودیان به عنوان زیرشاخهچرا،فهمیده شود

اجی قرار ي نهلوان درآمیخته بودند که به شدت زیر تاثیر اسطورهپ- ي خود را با تصویري از شاهرستی تندروانهپبودند و یکتا

شدن در میان یهودیان همچنان س از اعدامپهلوانِ ناجی بود پ- مسیح که یکی از مدعیانِ عنوانِ شاهنکته که عیسیاین. داشت

از ناهمخوانی این دو تفسیر ايسر خدا و خود خدا تبدیل شد نشانهپاما در روم به ،به عنوان یک شخصیت سیاسی باقی ماند

. کردندي تاریخی میدیدهپکه از یک هاي متعارضی هلوان است و برداشتپ-از شاه

مسیح این نکته اشاره کنم که ظهور عیسیاما در اینجا باید به ،چند این بحث به موضوع ما ارتباطی اندك داردهر

یهودي بود از رهبري ،عیسی. وشیده شده بودپ،اي از اساطیرخدادي صرفا سیاسی بود که با هالهر،در یهودیه در ابتداي کار

ها در قلمرو ایران قرار که براي قرند که رومیان یهودیه و فلسطین رااو در زمانی زاده شده بو. دهندهگردان یحیی تعمیدشا

ارتی بر این قلمرو چیره پکه بتوانند بر ادعاهاي شاهان آناشغال کرده بودند بی،یوسته بودپداشت و از نظر فرهنگی با آن در 

زدند که آماجش رهایی از یوغ رومیان بود و توسط هایی دست مییهودیان مرتب به شورش،از این رو در آن دوران. شوند

دانست و مدعی بود براي برقراري سلطنت این نکته که عیسی خود را ناجی می. شدروهاي هوادار ایران نیز حمایت مینی

،عیسی. گنجدوروشی از کنش سیاسی میادعایی سیاسی است که کامال در چارچوب برداشت ک،اخالقی نیروهاي االهی آمده

این نیز عنصري کامال به دست آورده بود ومشروعیت خود را به یاري سه مغ که در زمان تولدش او را تایید کرده بودند 

دن یا بوتوانستند ناجیها بودند که میانبار ماجراي ناجی را تبلیغ کردند و همبودند که براي نخستینها چراکه مغ،ایرانی بود

. نبودنِ کسی را تشخیص دهند

جانبه وادارانش که در انتظار شورشی همهتوسط رومیان به امیدهاي همسیحاعدام زودهنگامِ عیسی،به هر صورت

بند ناف خود را با روایت کوروشی ،اش به قلمرو رومکردنِ تدریجیمسیحیت همگام با کوچدین ،س از آنپ. ایان دادپبودند 

. یوند خوردپهلوانِ خداگونه پ-لوانِ ناجی از دست داد و با روایت مصري از شاههپ-از شاه

زمین براي هزاران سال توانایی خویش را براي شورآفرینی و زایش در ایرانبخشهلوان نجاتپ-ي شاهاسطوره

بخشی النی مدعیان نجاتاست به فهرست طواین اسطوره حتی امروز نیز زنده است و کافی . هاي اجتماعی حفظ کردجریان

اسماعیل صفوي بنگریم تا نفوذ و اقتدار شاهاز کوروش و مهرداد و اردشیر بابکان گرفته تا بابک و ابن مقنع و زمیندر ایران

.این منش را دریابیم

است هلوانیپهايروایتتر و صرفا اساطیري از هاي کهنرداختن به صورتپ،هدف،از آنجا که در این نوشتار. 3

وابسته به موقعیت به نام و نشان برخی از کسانی که با بحث ما کنم و تنها رهیز میپهلوانان تاریخی پ-از ورود به بحث شاه

هاي تاریخی که تحلیل شخصیتچراخواهم کرد،هلوانان نیز رعایت پي این قاعده را در مورد بقیه. کنماشاره می،مربوط باشند
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هایی تاریخی و تحلیلی است که در این نوشتار مجال آن وجود ندارد و تی نیازمند ورود به بحثشناخاي اسطورهدر زمینه

. دید آوردپنوشتارهایی دیگر را باید بر مبناي آن 

شان در سینپو واکیومرث،در اساطیرشان که نخستینهلوانان وجود دارندپ-شمار زیادي از شاه،در اساطیر ایرانی

شدنِ بحث ترتواند در جامعمیپو گشتاسهاي کسانی مانند هوشنگ و کیومرث رداختن به نامپچند هر. تاسنادرشاه،تاریخ

شخصیت اصلی این رده نجپشناختیِ تنها به ساختار اسطوره،رهیز از درازي گفتار در این بخشپاما براي ،ما نقش داشته باشد

تواند مهم که در این بحث میکیومرث را .پ، کیخسرو و گشتاسووسکیکا،فریدون،جمشید: ند ازاکه عبارتکنماکتفا می

هلوانی در کردارش پشاهی و یرنگ پمنطبق است و ،نخستین انسانگذارم که ساختارش بیشتر بر به این بهانه کنار میباشد

یابد و به همین بهانه نیز در ت با نخستین انسان نیز ارتباط میهلوان در نهایپ-شاهخواهیم دیدچند هر. خوردکمتر به چشم می

.ردازمپتنِ دیگر به طور مشروح به داستانش بنجپکه مانند بی آنهایی به کیومرث خواهم کرداین بخش اشاره

- بازگو  و بعد چارچوب معنایی آن در قالب شبکهفشرده را ي ا، نخست زندگینامههلوانِ برگزیدهپ-نج شاهپدر مورد

س وقتی شرح حال هر پس. کنمز رخدادها و کردارها و نموداري از روابط میان افراد صورتبندي میاي ازنجیره،هااي از جم

. کنمي این اسطوره را تحلیل میهاي اصلی برسازندهردازم و مضمونپاي میهلوان به سرانجام رسید به بحثی مقایسهپ-نج شاهپ



19

جمشید: سخن دوم

گاهان و در جمشید نام . گاهان است،یعنی؛هاي زرتشتسرودهشاره کردهن ایرانی که به جمشید اترین متکهن. 1

این نام در . آمده است) TIcsamiY ,OCuhMawIW,(سر ویوهنتَه پ) یا جمه(رت یمه به صوها بعدتر در یشت

که زبان اوستایی و اچراین دو در واقع یک نام هستند، . شوددیده میونت سر ویوسپ) यम(یمه هم به شکل ودایی متون 

.ها تفاوت داشته استها در آنو تنها تلفظ برخی واجگویشِ متفاوت از یک زبان بودهریت دو کسانس

ها به که آریاییو پیش از آناستسیار بسیار کهن بودهب،هاي مربوط به جمشیدشود که داستاناز اینجا معلوم می

ي جمشید را باید روایتی عام در این بدان معناست که اسطوره. ن زبانزد بوده استاقوام هندي و ایرانی تقسیم شوند در میانشا

پیدایش این زمانِ. هاي شمالی اوراسیا سکونت داشتندم در بخش.دوم پيهزارهسراسر دانست که در میان قبایل آریایی

ها در این زمان آغاز شد از مهاجرت آریاییکه نخستین موج بزرگ چرا،دشودوم مربوط میياسطوره احتماال به اواسط هزاره

.  دهنده و رهبرِ مهاجرت را در خود حفظ کرده استهاي رهبري سازمانشید نیز خصوصیتو جم

اما در ،استهلوانِ انسانی پ-یک شاه،جم در ایرانتفاوت میان روایت بازمانده در متون هندي و ایرانی آن است که 

اساطیر هندي به ،در کلدانیممیدر حدي که .7گذاردندمیقربانی برایش شد که بازنموده میایزدگونهموجوديوداها همچون 

تر و ي هندي است که شکل کهناند و اگر تفاوتی در میان این دو روایت دیده شود، معموال نسخهي اولیه وفادارتر بودهنسخه

اش ایزدي بوده پهلوانی مانند جمشید در شکل اولیه-ت که شاهآن اسنشانگر ،این خود. ایرانیِ داستان را حفظ کرده استهندو

هاي ناگفته نماند که در آیین. یافته استي انسانی تابع اهورامزدا تنزل مقام س از ظهور زرتشت به مرتبهپکه بعدتر در ایران

در متون . از ایران بوده استچند صراحت و سرعت آن کمتر هرشده،پهلوان انجام-شاه به شاه-هندي نیز این دگردیسی ایزد

را یدك ) راجان(عنوان شاه بلکه معموال است مشخص نشده) دوه(با لقبِ خدا آمیز ودایی و هندویی یمه هرگزمناسک

.8اما این لقب را به همراه ایزدي بزرگ مانند وارونا داراست،کشدمی

. ه شد و توانست راه ورود به جهان مردگان را بیابدیمه در وداها موجودي ایزدگونه است که جاویدان و نامیرا آفرید

سربروس یا سگ . شودکه به همین شکل در اوستا هم با نام پِشوپانَه دیده میسگی چهارچشم بود به نام سرَما،نگهبان این راه

710 ،14 ،1.
810 ،97 ،16.
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ارتباط یمه با . شودیایرانی محسوب ماي غربی از همین روایت هندونسخهتردیدبی،سه سرِ نگهبان دوزخ در اساطیر یونانی

.9دنامیمه میياها مسیر روح پس از مرگ را جادهکه وداستراه سرزمین مردگان چندان محکم 

چندان زورمند و نامدار بوده ،این نیاي اساطیريخورداي منفی به جمشید به چشم میکه در گاهان اشارهبا وجود آن

از این رو در ادبیات ،ساطیري خویش به خوشنامی بگنجانندکلی در تاریخ ااست که زرتشتیان بعدي ناگزیر شدند او را به ش

خوانیم که او نخستین کسی بود که با در اوستا می. توان بازیافتزرتشتی نیز همچنان ردپاي خاستگاه آسمانی او را می

قبول ،نپذیرفت و در مقابلجمشیدبه او عرضه کردپیامبري دین خویش را ،چند خداوندو هر10پرسگی کرداهورامزدا هم

.11کرد که جهان را فراخ سازد و بباالند و ساالر و نگاهبان آن باشد

- دوتایی معنا مییاو جفتاست ایرانی مشتق شده اي هندواز ریشهپهلوان است-ترِ نام این شاهجم که شکل کهن

- می) Jemini(به عنوان مثال آن را در نام برجِ دوپیکر مانده است و باقیهاي اروپایی به همین معناواژه در زباناین بن. دهد

به راستی دوقلو یمه /شیدجماین نام از آنجا آمده که . دهد و نمادش هم انسانی با دو پیکر استتوان یافت که دوقلو معنا می

و ایزدبانوي یکی از ها پیوند داشتهبا آب،خواهر جم،یمی. استداشته جمیک یا یمی همزادي به نام بوده و با خواهرش 

. از وي وام گرفته استه نام جمنا است که نام خود رارودهاي هند ب

این .استیافته از جم به همراه شیدشناسیم که نامش تشکیلم جمشید میرا با نااین شخصیتدر فارسی امروزین

و در اصل د هددرخشان معنا می،اندکردهدرستی اشاره بهي اصفهانی و بیرونی و مسکویه رازي که حمزهچنان،عنصر دوم

ه معناي از این رو جمشید ب،شوداي زیبا نیز به کار گرفته میاین پسوند به طور مجازي در معن. استاش خشَئتَه بوده اوستایی

لومل .13اندیکسان گرفته،خشتره به معناي شاهبا پسوند شید را ،چند برخی از نویسندگانهر،12ستجمِ درخشان یا جمِ زیبا

دانستند و در شاهنامه هم گاهی نام جمشید اند که قدما خورشید را شاه ستارگان میو آندراکس این برداشت را از آنجا پذیرفته

:جم آمده استبه صورت شاه

به ناکام ضحاك را داد تختشفت بختآجم چون برکه بر شاه

910 ،14 ،1 -7.
102.
113-6.
121344 :2.
13 :۱۹۵۹۳۳۱.
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از این روست که این ،کشیده همچنان وجود دارد"ا"با واکبرِها ترِ این نامهاي ایران شرقی شکل باستانیدر زبان

ج دارد نیز شکلی از همین نام جِم که در ترکیه روا. شودتلفظ میو تاجیکستان و پاکستان به صورت جمشدنام در افغانستان

در ایران ) کل ایرانی آن یمه خشَترَهیا شکشدایاماکا، یاما(هاي مشتق از جم نام،سن نشان داده استکه کریستنچنان،نام است

. هاي وي دانستتوان به حساب رواج و فراگیري داستانو هند باستان محبوبیت زیادي داشته است و این را می

مثال از این رو،دهنداساطیر سامی جاينامدارانِينامهدر دوران اسالمی مورخان ایرانی کوشیدند تا جمشید را در شجره

. بن ویونجهان بن ارفخشد بن سام بن نوح دانسته استاو را جمشید،دینوري

هاي او با ویژه کردار و خصلتبه،ندي تنگاتنگ با خدایان داشته استپیوشجمشید در شکل کهن و آغازین. 2

،دلیل در این موردیک. انددر حدي که برخی حتی نام او را با القاب مهر یکی گرفته،مهر شباهت دارد،یعنی؛خداي خورشید

اي مرکب است که بخش شود و آن نیز واژهلقبِ شید یا درخشان، گذشته از نام جمشید در نام خورشید نیز دیده میکه آن

ي سانسکریت برابر این واژه با سوریه. داده استآفتاب و خورشید معنا می،که در فارسی کهنباشدمینخست آن خور یا هور 

.ورشید استاست که نام خداي خ

دوي ایشان با نام شباهت دارد که هر)مهر(ید از این رو نیز با خداي خورشیدگذشته از این شباهت در نام، جمش

و از ن و قبایل کوچگرد ایرانی بودهدارامهر از دیرباز خداي بزرگ رمه. اندهاي بسیار توصیف شدهي رمهدارندهو فراخ چراگاه

جمشید نیز دقیقا چنین . شده استهاي مربوط به چراگاه و رمه بیان میو شکوه او معموال با استعارهاین رو اشاره به دولتمندي 

.14مند شودي بسیار بهرهکند که او نیز مانند جمشید از گله و رمهکردنِ گشتاسپ آرزو میکه زرتشت هنگام دعااست، چندان

که او چرا،نیز با کردار جمشید شباهت دارداستودهکردن گاو و خلق زندگی بي مهر که قربانیخویشکاري عمده

تفاوت در . کندسال از جوانی و تندرستی دایمی برخوردار می1000دمان پیرو خویش را براي مدت کشد و مرنیز گاو را می

منوع کرد و از این شود که مهر را از اعتبار انداخت و قربانی خونین جانوران را ماین میان به نگرش انقالبی زرتشتی مربوط می

.  رو جمشید مهرآسا را همچون گناهکاري نکوهش کرد

خورشید «،در اوستا جمشید. شوندکه به خورشید و مهر مربوط میاستشدهجمشید بارها با صفاتی نواخته

دیداد بارها در ون. باشدمیهاي مهر که خود یکی از توصیف15ي چشمانی تیزبین مانند خورشید استدارنده،یعنی؛ »چشم

143.
.4د ، بن159
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این ارتباط میان جمشید و مهر به .16به کار گرفته شده است) ي رخساري مانند خورشیددارنده(لقب هورچهر ،براي جمشید

.اندخواندهنژادخورشیدکه در ویشنوپورانا او را چنان،و در اساطیر هندي نیز سابقه داردسپهر اساطیر ایرانی منحصر نیست 

- ز خویشکاريایرانی اویژه اسب بود که در اساطیر هندوي جانوران بهکنندهرام،بیرونیهمچنین جمشید به روایت

که باز او را با نگهبان ردگان پیمان را براي مردمان آوردجمشید پس از سفري دشوار به جهان م،ضمندر. هاي ایزد مهر است

.کندشبیه می) مهر(ها عهد و پیمان

قدس است که هوادار ایزدي در اساطیر دینی ایرانی شخصیتی مط است، اما پدرش ویونگهانر ارتباچند جمشید با مهر دهر

،و به این ترتیب17کندي هوم را ابداع میکردنِ شیرهو فنِ تصفیههوم را پیدااو نخستین کسی است که گیاه. باشدمیدیگر 

داش این نقش مهمی را بر عهده دارند و به پا،اد این آییناو یکی از سه نفري است که در ایج. نهدآیین نیایش هوم را بنیان می

شدن جمشید ین ترتیب، در اساطیر ایرانی زادهبه ا. گردندسرافراز می،به داشتنِ فرزندانی نامدارکنندخدمتی که به هوم می

. اي مهم بوده که از پرهیزگاري و خدمت پدرش به ایزد هوم ناشی شده استحادثه

هوم در واقع گیاهی بود . شدایزدي بسیار کهن و باستانی بود که در هند با نام سومه پرستیده می،ند مهروم نیز مانه

ي رازآشنایان قرار ایرانیان مورد استفادههاي شمنی کهن هندواي با خواص روانگردان داشت و در آیینکوهستانی که شیره

قربانی گیاهی و جانوري را نمایندگی ،دانستند که به ترتیبزد همکار میهوم و مهر را دو ای،هندیان و ایرانیان. 18گرفتمی

کوبیدند و میشد، هوم را در هاون طور که گاو در مراسم قربانی کشته میهوم بود و همانيهمتاي شیره،خونِ گاو. کردندمی

گزارِ آرمانی و ین کارکرد وي به عنوان قربانتوان همچوي جمشید با مهر و هوم را میاز این رو ارتباط دو سویه. ساییدندمی

شده و انسانی از همان ایزد او را شاید بتوان شکلی زمینی. ردآوکه جاودانگی را براي تن و روان به ارمغان میازلی تعبیر کرد

.مهر دانست

ت روانگردان دارد ي آیینی مهم و کلیدي دیگري که به همین ترتیب خاصیشاید از این روست که جمشید با نوشابه

:نویسدیالعیون مالفنون فی العرایسي نفایسآملی در دانشنامهبنمحمد. نیز مربوط است

؟ او جواب داد که جمشید جمعی بودون آورد کهاول کسی که شراب بیر:پرسدمیعبادابنصاحباز الدولهعضد"

رز چشیدند در او اذتی ين میوهچو. را بر آن داشت تا نباتات و درختان گوناگون را بکارند و ثمرات آن را تجربه نمایند

و در خمره جمشید دستور داد تا آب آن را بگیرند . اي پدید آمدرز استحالهيتر یافتند و چون خزان شد در میوههرچه تمام

162 ، ،5 ،9،...
179 ،4.
181359.
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آن خمره جمشید درِ. »و از اشتداد غلیان حالوت او به مرارت پیدا شد«پس از اندك مدتی در خمره آن تغییر حاصل شد . کنند

ها به جمشید را کنیزك زیبایی بود که مدت. پنداشت که زهر استزیرا می،کس از آن ننوشدداد که هیچرا مهر کرد و دستور

با خود گفت مصلحت من در آن است که قدري از . یک از اطبا نتوانستند او را معالجه کنندو هیچودبشتهدرد شقیقه مبتال گ

چون قدح تمام شد اهتزازي در او . آن آشامیداندك ازكقدحی پر کرد و اند. راحت شوم،آن زهر بیاشامم و از زحمت وجود

همه پنداشتند که کار او به آخر . روز در خواب بودک شبانهیخوابید و . پدید آمد، قدحی دیگر بخورد، خواب بر او غلبه کرد

کنیز آن حال باز . جمشید سبب خواب و زوال بیماري پرسید. است از درد شقیقه اثري نیافتوچون از خواب برخ. رسید

چون . دادندیک قدحی قدحی بیاشامید و بفرمود تا به هرنمود و خود حکما را گرد کرد و جشنی برپايجملهجمشید . گفت

نمودند و در دارو نام نهادند و در آن راه مبالغه میکردند و آن را شاهدند و نشاط میآمیکی دو دور بگردید همه در اهتزاز در

19".کردندخوردن افراط می

ماجرايي منسوب به خیام نیز در نوروزنامهو 20همین داستان را نقل کردهي زیباییمنوچهري نیز در خمریه

،بنابراین. 21منسوب شده استبه نام شمیران جمشید یکی از درباریان ساختن شراب به با این تفاوت کهنقل شدهمشابهی

؛این دو را اگر در کنار گناه بزرگش. کندهوم و می ارتباط برقرار می،یعنی؛ي آیینی و مقدس کهن ایرانیجمشید با دو نوشابه

هاي قربانی پی اش در آییني باستانی و کهنِ جمشید و موقعیت مرکزيریشهبه رگ و کشتن و خوردن گاو ببینیم،یعنی

. بریممی

عظمت و نامدار و رپهمواره همچون شاهی او . اش استترین ویژگی جمشید خصلت شاهانهمهم،زمیندر ایران. 3

ترین ویژگی جمشید آن است که برجسته. دنکیمکه مردم را به سوي نیکبختی و شادمانی راهنمایی است مقتدر نموده شده

جالل سلطنتش به همراه دانایی و قدرت نیرومندترین موجود است و شکوه و،او در میان آدمیان. پهلوانی فرهمند است-شاه

100هوکَر براي اردویسوره آناهیتا بینیم که جمشید در پاي کوهی به نامدر اوستا می. اش در هیچ کجا نظیر نداردشخصی

ي دیوان و بر همهترین شهریارِ تمام کشورها شودهزار گوسفند قربانی کرد و از او خواست تا بزرگ10گاو و 1000اسب و 

و چیره شود) روحانیون پیشازرتشتی(هاي ستمکارو کرپن) امیران محلی ایران شرقی(ها و مردمان و جادوان و پریان و کَوي

؛هاو خداي حامی گلهواي ،یعنی؛براي خداي کهنسال و مرموز بادهادجمشی. 22آناهیتا این درخواست را برآورده ساخت

191380.
201356 :143144.
211312.
227 ،2627.
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و به شهریاري بود که فرهمندترینِ مردمان باشداین بار خواستش آن. اردزگنیز در پاي کوه هوکَر قربانی 23درواسپ،یعنی

،یعنی؛باشد»هورچهر«،ان مردمخواهد که در مییجانوران و گیاهان را نامیرا سازد و جالب آنکه جمشید ممردم و ،خویش

.24رخساري همانند خورشید داشته باشد

قبایلی . دار باشدي پیوند جمشید با قبایل ایرانی کوچگرد و رمهتواند نشانهها میکردن این شمارِ بسیار از دامقربانی

تا چیرگی بر قبایل همسایه و رقیب را کردند و درست طبق روایت اوسکه چارپایان را براي خدایان باستانی آریایی قربانی می

شدن هندیان و ایرانیان از هم شید و تعلقش به دوران پیش از جداقدمت چشمگیر داستان جم. کردنداز ایشان درخواست می

ايِ آریاییان و حالت آرمانیِ رئیس شده از نیاي قبیلهشکلی آسمانی،کند که جمشید در ابتداي کاراین حدس را تقویت می

اند و هنوز در هند و داشتهسبک زندگی کوچگردانه ،تمام قبایل آریایی،که در آن دورانچرا،ي کوچگرد بوده استلهبیق

. زمین در قالب جوامع کشاورز مستقر نشده بودندایران

چگرد ایرانی بود و که ایزد محبوب قبایل کوشودبودنش با مهر نیز تقویت میدار با همسانجمشید و قبایل رمهاین پیوند میان

که در زمان استدر اساطیر ایرانی به این نکته اشاره شدهنگذشته از ای. موقعیت را حفظ کردتا پایان عصر اشکانی نیز این

و هر سه دفعه او بود که به یاري زمین براي مردمان تنگ شدبار، بار یک300هر براي سه بارِ متوالیحکمرانی جمشید

. سوم پهناورتر شدسه،سوم و در نهایتسوم و بار دوم دوبه شکلی که ابتدا مساحت زمین یک،25ترش دادزمین را گس،هرمز

ست به اايو این قاعدتا اشارهتر ساخته استیستن مردمان گستردهاو همان کسی است که سطح زمین را براي ز،به این ترتیب

مسیري ذکر شده ،شدنِ زمینوص که در وندیداد براي گستردهخصبه،26هاي جدیدمهاجرت اقوام آریایی کوچگرد به سرزمین

و این درست مسیري است که قبایل آریایی در گسترش داد) جنوب(به سمت نیمروز زمین را،که جمشیداستو گفته شده

ا را بیانی که به پیروي از وسترگارد این ماجر27سنچنین تعبیري از تفسیر کریستن. مهاجرت بزرگ خود در پیش گرفتند

ویژه که در این جریان به استفاده از افزارهایی به،داند نیرومندتر استشدنش میگرایانه از خلقت زمین و مسکونیتطبیع

نیز در وندیداد اشاره شده اند اعالم کوچ قبایل باستانی کاربرد داشتهکار راندن اسب و که براي ) شیپور(سوفار تازیانه و مانند 

رانی از ایرانویج ایاي دانست که مهاجرت اقوام هندولهي رهبرانی قبیشدهتوان شکلِ اساطیريد را میجمشی،رواز این. 28است

بقایاي تعلق او به دوران کوچگردي به پیوندش با . شخصیتی کوچگرد نیستجمشید، امازمین را رهبري کردندبه قلمرو ایران

232 ،8-11.
244 ،15 -17.
258-20.
261384 ،55.
.1386سن، 27
2810 ،1418.
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هاي زندگی مستقر برعکس، او نخستین شاهی است که آشکارا نشانه. شوداش در گستردن زمین خالصه میمهر و خویشکاري

. شودگذار این سبک از زندگی دانسته میدهد و حتی موسس و بنیاننشان میکشاورزانه را از خود

.آمدندو در که دیوان و پریان به خدمت ابه همین دلیل هم نه تنها آدمیان،انی از دارندگان فرّه شاهانه استمثالی آرمجمشید

رهیجهان گشت سرتاسر او راشاهنشهیکمر بست با فر

پريبه فرمان او دیو و مرغ وداوريزمانه بر آسود از

بدويفروزان شده تخت شاهیآبرويجهان را فزوده بدو

موبديهمم شهریاري هممایزدييمنم گفت با فره

29کنما سوي روشنی رهروان رکنمبدان را ز بد دست کوته

ي جامعه دهندههاي اصلی تشکیلحانی شاه با طبقهنماد پیوند روبر اساس سنت شهریاري کهن ایرانی،این فره 

در . برخوردار بوده استها و هم شهریاري و هم موبديي طبقهتنها پادشاهی است که از فره همهجمشید نخستین و . است

روشنی این نکته در شاهنامه به. شودمیبار پدیداربراي نخستینتقسیم طبقاتی جامعه در آن ست که ي دورانی اواقع، او نماینده

:بیان شده است

سپردجستن به گُرداندرِ نامبردنخست آلت جنگ را دست

چو خود و زره کرد و چون جوشناآهنابه فر کئی نرم کرد

رواند پیدا به روشنهمه کربرگستوانچو خفتان و تیغ و چو

نبردکه پوشند هنگام ننگ وکردي جامهدگر پنجه اندیشه

خزقصب کرد پرمایه دیبا وقزز کتان و ابریشم و موي

بافتنبه تار اندرون پود راتافتنبیاموختشان رشتن و

آموختنگرفتند ازو یکسردوختنچو شد بافته شستن و

شادزمانه بدو شاد و او نیزنهادز دیگرشد ساچو این کرده

خوردبدین اندرون نیز پنجاهکردور گردز هر انجمن پیشه

اشدانیبه رسم پرستندگاناشخوانیگروهی که کاتوزیان

کوهپرستنده را جایگه کردگروهجدا کردشان از میان

291 ،4 -7.
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ارشاننوان پیش روشن جهاندکارشانبدان تا پرستش بود

خواندندهمی نام نیساریانبنشاندندصفی بر دگر دست

کشورندي لشکر وفروزندهآورندمردان جنگکجا شیر

پايوزیشان بود نام مردي بهجايکزیشان بود تخت شاهی به

سپاسکجا نیست از کس بریشانشناسبسودي سه دیگر گُرُه را

نشنوندبه گاه خورش سرزنشبدروندبکارند و ورزند و خود

گوشز آواز پیغاره آسودهپوشژندهآزاده وز فرمان تن

گفتگويبر آسوده از داور وبرويتن آزاد و آباد گیتی

کردکه آزاده را کاهلی بندهمردگوي آزادهچه گفت آن سخن

اباسرکشیورزانهمان دستچهارم که خوانند اهتوخوشی

بودروانشان همیشه پراندیشهبودکارشان همگنان پیشهکجا 

چیزبخورد و بورزید و بخشیدنیزبدین اندرون سال پنجاه

راهسزاوار بگزید و بنمودپایگاهازین هر یکی را یکی

30راببیند بداند کم و بیشراي خویشکس اندازهکه تا هر

تر، تنها به در آنجا بر اساس نظم طبقاتی جوامع آریایی کهنکهبا این تفاوتد داردهش هم وجومشابه همین روایت در بند

تگران بعدها از دل کشاورزان زادهي صنعدانیم که طبقهو میگاوران و کشاورزان اشاره شده استي موبدان و جنسه طبقه

. 31مخوانی داردايِ دومزیل در مورد جوامع آریایی کهن نیز هشدند و این با مدل سه طبقه

بینیم که در زمان پادشاهی جمشید و تهمورث است که سه فره مربوط به سه طبقه توسط در بندهش همچنین می

این سه . 32مهر و آذرگشنسپ و آذرفرنبغ به امانت نهادي مهم برزینها را در سه آتشکدهنآ،شدند و خداوندهرمز آفریده 

شدنِ آنان به دست جمشید داللت یز به طور تلویحی به بنیان نهادهودند و تاسیس آنان ني کهن ایرانی بآتشکده نماد سه طبقه

مسعودي معتقد است که . در آثار مورخان پس از اسالم نیز به ارتباط جمشید و تاسیس آیین آتش تاکید شده است. کندمی

طبري و فردوسی نیز به . 33سوب کرده استو بیرونی استخراج فلزات را به او منید آن کسی بود که آتش را کشف کردجمش

301 ،8 -33.
31 Dumézil,1986.

32.
33145.
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زمان برادرش هاي پهلوي، آتش دربر مبناي نامه. شد اشاره دارندبار در زمان او ساختهنکته که سالح و زره براي نخستیناین

.34بار برافروخته شدتهمورث براي نخستین

از ي فردوسی اما به شیوه،اندنستهاعی دامورخان دوران اسالمی نیز جمشید را موسس بسیاري از نهادهاي اجتم

یک از چهار حرفه اي هرجمشید بر:گویدمیاالمم رازي در تجاربابن مسکویه . اندکردهي دوران ساسانی یادچهار طبقه

و براي »تیزروي«، براي بریدان نوشت »آبادانی«گیران نوشت ، براي خراج»نرمی«براي جنگاوران نوشت ،خاتمی ساخت

. ي کهن آریایی بوده استاین احتماال بازتابی از وضع قوانین براي چهار طبقه. »دادستانی و حسن تدبیر«نوشت هادادگاه

گیران و بریدان با توجه به ي مالیاتو حرفهکنندشتاران و روحانیون اشاره میبه ترتیب به ارتهادادگاهي جنگاوران و طبقه

ابن اثیر ماجراي این . اندي کشاورزان و صنعتگران به کار گرفته شدهي طبقهنمایندهعنوانهنقش خاتمِ مربوط بدان احتماال ب

پنجاهم سلطنتش گوید که جمشید از سال صدم تا صدوي صریح به چهار طبقه همراه کرده است و میچهار مهر را با اشاره

. 35اي قرار دادیک مهر ویژهمردم را به چهار طبقه تقسیم کرد و براي هر

که اصوال ها را در خود جمع کرده بودي طبقهاین ترتیب، جمشید پادشاهی بود که نه تنها فره مربوط به همهبه

جمشید پادشاهی آرمانی . هاي مربوط به خویشکاري هر طبقه در زمان او انجام پذیرفتیافتن فرهها و اختصاصتفکیک آن

در دوران حکومت جمشید، که گفته شدچنان. زمین رخت بر بسته بودو در زمان حکومتش درد و رنج و بیماري از استبوده

. 37اندبردهو چهارپایان و آدمیان در صلحی آرمانی به سر می36اندمردهشده و نمیمردم پیر نمی

آن است که گویا حکومت جمشید خصلتی سیاسی اساطیر ایرانی اهمیت داردي دیگري که از نظر تاریخنکته

بار کته اشاره شده که جمشید پس از سهشده از اوستا به این ناما نادیده انگاشته،در بندي مهم. نه داشته باشدساالرامردم

در این بند . 38تشکیل دادبرترین مردماندر کنار رود دایتی در سرزمین ایرانویج، انجمنی از گستردن زمین در مکانی مقدس

یکی همین برترین مردم است، که . خوردضور داشتند سه اشاره به چشم میوندیداد در مورد کسانی که در این انجمن ح

ي اشراف اشاره روشنی به طبقهمردم گرانمایه است که به،دیگري. هم خواندتوان آن را نیرومندترینِ مردم و ْسرکردگانمی

انجمن روساي قبایل ایرانیکه عضوي از یک است کرده اي عمل میاي قبیلهبنابراین جمشید همچون سرکرده. کندمی

هاي جدیدتر آن در و نسخهبینیمورد قبایل ماد در همدان میمشابه این انجمن را در اسناد آشوري و یونانی در م. ستابوده

34.-29 ،3/70 ،1-2.
35.1 ،247-248.
362 :595-60326.
371385 :104.
3821.
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و در هشاهی خودکامه و خودمدار نبود،شود که جمشیدمعلوم می،به این ترتیب. میان قبایل ترك و تاتار نیز وجود داشته است

شود، اینکه گناه جمشید تر میروشن،دو مفهوم،به این ترتیب. کرده استگیري میتر تصمیماي از رهبران فروپایهي طبقهحلقه

ي کند که رهبر قبیلهشاره میقاعدتا به این موضوع ااستپس از آن دچار شکست و بدبختی شدهو ادعاي خدایی بوده

گرفتن اقتدارش در این انجمن روسا، خودکامگی پیشه کرده و قدرتی نی و اوجقبایل ایراشده پس از مدیریت موفق کوچ یاد

هاي بودنِ جمشید به الگوي برآمدن فرمانروایی مقتدر از دل انجمنبه همین ترتیب، نخستین شاه. استفراگیر را طلب کرده

رهبرانی خونخوار مانند چنگیز ،هاي بعديرانالگویی که در ماد به ظهور دیائوکو و فرورتیش انجامید و در دو. مانداي میقبیله

. و تیمور را پدید آورد

. کردندکه خود اهورامزدا به همراه ایزدان دیگر در این انجمن شرکت میاستکه در وندیداد اشاره شدهنجالب آ

از سوي دیگر به و استشدهخصلتی دینی هم داشته و مقدس پنداشته می،شدهز سویی بدان معناست که انجمن یاداین ا

. اندفرستادهکه نمایندگانشان را به این انجمن میکندانی نزد سایر قبایل اشاره میمحبوبیت ایزدان دیگر ایر

برگزیده و خدایان، ي وندیداد به زیربناي اقتدار سیاسی جمشید و تمرکز قدرت در انجمنی از مردم که اشارهسخن اینکوتاه

و متحركپیوندش با دنیاي قبایل،، دیرینگی چشمگیر داستان جمشیدنار شواهد تاریخی دیگراست که در کیبسیار مهمسند

. دهددر ایران باستان نشان میرارهبري جمعی و مشارکتیگیري والگوي تصمیم

که روایت ترین کهن. انداعداد متفاوتی را ذکر کرده،نویسندگان گوناگون در مورد دوران حکومت جمشید بر زمین

هم و اسالمی بر مبناي متون پهلوي . داندسال می900د است که عصر حکمرانی او را ست وندیدااترین هم به گمانم درست

توان در چارچوبی از این رو می. 39ل طول کشیده استاس100هایش ضحاك و نبرد و گریختندانیم که کشمکش او با می

سالی که عصر زرین1000. ل دانستسا1000عصر سلطنت جمشید را ارد اي زرتشتی دگرایانه که بن و ریشههزاره

. گرفته استسال نکبت و بدبختیِ دوران ضحاك قرار می1000شده و در برابر پنداشته می

نخستین . 40آورده استورد دوران زمامداري جمشید را گردهاي دیگر در مروایت،طبري در تاریخ بزرگ خود

روز است که دقیقا از روي متنی پهلوي برگرفته شده 6ماه و 6سال و616ي ذکر کرده نت وعددي که براي طول سلط

سال 719و سال 716د اعداد دیگري مانن. آورده است) سالیک جا با خطاي یک(ز همین عدد را بیرونی نی. 41است

.اندنیز آورده43القصصوالتواریخملو مج42که عدد اولی را ابن بلخیآمده استتاریخ طبري نیز در ) بن کلبیروایت هشام(

3913621 :119.
4013621 :117-121.
4196.
421385 :10.
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که نگهبان بزرگ و نیرومند این صلح و سالمت م را براي مردمان به ارمغان آوردجمشید نه تنها خوشبختی و نظ. 4

ترین کهن. اندزمین دانستهیی در ایرانآید که او را نخستین موسس آرمانشهرهاي مینومیاین صفت جمشید از آنجا بر. ز بودنی

دهد که سرمایی سخت بر زمین که اهورامزدا به جم هشدار میدر آنجا . 44توان در وندیداد خوانده از این روایت را مینسخ

دهد که دژي به جمشید آموزش میجوییخداوند در مقام چاره. د بردي جانداران را از میان خواهچیره خواهد شد و همه

سرما در به آنجا پناه برده بودند از گزند ی که ، جانوران و گیاهانین کرد و مردمشید چنمج. استوار براي مقابله با سرما بسازد

. نشستن زمستان بار دیگر زمین را مسکونی کردندامان ماندند و پس از فرو

سمت -طرف«ور، .ي است که جم ساختوربه معنیاین واژه . ورجمکرد است، ختسانام پناهگاهی که جمشید 

هاي هاي مسکونی مربوط به خانوادهور، شکلی کهن از ساخت خانه. هنوز هم در فارسی کاربرد دارددهد ومعنا می»و سو

هاي مختلف یک طایفه در آن که خانوادههایی در اطرافبا حیاط مرکزي و اتاقاستشدهگسترده بوده و از بنایی تشکیل می

ورجمکرد، همانگونه که از نامش . ن اواخر برقرار بوده استاند و الگویش در معماري سنتی ایرانی تا همیکردهسکونت می

واقع شهري زیرزمینی بوده آید که ورجمکرد دراز شرح اوستا برمی.به معناي وري است که جمشید بنیاد کرده باشدآیدبرمی

: چنین استانگیز توصیف شدهکه با دقتی شگفتاش نقشه. است

واحد طولی در ،اسپریس. 45شته استهایش یک اسپریس طول داضلعیک از و هربودهشکل مربع،ورجمکرد

هر اسپریس برابر با دو هاسر . گرفته است) اسپریس(بازي چوگان دوانی و زمینِایران باستان بوده که نامش را از میدان اسب

این واحد طول نقل کرده بهار در کتاب ارزشمند خود سخن هنینگ را در مورد. بوده و هر هاسر یک فرسنگ طول داشته است

چون در ،سخن هنینگ بر نگارنده پوشیده استمبناي . 46متر است700ا یک اسپریس برابر و معادل و گفته که یک هاسر ب

و در بندهش هم ین شهر یک اسپریس یا دو هاسر استاعبند مربوط به ورجمکرد در وندیداد آشکارا گفته شده که هر ضل

برابر با سه میل است ي دهخدا آمدهکه در لغتنامهچنان،همهر فرسنگ . 48یک فرسنگ برابر استکه یک هاسر و47ذکر شده

بوده که یک نفر پیاده کیلومتر است و این مسافتی 6هر فرسنگ ،یعنی؛انگشت است24،هزار گز و هر گزچهار،هر میلکه 

.39: 1383مجمل43
4422 -43.
4525 .
.3637: 1362به46
47)16 ،7 (

.
. 4، 14بندهش، 48
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؛ورجمکرد برابر با یک اسپریس و برابر با دو هاسرضلع پس درازاي هر. پیموده استشیب در یک ساعت میدر زمین بی

. کیلومتر بوده است12دو فرسنگ یا ،یعنی

نیم برابر بخش میانی و بخش میانی دو وکه گویا بخش باالیی یکاستشدهر در کل به سه بخش تقسیم میشه

هاي توان با خیابانکه آن را میگذرگاه در این شهر بسازد18تا آموزد هرمز به جمشید می. برابر بخش زیرین باشد

. ، و زیرین سه گذرگاه دارند6میانی ،9بخش باالیی . یکی دانست،ي محالت به همکنندهمتصل

هایی با درازاي یک هاسر که آبراههاستهاي برافراشته و پیرامونِ فراخ وجود داشتههایی با ایواندر هر محله خانه

که درختان و کردهایی سرسبز را سیراب میمرغزارها و بوستان،هااین آبراهه. گذشتآن میاز میان ) کیلومتر6: یک فرسنگ(

گانی مصنوعی پرتوافشانی ماه و ستار،خورشید،در این دنیاي زیرزمینی. گیاهان سودمند فراوانی در آن کاشته شده بود

،یعنی؛هاي نورانی ورجمکردین از دروازههمچن. کردندبار طلوع و غروب میهر سال تنها یکبه طوري که در ،کردندمی

. سخن رفته استتابده روشنایی از آن به درون میدرهایی ک

خانوار، 1000،نفر بود که در بخش باالیی3800،یعنی؛خانوارِ دو نفره1900ي ورجمکرد جمعیت اولیه

گیاهان و ،ساکنان ورجمکرد از میان آدمیانتمام.خانوار ساکن شده بودند300،خانوار و در بخش زیرین600،بخش میانی

. نقص و سالم برگزیده شده بودند و بیماران و پیران و افراد علیل در آن راه نداشتندجانورانی بی

ایرانیان و زیستگاه کهن قبایل يهاي آرمانی ورجمکرد را نمودي از زادگاه اولیهاین ویژگی،برخی از پژوهشگران

شده یافته ن ورجمکرد ماهیتی رویایی و اغراقهاي سرد شمالی قرار داشته و در قالب داستااند که در سرزمینآریایی دانسته

اي اولیه و بر اساس الگویی بوده که بر مبناي نقشهزیرزمینی ورجمکرد شهري ،آیدمیکه از این توصیف برچناناما ،49است

زمین است که تا به ي اقوام آریایی در ایرانبر نقشهاز شهرسازي مبتنی ترین سنددر واقع این کهن. آرمانی ساخته شده است

تر از وندیداد دارد و به اي بسیار کهنزمین پیشینهمدار در ایرانسنت شهرسازي نقشهناگفته نماند که. 50امروز باقی مانده است

پژوهشی هم وجود . دیداد از آن به یادگار نمانده استاما سندي نوشتاري مانند ون،گردداز میمادها ب،ها و بعدتردوران ایالمی

شده توسط قبایل ایرانی در که نخستین شهرِ بزرگ تاسیسداندمیي شهر هگمتانه شدهدارد که ورجمکرد را صورت اساطیري

.51زمین بودهاي غربی ایرانبخش

.443: 1369صفا، 49
. 5: 1370د، 50
511386.
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بلکه باید آن استدن موقت مردمان نبودهبرتنها دژ زیرزمینی براي پناه،آید که این شهرمیاز توصیف ورجمکرد بر

یابند ها بدان راه مینقصشهري دور از دسترس که تنها کامالن و بی. 52را نخستین نمونه از آرمانشهر در اساطیر ایرانی دانست

بودنِمانیو متون پهلوي هم بارها به آردر اوستا . شونددر آن نگهداري میود و جانداري جفتی که بهترین استو از هر موج

گفته شده که ،یعنی؛اندی آخرالزمانی برایش قایل شدهزیستن در ورجمکرد اشاره شده و در ادبیات متاخرتر زرتشتی، ماهیت

ه پسر تا روز قیامت که به همراکنندآن به شکلی نهانی زندگی میورجمکرد همچنان باقی است و مردمانی برگزیده در

ناگفته نماند که به . کنندو در نبرد نهایی با اهریمن شرکت میاز جاویدانان است، خروج نَر که جنگاور زرتشت، اوروتَت

. نر بر ورجمکرد در واپسین بند فرگرد دوم وندیداد به صراحت اشاره شده استساالري اوروتت

ِابلی و نوحآتراهاسیس ب،هایی مانند زیوسودراي سومريي داستاناز ردهماجراي ورجمکردکه آشکار استچنان

کند و قهرمانی انسانی با ساختن بنا یا حیات و تمدن را تهدید می،اي طبیعیها فاجعهدر تمام این داستان. عبري است

. کندایشان را از خطر نابودي محافظت می،دهد و به این ترتیبي موجودات زنده پناه میپناهگاهی مانند کشتی به برگزیده

شدن کشتی است که در یکی داستان توفان و ساخته.ي اصلی از این داستان وجود داردهزمین دو شاخدر ایران

در داستان . 53بینیمي آن را در داستان زیوسودراي سومري میترین نسخهمیانرودان و فلسطین رواج داشته است و کهن

داستان . 54یاد شده است،تماوتناپیشا نامِ ي بابلی گیلگمش از این ناجی بزرگ بو در نسخهیلگمش به این ماجرا اشاره شدهگ

. 55اي متاخرتر از همین روایت استتردید نسخهنوح در تورات بی

سرما و ،در این برداشت از سیل و توفان خبري نیست و در مقابل. شودبه ماجراي جمشید مربوط میدومينسخه

هر یا دژي هم وجود دارد که به جاي ساختن کشتی، شقهرمانی مانند جمشید. کندزمستان است که زندگی را تهدید می

داستان کهن گرفته ازی از پژوهشگران روایت دوم را وامبرخ. آورددادن مردمان و جانوران پدید میزیرزمینی را براي پناه

شده د که داستان یاددارد احتمال داراما از آنجا که داستانی مشابه در اساطیر اسکاندیناوي نیز وجود،دانندمیانرودانی می

.56مضمونی کهن و مستقل در اساطیر هند و اروپایی باستانی بوده باشد

اصوال . ي ایرانی اولیه، بنیانگذار آیین پادشاهی نیز دانسته شده استجامعهايِر مقام موسس ساختار چهار طبقهجمشید د. 5

ممکن کرده رواج کشاورزي و ،ي مبتنی بر مشاغل متمایزهکوچگرد را به نظم طبقاتی پیچیديي سادهعهآنچه که گذار از جام

.394-396؛521378
531370.

54 Lambert,1999.
55 Bailey,1989.

561384 :483.
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این خویشکاري جمشید دیده جالب است که در اساطیر هندي اثري از . آوردن به سبک زندگی کشاورزانه بوده استروي

شید یک جم،از این رو حدس من آن است که در ابتداي کار،اولیه نیز این اشاره وجود نداردو در متون اوستاییشودنمی

ارتباط . شده استایرانی بوده که کامال در چارچوبی کوچگردانه تعریف میاي و موسس اساطیري قبایل هندویلهنیاي مقدس قب

یادگاري از این داختعنوان خداي جهان مردگان که به زودي بیشتر بدان خواهم پرمهر و گستردن زمین و موقعیتش بهاو با 

. شکلِ آغازین است

مستقر در این زمین وارد شدند و با جوامع کشاورزِم به ایران.دوم پيکه قبایل ایرانی در اواخر هزارهی وقتبعدتر

این دگردیسی با تبلیغ . تدریج سبک زندگی خود را تغییر دادند و به جوامعی یکجانشین تبدیل شدندقلمرو تماس یافتند به

ممکن و تسریع شد و از این رو ظهور دین زرتشتی را در ،زرتشتدین زرتشتی و بازتعریف رادیکالِ مفاهیم قدسی توسط

. امانقالب زرتشتی نامیده،نوشتاري دیگر

از اعتبار که تقریبا تمام نمودهاي امر قدسیِ آشنا و کهنِ آریاییان باستانی ،از به نتیجه رسیدن انقالب زرتشتیپس 

در این زمینه بود که جمشید . دي نوظهور بازتعریف و بازجذب شوتانهبایست در چارچوب کشاورزانه و یکتاپرسافتاده بود می

این روند . ي ایرانی خود را به دست آوردهاي ویژهي فرِ شاهی رسمیت یافت و خصلتعنوان موسس چهار طبقه و دارندهبه

اعتنایی به و بیز انکار جمشید هایی اکه در خود گاهان نشانهچرا،ه داشته استقاعدتا تا چند قرن پس از ظهور زرتشت ادام

احتماال قرن ششم (ها تا زمان نگارش یشت) م.احتماال در  قرن دوازدهم پ(شدن گاهان اما از دوران سروده،شودمهر دیده می

چرخشی بزرگ در چارچوب اساطیري آیین زرتشتی رخ داد و ایزدانی مانند مهر در کنار پهلوانانی همچون )م.و هفتم پ

شدنِ قبایل در جریان فرآیند عمومی یکجانشینقاعدتا در این مدت و. پذیرفته شدند،دین تازهيبار دیگر در زمینه،جمشید

ي کوچگرد و مهرپرست کنده شده و به جایگاه شاهنشاهی با فره ایزدي آریایی بوده که جمشید نیز از موقعیت رهبر قبیله

پیدایش آیین ،از این رو عجیب نیست که ایرانیان،دانسته شده استه و صنایع و علوم دست یافته و موسس چهار طبق

او نخستین شاهی است که براي خویش اورنگی ساخت و به دیوان فرمان داد تا این . دهندشهریاري را نیز به او نسبت می

.تخت را به آسمان ببرند

نشاختچه مایه بدو گوهر اندرساختبه فر کیانی یکی تخت

برافراشتیز هامون به گردونبرداشتیواستی دیوکه چون خ

فرمانروانشسته برو شاههواچو خورشید تابان میان

اوشگفتی فرومانده از بختاوجهان انجمن شد بر آن تخت

خواندندمران روز را روز نوافشاندندبه جمشید بر گوهر
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57زمینبرآسوده از رنج رويفرودینسر سال نو هرمز

جشن نوروز را نیز دستاورد عصر ،و بر همین روالاستآغازِ دورانی نو دانسته شدهزمان سلطنت جمشید،پس

جالب آنکه در بسیاري از آثار تاریخی، تاسیس نوروز به دست جمشید با بنیان نهاده شدنِ تخت جمشید پیوند .شمارندوي می

د را با نخستین جمشیساختن عناصر اساطیري دارندگانی که میل به تاریخیاز نویسندبه همین خاطر است که برخی،دارد

شدن بقایاي شهر پارسه به این در حالی است که گویا منسوب. انددانستهیکی ،ویژه کوروش و داریوششاهان هخامنشی به

؛سال پیش800م که دست کم از دانیمیال،در هر ح. این شخصیت اساطیري امري متاخرتر و به دوران اسالمی مربوط باشد

.58اندنامیدهاین آثار باستانی را تخت جمشید می،از قرن ششم هجري،یعنی

تدریج مدار هخامنشی در ذهن ایرانیان بههاي بازمانده از شاهان ناي جمشید و یادمانشواهدي وجود دارد که خاطره

گرفتن اعتدال بهاري به امر گوید که جشنبلخی در فارسنامه میابن . استاي یکپارچه را پدید آوردهکرهو پیهترکیب شد

گرد هم آیند و این روز را بزرگ ،از زمانی شروع شد که این شاه به شهریارانِ دیگرِ زمین امر کرد تا همگی در استخرجمشید

- استخر و تخت جمشید-این دو نام .59دهدبه جمشید نسبت مینیز بناي شهر تیسفون را حتیي اصفهانی حمزه. دارند

ایشان د که در نزدیکی تخت جمشید و در تداوم سنت شاهان هخامنشی و سنن نوروزياقع به شهرهایی ساسانی اشاره دارودر

. در این مکان بنا شده بود

نخستین ،گوید که جمشیدکه بیرونی مید، چنانهاي نوروزي وجود دارپیوندهاي دیگري نیز میان جمشید و آیین

که استبود که کشت نیشکر را باب کرد و به مردم آموخت تا از آن شکر بسازند و در مینوي خرد هم گفته شدهکسی 

ادغام ،این ابداع. 60شکر استخراج کند،روز توانست از این گیاهرین از نیشکر را دید و پس از پنجچکیدن مایعی شی،جمشید

کردند و و ایشان را با شاهان باستانی ایالم که بر خوزستان حکومت میبرد تر میتاریخی جمشید و شاهان تاریخی را عقب

. انگاردکردند، یکسان میکشت نیشکر را در این قلمرو مدیریت می

هایی اجتماعی، بناهایی گذار نظمکند و بنیاناهان تاریخی پیدا میچند مبهم با شجمشید اتصالی هر،به این ترتیب

که به دلیل نوآوري جمشید بود که است شده مثال گفته. اندرانی تداوم یافتهي ایشود که در جامعهتاریخی و مراسمی دانسته می

رسم شد مردم در نوروز به هم شکر هدیه دهند و این همان است که امروز در قالب اهداي شیرینی به هنگام عیدها باقی مانده 

. است

.53- 48: ،شاهنامه57
581380 :699.
591367.
6023.
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ریخی ایران نیز عمل بخش براي شاهان تاانگذارِ مشروعیتهمچون نوعی بنی،این نیاي باستانی،به این ترتیب

بري در بسیاري از موارد به اموري طبیعی بود که این ارث. دانستندریگ جمشید میایشان را وارث مرده،که مردمچنان. کردمی

مه هم داستانی وجود دارد که در شاهناچنان،کاسته شودمانده از عصر جمشید فرو ملموس مانند دستیابی به گنجی بازعادي و 

رونش دو گاو زدن زمینش به قصري زیرزمینی برخورد که ددهقانی هنگام شخم،که بر مبناي آن در دوران حکومت بهرام گور

نباشته از گوهرهاي مهر جمشید را بر خود داشتند و اگاوها. ه از زبرجد ایستاده بودنداز زر و انباشتينر زرین در پیش آخور

.   61هاي جانورانی زرین و جواهرنشان بوده بودند و اطرافشان پر از تندیسکنندخیره

آمیختن نشانگر دراین و 62شده استدانسته مینیز استادي خردمند و بنیانگذار نظامی اخالقی جمشید،در عین حال

)1(: ه استبه مردمان دادجم نیکوکارآشکارا زرتشتی را اندرز10ِاین در دینکرد چنین آمده که . استزرتشت او ونقش 

. به شمار آورد و او را چنین نامید و باور داشتشودینمیناشیکه از او هیچ ویرانیخدا را یکتا آفریدگار جهان و کسباید

باید )4(.پایبند بودباید دین را بزرگ شمرد و به آن )3(. آورديبه دست آوردن آسایش به دیوان رويهرگز نباید برا)2(

خالف اخالق ياست که انسان را وادار به کارهايدیو(» فریه دیو«ي،کارها رفتار کرد و با چنین رفتارهانه در همه آگا

برادروار ،باید به مردمان) 5(. را به ستوه آورد) کندیوادار میطلباست که انسان را به زیادهيدیو(»ایویبود«و ) کندیم

. آورنديیش را نسبت به فرزندان خود به جاآموزش داد که بتوانند وظایف والدین خوباید کودکان را چنان)6(.دادكراخو

کردن مردمان و چارپایان گندم انبار فربهيباید برایافتن پاداش در جهان دیگريبرا)8(.باید شایستگان را حمایت کرد)7(

ر کنند تا مردم از آن دچار ها دوفندان و بزها را از خانهها، گوساز مرغیناشيوالخت که گلباید آدمیان را ملزم سا)9(. کرد

که این نوع حیوانات تا زیرا فرمان داده شده استسال کشت را پیش از چهارينباید گوسفندان یا بز)10(.نشونديدشوار

.63پرورش یابندیچهارسالگ

ابزارهایی جادویی نیز قلمداد يزندهاسباب و آالتی غریب و سايدارندهجمشید گذشته از این میراث معنوي،

هاي زیادي در مورد گنج جمشید و اشیاي توان دریافت که داستاندولتمندي و ثروت سرشار جمشید را از آنجا می. شدمی

ت که جم اسجامهامشهورترینِ این گنج. هاي مردمی ایرانی باقی مانده استو افسانهگرانبهاي متعلق به او در ادبیات عامیانه

. هایی بسیار پیچیده به دست آورده استي عرفان ایرانی داللتبه بحثی مستقل نیاز دارد و در زمینه

یکی از . مانندش ساخته بودشگفت بود که او با دانش بیچیزِ گنج دیگر جمشید، هفتبنا بر روایت داراب هرمزد، 

دیگري مرغی بود که در آسمان . فتیله روشن بودو همواره بیزمین پارس قرار داشت اي در سرها چراغی بود که در خانهآن

6111 ،514-599.
621369 ،165.
63287 ،12 ،2..
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خورشید آمیز از خودو این احتماال تعبیري افسانهایستادانداخت و رویارویش میمیاش را درست بر کسیپرید و سایهمی

نواخت که د آهنگی میخووزید خودبهین داشت و هرگاه باد میاي الجوردي و چهار سیم زرسومی بربطی بود که دسته. است

یشان زهرگزیدگان را کردند و آواز پرهاهایی زرین بودند که پرواز میمگس،چهارم. کردلرز را درمان میوشدنش تبشنیده

شمردن نام صد کس در دیگري جامی بود که اگر صد جور شراب را با بر. که در اینجا احتماال منظور زنبور استکرددرمان می

خورد و آن مایعی که به وي تعلق داشت در کس تنها از شراب خویش میهرنوشیدندهر صد نفر از آن میریختند وآن می

و هم با توجه به کارکردش به نمادي براي جام جم است،هم از سویی یادآورِاین جام،. گرفتباال و مقابل لبش قرار می

اهدي داریم که تر هم شوهاي عامیانهبنابراین در داستان. ماندمییمانهمان پ،یعنی؛ قول و سخنبرمبتنیعدالت و داد و دهشِ

.  اندو جام جمشید با هم ارتباطی داشته) تعادل/عدل(پیمان و اشه 

کلی که شبه،دکرکه بر کنار رودي نهاده شده بود و میان مردم داوري میدیگري تاقی بود با تختی و تندیس مردي 

روي آب رفت در حالی که بیگناه میانداختند و گناهکار در آب فرومیهر دو را در آب یافتندف میتی دو تن با هم اختالوق

.کنددهد و جمشید را موسس آن محسوب میور را نشان میروشنی نوعی آیینِاین نیز به. ماندباقی می

اي را در آن جسد مردهوقتیي سیاه و سپید داشت وگنبدي بود که دو نیمهاي که جمشید آفریدهفتمین شگفتی

گنبدش به ترتیب سپید یا سیاه رنگ ،یعنی؛داداري یا بدکاري وي را نشان مینیکوک،در چهارمین روز پس از مرگنهادندمی

.شدمی

چیزهایی ،که تمام این مواردنخست آن. شودشده توسط جمشید چند نکته آشکار میبا مرور هفت شگفتی آفریده

بربط خودکار به دستاوردهاي صنعتی هاي زرین و مانند مگسها برخی از آندر حدي که ،نسبت فنی هستندهشده و بساخته

شده و مصنوعی چیز آن است که ساختهي این هفتوجه مشترك همهدر کل، . مانندتخیلی می- هاي علمیپیشرفته و خیال

. شبیه هستند) غ، مگس، تندیس، گنبد، بربط، جام چراغ، مر(هستند و به تقلیدي فنی و پیچیده از اشیاي معمولی 

سه تا از این موارد . ستان ي دیگر آن که پیوند نمادین این چیزها با عناصر مهرپرستانه به قدر کافی روشنکته

مگس (دو تاي دیگر . ددهن افراد را نشان میو رستگاري و پاکی روادشوبه آیین ور مربوط میاحتماال) مرغ، تندیس و گنبد(

اي خدروشن و جامِ دادگر به خویشکاري مهر در مقامشود و چراغ همیشهمانگري و شفاي دردها مربوط میبه در) و بربط

.  دیابخورشید و پیمان شباهتی می
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. 64سووراي زرین و اَشتراي آراسته با طال:بخشد که عبارتند از اهورامزدا دو سالح استوار به جمشید می،در وندیداد

بارتولومهو ولف و است داده تازیانه معنا می،این واژه در اوستایی. معناي اصلی اَشترا درست روشن نیستان این دو، در می

ي سوارکاران براي راندن اسب ترجمه کرده و دارمستتر آن دوهارله آن را به سیخک مورد استفاده. اندآن را در همین معنا گرفته

، اما حدس خود را بدون دلیل کافی و تنها بر مبناي نوعی آلت موسیقی دانستهآن را نیز هار مهرداد ب. را شمشیر پنداشته است

بودن معناي تازیانه و به کار رفتنش در اصطالح جلیل دوستخواه با توجه به قطعی. 65سازي با سوورا ابراز کرده استنظیره

،تازیانه از دورترین روزگاران. نمایدبه نظر من هم درست میکه 66اشترا، آن را به همین معنا در نظر گرفته استاوستایی اسپه

ي ا و بنابراین قبیلههردن رمهکدي کوچگردانه براي راندن و هدایتو در ضمن نماهان و قدرت تنبیهی ایشان بوده نماد پادشا

رجمه کرده بودند که ربطی به مترجمان اولیه آن را خیش، تیر، خاتم و جز آن ت. تر استمعناي سوورا روشناما ، متحرك است

و آن را با سازي بادي مانند این مورد شهرام هدایتی نوشتهروشنگرترین مقاله را در. بافت متن اوستاییِ حاوي این کلمه ندارد

هد است که در عاند و این همان شوفارِ عبري از دید او این واژه را ایرانیان از عبریان وام گرفته. 67گاودم یکی شمرده است

این کلمه همچنین . ي همین کلمه استماندهیباق،ي شیپور در فارسی امروزاژهو. بار به کار گرفته شده است70عتیق بیش از 

. با صور در عربی و سوت در فارسی پیوند دارد

ی به اي در متنکه چنین واژهنماید، اما احتمال اینمیهرچند حدس اصلی هدایتی در مورد معناي این کلمه راست 

شناسی تاریخی زبان، جریان اصلی در عنوان یک قاعده در جامعهبهکه چرا،استواژه از عبري باشد، بعید قدمت وندیداد وام

هاي دینی هاي نیرومند و چارچوبزبان رسمی دولت،یعنی؛ن همواره از مرکز به پیرامون استمسیر وامگیري مفاهیم و واژگا

ي که واژهوندیداد . شودبه وام گرفته میال پیچیدگی نظري بیشتري هم دارنداسی که معموبرخوردار از پشتیبانی قدرت سی

زبان جاري و ،هاي ایرانیزبان،در آن روزگار. استدر دوران هخامنشی و یا پیش از آن تدوین شده سوورا در آن آمده، 

این نکته . ی به عبري بوده استهاي ایراناز زبانو معموال مسیر وامگیري واژگان واژگونه و ندشدرسمی شاهنشاهی تلقی می

ي متون دینی یهودي از منابع ایرانی در همین دوران سازگار است و به احتمال زیاد شوفار ویژه با توجه به وامگیري گستردهبه

. عبري از سووراي اوستایی وامگیري شده و نه برعکس

646.
651387 :179.
661374): :(917916.
671349.
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. شودتقویت میاستهاي هند و اروپایی اي این واژه در زباني محتملی هم برواژهحدس ما با این حقیقت که بن

و معناي تلویحی سفتن را به آن منسوب 68کردن گرفتهبه معناي صدا»سو«و اروپاییِهنديواژهبنمهرداد بهار این واژه را از 

سالح هاي زادسپرم ر گزیدهکه دجالب آن. واژگان سورنا و سرنا در فارسی هم از همین ریشه هستنداحتماال . کرده است

خصوص که در به،ال صور عربی از آن گرفته شده استکه احتما69آمده»سورِ زرین«ورت صاهداییِ خداوند به جمشید به

قاعدتا همان ،این. دمدسور زرین خصلتی آخرالزمانی دارد و سوشیانس است که براي اعالم قیامت در این شیپور می،این متن

. بعدتر به صور اسرافیل و کارکرد مهمش در رستاخیز مردگان در پایان زمان تبدیل شده استعنصري است که 

که هنگام است و بر این نکته تاکید شده ا نماد قدرت جمشید دانسته شدهدر وندیداد هردوي این ابزاره

یافتن زمین اشاره یت اصلی گسترشیانگر هست و به ماهاین سخن به قدر کافی ب. شوندشدن زمین به کار گرفته میگسترده

دو ابزار ،ها در مسیر دلخواهن و هدایت رمهبراي راند،کردن مردمان قبیله از حرکت و تازیانهبراي آگاهچراکه شیپور ،کندمی

که ست ااي نموده شده بینیم که جمشید به مثابه رهبري قبیلهبه این شکل، می. انداصلی سازماندهی کوچ قبایل کوچگرد بوده

تدریج خصلتی اما در واقع نمادین است که به،کند و ابزار مدیریتش هم دو ابزار به ظاهر سادهمهاجرت ایرانیان را مدیریت می

.آسمانی و جادویی به خود گرفته است

ه در هند، یمه خداوندي است که پادشا. شودتنها به ساختن ورجمکرد محدود نمیزمینارتباط جمشید با زیرِ. 6

:71ي جم چنین آمده استدر سرودي درباره. 70جهان زیرین و دنیاي مردگان نیز هست

.شودارده میذها و هدایا گبراي شاه توانا، یمه، است که پیشکش

او نخستین کسی از میان مردمان بود که مرد،

.نخستین کسی که جسارت ورزید تا از رود تندروي مرگ بگذرد

.و دیگران را به آن قلمرو نورانی خوشامد گفتدآسمان را نشان داه راه رسیدن بهاولین کسی ک

هاي مرموز گذرگاه،و به این ترتیبدانستند که درگذشتهانسانی میجم را نخستین ،ایرانیان باستانیاز این رو هندو

او را در نقشِ نخستین انسان از سویی تین انسانِ مرده استنخس،این نکته که جم. منتهی به دنیاي مردگان را کشف کرده است

. کندبودنِ او با کیومرث تقویت میدیگر حدس نگارنده را در مورد یکیکند و از سوي و نیاي آغازین کل آدمیان تثبیت می

681362 :178179.
.20، بند 35بخش 69
.244: 1367سن، 70

71 Mackenzie,2004, chap. III:40.
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بوده »ئیومرِتَهگَ«در اوستایینامش .شوددانسته میو نیاي کل آدمیان نخستین انسان ،در ادبیات زرتشتیکیومرث

خالف جمشید موجودي میرد، اما برن انسانی است که میدر ادبیات اوستایی نیز او نخستی. دهدمعنا میي میراهاست که زند

کار لقبِ ایرانیِ جمشید بوده حدس من آن است که کیومرث هم در ابتداي . سرکش گناهکار نیست و مزداپرستی پاکدین است

دگردیسی ،به صورت انسانی مستقل،به دست زرتشتي مقدسان دین نوهرپرست از دایرهزمان با طرد جمشید ماما هم،است

. همتایی مزداپرست براي جمشید پیدا شده که ساختار کهن خود را همچنان حفظ کرده است،به این ترتیب. یافته است

ت ضحاك ر نهایت به دسطور که جمشید دهمان. متحد خداوند استهم و نخستین شاههم نخستین انسان، کیومرث هم 

کند آن است که یکی از القاب شاهدي که این حدس را تقویت می. آوردکیومرث را نیز اهریمن از پاي در میشودکشته می

که دقیقا و جالب آنرتاندا در وداها آخرین دایتی استم. دهدمعنا می»بذرِ میرا«ن در هند مرتاندا بوده که دقیقا نخستین انسا

.بندهش نیز ذکر شده استهمین لقب براي کیومرث در

پیوندي میان داستان هندي و ي جمشید در روزگار کهن بوده باشداي برالقب و شناسه،کیومرث،راستیاگر به

. تر از ایران استمایه در ادبیات هندي بسیار پررنگاین نقش. شودجم به مثابه کاشف گذرگاه جهان مردگان برقرار می،ایرانی

دوزخ در . شودشاه آن قلمرو هم می،که خودکندبه جهان مردگان را هموار مییمه نه تنها مسیر رسیدندر ادبیات هندویی،

برند تا از گناهان که ارواح مردگان پیش از زایش مجدد در آنجا رنج می) नरक(اساطیر هندویی جایی است به نام ناکارا 

آنچه که مثل هندویی-هاي ترکیبی بوداییهمین دلیل هم در آیینشاه این قلمرو است و به ،یمه. 72ي خود پاك شوندگذشته

و در شکلی شدههمتاي مرگ پنداشته ،در متون هندویی. شودهمچون دیوي سهمگین بازنموده میدر نپال و تبت رواج دارد

کمندي در دست دارد شود که تاجی بر سر دارد و بر گاومیشی تنومند سوار است و لباسی سرخ در بر و گرزي و بازنموده می

. 73و چشمانش مانند اخگري فروزان است

تر بیشتر مضمونی بودایی است و در متون کهن،نمایدموجودي خشمگین و آزارگر میاین برداشت که جم را 

به ي زمین قرار داردترین ناحیهدر جنوبیها قلمرو یمه که برعکس، در برخی از روایت. شودهندویی به این شدت دیده نمی

بهشتی مانند است که از زر و جواهر ساخته شده و همواره درخشان است و بوهاي خوش و آوازهاي دلکش در آن فراوان 

.74است

ي مردگان کاسته شده و تدریج از اهمیت جمشید در مقام خدابینیم که بهار از سپهر هندي به قلمرو ایرانی میبا گذ

ین زمینه موقعیتی که در اي نورستانِ افغانستان منطقهکافرهاي.شوددهنده تثبیت میعنوان شاهی بنیانگذار و نظمموقعیتش به

72 ،27.
736 ،28 ،3.
741373 :52-58.
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ه نگهبان دانستند کمیخدایی بزرگ را جم و هاي کهن خویش پایبند بودند تا اوایل قرن بیستم همچنان به آیینبینابینی دارند

هاي مفصلی که براي تکریم مردگان داشتند، براي او مردم نورستان در مراسم تدفین خویش و آیین. هاي دوزخ استدروازه

. نقشی مرکزي قایل بودند

این . که او نخستین کسی بود که راه ورود به جهان مردگان را پیدا کردچرا،نیز وجود دارداوستادر پیوند جمشید با مرگ

اما آنچه که در ، چراگاه جم نیز شهرت یافتبا نامدروازه، بر فراز سراشیبی تندي در سرزمین گاویوتی قرار داشت که بعدها

در . ي گهري گمشده از قلمرو تاریکی استویژه است، خویشکاري او به عنوان بازآورنده،مورد ارتباط جم و دوزخ در ایران

در سال را 13گذشت و مدت هاي جهان مردگاناز دروازهجمشید براي آموختنِ رازهاي دیوانخوانیم که ادبیات پهلوي می

پیمانِ میان دلیل سفر شگفت جمشید به دنیاي دیوان، آن بود که . بر تمام رازهاي دیوان آگاه شد،دوزخ گذراند و به این ترتیب

،یافتتها در میان دیوان ماند و به رازِ نهفته در میانشان دسجمشید پس از آنکه سال.مردمان توسط دیوان دزدیده شده بود

مرگ کرد و پیري را از آن پیمان را از جهان زیرین آورد و جهان را بی.روردین به روي زمین بازگشتماه فدر روز خرداد از

شدنش به خورشید پس از آن و مانند،ي جمشیدشدن چهرهدرخشان. 76جشن نوروز را پایه گذاشت،روزو در همین75راند

. نیز در همان روز رخ داد

. که جمشید دقیقا چه چیزي را از جهان زیرین براي مردمان به ارمغان آورده استآید آن استپرسشی که در اینجا پیش می

،ر نیروهاي نیک و مردمان بودهابتدا در روي زمین و در اختیانچه در تمام متون بدان اشاره شده آن است که آن گوهرِ گرانبهاآ

افزا یار سودمند و قدرته این امرِ غایبِ مرموز، بسکي دیگر آننکته. مفقود گشته استاما بعد به دست دیوان دزدیده شده و

که سومین نکته آن. رگی و خرمی بخشیدمچون جمشید به کمک آن بر دیوان و پریان سروري یافت و جهان را بی،بوده است

کار داریم در اینجا با چیزي شبیه به راز سرو،به عبارت دیگر. بودسختار و مستلزم عبور از مراحلی دشو،تصاحب این چیز

. شدن جمشید شده استبی به آن دلیلِ فرهمندي و نورانیکه دستیا

ایزد نگهبان ،که مهرچرا،یابدارتباط می،پیمان است که با مهرکه براي این امر گمشده عنوان شدهنام معمولی 

که جمشید از دنیاي آنچه در روایات پهلوي، . شده از مهر استمینیشکلی ز،پیمان است و جمشید نیز از سوي دیگرعهدو

. ي آن و پیوندش با جام جم بحث خواهم کرددربارهدیگر در نوشتاريکه 77دانسته شده است»پیمانه«مردگان آورد، 

ي جمشید به گرایانه از این داستان وجود دارد و سفر پرمخاطره، تفسیري طبیعتدر آثار نویسندگان دوران اسالمی

برکت را از آب ،کند که اهریمنبیرونی از قول زادویه نقل می. شده استفهم ،نیروهاي طبیعیبه صورت احیايدنیاي مردگان

759.
7611.
7710.



40

تا آنکه جم به یاري خداوند به قلمرو دیوان و ،شدندسبز نمی،بارید و گیاهانو خاك و هوا گرفته بود و از این رو باران نمی

بار دیگر به وضعیت بارورِ نخستین خود بازگشته بود و ،هانج،سرزمین اهریمن رفت و مدتی در آنجا ماند و وقتی برگشت

طالع شده بود و نور ،مانند آفتابهان زیرین به میان مردمان بازگشتوقتی جمشید از ج. آن روز همزمان با اعتدال بهاري بود

. 78ز نامیدندروز در شگفت شده بودند، آن زمان را نورومردم که از دیدن دو خورشید در یکتابید و از او می

همچون ایزد خورشیديِ . اي دیگر از پیوند او با مهر و چیرگی او بر دیو سرما استپیوند جمشید و نوروز، نسخه

اي مردگان وارد شد و پیمانِدرد، جمشید نیز به دنیمهر که هر سال در قالب شیري تابستانی که گاوِ زمستان را می

و در نهایت ان را با ساختن ورجمکرد شکست داداو همان کسی بود که دیو زمست. ردي زندگی را از آنجا بازآوکنندهتضمین

.هم به دنبال انجام این دو کار بزرگ، جشن نوروز را در ابتداي بهار باب کرد

شده را از نظمی دزدیدهقهرمانی بود که با پذیرفتن خطر به دنیاي مردگان گام گذاشت تا،به این ترتیب، جمشید

پس از این ماجرا بود که جمشید بر دیوان چیره شد و توانست به یاري ایشان شهرهاي بزرگ بسازد و . پس بگیردزدزدان با

آموزگارانِ خط ،بینیم که دیوانمیناگفته نماند که در شاهنامه و سایر متون اساطیري ایرانی.فنون تمدن را به مردمان بیاموزاند

متمدن هایی گذاشت که کوچگرد و نیمهایین را نیز باید به حسابِ پیامدهاي مهاجرت آریو ایتمدن به مردمان آریایی هستندو

و به این تدریج از بومیانی آموختند که به ادیانی دیگر پایبند بودند در فالت ایران، عناصر تمدن را بهشدن بودند و با مستقر

خط و توانایی نوشتن بوده ،ن پیمان، آن است که منظوري دیگر در مورد ایپس یک فرضیه،دندشدلیل هم دیو پنداشته می

نیز رد به یکجانشینی کشاورزانهي گذار اساطیري قبایل کوچگشود که جمشید نمایندهاین حدس از اینجا تقویت می. باشد

ي شکل اولیهاز این رو. باشدکه دومی عالوه بر آیین شهریاري و طبقات اجتماعی، نویسایی و قانون را نیز دارا میستا

لب خط و نوشتار و قواعد نظم و ترتیبی اجتماعی را در قا،که جمشیداست به نظرم آن بوده شدهدزدیدهپیمانِروایت

داشته بایست خاستگاهی مرموز و غریب اما این موهبت می،همان پیمان بینافردي براي مردمان به ارمغان آورد،یعنی؛ اجتماعی

راند فرمان می،اي که بر دوزخیمه/معقول بود فرض شود که جم. کن شدي جمشید و دوزخ ممد دیرینهکه آن نیز با پیونباشد

.جا و از قلمرو دیوان آورده استپیمان را نیز از همان

با جفت متضاد معناییِ مانند جهان مردگان و دیوها داشت،جمشید گذشته از پیوندي که با نیروهاي تاریکی. 7

کنندگیِ کشف اثر پاكکه پزشک باستانی است - او در واقع نوعی شاه. کردنیز ارتباطی تنگاتنگ برقرار میآلودگی/پاکیزگی

. شودبه او نسبت داده میر ایران باستان بسیار اهمیت داشتکه د)شاش گاو(گمیز 

781363 :216.
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در زمان مرگ و مرض نخست در آنجا که به غیاب . شوددرمان در سه نقطه برقرار می/پیوند جمشید با جمِ بیماري

و سوم در داستان تهمورث د افراد بیمار و علیل از ورجمکرددوم در داستان هجوم ملکوس و طر؛شودحکمرانی او اشاره می

. و اهریمن

پیش از جمشید، برادرش تهمورث بر جهان حاکم : چنین است79داستان تهمورث و اهریمن بر مبناي متون پهلوي

موفق شد اهریمن را به دام بیندازد و بر او افسار بگذارد و بر پشت او ان که پهلوانی جسور بودپسر ویونگه،تهمورث. بود

چیرگی . نامندهاي عامیانه، او را تهمورث دیوبند میبه همین دلیل هم در داستان،و از او همچون اسبی استفاده کندسوار شود

هنگامی که از شیبی برد که سوارکارشبه این راز پیزنِ تهمورثمن دوام داشت تا آنکه اهریمن با فریفتنِتهمورث بر اهری

ضعف انگشت نهاد و پس بر همین نقطه؛شودار هراس میدچشوندروند و به پل چینوت نزدیک میمیکوه باال تند در البرز

. توانست او را از دوش خود بیندازد و تهمورث را ببلعد

کسی از هاتا مدتپس از آن. و در دل دوزخ پنهان شداسارت وي رها شد پس از بلعیدن تهمورث از قید،اهریمن

او از ایزد سروش یاري خواست و . که جمشید بر تخت نشست و آهنگ یافتنِ برادر کردسرنوشت تهمورث خبر نداشت تا آن

ي اهریمن به سرود و جستن از عالقهکه خواهد توانست با بهرهو ایناست برادرش را بلعیده ،این ایزد به او خبر داد که اهریمن

با سروش مسلح شده بود) سالح(افزار جمشید که با زین،به این ترتیب. روسپیان و امردبازي، برادرش را بازپس بگیرد

. خواندواند و اهریمن را به سوي خود فراراهنمایی او سرودي خ

،اهریمن. به او پیشنهاد کرد تا با هم لواط کنندطور که از سروش آموخته بودهمان،و جمشیداهریمن نزد او آمد 

وقتی اهریمن چنین کرد، جمشید او را گرفت و دستش را در . و جمشید از او خواست تا به او پشت کندشادمانه پذیرفت

د، ي اهریمن جدا شده بوتهمورث هرچند از درونه،به این ترتیب. کفل وي فرو کرد و تهمورث را از تهیگاهش بیرون کشید

در کردن برادرشن در دست است که جمشید براي زندهاي کههایی از اسطورهو نشانهگرددتوانست به دنیاي زندگان بازاما ن

پس از حدودي با گیلگمش شباهت دارد که این بخش از داستان، تا. افته استو آن را نیجستجوي گیاه انوشگی بوده

. 80ایش بسیار گریست و جستجوي گیاه نامیرایی را هدف خود قرار داددر عزشدن دوستش انکیدو به دست دیويکشته

که جمشید در یافتن گیاه نامیرایی کامیاب نشد و است هاي پهلوي به این موضوع اشاره شده با این وجود، در نامه

نا نهاد و مراسمِ تطهیر بدنِ استودان را ب،بارپس براي نخستین،ر را به دنیاي زندگان باز گرداندنتوانست براد،به این ترتیب

اثر نیروهاي طبیعی از میان نهند تا دراستودان، برجی است که زرتشتیان در آن مردگان خود را می. مرده را در آن انجام داد

79..29 :17/31 ،6-67.
801376.
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او نه تنها. شودبه این ترتیب، پیوند دیگرِ جمشید با جهان مردگان روشن می. اش خنثا شودآلودگی،و با تابش خورشیدبرود

که آیینِ تطهیر مرده جهان مردگان رفته و بازگشته بودمرگ را از جهان رانده بود و در طلب پیمان به،در زمان حکمرانی خود

.کردنِ آلودگی جسد را کشف کرداثربار ساخت و روشِ بیها را براي نخستینهاد و استودانرا نیز بنیان ن

تنها به این بخش ،ي درمانگرِ جمشیداما سویه،ماندفتار پزشکانه میرمانگري و رخود کنشِ تطهیر مرده، به نوعی د

دچار بیماري برص یا مورث را از تن اهریمن بیرون کشید چون به مخرج او دست زده بودکه وقتی تهچرا،گرددمحدود نمی

نامه نیز به این خصلت در شاه. ي درمان این مرض همراه بودیافتن اثر شفابخشی گمیز با انگیزه،در واقع. جذام شد

.ي جمشید اشاره شده استدرمانگرانه

گزنددر تندرستی و راهدردمندپزشکی و درمان هر

خواستارجهان را نیامد چنوآشکارهمان رازها کرد نیز

،داردداري پیوند هاي روزهویژه با آیینشود و بهتی دینی و مقدس تلقی میخود شخصی،از سوي دیگر، تهمورث

:کندمنسوب می) شهرسپ(که فردوسی ابداع روزه و نماز شب را به وزیر او چرا

گامنزد جز به نیکی به هر جاينامخنیده به هر جاي شهرسپ
شبپايبه پیش جهاندار برلبهمه روزه بسته ز خوردن دو

81اوستنماز شب و روزه آییندوستچنان بر دل هر کسی بود

ي خورشید موجودي روزانه است و با نماز عنوان نمایندهبه،یعنی؛ي مقابل اوسته جمشید دقیقا نقطهحالی است کاین در 

سرشتی ،بینیم که جمشیدبه این ترتیب، می. استيدارضد روزه،یعنی؛ طی ندارد و گناهش هم خوردن گوشتشب ارتبا

،ي نیکبختیاز سویی آورنده. شودبیمار می،خود،و از سوي دیگردهنده است شک و درمانگر و شفااز سویی پزدوگانه دارد

و از سوي دیگر با جهان مردگان و دیوان پیوند کندو ایشان را از خطرها حفظ میشادمانی و عمر طوالنی براي مردم است

.دارد

. شود که به روابط خویشاوندي وي بنگریمهنگامی بهتر آشکار می،این خوي دوگانه. 8

آمیزش جم با ،در واقع. عادي وي اشاره شده استنخستین شخصیت انسانی است که در اساطیر کهن به آمیزشِ غیر،یدجمش

هایی از آن باقی است که در متون ودایی هم نشانه)ازدواج با محارم(برانگیزِ خویدودهواهرش نخستین نمونه از آیین بحثخ

ودا وجود دارد که شرح ابراز عشقِ یمی به برادرش است و انکار وي در ریگ»میییم و«سرودي به نام کهچنان. مانده است

81 :21-23
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،هایی از خویدوده جم در ریگ ودا وجود داردچند نشانهبه این ترتیب، هر. 82میختن خواهر و برادرآدانستنِ درسندپبه دلیل نا

.نه رواجششدهتاکید اش يسندپها منفی است و به نااما این نشانه

ست ااین بدان معنا. یازدعادي هم دست میآمیزد که به همراه او به آمیزشی غیرمینه تنها با خواهرش در،جمشید

،عادياز این جفتگیريِ غیر،به این ترتیب. 83آمیزدمیکند و خواهرش هم با دیوي نر دریدیوي نزدیکی مکه خود با ماده

در ،یعنی؛هی به ضحاك هم نسبت داده شده استارتکاب چنین گنا. ندزاده شددار ممانند میمون و خرس دجانوران غریبی 

ك فرمان داد تا مرد که ضحااست عادي جمشید ذکر شده به این هم اشاره شده همین بخش از بندهش که روایت آمیزش غیر

. دید آمدندپوستانپسیاهدیوي درهم آمیزند و در نتیجه دیو و مادهو زنی با نره

این بود که ضحاك بر زمین چیرهآمیختن جمشید و خواهرش با جفتی از دیوان دلیلِ در،هلويپت بر مبناي روای

بردنِ جمشید به اعماق دریا در زمان ناهپاین . نهان شوندپي زره شد و جمشید و خواهرش ناگزیر شدند در ژرفاي دریاچه

یوند دیگري در میان جمشید و پمگاه است و به نمادي از غروب خورشید در افق به هنگام شا،در واقع،حکومت ظلمت

ل جا را به دنباضحاك و دیوان در این میان همه،وقتی جمشید به این ترتیب از صحنه خارج شد. خورشید یا مهر داللت دارد

این دو به اعماق یشنهاد کردند تا به دنبالپري به شاه ماردوش پدیو و مادینهتا آنکه یک نره،ایشان گشتند و آنان را نیافتند

خود را دشمن ضحاك وانمودند و به این ،این دو چنین کردند و وقتی در آنجا جمشید و جمک را یافتند. ي زره برونددریاچه

که جمشید روزي از است ل شده اصوال نخستین خویدوده جمشید در این روایت چنین نق. با آن دو ازدواج کردند،ترتیب

،84آمیختري را بر تن داشت با او درپي هري داشت و چون جمک جامپآغوشی با د و میلِ هممست بوخوردن جامی از می 

نیرویی بسیار یافت و به این ترتیب ،از این کرداراستدین زرتشتی مقدس دانسته شدهروایتی متاخر از اما چون خویدوده در 

. 85بر بسیاري از دیوان چیره شد

ظاهر روایتی کهن از چگونگی درآمیختن جمشید با جمک و دالیل ازدواج این دو با دو دیو به،آیدمیکه از این داستان برچنان

آشکارا در این . فریبکاري دو دیو و مستی جمشید بوده است،اش تنگناي برخاسته از ضحاكوجود داشته که محور اصلی

مربوط به افزایش قدرت بندمتاخرتريي سخهاما گویا در ن،آمیز دانسته شده استسند و گناهپنا،هر دو آمیزش،داستان

821372 :339 -344.
83  .
8487.
85
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ري اشاره پشدن دیوها و هیوالها از آمیزش او با در حالی که در بندهش به زاده،دانبه داستان افزودهجمشید در اثر خویدوده را

. ازدواجی ناشایست از همین دست بوده باشد،تري کهنیوند او با خواهرش هم در نسخهپو گویا رفته است

با این وجود، . اندودا آمیزش او با خواهرش را همچون کنشی زشت و ناپسند ارزیابی کردهکه دیدیم در ریگچنان

با وشاید به همین دلیل. ا از دست دادبودنِ نخستین خود رابوتبرخی از متون زرتشتی پذیرفتنی شدوقتی آیین خویدوده در 

که همان آمیزش جم و خواهرش با دیوها جمیگ، روایت دیگري ابداع شدهي ازدواج جم و تاخیري نسبت به روایت اولیه

،کردنِ رسم خویدوده، عنصري که در روایت کهندیسی رسوم جامعه و پذیرفتنی جلوهاین بدان معناست که پس از دگر. باشد

شود تا ارتباط جمشید با جفتگیري تانی دیگر زادهتا داساست نتیجه الزم شده پرهیزگارانه تلقی شده و در،نمودهآمیز میگناه

ها و خرس،هاشدنِ غولماده است و زادهمان آمیزش جم و جمیگ با دیوان نرواین روایت دوم، ه. نامشروع را نمایش دهد

.امري که بعدها به ضحاك نیز نسبت داده شده است؛ها از آنانمیمون

یابد و آن هم آب ی عنصر دیگري نیز ضرورت میآید، وارسوقتی سخن از آمیزش جنسی و باروري به میان می

خوابگی و جفتگیري مردمان و اند و هم ایشان ناظر بر همهاي شیرین حاکم بودهاز دیرباز ایزدبانوانِ باروري بر آب. است

درکل د جمشی. پذیردعادي جمشید در دل دریاچه انجام میهاي غیرتصادفی نیست که جفتگیري. اندشدهجانوران قلمداد می

شود و هنگام بر دیو خشکسالی چیره میبه جاي سرما ها جمشید در یکی از روایت. کندمیبرقرار نزدیک ها پیوندي آببا

مشابه این داستان را در . کشدها بیرون مینوعی امنیت و برکت را از دل آب،گریزد و همیشه همخطر به درون دریاچه می

:هاي سودمند دانسته استي فن پرورش ماهیورندهبینیم که جمشید را آشاهنامه می

بپرورد ماهی در آن آب پاكبپرداخت آب میانگاه خاك

اگرچه برآمد بسی روزگارز جمشید ماند این چنین یادگار

به . اندشدهزده و اسرارآمیزِ زیرزمینی دانسته میهایی مرموز براي دستیابی به جهان آشوبها از دیرباز دروازهآب

طور که جمشید همان. یرین و دنیاي مردگان دانستاي مترادف از جهان زتوان آن را روایتی دیگر و نسخههمین خاطر هم می

نیز همچنان جام در دست دارد و به خاطر اعماق دریاچهبردن به آورد با پناهپیمانه را براي مردم می/انپیم،در سفر به دوزخ

این مضمون جام و میِ نهفته در آن امري است که در داستان جمشید مرتب تکرار . یازددست میمستی است که به خویدوده

.گردد که جاي بحث بسیار داردنهایت به داستان جام جم تبدیل میشود و در می

ر ودا دکه به گواهی ریگازدواج با محارم،نخست.درکجمشید چند تابوي جنسی مهم را نیز نقض ،به این ترتیب

ن او نیاي شاها،در عین حال. همسري و درآمیختن با دیوهابرون،و دیگراستشدههاي کهن ناروا دانسته میمیان آریایی
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بار دیگر ،بنابراین. 86ن انسان نیز بوده استیشکلی اولیه از نخستبویس حدس زدهکه مريشود و چنانکیانی نیز محسوب می

. عادي و اهریمنی استهاي غیراك شاهان و زادهپاو همزمان نیاي تبارِ . شویمرو میهدر اینجا با دوگانگی شخصیت وي روب

جمشید نماد انسانی چندهر. شوددر ارتباطش با فره شاهنشاهی نمایان میجمشید يخصلت دوگانهاوجِ . 9

دلیل این ناکامی . دادرا از دست هن فرر نهایت ایاما د،طبقه بود)یا به روایت فردوسی چهار(ي فره سه کنندهفرهمند و جمع

ارتباطی د و ادخود را به این شکل از دست اقتدار او نخستین شاه اساطیري است که . شدمرتکب گناه آن بود که جمشید

:گویدفردوسی می. درکنقیض را با مفهوم فرهمندي برقرار دوسویه و ضدو

ندیدتن رابه گیتی جز از خویشبنگریدیکایک به تخت مهی

ناسپاسز یزدان بپیچید و شدشناسنمنی کرد آن شاه یزدا

براندچه مایه سخن پیش ایشانبخواندگرانمایگان را ز لشگر

جهانکه جز خویشتن را ندانممهانچنین گفت با سالخورده

ندیدچو من نامور تخت شاهیپدیدهنر در جهان از من آمد

خواستمچنانست گیتی کجاآراستمخوبی منجهان را به 

منستهمان کوشش و کامتان ازمنستخور و خواب و آرامتان از

پادشاستکه گوید که جز من کسیمراستبزرگی و دیهیم شاهی

چونچرا کس نیارست گفتن نهنگونهمه موبدان سرفگنده

وگويگفتن شد پر ازبگشت و جهاويچو این گفته شد فر یزدان از

کارشکست اندر آورد و برگشتکردگارمنی چون بپیوست با

اش از بینی) وارغنَه(ید پدر قالب سه کبوتر یا مرغ سهاي سه طبقهفرهجمشید مرتکب گناه شدکه س از آنپ

رندگان دیگري مانند مرغ هما پبا یوند نمادین فرهپدر ایران باستان عالمت فره بوده است و با ي وارغنهپرنده. 87ندگریخت

ویژه در و امري است که بهیوند فره با دم و نفس داللت داردپگریزد نیز به این نکته که فره از بینی جمشید می. 88شباهت دارد

. نایاما به شکلی متفاوت بقاي خود را حفظ کرده استارپهاي هندي یوگی و مفهوم آیین

یوست پها به مهر یکی از آن. یدا کردندپهایی متفاوت ي اجتماعی بودند سرنوشتماد سه طبقهي جمشید که نگانههاي سهفره

سومین . ي ارتشتاران و جنگاوران بودي طبقهیوست که نمایندهپدرپدیگري به گرشاس. شتیبان مغان و موبدان بودپکه نماد و 

861375.1.
871384 :56.
881384.
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قدرت بایست ادشاهی رسید که میپبه ،و به این ترتیبمنتقل شد)مادر فریدون(س از ماجراهایی بسیار به فرانک پ،فره

. 89و انتقام جمشید را از قاتلش بگیرددرهم بشکندضحاك را 

؛روایتی مربوط به آغاز تاریخ و پیدایش جهان بوده است،سن معتقد است که این داستان در ابتداي کارکریستن

اند و به رخداد سقوط جمشید و ظهور ید و ضحاك تعلق داشتهبه دوران کشمکش جمشکنندگان فرهدریافتي هر سه،یعنی

اما در بازسازي این داستان در چارچوبی زرتشتی، ماجرایش به پایان زمان منتقل شده ،اندشدهگیر مربوط میفریدونِ انتقام

شود تا پیش کشیده میشود و در دماوند به بندي داستان به دست فریدون کشته نمیخالف شکل اولیهضحاك بر،یعنی؛است

گرشاسپ هم به پهلوانی خفته تبدیل شده ،به این ترتیب. از قیامت رها شود و تباهی پیش از وقایع آخرالزمان را ممکن سازد

. 90که قرار است در پایان تاریخ بیدار شود و ضحاك ویرانگر را از پاي درآورد

،منتهی به محرومیتش از فره شده بود،هولناكدر مورد گناهی که جمشید مرتکب شده بود و به این شکلِ

در گاهان . که گناه جمشید خصلتی دینی داشته است تاکید دارندبر اینهاي زرتشتیروایت. هاي گوناگونی وجود داردروایت

، اما با هایش براي شادي و نیکبختی مردمان تاکید شدهچند به کوششترین متن ایرانیِ داراي نام جمشید است، هرکه کهن

که جمشید براي است در این متن تنها یکبار به جمشید اشاره شده و چنین آمده . نکوهش شده است،صفت گناهکار

. 91خشنودي خویشتن و مردمان خداوند را خوار شمرد

توان با خواندن مینوي خرد دریافت که فهرست کارهاي که جمشید براي خشنودي مردمان چه کرده بود را میاین

گزند ،مکرد را ساخت و به این ترتیبجمرگ کرد، ورسال مردمان را بی600جمشید .داده استي را به دستنیک و

92.گوسفند را در عوض پیل به دیوان ندادن بلعیده بود از شکمش بیرون کشید و پیمان گیتی را که اهریم.ملکوس را دفع کرد

یوان از جمشید خواستند تا جانوري را براي کشتن و خوردن به ایشان شود که طبق آن داین عبارت اخیر به داستانی مربوط می

ي داستانی ازتماال بازماندهاین اح. مقابل به ایشان پیل دادوسفند به ایشان خودداري کرد و دربدهد و جمشید از واگذاردن گ

احتماال در هند به خاطر (میان دیوپرستان ي آیین قربانی درکنندهاست که جمشید را منع) گاه زرتشتیاحتماال با خاست(رفته یاد

. کندتلقی می) وجود پیل

رسد پزرتشت از اهورامزدا میدر جایی .جمشید خصلت نیکوکار خود را حفظ کرده است،همهلويپدر روایت 

اتر و ه تواندهد که جمشید از هماسخ میپکه بوده است و آفریدگار آباد کردبراي مردمان را گیتی که یترین کسکه فعال

896 ،34-41.
.17: 1367سن، 90
.8، بند 9132
9224 -33.
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زده است و اره و نابرازنده بر تن دارد و سخت شرمپیابد که لباسی درمی،بینداما وقتی زرتشت او را می،اثرگذارتر بوده است

که چرا،استبودهوي ي گناه یابد که این کفارهمیدر،رسدپزرتشت وقتی دلیل را می. این رو دور از اهورامزدا ایستادهاز 

خداوند را خوار شمرد و ادعا کرد که ،که جمشیداست همچنین در متون پهلوي آمده . 93ا را انکار کرده استخدایی اهورامزد

.94ادعاي جاودانگی داشت،یعنی؛هرگز به من نرسد)دیو مرگ(یهاد استو

:سه گناه به او منسوب شده است،در کلیابیم که میدر95آنچه در مورد جمشید نوشته شدهبندي هربا جمع

رور و ادعاي بیشتر بر غ،در شاهنامه و متون متاخرتر. و ادعاي خدایی کردنو برگشتن از دیندنخورگوشت،گفتندروغ

ورشت بند نهم مثال در ،او و خوردن گوشت بیشتر تاکید داردتر به کشتن گدر حالی که متون کهنخدایی تاکید شده است

پیوند میان آیین شاهی جمشید و . »!ا انسان هستیدشمگوشت بخورید،«:که جمشید به مردمان گفتخوانیممانسر نسک می

نواز بود خوانیم که جمشید چندان مهماندر سددر می. آمیز نقل شده استگوشتخواري در جاهاي دیگر هم به اشکالی افسانه

یوي در لباس درویشان به این محل راه در این میان د. فرستاد تا از خود پذیرایی کنندکه مهمانانش را مستقیم به آشپزخانه می

.اما جمشید توانست با آوردن نام ایزد او را ناپدید کند،ها را خوردیافت و گوشت تمام دام

- که جمشید بیرستیپترِ مهریوند دارد که در تقابل با دینِ کهنپاي ویژه با باورهاي زرتشتیبه،خوردن گوشت

که گاوي را رسم بود،رستش مهرپدر مراسم . سرِ ناسازگاري داشته است،سم قربانی گاوبا مرااي از آن استتردید نماینده

بر روایت زرتشتی خوردنِ گوشت که بنا،به این ترتیب. اندخوردههایی از بدن او را میاند و طی مراسمی بخشکردهمیقربانی 

. داشته استیوند پرستانه پشود با مراسم مهراز زمان جمشید و توسط او باب می

رستش مهر پجمشید همان کسی بوده که مراسم قربانی گاو و بنابراین ،نماید که از دید زرتشتیانبه تعبیري چنین می

. شدنِ اموري مانند تفکیک طبقات اجتماعی و نوروز به وي دور از انتظار نیستو این با توجه به منسوبرا بنیان نهاده است

گري بارها مناسکی که در زرتشتی. یروي از رسمی مهري و خوردن گوشت بوده استپوي یکی از گناهان ،به هر صورت

. خوانی نداردیروان این دین نسبت به جانوران مفیدي مانند گاو همپي نکوهش شده و اصوال با روش مداراجویانه

گفتن عاملی تا فعلِ دروغدر اوس. قاعدتا کفرگویی بوده است،این گفتارِ دروغ. گفتن بوددروغدومین گناه وي

نه ،یريپنه ،نه گرما،نه سرما بود) جمشید(به شهریاري او ،یعنی؛ایان دادپکه به عصر زرین جمشیدي است دانسته شده 

93314243.
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۲۰۲۹۱؛ بندهش۲۱، بند ۵۶: 95

.۲۲، بند ۴، فصل۱۲۷



48

در "96.که او دهان به سخن دروغ بیاالیدپیش از آن. یش از آنکه او دروغ گویدپچنین بود این. مرگ و نه رشک دیوآفریده

هلوي چنین آمده پدر روایات . ادعاي خدایی بوده است،ها به این نکته اشاره شده که سخنِ دروغِ جمشیدایتبسیاري از رو

به ،ي گیاهان و جانوران و ماه و خورشید و ستارگان استکه جمشید ادعاي خدایی کرد و گفت که خودش آفرینندهاست 

این در .97ذیر گشته بود به دست دیوان تباه گشتپآسیب،بهمین دلیل هم فره از روانش جدا شد و بدنش که به این ترتی

براي همین هم توانسته بود از سفر به جهان دیوان جان . 98جاویدان آفریده بود،حالی است که خداوند او را در ابتداي کار

. سالم به در برد

توان تعبیر لی دیگر نیز میخوردن گوشت را به شک،اگر غرور بیش از حد و ادعاي خدایی را گناه جمشید بدانیم

زدن به آن توهین به آن خدا ایان تعلق داشته و بنابراین دهانکرد و آن هم خوردنِ بخشی از گوشت قربانی بوده است که به خد

. شده استتلقی می

،قعدر وا. گیردي خدایی است که مراسم قربانی برایش انجام میست که غذاي ویژهابخشی از بدن ،در هر قربانی

یوندي پکه بر اساس اساطیري رازورزانه با او ورد نظر با این بخشِ خاص از بدن هدف از مراسم قربانی آن است که ایزد م

،گوسفند قربانیپایین و زبان و چشم چپي باال و براي هوم که ایزدي گیاهی بوده دو آرواره،به عنوان مثال. تغذیه شود،دارد

خورده شده و کسی که آن را میتابو محسوب می،خاص از بدن قربانیخوردن این بخشِ . 99ستشده اغذاي ایزد دانسته می

توان فرض کرد که گناه میبر این مبنا. با تغذیه از غذاي خدا ادعاي همتایی و جانشینی او را داشته است،در واقع

خوبی تمام گناهان دیگر جمشید را به،ی کردنگناه غرور و ادعاي خدایسپ. خوردنِ جمشید نیز از این نوع بوده استگوشت

. 100گفتن دانسته شده استگناه جمشید تنها دروغ،شاید به همین دلیل هم باشد که در برخی از متون. کنددر خود جمع می

ده و به سر باز زاهورامزدا بوده،رتشتیانکه از دید زرستش خداي راستینپکه ادعاي خدایی کرده از س از آنپجمشید قاعدتا 

این گناه ي ازترشاید شکل کهنهبه شده بود،ن گوشتی که براي مهرخورد. رستانه و قربانی گاو روي آورده استپمراسم مهر

. بوده باشد

. رسیدشد و زمان ناکامی و شکست وي فراکه فره ایزدي از جمشید دور شد بخت او واژگونس از آنپ،در هر حال

،ي خویش رسید و با هجومی سختدر خویش را به قتل رساند و به رهبري قبیلهپ،ازيدر همین زمان بود که ضحاك ت

966 ،33.
.9، بند 973
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شتیبانی نیروهاي آسمانی را از دست داده بود از او پ،جمشید که به دلیل از کف دادن فره ایزدي. زمین را تسخیر کردایران

گوید که طبري در شرح این ماجرا می.یم شداز میان به دو نیم تقس، شبرادر، تیوریپشکست خورد و اسیر شد و به دست اس

قدرت یافت و در چین ،ضحاك در این آشفتگی. پس از سرکشی جمشید، ابتدا برادرش بر او شورید و وادار به گریزش کرد

شد همین اره ذکر هابزاري که جمشید با آن کشت،جالب است در تمام منابع.به جمشید دست یافت و او را اره کرد و کشت

. اند که از استخوان نوعی ماهی درست شده بوداي دانستهدندانه1000ي ون پیش از اسالم آن را ارهه است و در متشد

هاي نامدار دارد و در شدنِ شخصیتشرحی بر داستان اره،سن در کتاب نخستین انسان و نخستین شهریارکریستن

هاي آشکار است که در دوران. دهایی متفاوت دارآریایی خاستگاهکه این مضمون در اساطیر سامی واست آنجا چنین آورده 

،در اساطیر آریایی. که در قلمروهاي زیادي رواج داشته استآور بودهنوعی اعدام شکنجه،دور با اره از میان به دو نیم کردن

هایی متضاد از نیکی است و جفتکه نام او به معناي دوتاییاین. شود جمشید استکشته می،ترین کسی که به این ترتیبمهم

شدن چیزي اري ببخشد و آن را به صورت تقسیمشدنش داللتی استعتواند به ارهکند، میمایندگی میو بدي و پاکی و گناه را ن

و 101شدن اشعیا به دست منّسیهاي عبري و سامی از ارهدر روایت. شدن دو قطب وجود وي از همدیگر بدانیمدوگانه و جدا

ها معموال قربانی هنگام گریز از دشمن خونخوارش در این داستان. سخن به میان رفته است،به دست هیرود) پدر یوحنا(ذکریا

شدن شود و با ارهرسوا می،ماند و به این ترتیبي ردایش بیرون میاما گوشه،گیرداوند در درون درختی پناه میبه یاري خد

. رسددرخت به قتل می

اي در نهایت به بحثی مقایسهاما از آنجا که در،ي گوناگون ممکن استاز چند زاویهي جمشید سطورهتحلیل ا. 10

خوانی همنخست، . کنماشاره میي جمشیدي ویژهنکتهچنددر اینجا تنها به ،رداختپشاهان ایرانی خواهیم - هلوانپمورد تمام 

که گفتیم دوقلو و دوگانه معنا چنان،جمشید. ي معنا در زبان داردي جمشید با الگوي صورتبندانگیزي است که اسطورهشگفت

کند و آمیزش می،هی نخستین بوده که با خواهر خود که نام او هم شکل مونث جم بودادشاپي خود نیز دهد و در کل اولیهمی

هایی متضاد جامع صفت،ایرانیدر اساطیر،این نکته که جمشید. شوندهاي اساطیري دیگر از ایشان زاده مینسلی از شخصیت

او از سویی فرهمندترین شاه است و از سوي . بودنِ شخصیت وي دانسته شودتواند تداومِ این دوقطبیمیو دوگانه است

ور بدترین بدبختی اما زوالش با ظه،دورانش با بیشترین نیکبختی براي مردمان همراه است. شودترین محسوب میفرهبی،دیگر

ي فره ایشان در خویش است و کسی است ي طبقات و گردآورندهکنندهاو تفکیک. شودهمراه میضحاك،یعنی؛ انیانبراي ایر

در و بیماري و درمان رستی و کفرپخدا،دهد و کسی است که بین جهان زندگان و مردگانکه هر سه فره را از دست می

. نوسان است

10116-21.
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ها وجود دارد و در ي انسانمعنایی که در شخصیت همههاي اخالقی ونمادي است از دوگانه،جمشید

کنند شاید این نکته که براي کشتن جمشید او را از میان به دو نیم می. شودهاي بزرگ به نمودي افراطی بدل میشخصیت

،هم جدا شوندي معنایی از دو قطب متضاد تشکیل یافته است که اگر ازاي هوشمندانه به این حقیقت باشد که هر هستهاشاره

واحد کهجفت متضاد معنایی را ،ي خویش در مورد معنابه همین دلیل است که در نظریه. مرگ آن معنا را به دنبال دارند

یافته در اسطوره ام تا شاید یادي از این نخستین جمِ تبلور کوتاه کرده»جم«ي در قالب سرواژهصورتبندي معنا در زبان است

هاي عنصري انگیزي با خواص و ویژگیي ما به اساطیر به طور شگفتگی و سرگذشتش در فرافکنیِ نظریهجمی که زند. باشد

.معنایی شباهت دارد-زبانی

ترینِ مهم. هاي اساطیري دیگر نیز همگون استبا بسیاري از شخصیتگذشته از مفهومی چنین انتزاعی،جمشید

ي نخستین انسان و نخستین شهریار، جمشید را نیز به کتاب مهمش دربارهسن در کریستن. این عناصر، انسانِ نخستین است

نخستین انسان، در اساطیر . شماردهاي ادیان کهن آریایی، نوعی از نخستین انسان میهمراه مانو و سایر نخستین انسان

یان و نیاي مشترك آدمتا زمینیاشتههاي آسمانی پیوند دکه بیشتر با نیروگونه بودهایرانی باستانی، نوعی ایزديِ انسانهندو

منجر به آن شد که نخستین انسان به اشزرتشتی و یکتاپرستی سرسختانهزمین، تاثیر آییندر ایران. شده استدانسته می

کیومرث است که گفتیم نامش نخستین انسان در اساطیر کالسیک ایرانی،. ها تبدیل شوداي در میان سایر آفریدهآفریده

ی که با کردارهاي و پیوند محکمبخشی این اسمبویس، براساس ساخت دومري. دهدمعنا می»ي میراندهز«)مرده+گَیو(

نو میدمینو و انگرهي خود زرتشت دانسته است و این نام را از نظر بافتار با ایزدانی مانند سپنوي را برساختهاهورامزدا دارد

ا دین از راه دیگري نیز پیوند کیومرث بتدالل زبانشناختیِ بویس درست استنظرم اسکه به گذشته از آن. شبیه دانسته است

اش در اساطیر آفرینش زرتشتی و ناهمخوان بودنش با اساطیر توان نشان داد و آن هم جایگاه معناییِ مرکزيزرتشت را می

. تر استایرانی کهنهندو

- ها به تعادل میکه نبردش با اهریمن در آسمانس از آنپم و ي سوایان هزارهپاهورامزدا در ،در اساطیر زرتشتی

ماهیتی نیک و ورجاوند دارد و در ،ي زرتشتیبینانهی یا همان جهان مادي در نگرش خوشگیت.آغازدانجامد خلقِ گیتی را می

جریان این نبرد در گیتی نخستین جاندارانی که در. لیدي آفریده شده استپمقام سالحی در دستان اهورامزدا براي چیرگی بر 

،ا گاوِ یکتاداد نام داشت و نخستین انسانیداد ایوك،گاو. یک انسان و یک گاو بودند،خلق شدند تا یاور اهورامزدا باشند

به گاه واست103ستوده شده،گاو نخستینه همراهرد او بپویسدر . 102و نیاي مشترك اقوام ایرانی بودشدکیومرث خوانده می

10224 ،87.
10321 ،2.
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و این لقبی است که در جاهاي دیگري هم به او منسوب شده است104خوریممیبر»اندیشنخست«به صفت جاي نامش

ایان هزاره کشته پکیومرث و گاو یکتاداد در جریان هجوم اهریمن در . که اندیشید،ي اهورامزدا بودکه او نخستین آفریدهچرا

نج گیاه دارویی و دوازده نوع غله برآمد و پونجاهپ،او یکتاداداز جسد گ. ي گیتی برخاستشدند و از جسدشان عناصر سازنده

نوع جانورِ دیگر از دگردیسی آنان حاصل 272شدند که نخستین گاو نروماده زادهي او که به ماه منتقل شده بوداز نطفه

. به دو بخش تقسیم شدي او که به خورشید منتقل شده بوددیدار شد و نطفهپاز جسد کیومرث نیز هفت فلز اصلی . آمدند

داده شد که آن را به ،آوریامپایزد نرینه و ،رده شد و دو سوم آن به نریوسنگپس،ایزدبانوي زمین،ندارمذپسوم آن به سیک

از آن به وجود -)مشی و مشیانه(مرد واس از زمین روییدند که نخستین زنگیاه ریودو،سال40س از پزمین داد و در نتیجه 

. 105دآمدن

انسانی دارد و بدنش از فلز ساخته رو هستیم که ساختاري غیرهدر داستان کیومرث با نوعی از نخستین انسان روب

اما در ،یش از تازش اهریمن عمر کردپهزار سال سه،که کیومرثاست هلوي ائوگمدیچا چنین آمده پي در رساله. شده است

در بندهش آمده است که به قدر چهار ناي در توصیف او . شدگونی نمیکرد و بدنش دچار دگراین مدت هیچ حرکتی نمی

آشکار است که کیومرث در مقام ،به این شکل. واره نداشته استهنا داشت و بنابراین بدنی انسانپدرازا و به همین اندازه 

و بیشتر به عنوان نمادي براي استطور که گاو یکتاداد نیز چنین بوده انهمبیشتر مفهومی استعاري بوده ،نخستین انسان

که نخست آن. مانند جمشید تفاوت داردهلوانی پي مهم با کیومرث از دو جنبه،در عین حال. نخستین جانورِ سودمند معنا دارد

. مهلوانان نگنجاندپ- ي وي وجود ندارد و به همین دلیل هم او را در میان شاههلوانانهپي چندانی به کردار جنگاورانه و اشاره

. رفتاکیزه به شمار میپموجودي کامال نیک و ،که کیومرث به هیچ گناهی آلوده نبود و همچون گاوِ نخستیندوم آن

که او در استطبري روایت کرده. بعدها تا حدودي تعدیل شد،گناهی و دوريِ کیومرث از کنش جنگاورانهبیالبته 

بیرونی نیز به این داستان اشاره . 106دش مشی و مشیانه را کشت و خوردایان عمر به بدخویی و دژکامگی میل کرد و دو فرزنپ

که در ن را از روایتی متاخر برگرفتهاو این داستا. سر اهریمن بودپدیوي به نام خَزوره را کشت که ،که کیومرثاست کرده 

سرش پیومرث با او جنگید و بر مبناي این رساله هنگامی که اهریمن تازش خود را آغاز کرد ک. مینوي خرد هم آمده است

هاي دروازه،بنابر روایتی عامیانهناگفته نماند که این ارزوره در اوستا نام کوهی در شمال البرز هم هست که . اَرزوره را کشت

،جنگاور نیست،چند خودکه هراست تصویري از کیومرث به دست داده ،فردوسی نیز در شاهنامه. دوزخ در آنجا قرار داشت

.شودرزند دالوري مانند سیامک دارد که در نبرد با دیوان کشته میاما ف

10419 ،1.
10514.
1061362)1( ،93.
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ي کیومرث وجود اسطورهو در شکلِ نخستینِاستهاي بعدي ي دورانظاهر برساختهبه،هاي این داستانهمه

ینش کیهان به در شکلِ نخستینش به مفهومی انتزاعی و فرارونده شباهت دارد که در روایت زرتشتی از آفر،کیومرث. نداشت

داستان کیومرث را خود ،چند زرتشت به احتمال زیادهر،ي گیتی ابداع شده استهنهپي شروع حضور انسان بر عنوان نقطه

. تر متکی بوده استهایی کهناما در این مورد به روایت،ابداع کرده

مضمون گناه نخستین به . تین استهاي ارتباط داستان جمشید با نخستین انسان، ماجراي گناه نخسیکی از نشانه

ها آن است ي این داستانمایهنب. شوددیده می) داپا و باد جنوبمثال داستان آ(شکلی تلویحی و غیر صریح در منابع سومري 

. شوندعقوبت می،که یکی از نیاکان دوردست بشر، خطایی بزرگ را مرتکب شد و در نتیجه نوادگانش همچنان به خاطر آن

، گناه نخستین صریحا به نخستین استم تکامل یافته.ي دوم پهزارهيطیر جدیدتري که احتماال در میانهدر اسا

ي جمشید نمونهدر این معنا. دهداه را تشکیل میانسان منسوب شده و سرپیچی از فرمان خداوندي مقتدر است که محتواي گن

،یابدشباهت میآدم،یعنی؛ نظر با انسان نخستین ادیان سامین او از ای. هاي ایرانی استآغازین این شخصیت در روایت

پیوند ،و هبوط و سقوط فرجامینآسا و گناه سرکشی از فرمان خداوندمشید با شرایطی بهینه و بهشتکه آدم نیز مانند جچرا

ر بنده و خدمتگزاري است از ابتداي کاب عمومی اساطیر سامیدر آنجاست که آدم بر اساس چارچوتفاوتالبته . خورده است

در حالی که جمشید مطابق ،یتی جنگاورانه یا آفریننده نداردو خودش ماهاستآفریده شده،که توسط خداوند براي پرستش

برخی . گنجدخدمتگزار نمی-ي بندهکه به هیچ عنوان در ردهخداي فعال است- مومی اساطیر آریایی، نوعی انساني عبا زمینه

دیگر مانند چیرگی ماند و برخیمرگ کردن مردم و گستردن زمین به کنش خدایان میانند آوردن پیمان و بیاز کردارهایش م

حتی ماهیت گناه جمشید و آدم ،شباهت داردهمدست و همکار خداوندحفظ حیات و ابداع آیین نوروزي به ،بر دیو ملکوس

ي درخت ز میوهرفت اي درخت خرد خورد و احتمال مییوهکه از مآدم به خاطر این،در تورات. ي هم استنیز واژگونه

پیشاپیش موجودي بسیار خردمند و جاویدان ،جمشید،که در سنت ایرانیدر حالی،جاودانگی هم بخورد از بهشت تبعید شد

مند رهبهدوي این مواهبچون از هرپروردگناه او آن نیست که سوداي دستیابی به خرد و جاودانگی را در سر می. است

گرفته و خودمختار را اي شکل»من«فرضِ حضور شان پیشدنشگفتن است که اتفاقا مرتکبگناه او غرور و دروغ. است

که با ارتکاب بل،نیستجواربابی سختگیر و انتقامشدن توسط ي مستقیم خداوند و تنبیهمداخلههبوط او هم از جنس. طلبدمی

. زندمیطبیعی این خطایی است که از او سرپیامد ،یافتنش از ضحاكدهد و شکستست میخویش را از د) تقدر(فره ،گناه

شود پیرنگ مشابهی در داستان آدم و جمشید دیده میبگذریممیان آدم و جمشید اگر از این تفاوت بنیادین و مهم 

،یعنی؛پهلوان مشهور یهودیان-ا شاهجمشید از سوي دیگر ب. ترین عنصرش همان گناه نخستین و سقوط قهرمان استکه مهم

خصوصیات خود را در دوران هخامنشی از يبخش عمده،تقریبا تردیدي وجود ندارد که سلیمان. سلیمان نیز همانند است
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سلیمان بردند، خاتمِان میآن را به آسمچیرگی سلیمان بر دیوان و پریان، نشستنش بر تختی که دیوان. جمشید وام گرفته است

سرمشق جمشید و در نهایت گناهی که با پرستش خدایان بیگانه مرتکب شد، همگی با که توسط دیوان دزدیده شد) پیمان(

هم از نظر تاریخی ،نخستین او که در گاهان هم بدان اشاره شدهداستان جمشید و گناهکه اشاره شدچنان. خوانی دارندهم

ي که وامگیري واژگونهاست بالیده و تکامل یافته ) محیط ایران هخامنشی(ی در شرایطتر از عهد عتیق است و همقدیمی

پس از ورود اسالم به ایران، وامگیري معکوسی از ،با این وجود. نمایدي جمشید از متون عبري را بعید و نامحتمل میاسطوره

. دري منتهی شدشدن این دو شخصیت در ادبیات فارسی می در ایران رواج یافت که به یکیمنابع سا

:قابل صورتبندي هستند،رخدادهاي مهم زندگی جمشید نیز به این ترتیب: ساختار داستان جمشید. 11

.شدزادهدر خاندان او تاسیس آیین هوم به دست ویونگهانجمشید به پاداشِ

.بر تخت نشست،تهمورث، درشپدیگر،یا به روایت س از برادرش پجمشید 

.ریفت و تهمورث را از تهیگاه وي بیرون کشیداهریمن را ف،جمشید

.کردنِ جسد مردگان را بنا نهاداثراستودان را برساخت و رسم بیجمشید براي تطهیر جسد برادرش

.گمیز درمان کندبا اما توانست خود را ،شددست جمشید به خاطر برخورد با تن اهریمن دچار برص یا جذام 

. آوردبه دست ادشاهی گیتی راپدر مقابل، رد و قربانی گزابراي آناهیتا جمشید 

.کردهاي اجتماعی را از هم تفکیک طبقه،جمشید

.را پدید آورد) تازیانه و شیپور(تخت و لوازم سلطنت وتاج،جمشید

.رفتسال به جهان مردگان 13یمان میان مردم به مدت پجمشید براي بازآوردن 

.دداناه پایان را در آن پو مردمان و چهارساختکرد را مد ورججمشی،وقتی دیو سرما بر زمین تاخت

. بردندجمشید بر دیوان و پریان چیرگی یافت و اورنگش را دیوها بر دوش می

. جشن نوروز را بنیان نهاد،جمشید

. ، گوشت خورد و دروغ گفتدرکشد و ادعاي خدایی آلوده ،جمشید به گناه غرور

.داددست فره ایزدي را از،جمشید

.ي زره گریختجمشید از ضحاك شکست خورد و همراه با جمک به دریاچه

اي درآمیخت و در همانجا هم به حالت مستی با جمک ريپجمشید در ژرفاي دریاچه به همراه جمک با دیو و 

.آغوش شدهم

.یتور با اره از میان به دو نیم شدپاسبرادرش جمشید دستگیر شد و به دست ،در نهایت
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:توان به این ترتیب خالصه کردهاي اساطیري را میارتباط جمشید با سایر شخصیت،بر مبناي این رخدادها

:د که عبارتند ازریوند داپگانه دهیازهایی جمشید با جم،ندي نهاییبدر جمع

از رهاییدارد و از سویی عمر دراز و با دنیاي مردگان و جهان زندگان رابطه ،جمشیدکه گفتیمچنان: مرگ/زندگی

او . شودآورد و از سوي دیگر با سفر به جهان مردگان از دستاوردهاي ایشان برخوردار میمرگ را براي مردمش به ارمغان می

نِ اثر ساختمراسم تطهیر جسد و بی،نهادن استودانبا بنابان دوزخ است و نگهبان دنیاي مردگان و دروازه،در اساطیر کهن

. هم هستهاحتی دیوها و پريي زندگانزمین و فرمانرواي همهادشاه باشکوهپ،درعین حال. کندتابوي مرده را ابداع می

ادشاهی پنخست به صورت ،جمشید. نیز مربوط استمیرا /جاویدانجمشید به جمِ ،از همین مجرا: میرا/جاویدان

اش مردمان در دوران زمامداري.ت به خاطر گناهش میرا گشت و کشته شداما در نهای،ماجراهاي خود را آغاز کردجاویدان 

. رسیدن عصر ضحاك میرا شدنداما با سقوطش و فرامیرا بودند،نا

جهان مردگان از دیرباز . او را با دو قطبِ مکانی مربوط کرده است،یوند جمشید با زندگی و مرگپ: آسمان/زیرزمین

هم مدتی را ،بینیم جمشیداز این روست که می. یوند داشته استپآفرینندگان زندگی با آسمان با زیر زمین و قلمرو خدایان و

. برندسازد که دیوان آن را برایش به آسمان میمیو هم تختی را برگذرانددر زیر زمین می

دي است که براي هاي افرابنابراین یکی از نخستین نمونه. سازدجمشید کسی است که ورجمکرد را می: برون/درون

ناهگاه پي در تمام اساطیري که با سازنده. آورددید میپناهگاهی ویژه را پساختمان و ،مقابله با گزند نیروهاي مخرب طبیعی
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محور این . ي مرکزي داستان وجود دارد که عبارت است از درون و بیرونجفت متضاد مهمی در هسته،کار داریمسرو

. ناهگاهی استوار است که درونِ آن امن و بیرونِ آن خطرناك و مرگبار استپیا شدنِ دژ ها برساختهروایت

درمانی بسیاري را ابداع زشک مقدس بود و فنونپي هاي اولیهیکی از نمونهجمشید ،که گفتیمچنان: درمان/بیماري

توان از تهیگاه اهریمن را نیز میکشیدنِ برادرش تهمورث د و عملِ بیرونکه بیماري برص خویش را درمان کرحديتا،کرد

او . گرفته استجاي می،زشکانپهاي ي کنشگیري و دفع ارواح خبیث دانست که در جهان باستان در ردهنوعی مراسم جن

بیماران را به ورجمکرد راه . کندخود را درمان میشود و که خود دچار بیماري برص میچرا،یوند داردپهمچنین با بیماري نیز 

.آورددید میپنژادهایی معیوب و هیوالگونه را ،گیري میان آدمیان و دیوانبا دورگهدر مقابل دهد و نمی

سند و نامشروع نیز پسندیده یا جفتگیري ناپجمشید با آمیزش مشروع و ،در همین امتداد: نامشروع/آمیزش مشروع

آمیخت و هم با خواهرش در،ت و از سوي دیگرنیان اسپاك ایراينیاي شاهان کیانی و تخمهجمشید از سویی. ارتباط دارد

. ها و هیوالها را پدید آورداي جفتگیري کرد و به این ترتیب نسلی از غولهم با پري مادینه

خوردن گوشت نیز ،گفتناه سرکشی در برابر خداوند و دروغبه همر،گناه مهم جمشید: گیاهخواري/گوشتخواري

یش از جمشید جملگی گیاهخوار بودند و بعد از آن پمردم تا ،هااساس برخی از روایتاید که برنمچنین می. ته شده استدانس

.که جمشید خوردن گوشت را آغاز کرد به گوشتخواري روي آوردند

اهورامزدا . ادشاهی آرمانی، موجودي است که ارتباطی خاص با خدایان داردپبه عنوان ،جمشید: گناهکار/پرهیزگار

ها هایی هم که او از آنموهبت. آفریندکند و او را از ابتدا همچون موجودي نامیرا میویش را به او عرضه میرسالت دین خ

،به این ترتیب. هلوان یا شاه عادي فراتر است و آشکارا ناشی از لطف الهی استپهاي یک ي تواناییبرخوردار است از دامنه

یازد و به این او به گناه دست می،با این وجود. ر و موجودي مقدس استرهیزگاپادشاهی پ،جمشید در بیشترِ عمر خویش

. شوداز ارتباط با امر قدسی محروم می،ترتیب

. ي مرکزي گناه جمشید ادعاي خدایی کردنش بود و کفر ورزیدنشکه دیدیم هستهچنان: کافر/رستپخدا

سین فصل از سرنوشت پد که واشوفره منتهی میبی/به دوقطبیِ فرهمنددو جمِ باالیی: محرومیت از فره/فرهمندي

. زندجمشید را  رقم می

نشیبِ چشمگیري که در صفات و سرنوشت خویش دارد نقشی جمشید با توجه به فرازو: آشوب/نظم اجتماعی

اوست که فنون و . کنندهیانگذار است و از سوي دیگر منقرضاو از سویی بن. عهده دارددوگانه را در تاریخ اساطیري ایران بر

گستراند و مردمان اوست که زمین را می،در ضمن. کندقوانین شاهی و آیین شهریاري را تاسیس می،طبقات اجتماعی،صنایع

مدیون درایت و مدیریت اوست و از این روست که ،بخش مهمی از نظمِ حاکم بر گیتی. داردرا از گزند خطرها مصون می
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او همان کسی است که با گناه ،در عین حال. دهندشدنِ گیتی را به او نسبت میي نویندههاي نمایدایش نوروز و جشنپ

ي کنندهجمشید تاسیس،سپ. کندنبه میپ،تمام آنچه را که رشته،سازد و به این ترتیبخویش ضحاك را بر جهان چیره می

.بردن میآنچه را که برساخته در نهایت از بیبانفوذي است که با اشتباه خویش هر

بر ،او بر دیوان. هاي اوستیروزيپکند گذاري میفرهمندي جمشید را نشانه،آنچه در نهایت: شکست/پیروزي

. اما در نهایت وقتی فره خود را از دست داد از ضحاك شکست خورد،شودیروز میپمرگ و بر دیو سرما 

:توان به این شکل نمایش دادمیهاي محوريِ داستانش را نیز روابط جمشید با جم،بر این مبنا
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فریدون: ومسخن س

سال بر گیتی چیره شد، فریدون ظهور کرد و 1000از میان رفت و ضحاك به مدت که جمشیدپس از آن. 1

،تمام این متوناما در ،داستان فریدون در منابع گوناگون به اشکال متفاوتی روایت شده است. مردمان را از بالي ضحاك رهاند

) ثریتَه(تَئونَه ئهفریدون، فرزند آبتین همان کسی است که در متون اوستایی با نام ترَ. ترکیب و بافتی همخوان و سازگار دارد

چون در وداها . گرددمیاك فرهنگی هندیان و ایرانیان بازقدمت این نام به دوران اشتر. یه مورد اشاره واقع شده استوفرزند آت

. ح حال آپتیه و پسرش تریتَنَه را داریمهم شر

که با توجه به این. شده استهاده میو معموال در جهان باستان بر سومین پسر ندهدمعنا می»سومی«نام ثریته، 

را به این سبب بر او ته که بعدها به فریدون تبدیل شدهتوان پذیرفت نام ثریمیاستدو برادر دیگر داشته،فریدون هم

.معنی کرده است»نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک«دهخدا به صورت آبتین را. اندهگذاشت

پسر ،فریدون: انددر بندهش، تبار او را چنین آورده. نسل با او فاصله داشت10ي جمشید بود و نواده،فریدون

یک از این هر. 107پسر جمشید،رماترا، پسر ونفَرگَشنترا، پسر گَفرَترا پسر ترا، پسر سپِتپسر سیاك،پسر پورتُرا) آبتین(ان اسفی

که طبري نیز ذکر چنان. ي ایشان در عصر پادشاهی ضحاك ماردوش گذشتسال زندگی کردند و عمر همه100افراد حدود 

اگر ،در واقع. دهدکه گاو معنا میي تُرا در آن استکند، تکرارشدن واژهان فریدون جلب نظر میآنچه که در نام نیاک، 108کرده

کسی که گاو زیادي (رگاو پسر پ،پسر آبتین،فریدون: نیاکان فریدون را به این ترتیب خواهیم داشتها را ترجمه کنیمنام

ي ي رمهیا دارنده(ي گاو رمنده ي گاو تیره، پسر دارندهي گاو سپید، پسر دارندهپسر دارنده،هي گاو سیا، پسر دارنده)دارد

زمین همواره در ساخت اجتماعی کشاورزانه ن نکته توجه کرد که گاو در ایرانبه ایباید. پسر جمشید،نفرگشن، پسر و)گاوها

شدنِ نام گاو در تکراراز این رو . هاي کوچگردان به خاطر اقلیم خاص این سرزمین جایی نداردو در رمهاست پرورده شده 

و از سوي دیگر به ارتباطش با مناطق دار استرمهاما،یکجانشینیل میان پدران فریدون از سویی نشانگر پیوند او با قبا

در ارتباط با گاوها آمده ) تریته(ودا هم نام فریدون در ریگ،در ضمن. کند که بومِ گاوهاستجنگلی و پربارانی داللت می

: است

»109.تابندششدن در گاوخانه میکه گاوان براي جمعهمچنان،براي احترام به تریته بشتابید«

.27بندهش، بخش 107
1081362 :153.
.6، بند )ها(55گ109
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ر شدنِ نام گاو دتوجه کرده است و تکرارنخستي ت که در عصر اسالمی به نکتهابن بلخی نخستین کسی اس

که سالح مهم فریدون بود و ی همچنین بر این باور بود که گرزابن بلخ. داندبودنِ نیاکانش میي او را نشانگر چوپانتبارنامه

ر نیز به این نکته اشاره کردهدارمستت،در میان نویسندگان معاصر. ي عصاي چوپانی استیافتهتوسط او رواج یافت، شکلِ تغییر

کند که او نیز مانند آرزو میپگشتاسزرتشت نیز هنگام دعاکردن کی. دار دانسته استو فریدون را از وابستگان به قبایل رمه

.110هاي بسیار داشته باشدها و رمهگله،آبتین

زادگاه هم در اوستا . ي گیالن برخاسته اشاره رفته استکه فریدون از خطهروشنی به ایننیز در شاهنامه بهي دومدر مورد نکته

. ست که در گویش دري به گیالن تبدیل شده استاايو این همان واژه111استي چهارگوش ورنَهفریدون

شود با خواندن اوستا معلوم می. مده استآبتین شخصیتی است که در ادبیات ودایی نیز نامش آ،یعنی؛پدر فریدون

او دومین کسی بود که آیین فشردن هوم را میان مردم رواج داد و به . 112کاهن هوم بوده است،که آبتین نیز مانند ویونگهان

. پاداش این کار مانند ویونگهان به داشتن پسري سرافراز شد که مقدر بود شاه جهان شود

ال فره جمشید ها به چگونگی انتقي مرکزي این داستانهسته. هاي زیادي وجود داردانداست،در مورد زایش فریدون

اساس فریدون، بر. جستکردهایی که این فره را تهدید میکه چگونه فریدونِ نوزاد از خطرشود و اینبه وي مربوط می

به همین دلیل . به تهدید او آگاه شده بودنگیزاهراسشد که ضحاك جادوگر به دنبال دیدن رویاییروایت شاهنامه هنگامی زاده

کوشید شدآبتین که توسط ایشان تعقیب می. گشتندکی با مشخصات او میهم سربازان ضحاك همه جا را به دنبال کود

. کردندبگریزد، اما اسیر شد و مغزش را خورشِ ماران ضحاك 

به چوپانی به نام برمایه یا پرمایه سپردند که در برخی از فریدون را به کوهستان فرستادند و او را ،داردر این گیرو

:گویدکه دقیقی میچنان. گاو دانسته شده است،به راستیو ها نامش گاوِ پرمایه آمده استروایت

روردش برمایوناپآن کجا گاو بمهرگان آمد جشن ملک افریدونا

.هاي بدنش مانند طاووس رنگارنگ استانگیز نموده شده که موگاوي شگفت،در شاهنامه هم برمایه

بودز گاوان ورا برترین پایهبودهمان گاو کش نام بر مایه
دگربه هر موي بر تازه رنگینرز مادر جدا شد چو طاووس

موبدانشناسان و همستارهبخردانشده انجمن بر سرش
113شنیدنه از پیرسر کاردانانندیدکه کس در جهان گاو چونان

1104.
1119 ،33.
1129 ،67.
113112-115.
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. سالگی در طبیعت پروردري بود و فریدونِ نوزاد را تا سهنگهبان مرغزا،این پرمایه،به روایت مورخان عصر اسالمی

بدي از خطر رست که موهنگامی فریدون . در این هنگام بود که هواداران ضحاك او را شناسایی کردند و به سراغش آمدند

فریدون . رفتند و کشتندگضحاك را سربازان هاما پرمای،اش را بر عهده گرفتپرستییست، سرزگیر که در کوه البرز میگوشه

آنگاه به شهر خود بازگشت و نزد مادرش رفت و از تبار خویش . سالگی در کوه البرز زیست و تناور و دالور شد16تا 

اش یشانیپت و قوتی یگانه داشت و از فریدون به توصیف ابن بلخی در میان مردم فارس قد و قام،در این هنگام. پرسش کرد

خاست که از جمشید گسسته و میاین نور از فره شاهی بر.114شد همچون مهتاب بدرخشدتراوید که باعث مینوري بیرون می

115به فریدون پیوسته بود

- میفته بود خبردار اش ردر همین هنگام که فریدون از اصل و نسب خویش و ستمی که از ضحاك بر خانواده. 2

با این تصور که به این ترتیب، ،اش گواهی دهندو همگان به دادگريکنند لوحانه دستور داد تا دفتري فراهمساده،شد، ضحاك

اما در همین محضر، آهنگري به نام کاوه که ،خواهد رهیدفریدونِ فرهمند تایید خدایان را به دست خواهد آورد و از خطرِ 

بلند کرد و اي دفتر را درید و پیشبند چرمینش را بر نیزهسرانش جز یکی را کشته بودندي پههم،خورشگران دربار ضحاك

. خواندمردم را به طغیان فرا

بپوشند هنگام زخم دراياز آن چرم کآهنگران پشت پاي

همانگه ز بازار برخاست گردهمان کاوه آن بر سر نیزه کرد 

ن یزدان پرستکه اي نامداراخروشان همی رفت نیزه به دست

سر از بند ضحاك بیرون کندکسی کو هواي فریدون کند

116جهانی بر او انجمن شد نه خردهمی رفت پیش اندرون مرد گرد...

،گروه دیگري از مردم نیز به فریدون پیوستند و ایشان. سپاهی براي یاري به فریدون فراهم آمد،به این ترتیب

- از مرگ میرفند خوالیگرانِ پرهیزگارِ ضحاكکه با تاستاز کسانی دانسته شدهنامهتگاهشان در شاهکه خاسکردها بودند

. رستند

از هر انان براي مارهایش غذا درست کنندکه دو آشپزِ ضحاك بودند و ماموریت داشتند از مغز جوارمایل و گرمایل

دادند و به جاي او مغز گوسفندي را با فراري مییکی راشده میشدن به نزدشان فرستادو نفري که در هر روز براي قربانید

آمدند و گردها یافتگان در کوهگروهی انبوه از نجات، سالی که ضحاك حکومت کرد1000در ،به این ترتیب. آمیختندغذا می

1141385.
1156 ،36.
116229-235.
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با لگی گام نهادسا40م که به در آن هنگافریدون ،به روایت شاهنامه. زیستندمیاینان در کوهستان . بعدها کرد نام گرفتند

. پشتیبانی این هواداران بر ضحاك تاخت

هنگامی که فریدون با . جا ثریته نهاده بودندگر هم داشت و نامش را هم از همینکه گفتیم، فریدون دو برادر دیچنان

یم گرفتند او را تصمبردندسد میسپاهش در تعقیب ضحاك بود، دو برادرش کیانوش و برمایه که به کامیابی و فرهمندي او ح

اما سنگ به خاطر برخورداري فریدون از فره ایزدي بر ،ی که او آرام گرفته بود انداختندپس سنگی را بر جای. به قتل برسانند

ي برمایه، همان کسی بود که گرزه. پوشی کردچشم،فریدون هم از عقوبت این دو. جاي خود ایستاد و به او آسیبی نرساند

. شودنماد چوپانی و نشان گاو است که تکرار می،آشکارا در این سالح نیز همان.براي فریدون ساختاز آهن گاوسر را 

توانایی جادویی خویش ،فریدون در آن هنگام که براي لشکرکشی بر ضد ضحاك به حرکت در آمده بود،همچنین

از گذراندن فریدون هواداران ضحاك بودبدان دلیل که از شایداین قایقران . را در برابر قایقرانی به نام پائورو به نمایش درآورد

عبارتی که در اوستا براي فعل فریدون به کار گرفته شده . رتاب کردپسر باز زد و در نتیجه فریدون او را به هوا از رودخانه

رتاب کرده یا با جادو پبه هوا او را،دهد و درست معلوم نیست فریدونمعنا می»به هوا فرستادن«یا »رواز واداشتنپبه «،است

سه،ائوروپکه در بند بعدي ذکر شده که چرا؛تر استبه هر صورت امکانِ دوم قوي. رنده تبدیل کرده استپاو را به موجودي 

برد و که به درگاه آناهیتا نیازتا آناش را بیابدتوانست خانهرواز بود و نمیپي خود در روز مانند کرکسی در هوا به سوي خانه

در نهایت هم آناهیتا بود که او را برگرفت و به سالمت بر روي زمین گذارد و به خانمانش . از او درخواست کمک کرد

. 117رساند

هزار گوسفند قربانی کرد و از او 10گاو و 1000اسب و 100آناهیتا درست مانند جمشید براي،فریدون

یروزي بر پاو . ز این ایزدبانو با آنچه که جمشید خواسته بود تفاوت داشتهاي او اخواست. خواست تا بر ضحاك چیره شود

یا ) به روایت اوستا(همسران ،این دو. خواستچشم را و به دست آوردنِ سنگهوك و اَرِنوك را می6يوزهپضحاك سه

درشان ایشان پس از کشتن پجمشید بودند که ضحاك ) به قول فردوسی و منوچهري(یا دختران ) طبق متون پهلوي(خواهران 

که با وجود آن. که شهرت بیشتري دارداست نام این دو در شاهنامه به صورت ارنواز و شهرناز ثبت شده . را به زنی گرفته بود

.118ضحاك نیز قربانی مشابهی را براي آناهیتا گذارده بود، در نهایت درخواست فریدون بود که مورد پذیرش واقع شد

11716 ،61 -66.
1189 ،33-34.
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حالی که در او در سرزمین چهارگوش ورن، . اردزگنیز قربانی می) خداي باد(واي همچنین برايدر اوستا فریدون 

قربانی مشابهی ،فریدون.119کنداز او چیرگی بر ضحاك را طلب میاستو برسمِ گسترده نشستهبالش زرینبر تخت زرین، 

. 120اسخ مثبت دادپنیز به او پو نیز طلب کرد و درواسها را از اگذارد و همین خواست-هاایزد نگهبان گله-پرا براي درواس

شود و این را نیز باید در کنار روشنی دیده میها بهایان و ایزد حامی گلهپبینیم که در اینجا هم ارتباط میان فریدون و چهارمی

ایزد ثروت و (اَشی بهی را براي قربانی مشا،ناگفته نماند که فریدون. هاي گاو دانستارتباط نیاکان او با توتمِ گاو و گله

.  از سوي او به یاري خوانده شدندثروتایان و پچهار،هابنابراین سه ایزد حامی آب.هم گذارد121)کامیابی

بر ارنواز و و بسیار بر ضحاك چیره شد هايشتیبانی این ایزدان و به دنبال جنگپبرخورداري از فریدون پس از 

با دیدن این دو نهانی به کاخ خود بازگشت و پخبر شده بود، که از این موضوع باخوردهستشکضحاك. شهرناز دست یافت

اما ،آمدبه حرکت دراحتیاطی کرد و براي کشتن ایشان بی،اندو رویگردان گشتهااند و از داستان شدهفریدون همدختر که با

اما وقتی خواست او را بکشد، ،کوفترِ مارهایش را فروت داد و سي گاوسر، او را شکسفریدون با او درگیر شد و با گرزه

شدن ضحاك، جانوران موذي فراوانی که در بدنش چراکه با کشته؛گرفت و از او خواست تا چنین نکنداهورامزدا جلویش را 

ساده ختم شده همین ماجرا با این عبارت ،در بندهش. 122آلودندشدند و همه جا را میالنه کرده بودند در گیتی پراکنده می

. 123که فریدون قادر به کشتنِ ضحاك نبوداست 

این نکته که . ضحاك را به کوه دماوند برد و او را در آنجا به بند کشید،به همین دلیل، فریدون با راهنمایی ایزدان

،چند در پایان زمانهر. مند بوده استنشانگر آن است که او نیز از نعمت نامیرایی بهرهزنده خواهد ماند،ضحاك تا پایان زمان

. رشاسپ براي کشتن وي از خواب برخواهد خاست و او را نابود خواهد کردگسام یا 

:بنیان نهادرا جشن مهرگان ،گذاري کرد و به این ترتیبماه بر تخت نشست و تاجفریدون در مهرروز از مهر

شهریارندانست جز خویشتنکامگارفریدون چو شد بر جهان

شاهنشهیبیاراست با کاخمهیتختوم کیان تاجبه رس

کالهبه سر بر نهاد آن کیانیمهرماهبه روز خجسته سر

ایزديگرفتند هر کس رهبدياندوه گشت اززمانه بی

1196 ،2324.
1203 ،1314.
1215،33-35.
12220 ،18.
.25بندهش، 123
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ساختندبه آیین یکی جشن نوبپرداختندهادل از داوري

امجگرفتند هر یک ز یاقوتشادکامنشستند فرزانگان

نوجهان نو ز داد و سر ماهنوي شاهمی روشن و چهره

سوختندهمه عنبر و زعفرانافروختندبفرمود تا آتش

124اوستخوردن آیینآسانی وتناوستپرستیدن مهرگان دین

: 125داندگذاري فریدون مینامه مهرگان را روز تاجاسدي توسی نیز در گرشاسپ

تــازي  برآورد  گردكز ضحـابـــه گـرز نـبـــرد    فــــریـدون فـرّخ  

نـشـسـت او به شاهی سر ماه مهرچو در برج شاهین شد از خوشه مهر   

،نظام طبقاتی عصر جمشید را که توسط ضحاك از میان رفته بود،که فریدوناست روشنی به این نکته اشاره کرده فردوسی به

. بار دیگر احیا کرد

بیفگند ناخوب آیین اواونشست از بر تخت زرین

هوشکه هر کس که دارید بیدارخروشبفرمود کردن به در بر

ننگنه زین گونه جوید کسی نام وجنگنباید که باشید با ساز

هنربه یک روي جویند هر دوورپیشهسپاهی نباید که به

کارهر کس پدیدستسزاوارگرزداریکی کارورز و یکی

126زمینپرآشوب گردد سراسراینچو این کار آن جوید آن کار

هایشان محروم داراییو مردم را از ز نفی مالکیت شخصی همراه بودهگویا سلطنت ضحاك با شکلی ا،همچنین

:نویسدچون ابوریحان بیرونی هم در شرح جشن آبانگان، می،کرده است

را اسیر کرده، خود به پادشاهی ) دهاكآژي–ضحاك (که فریدون ، بیوراسب اي هفتگانه خبر رسید در این روز به کشوره«

».خانه و زندگی خود را دارا شوندرسیده و به مردم دستور داده است که

اما ،رو هستیم که در خدمت شاه هستندههلوانان نامداري روبپبار با ظهور براي نخستین،در دوران فریدون. 3

ساختنش تردید کاوه است که داستان محضردریدن و درفشیب،نخستین نمونه از این قهرمانان. تختی ندارندوودشان تاجخ

1241 -9.
1251317.
126435-440.
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ي هلوان نمایندهپاین ،نامهپکه در گرشاسچنان؛شودي اساطیر وارد میان به عرصهنیز در همین دورپگرشاس. شهرت دارد

. ي در ایران غربی دانسته شده استهساالر وپس،فریدون در ایران غربی و کاوه

ه بر گیرد کسال را در بر می500،دوران سلطنت فریدون. داد بر زمین فرمان راندوفریدون با عدل،س از آنپ

. گیردس از آفرینش را در بر میپ8500تا 8000ي ایران از هزار ساله12مبناي تاریخ اساطیري 

نهاندید و دید آشکار وبگرجهانوزان پس فریدون به گرد

دیدنه آبادآنهر آن بوم و برکدیدن چیز کز راه بیدادآهر

سزدچنانک از ره هوشیارانبدبه نیکی ببست از همه دست

127بکشتبه جاي گیا سروگلبنبهشتبیاراست گیتی بسان

،مانند نمرود یکی دانستند،اي سامین افسانهعظمت فریدون به قدري بود که در دوران بعد از اسالم او را با شاها

نمرود را به شکلی واژگونه با ،این در حالی است که طبري. 128داندالطوال او را همان نمرود میکه مثال دینوري در اخبارچنان

،ي رسیدیرپفریدون وقتی به سن .129بودن سه پسر، همتاي نوح دانسته استفریدون را به خاطر داراو ضحاك یکی دانسته

از شهرناز و ایرج از ارنواز سلم و تور . تور و ایرج،عبارت بودند از سلم،این سه. سر خویش تقسیم کردپزمین را میان سه 

زمین حاکم شد و هاي غرب ایرانهمان است که بر سرزمین،آمده»هئیرمس«سلم که در اوستا نامش به صورت . بودندشدهزاده

زمین چیره شد و هاي شرقی ایرانبر سرزمین،دهدمعنا می»دالور و شجاع«تور که نامش . اندریشه دانستههم»روم«نامش را با 

همان (ي اَئیریه وجینگَه شدهشکلِ سادهرا نامش و برخی است گرفته شده ) ایرانی، آریایی(»ایر«ي واژهنامش از بنایرج که 

آنان را براي ازدواج ،ها به ایشانردن حکومت این سرزمینپیش از سپفریدون . یافتزمین سروريبر ایران،انددانسته) ایرانویج

. با دختران شاه یمن به این سرزمین روانه کرد

معماهاي شاه یمن را در ابتدا. سربلند بیرون آمدند،و آزموناین سه برادر در راه رسیدن به سه دخترِ شاه یمن از د

رگیر شدند که در واقع خود فریدون بود و براي ارزیابی قدرت سه فرزندش تغییر شکل یافته حل کردند و بعد با اژدهایی د

،با سهی ازدواج کرد»ایرج«. آنگاه سه برادر به وصال سه دختر شاه یمن رسیدند.  بود و بر سر راهشان کمین کرده بود

. وصلت کرد»ماه«نصیب سلم شد و تور با »آرزوي«

همچون اژدهایی دژم تغییر ،چنین بود که وقتی در سفرِ یمن بودند،سه برادر به مکرِ فریدونماجراي آزمودن ،اما

که سلم از رویارویی با چنان،خوي خویش را آشکار کردند،سه برادر در برخورد با اژدها. شکل داد و راه را بر ایشان بست

12743-46.
1281364:30.
1291362 :152.
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برابرش ایستادگی به او حمله برد و تنها ایرج بود که هم در کمان خود را برداشت و روایی پتور با بی،و گریختاژدها ترسید

ها زمین که از سایر سرزمیندر نتیجه حکومت ایران. دست یازیدرهیز از درگیري پگفتن با او و تالش براي کرد و هم به سخن

با مکر به قتل رساندند و سرش مورد قبول دو برادرش واقع نشد و در نتیجه او را،اما این تقسیم قلمرو،بهتر بود به او رسید

خاستگاهی سکایی ،پهلوانی بزرگ به احتمال زیاد-شدن جهان بین سه پسرِ شاهاین داستانِ بخش. را براي فریدون فرستادند

هاي اجتماعی ویژه در قبایل کوچگرد مرسوم است و در این نظامبه،هاشدنِ قلمروها و چراگاهشاخهچراکه شاخه،داشته است

یک توسط یکی و هري موازي تقسیمبه چند شاخهو شمار اعضاي یک قبیله از حدي بزرگتر شود، قبیله ندازهکه اگر ااست

مشابه این قضیه را در منابع تاریخی در مورد قبایل متاخرترِ ترك و مغول بسیار . شوداز پسران رئیس قبلی قبیله رهبري می

بهترین ،در این حالت. رفتنی است که الگویی عام در میان کل قبایل کوچگرد بوده باشدپذی،شناختیایم و به دالیل جامعهدیده

ي جالب آنکه نکته. اندسکاها بودهاي که کوچگرد هم باشند و این داستانِ سه پسر فریدون را تولید کنند، قاعدتاقبایل ایرانی

. که بسیار به ماجراي فریدون شباهت دارد130کندآفرینش سکاها داستانی را نقل میيهرودوت در مورد اسطوره

او . مردي بود به نام تارگیتائوس که بنیانگذار قبایل سکا بود،گوید که از دید سکاها، نخستین انسانهرودوت می

اما بین سه برادر ،تقسیم کرد،او زمین را میان این سه. هاي ایپوخائیس، آرپوخائیس و کوالخائیسسه پسر داشت به نام

،یعنی؛ي فرهمنديسه نشانه،به این ترتیب. هاي آسمانی واگذار شودشان به نشانهمیانالف افتاد و قرار شد داوريِاخت

ترین پسر و محبوب پدر ي زرین، تبر و جام از آسمان فرو فرستاده شد و در اختیار کوالخائیس قرار گرفت که کوچکگردونه

. بود

ها، هراکلس به سرزمین سکاها سفر بر مبناي این داستان. السیک یونانی داریمداستان مشابه دیگري را در اساطیر ک

شد که فرزند دالور و سهمگین از او زادهسه در نتیجه . آمیختادوگر که بدنی همچون مار داشت درکرد و در آنجا با زنی ج

.نام گرفت، که اسم یونانیِ سکاهاست) (اسکیتس ها یکی از آن

دانیم که در ادبیات بازمانده از دوران اشکانی، تقسیم زمین در میان سن میاساس تحلیل کریستنن را برهمچنین ای

شدن زمین بین سه توان پذیرفت که داستان بخشرو میاز این . هاي محبوب عامیانه بوده استسرم و تورچ و ارِج از داستان

تدریج به زمین شده و بهال در عصر اشکانی وارد ایراند سکا و احتمامضمونی جدیدتر بوده و به همراه قبایل کوچگر،برادر

ناگفته نماند که داستان نوح و سه پسرش که برداشتی دینی و مربوط به عقوبت گناه را . پیوند خورده است،داستان فریدون

شدن جهان بین سه برادر و بخش،یعنی؛عناصر اصلی داستانفاقد چند کند نیز به این ماجرا شباهت دارد، هرحمل می

. استاهآناختالف میان

1305-8.
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یشت هم آمده است که نام این سه تن در فروردیني دیگري که باید در مورد فرزندان فریدون گوشزد کرد، آن نکته

وین تد،م که این متن.قبایل ایرانی در حدود قرن هشتم پدهد،یشت نشان میبویس از فروردینکه تحلیل مريچنان،است

نخست،نامها، سه در میان این نام. َیریمه، سانیو و  داههتویریه،اَیریه،: اند که عبارتند ازشدهبه پنج گروه تقسیم میاستشده

آوردند و به این یه به سبک زندگی یکجانشینانه رويهمان ایرج و تور و سلم هستند و احتماال قبایلی هستند که پیش از بق

که دست کم در چنان،قاعدتا باید قبایل سکا باشند،دیگرنامدو . اورزانه را برقرار نمودندزمین ارتباطی مالکانه و کشبا،ترتیب

. شدنداي از این قبیله محسوب میدانیم که اشکانیان شاخهها در تاریخ پسین اطالعاتی داریم و میمورد داهه

آمد و در خویش به حرکت درپبالید و براي گرفتن انتقام ،چهر بودي دختري ایرج که منوهفتمین نواده،در نهایت

ایان رساند که به پفریدون در شرایطی عمر خویش را به . دو را کشتشد و هرانی فریدون بر دو عموي خویش چیرهشتیبپبا 

رده پسيیشدادپه سین شاپوا،یش به منوچهرپتخت خویش را مدتی وو تاجسرش غمگین بودپخاطر از دست دادن هر سه 

یري از قدرت کناره گرفت و عمر پکه این شاه نامدار در زمان است ایان عصر فریدون را به این شکل آورده پ،خواندمیر. بود

.خود را به عبادت و در عزلت گذراند

حهلوي توضیپشدن وي به دست ایشان در شاهنامه و متون و کشتهدر مورد کشمکش درگیري ایرج با برادرانش

نامه کوش. ستاامه در این باره اطالعاتی بیشتر ندر متنی به نام کوش،131که دکتر متینی نشان دادهاما چنان،بیشتري وجود ندارد

ي ضحاك بوده مربوط دندان که برادرزادهیلپو داستانش به کوشِاست132هزار بیت سرودهالخیر در دهابیبنرا حکیم ایرانشاه

شود و در تعقیب و کشتار کوش همان کسی است که از سوي ضحاك به حکومت چین منسوب می،در این داستان. شودمی

فریدون در نهایت . ندکوش آن کسی بود که آبتین را به قتل رسا،شدوقتی فریدون زاده. کندبسیار مینوادگان جمشید کوشش

وست بر مردم مغرب و آفریقا تاختند و دست به پیاهاما وقتی بومیان س،او را در کوه دماوند به بند کشیدشد و بر کوش چیره

،اما خود،کوش چنین کرد.اهی داد تا سیاهان را سرکوب کندپفریدون کوش را از بند رهاند و به او س،قتل و غارت گشودند

نام ) »مردانهفرهمنديِ «به معناي (خوره  ریدون که مردانیکی از سرداران بزرگ ف. مصر را تسخیر کرد و بناي سرکشی گذاشت

فریدون که در . یوستپهلوان نبود با کوش همراه شده بود و در مصر به وي پي رقیبش که کسی جز قارنِ داشت با توطئه

سرش تقسیم پسال بر مصر فرمان خواهد راند از سلطنت کناره گرفت و زمین را میان سه 180،ستارگان دیده بود که کوش

. ي نبرد با کوش کردسلم را روانه،انآمدن این دورس از سرپآنگاه .کرد

1311370.
1321377.
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شتیبانی شاه قیروان و پور نستوه به نبرد کوش رفت که ازپقباد و شا،قارن،)روسیه(سلم با یاري شاه صقالب 

خراج خواست و ،که ایرج از برادرانتا آننبرد میان این دو مدتی به طول انجامید. مند شده بودهلوانی به نام شماخ نیز بهرهپ

در . دو با کوش ساختند تا بنیاد ایرج و فریدون را براندازندر که از این موضوع خشمگین شده بود با سلم توطئه کرد و هرتو

در این . او را کشتند و جهان را بین خود تقسیم کردند،ناه بودپبی،زخمی شده بود و ایرج،نهایت در شرایطی که قارن در نبرد

ي داستان اصلی که زندگی خوبی در حاشیهبه،میان ایرج و برادران و دلیل شورش ایشانهاي کشمکش کاريریزه،روایت

.منوچهر با کمک قارن قیام کرد و کوش را به قتل رساندااین ماجرنهایت، دردر. استشرح داده شده،کوش است

او کسی است . شاخص است،نهلواناپ-در میان شاه،اش با عنصر انتقامشخصیت فریدون به خاطر ارتباط ویژه. 4

،کشیداش که انتقامی مشابه را از عموهایش میگیرد و از نوادهاش را از ضحاك میرورندهپدرش و پکه انتقام نیاي بزرگش و 

به همین شکل باید از خصلت . که گفتیم نیرومند استچنان،دارانه همانی و رمهپیوند او با عناصر چوپ. کندشتیبانی میپ

ائوروي قایقران کرد و تغییر شکل یافتنش به صورت یک پفریدون در رفتاري که با . ي وي نیز یاد کردانه و درمانگرانهجادوگر

فرگرد بیستم . زشکی نیز اشاره شده استپبه توانایی وي در ،در اوستا. دست استنشان داد که جادوگري چیره،اژدها

:شودها آغاز میبا این جمله،وندیداد

چه کسی بود ،اي اَشَون،اي دادار جهان استومند،ندترین مینوپاي س،اي اهورامزدا: رسیدپاز اهورامزدا زرتشت«

یشداد؟ چه کسی بود که بیماري را به بیماري بازگرداند؟ چه پتن و رویین،فرهمند،توانگر،فرخنده،زشک خردمندپنخستین 

بار نوك دشنه و آتش تب را از تن مردمان دور راند؟که نخستینبود کسی بود که مرگ را به مرگ بازگرداند؟ چه کسی

یشداد که بیماري را به پتن و رویین،فرهمند،توانگر،فرخنده،ثریته بود آن نخستین پزشک خردمند: اسخ دادپاهورامزدا 

»133.مردمان دور راندو آتش تب را از تنبار نوك دشنهکه نخستین،که مرگ را به مرگ بازگرداند،بیماري بازگرداند

نماد ،گردد که در میان ایرانیان کهنمییوند خاص او با ایزد هوم بازپزشکی تا حدودي به پارتباط فریدون با دانش 

ایزدي گیاهی و بسیار کهن است که با ،هوم که در متون سانسکریت به شکل سومه ثبت شده. شدجاودانگی روح دانسته می

یش از جدایی این دو پي آریایی است که شد و بنابراین از خدایان دیرینهیان ایرانیان و هندیان ستوده میهاي مشابه در مآیبن

چند ماهیت دقیق آن بههر؛اندیکسان گرفته،هوم را امروز با شاهدانه یا گیاهی مشابه. قوم در میانشان ریشه داشته است

- هایی صاف کرده و میاش را در آیینعصاره،ا و نیروبخش بوده و کاهنانزوهمدانیم که گاهی تتنها می. درستی روشن نیست

.12، بند 13320
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ي خدایان است و همان عاملی است که ودا سومه نوشابهدر ریگ. شدندر قدرت او سهیم مید،نوشیدند و به این ترتیب

. 134است»ي مرگدارندهدور«در اوستا نیز صفت هوم . وردآجاودانگی را در ایشان به وجود می

یکی از سه تیماردارِ نخستینِ هوم بود و به پاداش این کارش فرزندي دالور چون ،پدر فریدون،گفتیم که آبتین

ناگفته . 136ي سومه به طور خاص به تریته منسوب شده استآوردنِ عصارهکنش عمل،ودادر ریگ. 135فریدون به دست آورد

تیه پآ،یعنی؛بخش دوم نام او. دهدمعنا می»هاسومین فرزند آب«است که »تیهپتریته آ«ودا نماند که نام کامل فریدون در ریگ

. در فریدون معرفی شده استپهمان است که در اساطیر ایرانی به شکلی جداگانه تشخص یافته و به صورت آبتین به عنوان 

. کرده استترِ خود به فریدون اشاره میآبتینِ یسنا در شکلِ کهن،بنابراین

چراکه در ،یوند داردپبا نظام طبقاتی جامعه نیز ،ته از ارتباطش با جاودانگی و دفع مرگ و بیماريگذش،هوم

. ه نشودو ارتشتار و برزیگر زاد) موبد(اش آتُربان در خانه«ي هوم بدزدد هاي ویژهاز قربانیکس یشت چنین آمده که هرهوم

»137.شودزاده) گناهکار/دزد(و ورشَن ) تنبل/کندذهن(و مورکَه) خوردهداغ/شدهنفرین(اش دهاك در خانه

ذیرد و از یاد نبریم که جمشید نیز که موسس این پارتباط فریدون با نظم طبقاتی از مجراي ایزد هوم انجام می،به این ترتیب

. شود و خود از نیایشگران اوستي دیگرِ هوم محسوب میرورندهپفرزند،نظم است

در -اي از آن استکه احیاي نظم طبقاتی نمونه-دوباره به گیتی زشکی و نظم بخشیِپفنون ارتباط فریدون با 

یش از اسالم هم پاین عنصرِ جادوگرانه در دوران گویا . اساطیر دوران اسالمی در قالب جادوگري یا کهانت فهمیده شده است

هاي دو بار به شدت از سوراخ،نبرد با دیوهاي مازنیهنگام،که فریدون138چنین آمده،که در دینکرتچنان،وجود داشته باشد

رمایه درآمیخته بود پاي گاو پبار بادي بسیار سرد و بار دیگر بادي بسیار گرم برخاست که با خاك اش به دیوها دمید و یکبینی

. و دیوان را از میان برد

: بارها به جادوگريِ فریدون اشاره شده استدر شاهنامه 

همین را روانش نبد رهنمونش و پر فسونفریدون پردان

و

ز تخم فریدون افسونگرمدر مادرمپمکن گر تو را من 

.2، بند 9: 134
.78، بند 1359
.3، بند )(13666
13711 ،4-6.
.2122، بند21، بخش 1389
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س از پکه فریدون و اینجادوگري را آموخته بود،چنین آمده که ضحاك به ارنواز و شهرنازهمچنین در فرجام نبرد فریدون 

هاي جادویی تاریک و ظلمانی بود و خود نمادي از قدرت،ضحاك. اکیزه کردپآنان را از جادوي ضحاك ،وصلت با ایشان

که از قدرت جادویی ضحاك . توان به تقابل دو شیوه از جادوگري ترجمه کردبنابراین ارتباط این دو با ارنواز و شهرناز را می

ه از همین نیرو براي ي جادوي سیاه است و فریدون کنماینده،کردزدن نظم طبیعت و ایجاد رنج استفاده میخود براي برهم

هایی ارنواز و شهرناز در واقع گرانیگاه. ید استپموسس جادوي س،شفاگري و بازگرداندن نیکبختی به مردمان سود جست

.شودکنند و البته این فریدون است که در نهایت بر ضحاك چیره میهستند که این دو نیروي جادویی با هم در آنجا تالقی می

بودسرش به آسمان برفرازیدهبودیدهطلسمی که ضحاك ساز

دیدکه آن جز به نام جهاندارآوریدفریدون ز باال فرود

بدنددیوانهمه نامور نرهبدندوزان جادوان کاندر ایوان

جادوپرستنشست از برگاهپستسرانشان به گرز گران کرد

جايی جست و بگرفتئکاله کپاينهاد از بر تخت ضحاك

موي و خورشیدرويبتان سیهاويبرون آورید از شبستان

بشستهان تیرگیآروانشان ازنخستبفرمود شستن سرانشان

بپالودشانز آلودگی پسره داور پاك بنمودشان

139بدندسراسیمه برسان مستانبدندپرستاني بتکه پرورده

ي مغان دهد و بنابراین وي را از طایفهبه او لقبِ موبد می،کندقل میهنگامی که داستان فریدون را ن،بیرونی

/magic(ایی پهاي اروي جادو در زبانو اصوال واژهندهاي جادویی شهرت داشتکند که به داشتن تواناییمحسوب می

magique (دانستهیامبريپساتیر او را در د.داندگذار فن جادوگري میحسن او را بنیانبنحمزه. از نامشان مشتق شده است -

. هم داشته است»ي شت وخشور فریدوننامه«اند که کتابی به اسم 

داند و می»خداوند نیرنگ«او را ،سهروردي نیز که براي فریدون در نظام اشراقی خویش اعتباري بسیار قایل است

سهروردي در کتاب فهلویین . بوده است»شفابخشورد«و »دعا«در زبان فارسی باستان به معناي دانیمکه میچنان،نیرنگ

در و داده بوده است و کسی بوده که از نور طامس خبر میفره ایزدي،یعنی؛ صاحب انوار سلوك،چنین آورده که فریدون

. نوراالنوار غرقه بوده است

139306-314.
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ید و فنون درمانگري دانسته شده پسي جادوي و جادوي او از ردهرها آشکازشکی نیز در بیشتر این متنپیوند فریدون با پ

- ها استفاده میوجود دارد که از آن براي درمان بیماري»فریدونافسون شاه«طلسمی به نام ،حتی امروز نیز در هندوستان. است

.شود و گروه بزرگی از مردم به آن اعتقاد کامل دارند

:رسیموب میي فریدون را خالصه کنیم به این چارچاگر بخواهیم زندگینامه. 3

.صاحب چنین فرزندي شداو،احیاي آییناداش پبه کهکاهن هوم بود،در فریدونپ،آبتین

.شدنِ فریدون خبردار شداز زاده،ضحاك با رویایی

.درش را کشتندپاما به او دست نیافتند و ،سربازان او براي کشتن فریدون گسیل شدند

.رمایه ماندپو ها نزد گاسالگی در کوهستانفریدون تا سه

.گیر در البرز بالیدسالگی نزد موبدي گوشه16ایه را کشتند و فریدون تارمپآنگاه سربازان ضحاك 

.رسیدپفریدون از مادرش در مورد تبارش 

.شتیبانی کاوه برخوردار شدپبر ضد ضحاك خروج کرد و از ،فریدون

.ي آناهیتا نجات یافترتاب کرد که به یارپائوروي قایقران را به هوا پ،فریدون

.ي دو برادرش جان سالم به در بردفریدون از توطئه

.براي چیرگی بر ضحاك قربانی کردپدرواسو واي، اَشی،نزد آناهیتا،فریدون

.ضحاك را شکست داد و با ارنواز و شهرناز ازدواج کرد،فریدون

.ضحاك را دستگیر کرد و در دماوند به بندش کشید،فریدون

.جشن مهرگان را بنیان نهاد،نفریدو

.داد را در زمین گستراندوتی را بار دیگر برقرار کرد و عدلنظم طبقا،فریدون

. سرانش را براي ازدواج با دختران شاه یمن به آن سامان گسیل کردپ،فریدون

.هاي ایشان را سنجیدسرانش کمین کرد و تواناییپفریدون در قالب اژدهایی بر سر راه 

.زمین را میان سلم و تور و ایرج تقسیم کرد،ونفرید

.فریدون از منوچهر براي ستاندن انتقام وي هواداري کرد،شدنِ ایرجس از کشتهپ

.تخت کناره گرفتوفریدون از تاج،ایان عمرپر د
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:توان به این شکل خالصه کردها را میبر این مبنا، ارتباط فریدون با سایر شخصیت

:ها تشکیل یافته استي مفهومی داستان فریدون از این جمستهه

شود کند و فقط زمانی از این تهدید آسوده میي تهدید مرگ زندگی میفریدون از آغاز تولد زیر سایه: میرا/جاویدان

وجود دارد دال ي مبهمی در مینوي خرد اشاره. کشدکند و به بند میمغلوب می- که خود موجودي نامیراست-که ضحاك را

به سپساما ،شودادشاهانی است که در ابتداي کار توسط اهورامزدا همچون موجودي نامیرا خلق میپکه او خود یکی از بر این

. 140دهدهمچون جمشید این موهبت را از دست می،شوددلیل گناهی که مرتکب می

شورش کاوه به . ادگر و دیگري بیدادگر استترین تمایز میان فریدون و ضحاك آن است که یکی دمهم: بیداد/داد

،محض به دست گرفتن قدرتو فریدون کسی است که بهشوددنبال اصرار ضحاك در دادگر شمردن خویش آغاز می

روشنی در متونِ که ماهیتش بهشودخود مرتکب گناهی می،با این وجود. کندهاي ضحاك را با دادگستري جبران میبیدادگري

شمردن او در میان و برترکردن بخشِ بهترِ قلمروش به ایرجاست که او با واگذاراما وست معتقد،مشخص نیست،بازمانده

. 141شودعدالتی درگیر میبه نوعی با تبعیض و گناه بی،برادرانش

1408 ،2728.
141 West, 1987, pp:35.
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ل او اه. ردیوند داپیکی از خصوصیات فریدون آن است که با هوم و درمانگري ،که گذشتچنان: درمان/بیماري

ها و کند و افسوندادن درمان میبا غسل،ویژه ارنواز و شهرناز را که به بیماري جادو آلوده شده بودندي ضحاك و بهخانه

هاي اهریمن بود و ي ضحاك است که یکی از آفریدهکنندهاو نابود،در عین حال. دعاهاي درمانی زیادي به نامش وجود دارد

هاي ناشی از گزیدگی او را درمان بیماري،زشکی است که با کشتنِ مارپتریته ،ودادر ریگ. لوده بودهمچون مرضی جهان را آ

.کندمی

ید درمانگرانه است که بر جادوي سیاه پي جادوي سفریدون نماینده،که گفتیمچنان: جادوي سیاه/یدپجادوي س

.شودآور چیره میرنج

کسانی که به او در نبرد با . کار داردخیانت به شکلی منظم سرواست که با نخستین شاهی ،فریدون: انتقام/خیانت

ز که به ارباب پکند و دو آشو به او خیانت میاست است که ابتدا سردارِ ضحاك بوده پگرشاسیکی ،رسانندضحاك یاري می

- برادرانش به او خیانت می،اردگذوقتی گام در راه نبرد با او می. رهانندخود خیانت کرده و قوم کرد را از گزند مارهاي او می

کند که به خاطر دیدنِ خیانت زنانش به او و س از آن هم ضحاك را در شرایطی دستگیر میپ. کنند و قصد جان او را دارند

موازي با این . شودسرِ محبوبش با خیانت برادرانش سلم و تور کشته میپ،در نهایت. خشمگین است،یوستنشان به فریدونپ

دهد و منوچهر م جمشید و آبتین ضحاك را شکست میاو به انتقا. نتقام نیز در سراسر داستان فریدون برجستگی داردا،مفهوم

. کشدعموهایش را می،به انتقام ایرج

زاست و این نخستین شاهی است که در شاهنامه چنین وضعیتی مسئله،ارتباط فریدون با زنان: گسست/وصلت

کند و قربانی می،براي این منظور. اندي ضحاك زندانی شدهادو دختر جمشید است که در حرمسراو خواستار وصلت با. دارد

. رهاندیابد و این دو را از جادوي او مییروزي او بر ضحاك آن است که به حرمسرایش دست میپي نخستین نشانه،در نهایت

از جایی شروع ن فرزندان اواشود و اختالف میمیگردد دستگیر میکه براي تصاحب مجدد حرمسرایش بازهنگامی ،ضحاك

کیفیت ازدواج . کنندبا هم توطئه می،شوند و چون برادرِ تنی هستندمیو سلم و تور از شهرناز زادهشود که ایرج از ارنوازمی

. همراه است- احل معما و رویارویی با اژده-مخاطره و گذشتن از مراحلی دشوار رپزاست و با سفري سرانش نیز دغدغهپ

.کندنقشی برجسته ایفا میزاست که امري تنشوصلت با زنان یا گسستن از ایشان در داستان فریدون 

،فریدون. دابط فریدون و فرزندانش سیطره دارتابوهاي آمیزش بر رو،به همین ترتیب: نامشروع/آمیزش مشروع

سرانش نیز با پرباید و از حرمسراي وي می- بودندکه البته در دستش اسیر-کسی است که زنان کسی دیگر را ،خود

.رغبتی به این وصلت نداردپدرشان کنند که ازدواج میختانیدشاه
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او به دوران تاریک . کننده استل از پادشاهان بنیانگذار و منقرضاي کامنمونه،فریدون: آشوب/نظم اجتماعی

و ران و توران و روم از یکدیگر استاش تفکیک ایترین ویژگیمکند که مهدهد و عصري نو را آغاز میضحاك پایان می

مسبب آن است و در ،د که ضحاكشواي از آشوب اجتماعی آغاز میهداستان فریدون در زمین. پایان این سههاي بیکشمکش

کردنِ واقع با نابودر فریدون د. یابد که نظم طبقاتی و چارچوب قواعد اجتماعی توسط او ترمیم شده استایان میپشرایطی 

. کندي جمشید را از نو تکرار میدهندهکنش نظم،ي هولناکشردهپضحاك و میان

در اوستا به صراحت عنوان . روشنی یکی از دارندگان فره ایزدي دانسته شده استبه،فریدون: فرهیبی/فرهمندي

س از پیوست و در همان جا او را پ،سر آبتینپ،فریدوني فره که از جمشید جدا شد به گانههاي سهکه یکی از بهرهاست شده 

ي ایشان و شدن هر سهو کشتهگیردسرانش در میپنبردي که میان ،با این وجود. 142اندیروزمندترینِ مردمان دانستهپ،زرتشت

همان شکلی که دوران زرین به ؛سازدعصر او را نیز با تاریکی همراه می،آغاز دورانی که با نبردهاي ایران و توران همراه است

شدنِ آتش نبرد ورسرانش و شعلهپنظم و صلح فریدونی نیز با کشمکش میان ،ایان گرفتپجمشید با ظلمت حکومت ضحاك 

نوعی سقوط را ،ایان عمرپتوان شاهی دانست که در فریدون را نیز می،از این رو. شوددر میان ایرانیان و تورانیان ختم می

.هلوي به گناهش در زمان پیري منسوب شده استپقوطی که در متون س. کندتجربه می

خوردن از ایشان مضمونی چیرگی بر دشمنان یا شکست،در داستان فریدون نیز مانند جمشید: شکست/پیروزي

. مرکزي است

با را ي خودهمواره ارتباط ویژهاستفریدون به عنوان کودکی که در جنگل و کوهستان بزرگ شده: شهر/طبیعت

- ی جادویی خویش بر نیروهاي طبیعی کشد و با توانایضحاك را در کوه دماوند به بند می،او در نهایت. کندطبیعت حفظ می

س از کشتن ضحاك به عنوان پشاهی شهرنشین است و هویت خویش را ،فریدون،با این وجود. شودچیره می-مانند رودخانه

اما او را در کاخ خودش و در محیطی متمدن ،در کوه به بند کشید،ضحاك را در نهایتاو. آوردادشاهی سازنده به دست میپ

. اسیر کرد

:توان به این شکل نمایش دادهاي محوريِ داستانش را نیز میبا جمفریدونبر این مبنا، روابط 

1426 ،36.
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کاووسکی: سخن چهارم

هاي اش بیش از دیگران با روایتن کیانی است و داستان زندگیکاووس، نامدارترین شخصیت از میان شاهاکی. 1

ي نامش در اوستا به صورت اوسذَن یا اوسن ثبت شده که به همراه لقبِ شاهانه. هاي مردمی درآمیخته استعامیانه و قصه

- م سامی نیز وامگیري کردهاین نام را اقوا. اوسن تبدیل شده و در فارسی دري به کاووس تغییر شکل داده است- کَوي، به کَوي

،هاي اساطیري ایرانی، پیشوند کی در نام اودر روایت. اندهاي قابوس و قاووس و کاوس همه از نام او مشتق شدهاند و نام

کاووس پدید آمده است که در واقع دو بار لقب ته شده و به همین دلیل هم نام کیتدریج همچون بخشی از نام در نظر گرفبه

. خود داردکی را در 

سار اوسن و اوسذن را در زبان اوستایی به چشمه،بارتولومه. ي معناي نام کاووس، دو تفسیر وجود دارددرباره

و او یوستی تفسیري نو به دست دادهبعد از. دهدسارها معنا میاوسن، سرورِ چشمه- کوي،ترجمه کرده است و به این ترتیب

اراده و اوسن را شاه باکی،ترتیباین به معناي آرزو و خواست مشتق دانسته و به "اوس"يبخش دوم نام این شاه را از ریشه

اشپیگل نیز همین تفسیر را پذیرفته است و ما نیز در اینجا همین روایت را قبول . ي خواست نیرومند ترجمه کرده استدارنده

.ي کیکاووس هم بیشتر همخوانی داردورهکنیم، چون گذشته از قوت زبانشناختیِ بیشتر، با ساختار اسطمی

سوتکر -ي عصر ساسانیان ده و نخستین نسک از اوستاي گمشدهشاهی نامدار بو،کیکاووس به روایت دینکرت

که خود یکی از شاهان گمنام اپیوه استترِ کیاو فرزند بزرگ.به شرح ماجراهاي زندگی او اختصاص داشته است- نسک

به -ها برزفَري د که یکی از آننپهلوانِ نامدار وجود داردوو در میان فرزندانش اندرادر دانستهراي سه باو را دا. کیانی است

اما ،اهی مستقل است و خود لقب کی داردش،در اوستا، سیاورشن. دیگري سیاورشن استو -ي فره بلندمرتبهمعناي دارنده

.رسندیک به سلطنت نمیهیچدو فرزند کیکاووس هستند و هراند و دهدر شاهنامه این دو در قالب فریبرز و سیاوش ثبت ش

و جدایی هندیان از ایرانیان شدن اقوام آریاییاش به پس از دوشاخهاست که سابقهکیکاووس از نخستین شاهانی 

-راه یافته است، اما آن را میودا نیز چند عناصري از آن به ریگهاي مربوط به او کامال ایرانی هستند و هرروایت. گرددمیباز

ذکر شده و »اوساناس کاویا«ودا به صورت به هر صورت، نام او در ریگ. شتركي متوان ناشی از وامگیري دانست نه ریشه

و در هم آمیختگی ایرانیان و هندیانپیشدادیان به عصر ،که در کلچرا،استثنایی برجسته است،این در میان شاهان کیانی

.شوند و نام هیچ شاه کیانی دیگري نیست که در وداها نقل شده باشدشدنِ این دو از هم مربوط میه دورانِ جداب،کیانیان
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نخست . در مورد او نقل شده استي داستان کیکاووس است، چند نکته بردارندهترین متنِ درکه کهندر اوستا. 2

این ،بارکشور چیره بود و براي نخستینکه بر هفتن کسی بوداو نخستی. شاهی بسیار فرهمند و نیرومند بود،که کیکاووسآن

 هفت«عبارت زمین کشور، عبارت است از ایرانمنظور از هفتالبته . انددهدر مورد او به کار بربه طور منظم را »کشورشاه -

به این ترتیب، کیکاووس . ددارمین دیگر که گرداگرد آن قرارسرز6که در میانه قرار دارد و -ي خونیرسآساسرزمین بهشت

کیکاووس براي دستیابی به این قدرت، بر فراز . شاهی بوده که مانند فریدون و جمشید بر تمام گیتی فرمانروایی داشته است

مسلط دیوان و پریان و آدمیان ي ها و همهکوه ارِزیفیه براي آناهیتا قربانی گذارد و از او خواست تا بر تمام کشورها و سرزمین

مراسم قربانی کیکاووس دقیقا با آنچه که در مورد جمشید و . 143ي او را برآورده کردها نیز این خواستهو ایزدبانوي آبشود

د و با همان واژگانی که جمشید رکهزار گوسفند را قربانی 10گاو و 1000اسب و 100او نیز .فریدون دیدیم برابر است

. دموایزدبانو تقاضاي قدرت ننیاز خود را طلب کرده بود، از 

. ویژه به خاطر ساختن هفت کاخ بر فراز کوه البرز شهرت داردپادشاهی پرجالل و جبروت است و به،کیکاووس

. دزر، دو تا از سیم، دو تا از بلور و دو تا از پوالد ساخته شده بودیکی از  ؛هایی مختلف داشتندي او جنسگانههاي هفتکاخ

که اگر پیرمرد یا پیرزنی رو به مرگ را از یکی ها ویژگی عجیبی داشت و آن هم اینقول از سوتکرنسک، این کاخبه روایت من

- شخص دور میدند، پیري و مرض از بدن آن نموگرداندند و از دري دیگر خارج میکردند و در آن میاز درهاي آن وارد می

هاي نهادن آباديي این شاه نبود، چون بنیانازندهدژها تنها فعالیت سساختن این. شدساله تبدیل میشد و به جوانی پانزده

.144انددیگري از جمله شهر سمرقند را نیز به کیکاووس نسبت داده

در زمیادیشت از . ، شاهی فرهمند نیز بود و سهمی از فره جمشید به او رسیده بودکیکاووس،در عین حال

-که به فریدون و گرشاسپ پیوستند-ي دیگر خالف دو بهرهبرکهفته استبهره از فره جمشیدي سخن رسرنوشت سومین 

زور بودند و هردو همهر،ظاهراما به،ر دو براي گرفتن آن خیز برداشتنده،آژیدهاكو ایزد آذر واي نیافتسرنوشت ساده

دو از دسترسی به فره هردر نتیجه . کردبرد، دیگري او را به مرگ تهدید میدست پیش می،ها براي گرفتن فرهگاه یکی از آن

پس از آن، . ها حکومت دارد، فره را گرفت و در دل خود پنهان کردنپات که همان آبان است و بر آبکه ایزد اپامبازماندند تا آن

را هاافراسیاب تورانی با تمام زورمندي خویش لباس از تن درآورد و به درون دریاي فراخکرت که گرداگرد کل زمین

زبان به دشنام ،ناچاراین راه کوشید، ناکام ماند و بهباري که دراما هر سه،، جست تا فره را به چنگ آوردفراگرفته بود

14312 ،45 -47.
1442.
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ي کیسانیه حلول کرد و چون گاوي مقدس از آن خورد، به شیر آن گاو منتقل هاي کنار دریاچهفره در نی،در نهایت. 145گشود

پدري داشت که گاو را به سوداي آنکه فره به خاندانش منتقل شود،این فرانک. انک وارد شدشد و به بدن دختري به نام فر

اما ،خوردند، صاحب فره شوندیر گاو میو انتظار داشت یکی از سه پسرش که از شریدن در کنار دریاچه واداشته بودبه چ

،نی داشته باشدا فرزندي از پشت خودش با فره کیاکوشید تا با او درآمیزد تاستدریافت دخترش فره را تصاحب کردهوقتی

بار ،کیقباد منتقل شد و فرهمندي دودمان پیشدادیانفرزندش از فره از فرانک به ،از او گریخت و به این ترتیباما فرانک

ن به همراه سایر و ایشااستو کیکاووس اشاره شدهاپیوهر اوستا به نام کیقباد، کید. دیگر در دودمان کیانیان تداوم یافت

.146اندزورمند و چاالك و پرهیزگار دانسته شده،صاحب فره ایزدي و از این رو،کیانیان

ي رسالهزورمندي و اقتدارش به قدري بود که در . به این ترتیب، کیکاووس وارث بخشی از فره جمشیدي بود

اي همچون کاووس که براي گشتاسپ، اقتدار و زورمندياند ، پیامبر ایرانی را در شرایطی تصویر کرده»آفرین پیغامبر زرتشت«

- صاحب موهبت نامیرایی دانسته،فریدوناو را نیز به همراه جمشید و،شاید از این روست که در مینوي خرد. 147کندآرزو می

. 148و البته او نیز همچون دو پیشگام خویش، این نعمت را از دست داداند

-در زمان او صورت میي حوادث عصر پهلوانیبخش عمده. ترین شاهان استدر شاهنامه، کیکاووس یکی از مهم

دوران سلطنت . دشوه به دوران حکومت وي مربوط میخوان رستم، نبرد رستم و سهراب و ماجراي سیاوش همپذیرد و هفت

دوسی ماجراهاي زیادي به او و نشانگر آن است که در زمان فرتر روایت شدههان دیگر طوالنیاین شاه در شاهنامه از تمام شا

که در بسیاري از موارد با هاي انسانی وي باشدشاید یک دلیل این محبوبیت کیکاووس، خصلت. منسوب بوده است

مجراي و دادگر و سازنده است و از و زورمندي و دالوري آشکاري داردکیکاووس فرهمندي. زندهاي بشري پهلو میضعف

چندان خردمند مردي ماجراجو و نه،با این وجودولی است،کردن مرگ و پیري نیز پیوند خوردهآسایش با درمانکاخِ معجزه

تصویر مردي . به دست داده استفردوسی به طور مفصل به شرح ماجراهاي او پرداخته و تصویري رنگین از او . نمایدمی

. افکندسادگی خود را به خطر میبهدهاي رفتار خود توجهی ندارد و طلب و ماجراجو که معموال به پیامجاه

رامشگري از دختران مازندرانی در این سرود را. شودسرودي آغاز میشدنشاهنامه، داستان کاووس با خواندهدر 

: کندهایی مشهور، سرزمین خویش را یاد میخواند و با بیتمجلس بزمِ کیکاووس می

.آباد بادهمیشه بر و بومش که مازندران شهر ما یاد باد

14578 ،45-55.
14610 ،7172.
147.
.2728، 8م148
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کند و به که آن قلمرو زیر فرمان خودش نیست، عزم فتح آن سامان را میاین سرزمین و دانستن اینکیکاووس با شنیدن وصف

یابد و دیو اي پایان میلشکرکشی کیکاووس در مازندران با فاجعه،در نهایت. کندسخنان زال و سایر پهلوانان توجهی نمی

شود و این نخستین پس از آن، رستم به صحنه وارد می. کشندکور کرده و در زندانی به بند میایرانیان را،سپید و یارانش

شی است براي رهاندن خوان رستم در واقع تالهفت. را تحت تاثیر قرار داده استحضور ابرپهلوانی است که کل شاهنامه 

جویانه پس از نبردهایی انتقامبود،نجات یافته ،بکیکاووس که به این ترتی. پذیردکه با موفقیت انجام میکاووس از بند

.مازندران را فتح کرد

ي کیکاووس و دیوان مازندرانی قرار داده ورود قهرمان بزرگش رستم را در ابتداي حمله،این نکته که فردوسی

هاي مربوط به آن از یاد داستان،جتدریو بهاین نبرد اهمیتی بسیار داشته،گویا در اساطیر کهن ایرانی. بی دلیل هم نیست،است

جنگ ،یکی از سه نبرد بزرگ تاریخ جهان،یسنکه در زند بهمنهیکاووس با دشمنانش چندان مهم بودنبرد ک. استته رف

این نبرد. اندکردهشتیبانی میپندان از این شاه کیانی پامشاس،که در این نبرداستکیکاووس با دیوان دانسته شده و چنین آمده

تورانی و نبرد سوشیانس در آخر زمان گنجانده شده پمانند نبرد زرتشت با ارجاس،هایی آشکارا مذهبیدر کنار جنگ

. 149است

دن وصف دختر شاه هاماوران در یمنبار دیگر با شنی،ها فتح کرده بودکیکاووس که مازندران را با این کشمکش

،پدرش خواستگاري کندزور ازتا دختر را بهرفتسو پس به آن. بکشدبه آنجا لشکرگرفتکه همان سودابه باشد، تصمیم 

پیمانانشان چیرهلوانان یمن و همرهاند و بر پهکه شاه را از بند بوداین رستم ،بار دیگر. درکا پدر دختر با نیرنگی او را اسیرام

- شد به آسمان پرواز ها کشیده میاي که با عقابردونهبار با گو اینها، باز آرام نگرفتاز این ماجراجوییکیکاووس بعد. شد

. خود را به کشتن دهدبودشد و نزدیک د، اما سرنگونرک

رد پهلوانان بزرگش سپبیگاه با تورانیان را به ونبردهاي گاه. کم آرام گرفتکیکاووس کم،افتادن از آسمانس از فروپ

که فرزندش سیاوش که به خاطر تندخویی او و خیانت زنش سودابه تا آنها دور ماند ي کشمکشتا حدودي از عرصه،و خود

هر،خواهی را بر عهده گرفترسمی نبردهاي کینرهبري ،در این هنگام. به دست افراسیاب کشته شد،به توران گریخته بود

رو را از توران به ایران آورد کیخس،وقتی گیو. رستم بود،یعنی؛ي سیاوشدرخواندهپ،هاي اصلی این جنگدهندهچند سازمان

کاووس همچون زمانی که سیاوش مورد اتهام واقع شده بود ،گرفتوتخت کشمکش درریبرز بر سر تاجو بین او و عمویش ف

تخت خویش وتاج،نتیجه کیکاووسو درکیخسرو کسی بود که از این آزمون سربلند بیرون آمد. به برگزاري آیین ور فرمان داد

.د و خود از سلطنت کناره گرفترپرا به او س

1496 ،7-10.
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هاي او ماجراجویی. شودنسبت دقیق از شخصیت او ترسیم میهاي کیکاووس، تصویري بهاز وراي داستان. 2

مردي دالور و ،خود،کیکاووس. شودیابد، اما با یاري رستم پیروزمندانه ختم میهمواره نزدیک است با نوعی شکست پایان 

ا براي تندخویی و ناسنجیده بارها در شاهنامه او ر،گودرز و پیران و رستم. زندخردي تنه میش با بیاباکیشجاع است که بی

کند و گیو را براي احضار زمین را تهدید میایران،که مثال وقتی خطر سهرابچرا، کنند و حق هم دارندسرزنش می،کردنرفتار

راند و او را از خود میاستد و شاه که از این دیرکردنش آزرده شدهرسربار میدیر به د،فرستد، رستم چهار روزرستم می

با این . و قرار نیست اجرا شوداست فرمانی که البته از سر خشم صادر شده ؛دهد که او را به دار بزنندمیسرانه فرمانخیره

گویا خودش هم از . سنگین استهوي را در شرایط دشوار نجات دادروشنی براي کسی که بارها جانچنین حرفی به،وجود

- شنود و با پشیمانی میآمیز گودرز را میگرفتن، سخنان سرزنشبعد از این خشمکه وقتی انآگاه است، چن،این ضعف خود

:گویدخواهد با او آشتی کند، چنین می

نودلم گشت باریک چون ماهنووزین ناسگالیده بدخواه

آراستمچو دیر آمدي تنديخواستمجستن ترابدین چاره

دهنپشیمان شدم خاکم اندرپیلتنچو آزرده گشتی تو اي

تراستهمه کهترانیم و فرمانتراستبدو گفت رستم که گیهان

تهیروانت ز دانش مبادادهیکنون آمدم تا چه فرمان

یک سو پادشاهی نیرومند و . بردتوان به لحن دو طرف پیمیاستاه که با هنرمندي تمام ترسیم شدهي کوتاز همین مکالمه

ع خطرِ ابرپهلوانی که بزرگوارانه به رف،و در طرف دیگرشوداش پشیمان میرفتار ناسنجیدهپرخاشجو و تندخو که زود از 

. 150»روانت ز دانش مبادا تهی«کند که اي مالیم بسنده میطعنهو بهاندیشدتهدیدگرِ ایران می

ا بین است و وقتی عزم فتح مازندران رگخودبزر. پروا استکیکاووس آشکارا مردي تندخو و بین ترتیب، به ای

قدرت . داندگویند، خود را از جمشید برتر میماندنِ آن قلمرو در عصر جمشید سخن میناشدهدارد و پهلوانان دربارش از فتح

شدنش رد، با این محاسبه که شاید درمانه به نوشدارو نیاز داخوردبرایش مهم است و وقتی سهرابِ زخمو حکومت نیز 

. دهدسستی به خرج می،سلطنت او را تهدید کند، در فرستادن دارو

" لحن"150
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-وقتی مازندران را فتح می. رفتار استرفته مردي نیکهمشود که رويور رفتارهایش روشن میبا این وجود، با مر

هایش، بازيو با وجود دیوانهسپاردحکومت آنجا را به اوالد میاستاش دادهبومیکه رستم به راهنمايکند، به خاطر قولی 

تخت واش به تاجدلبستگی. کندسرزنش میخویش را ،هایشآید و به خاطر تندرويهمواره با گوشزد اطرافیانش به خود می

. بردکند و خود به کنج عزلت پناه میمیاش کیخسرو واگذار چندان افراطی نیست و در دوران پیري قدرت را به نوه،هم

گاه که مشغول لشکرکشی به در کل مردي خوشگذران و سخاوتمند هم هست و هر،با وجود این فرجامِ پارسایانه

گرایشی طبیعی ،نسبت به جنس زن هم،در عین حال. بینمشسو نیست، در مجلس بزم و در کنار رامگشران میسو و آناین

و وقتی پهلوانان دربارش زنی از کندزند و بر سر جان خود قمار میحب سودابه دست به لشکرکشی میبراي تصا. دارد

روند، هرشان با او وصلت کنند، به دربار او میکه کدام یکگیرند و براي داوري در مورد اینخاندان گرسیوز را به اسیري می

. زایدو این همان زن است که بعدها سیاوش را میکنددارد و خود با او ازدواج میدو را از این کار معاف می

زمین است که ایران و توران به دو رقیب بزرگ و سرسخت ي دورانی از تاریخ اساطیري ایراننماینده،کیکاووس

مانا هماوردي نیرومند در مرزهاي شرقی خود دارد که ه،ي بزرگ آن استدودمان کیانی که کیکاووس نماینده. اندتبدیل شده

هلوانی در شاهنامه و پي اصلی عصر مایهي نقشبرسازنده،کشمکش میان این دو کشور. تور باشد،نوادگان عموي نیایشان

. بسیاري از متون دیگر حماسی ماست

ترین یا خردمندترین اما او را نباید مقدس،هلوانی استپي شاهان عصر چند کیکاووس نامدارترین نمایندههر

کسی که ،با این وجود؛زندهاي بسیار از کیکاووس سرمیها و اشتباهها و تنديسريخیره،که دیدیمچنان،تادشاه دانسپ

اوردش افراسیاب هاي هوشمندانه و دقیقِ همتیز این شاه قدرتمند را با برنامهورا با دقت بخواند و رفتارهاي تندشاهنامه 

کیکاووس در برابر افراسیاب که موجودي حسابگر و دقیق و هوشمند . کندي میناخواه در دل از او طرفدارمقایسه کند، خواه

. ماندسر و ماجراجو میبه نوجوانی خیرهاستپذیر و آمیخته به جادو تنظیم شدهاست و رفتارهایش با عقالنیتی خطانا

ی وادار کند و تا پایان نیز رستم چه که باشد، آنقدر نیست که ابرانسانی مانند رستم را به سرکشی و نافرمانهایش هرضعف

هایی که مثال در زمان داوري. کندهایش اعتماد میو به همراه سایر پهلوانان به داوريماندقدرتش باقی میپشت و پناه

ي آفرین همگان گیرد و مایهکشمکش میان گودرز و توس بر سر ولیعهدي فریبرز یا کیکاووس، حالتی خردمندانه به خود می

کند و گویا با برگزار می- اشبراي فرزندش و نوه-شاهی است که دو بار آیین ور را کیکاووس نخستین ،در ضمن. دشومی

. تاسیس این مراسم و ساماندهی به اصول داوري ارتباطی داشته باشد

اي چهره،میهاي مردهاي بشري بوده که کاووس در روایتهاي فراانسانی با ضعفشاید به دلیل همین آمیختگی قدرت

.  ها در موردش وجود دارداي چنین انبوه از داستانو مجموعهاستمحبوب تلقی شده
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اما در اوستا تصویر او ،از کیکاووس به دست داده شده استچند در شاهنامه تصویري چنین دوپهلوهر. 3

این گناه، بر. کردن ذکر شده استگناهروشنی، ومیت کیکاووس از فره در اوستا بهدلیل محر. تر استتر و یکسویهمسطح

سزاوارِ ،کیکاووس در اوستا به خاطر سه گناه. ي شاهنامه، خصلتی کامال دینی و اخالقی داردهاي سبکسرانهکردنخالف خطر

:از دست دادنِ فره و موهبت میرایی دانسته شده است

ي تعیین مرز میان ایران و توران آفریده بود، به گاوي بزرگ را که اهورامزدا برا،نخستین گناه آن بود که کیکاووس

کند، گاوي بزرگ را آفرید که در هاي مرزي میان این دو سرزمین دارد ادامه پیدا میاهورامزدا وقتی دید کشمکش. کشتن داد

ایرانیان و و کردمرز را مشخص می،با کشیدن سمش بر زمینکردکرد و هرگاه اختالفی بروز میمرز دو سرزمین اقامت می

از در کشور همسایه را اما کیکاووس که سوداي تاخت و ت،نهادنداش را گردن میند و داوريدانستتورانیان هم او را مقدس می

،ي پزشکسن به نادرست او را با تریتهکه کریستن-نام تریته را پس پهلوانی به . از وجود این گاو خوشنود نبوددر سر داشت

. تا او را بکشدواداشت- یکی گرفته

اش پشیمان شد که از کاووس تریته در دل به این کار راضی نبود، گاو را کشت و بعد چندان از این کردهچند هر

پهلوان دربارش را بکشد، وقتی تریته او را به مرگ تهدید ،خواست خودکیکاووس که نمی. خواست تا او را به قتل برساند

. ته براي کشتن سگ به جنگل رفتتری. زیستکرد که پریزادي در قالب یک سگ در آنجا میکرد، او را به جنگلی راهنمایی 

تریته در میان هزار سگ ،در نتیجه پس از مدتی کوتاه. شدبه دو سگ دیگر تبدیل میخوردسگ با هر ضربت شمشیري که می

ها ین کنش کیکاووس به جادوي خود تورانیناگفته نماند که در دینکرد ا. 151به این ترتیب جان باختمحاصره شد و درنده 

. داشتنداد کردند و او را به کشتن گاو واکه در روان شاه ایران اختالل ایجاست منسوب شده 

چیزدان همهدانشمندياوشنر، . اوشنر را به قتل رساند،دومین گناه کیکاووس آن بود که وزیر دانا و فرهمند خویش

کیکاووس به . گفتها سخن میا در خود داشت و هنگامی که در شکم مادر بود به تمام زبانبود که بخشی از فره جمشیدي ر

. 152اي امر به کشتن وي داددلیل ناشناخته

کشور ي گناهکاري وي بوده آن است که وقتی بر هفتمرکزي اسطورهي که احتماال هستهسومین گناه کیکاووس

پس با . تسخیر کندافت، تصمیم گرفت به آسمان برود و قلمرو زبرین را نیز هماوردي براي خویش نی،چیره شد و در زمین

هایی را که براي کشیدن کوه رفت و دستور داد تا صندوقی مسلح به نیزه برایش بسازند و در آن نشست و عقابسپاهی به البرز

،وا برخاستگردونه به ه،به این ترتیبهایی را آویخت وها گوشتاش تعلیم داده بودند را به آن بست و بر سر نیزهگردونه

1514 ،10-12.
1527 ،1 ،3637.
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که کیکاووس به قلمرو خدایان برسد، اهورامزدا به وي خشم گرفت و به این ترتیب از آسمان به زمین سرنگون اما پیش از آن

. کوه همراه بودووس با نابودي سپاهیانش در البرزسقوط کیکا. شد

با یخسرو که هنوز زاده نشده بوداو را داشت، اما فروشیِ کوسنگ دنبال کرد و قصد جان یخود کیکاووس را ایزد نر

دانست که که روانِ کیخسرو در عالم زر میچرا،153مرد به نریوسنگ نهیب زد که او را نکشد1000ي صدایی به بلنداي نعره

کیکاووس از ،به این ترتیب. شدن را از دست بدهدشدنش بخت زادهزرگش است و نگران بود که با کشتهپدرب،کیکاووس

ت که نامش در اوستا به صور- به همین خاطر هم زنگیاب تازي . دفره را از دست دا،مرگ رست، اما پس از سقوط بر زمین

.که مردم افراسیاب را به کمک خواندند، از ایران رانده شدزمین تاخت و تنها پس از آنبه ایران-گائو ثبت شدهزئینی

و تالش براي چیرگی بر قلمرو ا از گلیم خود فراتر نهادني جمشید، گناه اصلی پا ردر اینجا نیز مانند اسطوره

به غرور و خودبینی ،به عبارت دیگر، کیکاووس نیز مانند پیشینیان خود پس از حکومت بر کل زمین. خدایان در آسمان است

ي جالب وس نکتهدر مورد کاو. کشدکر میسو لشو براي برکنار کردن خدایان از تخت سلطنت آسمان به آناست دچار آمده 

تالل خاصی همچنان اخاش بیو زمامداريظاهر آسیبی به اقتدار و سلطنتش وارد نکردشدن فره از او بهآن است که برکنده

-افتادن کیکاووس در آسمان در میانهفرو؛سرعت شکست خورد و مردبه،فره شدنخالف جمشید که پس از بیبر. ادامه یافت

سالِ سلطنت وي، نیمی را به پیش از این حادثه و نیم دیگر را به پس از آن 150که از رخ داد، چنداندوران پادشاهی ويي 

.154اندمنسوب دانسته

:اش، این عناصر را در بر داردشدهداستان کیکاووس در شکل ساده. 3

به بودخورد و در حالی که کور شدهد، از دیو سپید شکست یکشسو لشکر کیکاووس براي فتح مازندران به آن

.دکرمازندران را فتح ،د و در نهایتیرهاما به یاري رستم از بند ،گشتهمراه سپاهیانش اسیر 

، اما با خیانت رفتبراي ازدواج با او به یمن بود، دختر شاه هاماوران را شنیده ،کیکاووس که داستان زیبایی سودابه

پیمان با او را شاه یمن و امیرانِ هم،و با همراهی اویافتدیگر با دخالت رستم نجاتبار ،شدپدر سودابه اسیر و زندانی

.بردایران د و سودابه را همراه با خود به دربار داشکست 

.کردندها مرگ و پیري را از مردم دور میبه طوري که این کاخ،ختساهفت کاخ بر فراز البرز ،کیکاووس

کردن رستم به جنگ با پسرش، نادانسته زمینه را براي مرگ این و سهراب، با گسیلریان رزم رستمکیکاووس در ج

.داد، در فرستادن نوشدارو براي وي سستی به خرج شتداد و وقتی سهراب زخم بررکپهلوان فراهم 

1539 ،22 ،7-12.
15429.
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.تکشبه دست تریته ،داشتایران و توران را نگه میگاو بزرگی که مرز میان،کیکاووس

.رسانداوشنر دانا را که وزیرش بود به قتل ،کیکاووس

- د و فره خود را از دست شد به آسمان برخاست ولی سرنگون کشیدنها آن را میاي که عقابکیکاووس با گردونه

. داد

.شدد و سیاوش از این وصلت زاده رککیکاووس با زنی از خاندان گرسیوز ازدواج 

و سپاهش را براي گرفتن کین ختانداهاي ایران و توران را به راه شد، جنگسیاوش آگاه کیکاووس وقتی از مرگ

. درکپسرش گسیل 

-کشمکش در،فریبرز،کیخسرو و فرزندشو بر سر جانشینی او میان شتگزمین بازبه ایران،کیخسرو،اشوقتی نوه

.فتبه عنوان آزمون گزینش شاه آینده در نظر گرد و گشودن دژ بهمن رارک، خردمندانه آیین وري برگزار فتگر

.و خود از قدرت کناره گرفتدرکآورده این شرط را برکهسپرد تخت را به کیخسرو وتاج،در نهایت

:کندارتباط برقرار میهاکیکاووس با این جم

، اما به خاطر گناهی که یرا آفریده شده بودنام،همچون جمشید،کیکاووس نیز به روایت مینوي خرد: میرا/جاویدان

. ي میرایان فرو کاسته شدزد، این توانایی را از دست داد و پایگاهش به مرتبهاز او سر
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در . داردمیندي و نابخردي بر دیگران ستم رواشاهی دادگر است که گهگاه با ت،کیکاووس در شاهنامه: بیداد/داد

شود و به تباهکاري روي تدریج دیو خشم بر او چیره میدگر و درستکار است و بهدر ابتدا دایابیم کهاوستا، او را شاهی می

. آوردمی

که دستخوش ، ابتدا فرهمند است و به خاطر آنکیکاووس نیز درست مانند جمشید و فریدون: فرهیبی/فرهمندي

.ددهبرد، این فره را از دست میشود و به قلمرو خدایان حمله میغرور می

چند هر. اوت داردارتباط کیکاووس با بیماري و درمان با آنچه که در مورد شاهان پیشین دیدیم تف: درمان/بیماري

کردن پیري و بیماري و مرگ از مردمان نقش دارد، اما معموال نیروي خارجی کاخ در البرز در دورنهادن هفتاو نیز با بنیان

-ان به همراه سپاهیانش کور میکیکاووس در مازندر. دهدرا از بیماري و رنج نجات میپهلوانانی مانند رستم است که خود او

به همین شکل در دینکرد به این نکته که . شوندچکانند، درمان میو بعد وقتی خون جگر دیو سپید را در چشمانشان میشود

تفاوت اصلی ،بنابراین. ، گزارشی وجود دارداو را دچار اختالل حواس کرد و منجر به قتل گاو بزرگ شد،جادوي تورانیان

. کردن خویش مهارتی نداردن و جمشید در آن است که در درمانکیکاووس با فریدو

. گذراندسر میهاي متفاوتی از نظم و آشوب اجتماعی را از کیکاووس کسی است که دوره: آشوب/اجتماعینظم

کشور چیره شده است و بر دیوان و ها کسی است که بر هفتو تناستدهنده و بزرگ اساطیري ایرانخودش از شاهان نظم

ترین که برجستهزمین جاري ساختهایش آشوب را در ایرانکاريدانمبا این وجود، چند بار به دلیل ن. راندآدمیان فرمان می

ي افتاد و اوضاع ایرانیان چندان بد شود که از آسمان به زمین افتاد و کشور به دست زنگیاب تازمورد آن به زمانی مربوط می

. شد که از افراسیاب تورانی یاري خواستند

مادر سیاوش را به ،کیکاووس. آمیز داردوضعیتی دغدغه،در داستان کیکاووس نیز ارتباط با زنان: گسست/وصلت 

راي به دست آوردن سودابه نیز به او ب. به دست آوردندبودیک خواهان ازدواج با او دنبال کشمکش دو پهلوان دربارش که هر

ز زادن س اپچند سالی که مادر سیاوش چرا،فرجام نبودمه، پیوند او با زنانش چندان خوشدر شاهنا. اسارت تن در داد

. شدن سیاوش به دست رستم به قتل رسیدفرزندش درگذشت و سودابه نیز پس از کشته

بودنِ مشروع یا نامشروع،ي سیاوشویژه در بخشِ اسطورهدر داستان کیکاووس و به: نامشروع/آمیزش مشروع

که بدون ،اي در وصلت کیکاووس با سودابهمایهچنین بن. کندمضمونی است که سرنوشت داستان را تعیین می،وصلت

یده اش هستند نیز دو پهلوانان دیگري مدعیکه از خانه گریخته،رود و مادر سیاوشضایت پدرش به حرمسراي شاه میر

. شودمی
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به عنوان ،اش کشمکش ایران و توراننخستین شاه بزرگی است که در داستان زندگی،کیکاووس: توران/ایران

ي است که شدن این دو قلمرو به دو قطبِ ناسازگون، بذررویارویی این دو سرزمین و تبدیل.عنصري محوري برجستگی دارد

وضعیتی ،شدن نوذر به دست افراسیابشد و با کشتهوچهر آغازشنگ و منپهايشد و با کشمکشبه دست تور و سلم کاشته

. ذیر به خود گرفتپنابرگشت

یافتن پیروزي و شکست در میدان نبرد ي ایران و توران، اهمیتپردامنههايترین پیامد جنگساده: شکست/پیروزي

.شوداست که اهمیتش از دوران این پادشاه آغاز می

،هاي مازندرانجنگل. دشمنانه است،یش از ويپخالف شاهان بر،ي کیکاووس با طبیعتبطهرا: شهر/طبیعت

در نهایت بر این دیوها ،با این وجود. مسکن دشمنان او هستند و دیوها که موجوداتی جانورسان هستند با او دشمنی دارند

افتادن کیکاووس از آسمان نشانگر آن ،با این وجود. ازدسطلبی خود میها دستاویز جاهشود و آنان را نیز مانند عقابچیره می

. شوداست که این چیرگی هرگز کامل نمی
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کیخسرو: مسخن پنج

تداوم نام او در میان مردم . اي از شاه آرمانی و حاکم مقدس در ایران باستان بوده استنمونه،کیخسرو. 1

هیچ نام دیگري نیست که تا این اندازه در میان نامدارانِ ،واقع از بین کیانیانو درهددنشان از محبوبیت وي می،نیزمایران

رویز و خسرو پخسرو (ترین شاهنشاهان ساسانی ي اشکانی و ساسانی و دو تن از بزرگچند شاهزاده. ایرانی تکرار شده باشد

رخسرو دهلوي و حکیمانی مانند ناصرخسرو قبادیانی اند و این نام تا شاعرانی مانند امیشدهخسرو نامیده می) انوشیروان

.  رواجی کامل داشته است

اما در ادبیات ،شودخسرو نامیده می،سادگیی را ندارد و بهلقب ک،اشدورهي شاهان همخالف بقیهبر،در اوستا

و ) نیک،هو(سروه بوده که از دو بخشِ هئو هئو،نامش در اوستایی. اندهمواره او را با نام کیخسرو مورد اشاره قرار داده،دري

تبارِ واالي او را با این عبارت فردوسی. دهدآوازه معنا میم و نیکرفته خوشناهمو روياستتشکیل یافته) آوازه،نام(سروه 

: خالصه کرده است

کاووسِ کیز افراسیاب و زیپنسب از دو کس دارد آن نیک 

ي جوهره،دختر افراسیاب بوده است و به این ترتیب،)فرنگیس(فرَیه نپسر کیکاووس و مادرش ویسپ،رش سیاوشدپکه چرا

. دو خاندان شاهیِ ایرانی و تورانی در او گرد آمده است

درش به پ،وقتی مادرش فرنگیس او را باردار بود. اساطیري غنی وجود دارد،در مورد دوران کودکی وي

خواست جنینِ دشمن ایرانی خویش را نیز از افراسیاب که می،به روایت فردوسی. دربزرگش کشته شدپبه دست ناجوانمردي

زحمت او را از این کار منصرف یران ویسه توانست بهپاما ،دختر خویش را هم داشترساندن به آسیبابتدا قصد ،میان ببرد

یران احتماال پایگاه پ،در این هنگام. رستاري کردپن بانویی گرامی ي خود برد و او را همچوس فرنگیس را به خانهپ،کند

،رسیدشدنِ کیخسرو فراوقتی زمان زاده. 155اندهلوي زادگاه کیخسرو دانستهپچون این شهر را در متون ،سمرقند بوده است

:ولد کیخسرو مژده دادیران ظاهر شد و او را به تپسیاوش در شمایلی اهورایی با شمشیري و مشعلی در دست در رویاي 

ددهبه خواب اندرون مرغ و دام وشدهشبی قیرگون ماه پنهان

آفتابکه شمعی برافروختی زخوابچنان دید ساالر پیران به

نشستبه آواز گفتی نشایددستسیاوش بر شمع تیغی به

1553.
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کنز فرجام گیتی یکی یادکنکزین خواب نوشین سر آزاد

کیخسروستشب سور آزادهنوستوآیین و جشنیکه روز ن

156فشر خورشیدهشبجنبید گلخوشسپهبد بلرزید در خواب

ترسید یگر مییران که از سویی نگران خطرِ او براي تورانیان بود و از سوي دپ،شدسرِ فرنگیس زادهپوقتی 

ماجرا را با افراسیاب س پ،قدرت دانستيهاد از کانونکردنِ نوزاراه حل را در دور،زخمی وارد کندافراسیاب به وي چشم

بزرگ شود تا آیین و ،انانپها فرستاد و دستور داد تا در میان چورا به کوهستاندر میان گذاشت و با جلب موافقت او کیخسرو

. ي قدرت دور باشدهلوانی را نیاموزد و از دربار و شهر و دایرهپادشاهی و پرسم 

سودندارد غم و رنج و اندیشهبودبایستکنون بودنی هرچ

کوهبه نزد شبانان فرستش بهمداریدش اندرمیان گروه

مابدیشان سپرده ز بهر چیماکیبدان تا نداند که من خود

157ز کار گذشته نیایدش یادنژادنیاموزد از کس خرد گر

. هلوانی زورمند تبدیل گشتپشد و به نی کوتاه بالید و بزرگسرو در زماچون کیخ،ساز نبودچاره،اما این تدبیر

یران پس از چند سال او را به نزد پ،رستش بودپانی که سرپتفریح او جنگیدن با درندگان و ددان بود و به همین دلیل هم چو

:بازآورد و گفت

نجستبر شیر و جنگ پلنگاننخستهمی کرد نخچیر آهو

همانهمانست و نخچیر آهودمانکنون نزد او جنگ شیر

بیاویزدم پهلوان بلندبرگزندنباید که آید برو

158نهفتنماند نژاد و هنر درگفتچو بشنید پیران بخندید و

دانست سرنوشت خویش را دیده بود و می،یش از این در خوابپکه چرا،افراسیاب از فرجام کار وي نگران بود،با این وجود

: 159یران را فراخواند و نگرانی خود را با او در میان نهادپس افراسیاب پ. ي سیاوش او را خواهد کشتاز تخمهفرزندي

ایزدیستنشاید گذشتن که آنبدیستازو گر نوشته به من بر

شادزید شاد و ما نیز باشیمیادچو کار گذشته نیارد به

1562424-2430.
1572460-2463.
1582484-2487.
.2513-2507ش159
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بریدبایدبسان پدر سر بپدیدوگر هیچ خوي بد آرد

آموزگارترا خود نباید کسشهریاربدو گفت پیران که اي

نشانز کار گذشته چه داردبیهشانیکی کودکی خرد چون

بسیارهوشچه گفت آن خردمندمکوشتو خود این میندیش و بد را

مادرستاگر زاده را مهر بابرترستکه پروردگار از پدر

ناگزیر شد او را به دربار بفرستد ،کوشید خیال افراسیاب را نسبت به کیخسرو آسوده کندان که مییرپ،به این ترتیب

:چنین اندرزش داد،کردن اویش از روانهپاما ،بودنش تصمیم بگیردي خطرناكا ببیند و در مورد درجهدربزرگش او رپتا 

بیگانگیمگردان زبان جز بهدیوانگیمرو پیش او جز به

بگذردیک امروز بر تو مگرخردگونه به گردگرد ایچم

میانببستش کیانی کمر برکیاننهادش کالهبه سر بر

مغزنشست آن گو پاكبرو برنغزگام زن خواستيیکی باره

160پرآبجهانی برو دیده کردهافراسیاببیامد به درگاه

:رسش قرار دادپاش را مورد افراسیاب نوه

جهانچه آگاه داري ز کارجوانرسید کاي نورسیدهبپ

همیزمین را چه گونه سپرديهمیبر گوسفندان چه گردي

نیستمرا خود کمان و پر تیرنیستچنین داد پاسخ که نخچیر

روزگارز نیک و بد و گردشآموزگاربپرسید بازش ز

یزچنگبدرد دل مردم تپلنگبدو گفت جایی که باشد

خوابز ایوان واز شهر وز خورد وبابسه دیگر بپرسیدش از مام و

زیرنیارد سگ کارزاري بهشیرچنین داد پاسخ که درنده

رويسوي پهلوان سپه کرداويبخندید خسرو ز گفتار

پايز سر پرسمش پاسخ آرد زبجايبدو گفت کاین دل ندارد

جوينه زینسان بود مردم کینهازوينیاید همانا بد و نیک

1602524-2528.
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161پرهیزگاربه دست یکی مردسپاررو این را به خوبی به مادر

،کیخسرو از خطر رست و همراه مادرش در شهر سیاوشگرد زندگی کرد تا زمانی که کیکاووس،به این ترتیب. 2

ان ایرانیان از وجود کیخسرو آگاه نبودند و بنابراین همه در این می. سیدرنِ برگزیدن جانشینی براي وي فراسالخورده شد و زما

سیاوش بر او ،اما ناگهان گودرز خوابی دید و در آن،کیکاووس به جاي او بر تخت بنشیندسر مهتر پانتظار داشتند فریبرز 

وردن کیخسرو به توران سرش گیو را براي بازآپگودرز پس،زمین را بر او آشکار کردسرش در تورانپظاهر شد و رازِ زیستنِ 

س پ،اش را در سیاوشگرد یافتشدهتا آنکه گمنتیجه در توران گشت و سختی بسیار کشیدسال بیفتگیو به مدت ه. فرستاد

کس جز که به هیچدرش سیاوش را تصاحب کردپکیخسرو اسب ،یش گرفت و در راهپبه همراه او و فرنگیس راه ایران را در 

. هاي نامدار در شاهنامه استاین اسب بهزاد نام داشت  و یکی از معدود اسب. دادواري نمیي فر سیاوش سدارنده

چند بار ،شان جلوگیري کنندکوشیدند از گریختنسیاب را که میاهیان افراپس،گیو. گریز آغاز شدوتعقیب،س از آنپ

.شدندنفره براي گرفتن ایشان گسیل 300اي دسته،نخست. دادبه تنهایی شکست

راچو نستیهن و گرد پوالدراز گردان گزین کرد کلباد

کارزاربرفتند تازان برانسواربفرمود تا ترك سیصد

نهفتفرنگیس را خاك بایدگفتسر گیو بر نیزه سازید

162رابداختر پی او بر و بومببندید کیخسرو شوم را

. اهی به تعقیبشان شتافتپیران به همراه سپ،وقتی تازه از رودي عبور کرده بودند،گاهآن. اما گیو به تنهایی بر ایشان چیره شد

نیوز ساالر لشکر همی جستگیوچو رعد بهاران بغرید

دیوزادبدو گفت کاي بد رگدادچو بشنید پیرانش دشنام

آمديدالور به پیش سپاهآمديچو تنها بدین رزمگاه

بودبرت را کفن چنگ شاهینبودژوپینکنون خوردنت نوك

هزارچو مور اندر آید به گردشسواراگر کوه آهن بود یک

ستورنه مورست پوشیده مرد ومورسر گرچه خردستشود خیره

خاكچو مردار گردد کشندش بهچاكکنند این زره بر تنش چاك

1612536-2545.
1623251-3254.
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زمانسرآیدکه چون بر گوزنی دمانیکی داستان زد هژبر

163بگذردبیاید دمان پیش منبشمردزمانه برو دم همی

او سوگند خورده بود که . راکنده کردپتنه اهیانش را یکپیران را اسیر کرد و سپاما گیو با سادگی کمند انداخت و 

مادرش را فراموش نکرده هساالر تورانی در حق خودش وپهاي ساما کیخسرو که نیکی،خونش را بریزد،یران را دیدپوقتی 

و کمی از یران را سوراخ کند پیشنهاد کرد که گوش پکه سوگندش را نشکسته باشد به او گرفت و براي آنجلوي او را،بود

یران را بستند و او را بر اسب نشاندند و با این قول که تا پبعد هم دستان ؛اما آسیبی به او نرساند،خونش را بر زمین بریزد

یران چندان در پ. رهایش کردند،ي خودش دستانش را نخواهد گشود و بار دیگر تعقیبشان نخواهد کردسیدن به خانهیش از رپ

درستی به خرج داد که به همان ترتیب با دست بسته نزد افراسیاب رفت و او را از خطر کیخسرو آگاه کرد ،داشتن این قولنگه

.تا زنش گلشهر دستانش را بگشایداش رفتو بعد طبق قولی که داده بود به خانه

اما دیگر دیر شده بود و کیخسرو ،با سربازانش به تعقیب کیخسرو رفتخود ،افراسیاب وقتی از ماجرا خبردار شد

ي گذراندن مسافران از آنجا را بر اما کشتیرانی که وظیفه،رسیدند که مرز ایران و توران بودو گیو و فرنگیس به رود جیحون 

: طلب کردگیورا از - !یا کیخسروفرنگیسزره، اسب،-دستمزدي گزاف ،شتعهده دا

شاهکه آب روان را چه چاکر چهخواهچنین گفت با گیو پس باج

164درودفرستاد باید به کشتیرودهمی گر گذر بایدت ز آب

:در آب تاخته کیخسرو و فرنگیس به همرازد و اسب خود را نهیب،تابیدنمیاما گیو که گستاخی قایقران را بر

سرنگهبان کشتی شد آسیمهگذرچو از رود کردند هر سه

گرفتکزین برتر اندیشه نتوانشگفتبه یاران چنین گفت کاینت

برگستوانور و اسپ وسه جوشنروانبهاران و جیحون و آب

165نشمردخردمندش از مردمانبگذردبدین ژرف دریا چنین

ریده است و دیگر در درون خاك پافراسیاب با رسیدن به رود و شنیدن سخن کشتیران دریافت که مرغ از قفس 

. ایران او را دنبال نکرد

فر . هلوانان ایرانی روبرو شدپدربزرگش و پکیخسرو به دربار کیکاووس رسید و با استقبال گرم ،به این ترتیب. 3

اما فریبرز نیز در این ،ي خود برگزیدندادشاه تازهپه ایرانیان به سرعت او را به عنوان کیانی در کیخسرو چندان آشکار بود ک

1633332-3340.
1643450-3452.
1653484-3487.
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گودرز و توس که بر سر تعیین جانشینی شاه با . بود،هساالر ایرانیپس،شان توسترینهواداران خود را داشت که مهم،میان

. ذیردپانجام - رو-آزمونی دشوار آن تدبیر هم آن بود که . کردنددر نهایت با تدبیر کیکاووس آشتی،درگیر شده بودند،هم

ایگاه راهزنان یا پاوژدسچار نامیده  شده و ،دژ بهمن و در بندهش،اي استوار در آذربایجان وجود داشت که در شاهنامهقلعه

.آن بود که این دژ را بگشایند،آزمونِ ور. رفترستان به شمار میپدیو

،شد گشودن این دژکنند و قرارین دژ را فتحهلوانان هوادارشان ماموریت یافتند تا اپراه فریبرز و کیخسرو به هم

اما دري براي ورود به آن نیافتند و ،فریبرز و توس مدتی گرد دژ گشتند. تخت باشدوي دارابودن فر کیانی و تصاحب تاجنشانه

که دیوار قلعه را با روشی چرا،عادي برخوردار بودیی غیرکیخسرو از نیرواما،ترتیب به شکست خویش اعتراف کردندبه این 

:جادویی گشود

ببستبپوشید درع و میان رابرنشستچو نزدیک دژ شد همی

یکی نامه فرمود با آفرینزیناي خواست بر پشتنویسنده

خسروييچنان چون بود نامهز عنبر نوشتند بر پهلوي

جهانجوي کیخسرو نامداردگارکريکه این نامه از بنده

دستبه یزدان زد از هر بدي پاكکه از بند آهرمن بد بجست

ده و رهنمايخداوند نیکیخدايکه اویست جاوید برتر

خداوند فر و خداوند زورهورخداوند بهرام و کیوان و

تن پیل و چنگال شیر ژیانمرا داد اورند و فر کیان

مراستدر گاو تا برج ماهیمراستاسر به شاهیجهانی سر

دشمنستآفرین را به دلجهانآهرمنستگر این دژ بر و بوم

خاكسراسر به گرز اندر آرم بهپاكبه فر و به فرمان یزدان

سپاهمرا خود به جادو نبایددستگاهو گر جادوان راست این

شاهنشهیاینست پیمانکه تهیبه فرمان یزدان کند این

بستهمان نامه را بر سر نیزهدستیکی نیزه بگرفت خسرو به

نخواستبه گیتی بجز فر یزدانراستبسان درفشی برآورد

رفتبه نزدیک آن بر شده بارهتفتبفرمود تا گیو با نیزه

بلندببر سوي دیوار حصنپندمنديبدو گفت کاین نامه
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ممانبگردان عنان تیز و لختیبخوانو نام یزدانبنه نامه

پرستپر از آفرین جان یزداندستبشد گیو نیزه گرفته به

به نام جهانجوي خسرونژادبرنهادچو نامه به دیوار دژ

کردي تیزرو بادپس آن چرمهکردز دادار نیکی دهش یاد

بردمیدو خاك دژخروش آمد ناپدیدي نامورشد آن نامه

تراكي دژ برآمدازان بارهپاكهمانگه به فرمان یزدان

کوهسارخروش آمد از دشت و زبهارتو گفتی که رعدست وقت

166سپاهچه از باره دژ چه گردسیاهجهان گشت چون روي زنگی

آنجا را تسخیر ،ریخت و ایرانیانآن فروآمیزِ کیخسرو بري معجزهشدنِ نوشتهدیوار دژ با کوبیده،به این ترتیب

:س از آنپ. کردند

سیاهیکی گنبدي تا به ابرجایگاهبفرمود خسرو بدان

بلندهايبه گرد اندرش طاقکمنددرازي و پهناي او ده

آذرگشسپبرآورد و بنهاداسپتازيز بیرون دو نیمی تگ

بخردانن و همشناساستارهموبداننشستند گرد اندرش

167رنگبوي وکه آتشکده گشت بادرنگدران شارستان کرد چندان

که نامه را بر فراز آن نوشته -نام خود را از اسبِ نرِ کیخسرو است کهپي آذرگشنسنهادن آتشکدهو این داستانِ بنا

شده در آن زین او نوشته شد و فره زندانیریافت که متن جادویی بن اسب از آنجا در این نبرد اهمیتای. 168گرفته است- بود

.169تیرگیِ ناشی از جادوي کیخسرو را زدود،شدن بر یال وي آرام گرفت و به این ترتیبس از رهاپدژ نیز 

چون برافروختن آتش بهرام در سمرقند نیز به او نسبت داده ،تنها دستاورد دینی کیخسرو نبود،شدهي یادآتشکده

گذار نهادهایی دینی مانند آتشکده دیندار است و بنیانشاهی مقدس و،شود که کیخسروآشکار می،رتیببه این ت. 170شده است

تازه در عصر زرتشت باب شد که دو ،رستیپکه زرتشت و رسم مزداچرا،گون استاین تا حدودي ناسازه. دانسته شده است

.3720-3693شاهنا166
1673734-3737.
168) () (.
169.
1703.
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کار داریم که مناسک مربوط به یشازرتشتی سروپز اعصار ادشاهی مقدس اپاحتماال در اینجا ما با . زیستس از او میپنسل 

. اش در فراروایت زرتشتی از تاریخ گیتی ادغام شده استاسطوره،آتش را احیا کرده و بعد از ظهور زرتشت

یشوازش رفتند و پتوس و فریبرز به . تخت کیانی را به دست آوردوسادگی تاجبه،س از گشودن دژ بهمنپکیخسرو 

کرد که مهر افراسیاب را از دل با کیکاووس عهدپي آذرگشنسکیخسرو در کنار آتشکده. را متعلق به او دانستندفر کیانی 

:آنگاه. بستانددلبراند و کین سیاوش را از

دستگرفت آن زمان دست خسرو بهنشستچو کاووس بر تخت زرین

یشپز گنجور تاج کیان خواستخویشبیاورد و بنشاند بر جاي

171عاجبه کرسی شد از نامور تختتاجببوسید و بنهاد بر سرش

. ایان رسیدپهلوانی میان ایران و توران به پدوران سلطنت کیخسرو آغاز شد که در آن نبردهاي عصر ،به این ترتیب

،شده استداستان کیخسرو بر اساس چارچوب زرتشتیِ رایج در دوران فردوسی روایت ،چند در شاهنامههر. 4

،یشتدر آبان. بردیپیوندش با خدایان کهن آریایی پهلوان و پ-هایی از قدمت زیاد این شاهتوان به رگهاما در خود اوستا می

100،او طبق معمول. کندزمین براي آناهیتا قربانی میکه براي دستیابی به حکومت ایرانخسرو یکی از شاهان بزرگی است

ي ي چیچست قربانی کرد و از آناهیتا خواست تا بر همهي دریاچهبار در کرانهاینهزار گوسفند را10گاو و 1000اسب و 

-ست خواستههمچنین دو خواست دیگر داشت که در فهر. ها چیره شودنپها و کرریان و کويپدیوها و مردمان و جادوان و 

. یشت یگانه استشده در آبانهاي سایر شاهانِ فهرست

آورانش یش سایرین بتازد و خودش و رزمپیشاپاش در نبردها همواره ي جنگیاو آن بود که گردونههايدرخواست

ادشاهی رزمجو پشود که کیخسرو ها آشکار میاز این خواست. 172نیفتند،شتابندهرگز به دام دشمنانی که سواره به نبردشان می

ي دارندهاستوار«و »هاي ایرانیهلوان سرزمینپ«لقبِ ،آورده شدههر جا که نام خسرو ،در کل اوستا. و جنگاور بوده است

دهد و در هلوان معنا میپاست که دالور و »اَرشَن«،نخستین لقب در زبان اوستایی. 173برایش شایسته دانسته شده است»کشور

. باقی مانده است،و آرش) وانانهلپشاه (خشایارشا ،)هلوانپ-شاه(کیارش ،)وشپهلوان سیاهپ(هایی مانند سیاوش ترکیب نام

دهد و معنایی محدودتر از گیتی و ي کشور معنا میکنندهاست که متحدکننده یا استوار»کرِمههن«ستایی دومین لقب در او

سرزمین ادشاه هفتپ،مانند کیکاووس،این بدان معناست که کیخسرو با وجود عظمتی که دارد. گانه داردهاي هفتسرزمین

. استنبوده

1713762-3764.
17213 ،49 -50.
17313 ،49 ،7 ،4143.
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خواست تا به ي چیچست قربانی کرد و از او در کرانهپها را براي درواسکیخسرو همچنین شماري مشابه از رمه

. 174سیاوش به قتل برساند،درشپیابد و او را به کین افراسیاب تورانی دست

اشاره شده ،نشستبر فرش زرین میید بر بالش زرین و پیشت به قربانی شخصی به نام اَوروسار بزرگ که در جنگل سدر رام

در واقع لقبی است به معناي رهبر نیرومند که به ،نام این شخص. ستار بود تا از چنگ خسرو برهداخوایزد بادکه از است 

کیخسرو که گویا در . سودي نبرد،قربانی که با برسم انجام شده بوداز این ادشاه تورانپدر هر حال . افراسیاب اشاره دارد

شد مورد توجه او قرار گرفت و در نهایت بر او چیره،را ستوده بودواي،ي خودبه نوبه،هاي افتاده از این بخشِ اوستاشبخ

. 175افکندو او را در جنگل ایرانیان بر

اش بیشتر با شاهانی مانند ، ارت را نیز در اوستا ستوده و کردار دینیپو آناهیتا و درواسوايگذشته از ،کیخسرو

.پرستانی مانند اسفندیار و گشتاسپشید و فریدون و کیکاووس همانند است تا یکتاجم

ادشاهی مشروع و از نظر دینی مقدس پدر این نکته تردیدي وجود ندارد که او ،یوند کیخسرو با ایزدان قدیمی ایرانیپبا وجود 

به او شده از کیکاووسفره جدا،که گذشتنو چناتبارها به فرهمندبودنِ او اشاره رفته اس،در متون کهن. بوده است

. دربزرگش از خطر و حفظ این فره موثر بودپیوست و روان وي نیز در رهاندن پدر

پیش از . شدي ایرانی حماسهوارد میدان ،ي نبردهاي منسوب به خون سیاوشکیخسرو در میانه،که گفتیمچنان

- رو هی روبپیاپهاي ها و شکستیروزيپند و با شتن نبرد را به دست دارهبري ای،رستم و توس و گودرز،ورود او به صحنه

شود مانده در اوستا معلوم میجااهاي بهپاساس ردبر. ردها شدت و قدرتی بیشتر یافتاین نب،ادشاه شدپوقتی کیخسرو . نددش

:شده استمیمیلانگیزش تکبینی شگفتاست و با قدرت روشنبوده رهبري او خردمندانه که 

یروزي، پاش را در اش را، برتريیروزي اهوراآفریدهپ،اش رایوستهپهمخوبِ بهاز آن کیخسرو بود، نیروي) فرّي که(«

درنگ دشمنانش را، ذیرش را، شکست بیپنااش را، فرمان چیرگیناشدنیاش را، فرمانِ دگرگونفرمان خوب و رواشده

. »176...ها را،ي درمانها را، همهي بهروزياي را، همهپشهریاري درخشان را، زندگانیِ دیر...

- که او را به کیکاووس و جمشید و فریدون شبیه میاستبینیم که در اینجا به توانایی کیخسرو براي درمانگري اشاره شدهمی

. سازد

از بقایاي . کندیی نمیشتابد و در میدان نبرد هنرنمادر شاهنامه مانند کیکاووس خود به میدان نمی،با این وجود

آور بوده هلوان و رزمپتوان دریافت که در ابتداي کار چنین نبوده و او نیز شاهی می،اش وجود داردمتونی که در اوستا درباره

1745 ،21-23.
1758 ،31 -33.
17611 ،74 -76.
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. 177آوردمیا درپبا همان هم افراسیاب را از در نهایت و استکه صاحب گرزِ گاوسرِ فریدون دانسته شدهچندان،است

:این بند آمده است،ي بخشی از زمیادیشت که نقل کردیمدامههمچنین در ا

باز سواره هنگامی که دشمن تباهکارِ نیرنگ،شد و در درازناي آوردگاهن که کیخسرو بر دشمن نابکار چیرهبدان سا«

خواه مردانه کشته و کینسر خونخواه سیاوش دلیر که ناجوانپ،یروزپسرورِ ،کیخسرو. به نهانگاه گرفتار نیامد،جنگیدبا او می

».178کشیدار و برادرش گرسیوز را به بند دراغریرث دلیر که افراسیاب تباهک

هلوانانی پایان، پدر . ویران شوند،دو کشورهاي ایران و توران به جایی انجامید که نزدیک بود هرجنگ،در نهایت

رخ با ا در شاهنامه در قالب نبرد یازدهاین ماجر. درآویختنداه با هم رویارو شدند و براي تعیین سرنوشت جنگ با همپاز دو س

گودرز که ،شدند و در نهایتانی بر هماوردان تورانی خود چیرههلوانان ایرپتمام ،در این نبرد. زیبایی تمام بازنموده شده است

یران امان داده بود و گودرز پکیخسرو به چندهر؛شد و او را کشتچیره،اش بودیران که همتاي تورانیپهدار ایران بود بر پس

. شدده ندانست و آنقدر جنگید تا کشتهسندیپخواستن را هدار تورانی زنهارپاما س،رهیز از ریختن خونش فرمان داده بودپرا به 

.کار به تعقیب افراسیاب و گرسیوز کشید که قاتالن اصلی سیاوش بودند،در نهایت

اما برادرش گرسیوز را اسیر ،نهان شدپها رید و از چشمپاي ست بود به درون دریاچهدافراسیاب که جادوگري چیره

ي دریاچه آزار کردند تا افراسیاب با شنیدن صداي فریادش بیرون آمد و به دست مردي به نام هوم اسیر شد کردند و در کرانه

که بار دیگر در عصر تا آنایان یافتپیِ ایران و توران هلوانپنبردهاي ،س از مرگ افراسیابپ. و او را به فرمان کیخسرو کشتند

. هاي دینی در اساطیر ایرانی استي آغاز عصر جنگدر قالبی دینی از سر گرفته شود و این به منزلهپو گشتاسپارجاس

همچون خود این عصر به شکلی شکوهمند،هلوانی استپادشاهان عصر پآخرین نماد بزرگ ،کیخسرو که خود. 5

دهش قلمرو بزرگ خویش فراغت یافت و دا ودادن به کار وقتی از سامان،179سال سلطنت60س از پاو . از صحنه خارج شد

. ار کوه البرز شدپنج هفته با خویش خلوت کرد و بعد رهسپ،را به اوج رساند

ناگفته . دهده دست مینشینی را بي چلهترین نمونهخ اساطیري قدیمکردنِ کیخسرو از نظر تارینج هفته خلوتپ

رده بود و به گزارش نماند که کیخسرو کمی پیش از این عروج براي پدربزرگش کیکاووس نیز آیین سوگواري برگزار ک

. »روز سوگ نیا داشت شاه40«شاهنامه 

17715 ،9293..
17811 ،77.
.نهم179
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را به تختش وتاج،هلوانانی مانند زالپي طوالنی در میان مخالفت مراقبههفته پنجس از پکیخسرو در هر حال، 

هاي عروج ترین نمونهیکی از کهن،سفر کیخسرو به کوه. ار کوهستان شدپبخشید و خود رهسپسرداري نامدار به نام لهراس

،وقتی کیخسرو تصمیم خویش براي رفتن به کوه را به درباریانش اعالم کرد. عرفانی به آسمان و معراج در اساطیر ایرانی است

کیخسرو به نزدیکی وقتی . فریبرز، توس و گستهم،بیژن،گیو،گودرز،زال،که عبارتند از رستمهلوان با او همراه شدند پهشت 

- از اینجا به بعد را میکهچرا،و از همراهانش خواست تا برگردنداي سر و تن خود را شستدر چشمه،ه رسیدوي کقله

. تنهایی طی نمایدبایست به

. ماندندراه شاه باقیاما توس و گستهم و فریبرز و گیو و بیژن هم،بازگشتندگودرز و زال و رستم،هلوانانپاز میان 

و کوالك شدیدي که همه جا در برف،هلوانانی که بازنگشته بودندپدید شد و پس از شستشو در چشمه از نظرها ناپکیخسرو 

شدت رخ بهس از نبرد یازدهپی بود که گستهم کس،در میان ایشان. ها گم شدندگرفتار آمدند و در میان برف،گرفترا فرا

او به عنوان آخرین درخواستش از دوستش بیژن خواست تا او را به نزد شاه ببرد تا قبل از مرگ . و رو به مرگ بودزخمی شده

شفاي او را از خداوند ،شدنش غمگین شده بوده از دالوري او شادمان و از زخمیکیخسرو ک. بار دیگر کیخسرو را ببیند

خداوند را شکر ،گستهم را سالم سوار بر اسب دید،وقتی کیخسرو،س از آنپ. گستهم شفا یافت،خواست و به این ترتیب

یوند برادري پایی است که از پیمان در دست بگیرند و این ردپگفت و گفت که بیژن و گستهم دست یکدیگر را به عالمت 

دوي این دالوران همراه با در نهایت هم هر. کندهلوان داللت میپکی این دو آیین مهري در شاهنامه باقی مانده است و به نزدی

. دید شدندپکیخسرو در کوهستان نا

این نکته که . سازداو را در میان تمام شاهان کیانی ممتاز می،ایان نامنتظره و آشکارا عرفانی براي کیخسروپاین 

ویژه از این نظر جالب است که در دین زرتشتی برخی به،شوندر کوه گم میو گیو به همراه او دهلوانان نامداري مانند توسپ

و به طور تلویحی کیخسرو -هلوانان را پروایت شاهنامه که . اندي جاویدانان دانسته شدهاز زمره-تر از همه توسمهم-ها از آن

روایتی ،داندشدنشان در زیر برف و بهمن میارزِ مدفوندر میان کوالك را همشدنِ ایشاندیدپکند و نامرده فرض می- را

ایانی پو به همین دلیل هم . از عناصر فراطبیعی زدوده شده است،عقالنی و سرراست است که به سبک مرسومِ فردوسی

.شودهایی محسوب میبراي چنین شخصیت»ناکافی«غیرمنتظره و 

در شاهنامه نخستین . نیروهاي فراطبیعی پیوند داردفره کیانی در کیخسرو، به روشنی با کردارهاي جادویی و. 6

هزاد اما این تنها ب،شوددادن به او پیشقدم میسواريدهد و برايتشخیص می-بهزاد-اسب پدرش راهاي فرهمندي او نشانه

یحون نیز به فرمان یا عناصر طبیعی دیگر مانند رود جکه گفتیم، دیوارهاي دژ بهمنبلکه چنان؛شودنیست که رامِ کیخسرو می

که در میان جانوران کیخسرو. یبگویی نیز برخوردار استو از توانایی غضمیر مردمان نیز بر او آشکارکهنانچ،آینداو در می
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هویت وي را و ،ناپذیربیند، به شکلی توضیحبار میوقتی گیو را براي نخستیناستدر جنگل و کوهستان پرورش یافته

:یابدمیماموریت او را در

بردمیدبخندید و شادان دلشبدیدچو کیخسرو از چشمه او را

نیستنیوبدین مرز خود زین نشاننیستبه دل گفت کاین گرد جز گیو

180شهریاربه ایران برد تا کندخواستارمرا کرد خواهد همی

رود و از آنچه که در ذهن یابد، به نزدش میثابت میکند و نگاه گیو را بر خویشتاز میوهمچنین وقتی سوار بر بهزاد تاخت

:دهددارد او را خبر می

سیاهگران کرد باز آن عنانشاهچو یک نیمه ببرید زان کوه

نیودل شاهچنین گفت بیدارگیوهمی بود تاپیش او رفت

روانکنم آشکارا به روشنپهلوانيکه شاید که اندیشه

رازشکارا بود بر توآسزد کسرفرازشهبدو گفت گیو اي 

میانبه موي اندر آیی ببینیکیانتو از ایزدي فر و برز

یادیکی بر دل اندیشه آمدتنژادبدو گفت زین اسپ فرخ

جوانکه اهریمن آمد بر اینپهلوانيچنین بود اندیشه

کرددل شاد من سخت ناشادکردکنون رفت و رنج مرا باد

181نیوهمی آفرین خواند بر شاهگیوز اسپ اندر آمد جهاندیده

-را بر باد خواهد دادي اهریمن است و سوارشکه اسبش گماشته-رو افکار او، و حتی گمان بد او بیند کیخسپس گیو که می

ین توانایی جادویی را از خود نشان کیخسرو در موارد دیگري نیز ا.ستایدشود و او را میاز اسب پیاده میاسترا خوانده

شد، جاي او را و با فرمان افراسیاب به چاهی افکنده آمداش آن است که وقتی بیژن با نیرنگ منیژه گرفتار یک نمونه.دهدمی

. رهاندد و با فرستادن رستم، او را از مرگ کرشناسایی 

. هایش از آن بدین پایه بهره نداشتتمام ماجراجوییي قوتی است که کیکاووس باتوانایی جادویی کیخسرو، نقطه

. کنددر کشمکش میان کیکاووس و افراسیاب، این طرف تورانی است که خردمند و خویشتندار است و سنجیده رفتار می

با -ددبندر نبرد با رستم به کار میاش گرفته تا ترفندهایی کهاز قدرت پیشگویی-هاي جادویی افراسیاب ن تواناییهمچنی

1803136-3138.
1813212-3220.
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کیخسرو از سویی اما ،فراوانش است، قابل مقایسه نیستهاي کیکاووس که متکی بر زورمندي و ارتش بزرگ و ثروت توانایی

دو را در خود گرد آورده نیروي هر،بنابراین. شودو از سوي دیگر وارث کیکاووس محسوب میي همین افراسیاب استنوه

. پذیردندن کین سیاوش و کشتن افراسیاب به دست او انجام میاز این روست که کارِ بزرگ ستا. است

هایی کیخسرو نقش،ترین کردارِ جنگی در عصر حماسی شاهنامه استکردن افراسیاب که بزرگگذشته از نابود. 7

هاي وایتدر ر. یوند خورده استپو به چارچوبی عرفانی دوران اسالمی نیز باقی ماندهدینی را نیز بر عهده دارد که در

کنند و قرار نهانی زندگی میپاینان هفت تن هستند که در شهرهایی . اندشدهجاویدان دانسته،هلوانانپشماري از ،زرتشتی

،یکی از این جاویدانان. است در آخر زمان به همراه شاگردانشان برخیزند و به سوشیانس در رهاندن مردمان یاري رسانند

سوشیانس در رهاندن خیزد و بهبرمی،ایان برسدپو وقتی زمان کرانمند به است رفته ه خواب فرورو است که به روایتی بکیخس

. رساندگیتی یاري می

اسالمی عنصري بوده که او را در میان اندیشمندان دوران ،یوندي که با امر قدسی داردپنقش آخرالزمانی کیخسرو و 

یامبري دانسته که کتابی به نام دمجانس نوشتهپاو را ،السیاحۀر کتاب حدائقالعابدین شیروانی دزین. نیز محبوب ساخته است

سهروردي هم که . یشدادي نیز نسبت داده شده استپبه هوشنگ »اندرزهاي بزرگمهر«و ناگفته نماند که این کتاب در 182است

بود که چارچوب نظري خویش را فتهذیرپچندان از کیخسرو تاثیر ،کردن حکمت مغانه بودی احیاپبا نبوغی درخشان در 

توانایی جذب ،س از فریدونپداند که نامد و او را کسی میمی»ملک دوم«راادشاه کیانیپنامید و این می»خسروانیحکمت«

. 183را داشت) فره(نور االهی 

ر آن هنگام که د. توان یافتکاري را در سرگذشت کیخسرو نیز میچند نامستقیم از گناهایی هرپرد،با این وجود

هساالري ایرانیان را بر عهده گرفت و براي دومین بار به سوي توران تاخت از گذرگاهی گذشت که پتوس از سوي کیخسرو س

بر آن حکمرانی ،برادر ناتنی کیخسرو و فرزند سیاوش،و فرود-یران ویسهپدختر -ي بلند بر آن مشرف بود و جریره اقلعه

با وضعی چنین دشوار و زیر فشار مراقبتی چنان -شت خودش هم بودپکه از - ب کیخسرو را ین نکته که افراسیاا. داشت

دهد که شاه نشان می،استاي گماشتهآزادانه به حکومت قلعه،یران بودهپفرود را که از نسل ،ي دیگرشرورده و نوهپسخت 

. ه استآگاهی داشت،یش بر هویت کسی که کین سیاوش را خواهد ستاندپتورانی از 

اما همچون ،داشتدر را گرامی میپي فرود با وجود آن که مهر ایرانیان را به دل داشت و یاد و خاطره،به هر حال

ي او با بهرام اکتفا نکرد و شدنِ وي بود به برخورد دوستانهکه خواستار تسلیمتوس. شدمرزبانی تورانی با ایرانیان رویارو 

1821348.
1831348.
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وقتی ،دست بودکرد و از آنجا که کمانگیري چیرهچنین نفرود، اما یونددپاه ایران بپبه سخواست که از دژ خارج شود و

شان سر کیکاووس از جملهپسر توس و پاي در آورد که داماد و پهلوانان ایرانی را از پچندین تن از ،ایرانیان به سمتش تاختند

،یشپیشاپچند کیخسرو هر. انه بناي سرکشی گذاشته بود را کشتنددر نتیجه ایرانیان به دژ هجوم بردند و فرود که جوان. بودند

. ایشان را از چنین برخوردي بر حذر داشته بود

بخت از او روي گرداند و تورانیان در ،اهیان ایرانپکشتن برادرِ بیگناه کیخسرو به دست س،یعنی؛»گناه«س از این پ

اه ایران در کوه هماون پکه هفتاد تن از خاندان گودرز در نبرد کشته شدند و سچندان،نبرد مهم بر ایرانیان چیره شدندچندین

ان و خاقان چین در این هنگام بار دیگر رستم به نجات ایرانیان شتافت و تورانیان را که با شاه کوش. به محاصره تن در داد

به دنبال عنصر گناه در شخصیت کیخسرو به همین ترتیب اگر بخواهیم . شکست داد و به هزیمت وا داشت،متحد شده بودند

.افراسیاب را نیز به این سیاهه افزود،و قتل پدربزرگش-برادرِ پدربزرگش-م، باید آزاردادن گرسیوز بگردی

:رسیمبندي میبه این جمع،اگر بخواهیم ساختار داستان زندگی کیخسرو را خالصه کنیم. 8

.شددرش زاده پشدنِ و همزمان با کشتهبودد سیاوش ي کیکاووس و افراسیاب و فرزننوه،کیخسرو

. فتیارورش پکیخسرو در کوهستان و در میان جانوران 

.شدهلوان تبدیل پکیخسرو به جوانی زورمند و 

.رستخطر از زد و به این ترتیب کیخسرو در آزمونِ افراسیاب خود را به حماقت 

.آوردیخسرو و فرنگیس را با خود به ایران و کرفتدرش به توران پگیو به دنبال رویاي 

.یافترا-بهزاد- درش پکیخسرو اسب 

.شتگذزد و بدون قایق از آب سرو به جیحون خکی

به پهلوي، دیوار دژ بهمن ايبا نوشتن نامهشد و یروز پکیخسرو در آزمون کیکاووس با نمایش قدرت جادویی خود 

.درکتاج کیانی را تصاحب ریخت و را فرو

. دانهرا بنیان پي آذرگشنسآتشکده،کیخسرو در محل دژ بهمن

.یروز شودپد تا بر دشمنانش رکقربانی پارت و درواس،واي،کیخسرو براي آناهیتا

.درکوهاي ایرانی را با درایت راهبري نیر،و به این ترتیببودبین غیبگو و روشن،کیخسرو

.شکست دادرا )ساراورو(افراسیاب ،یدپکیخسرو در جنگل س

.شدکه به دست توس کشته شتبرادري به نام فرود دا،کیخسرو

.دیبخشگستهمِ زخمی را به یاري یزدان شفا ،رخس از نبرد یازدهپکیخسرو 
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.تو افراسیاب را به کین سیاوش کشستشکنیروهاي تورانی را در هم ،کیخسرو

.اش چله نشستدر پایان دوران زمامداريروز سوگواري کرد و 40،براي کیکاووسکیخسرو 

.ردپسپتخت را به لهراسوتاج،کیخسرو

.شدهلوان به کوه اندر پکیخسرو به همراه هشت 

.ندددر کوالك گم ش،همراهانش که بازنگشتند. شددید پو ناشست اي سر و تن اي چشمهپکیخسرو در 

.د آخر زمان استنهانی جاویدان شده و در انتظار نبرپکیخسرو در شهري 

:توان به این ترتیب خالصه کردهاي اساطیري ایران را میارتباط کیخسرو با سایر شخصیت،به این ترتیب

:یوند داردپها نیز رو با این جمکیخس

ستاندن انتقام خون سیاوش و اغریرث است که به دست افراسیاب کشته ،محور نبردهاي کیخسرو: انتقام/خیانت

.اندشده

نابود کردن ،ي اوترین ویژگی دادگرانهاما مهم،به دادگري مشهور استکیخسرو مانند سایر شاهان کیانی: بیداد/داد

.افراسیاب و نیروهاي تورانی است که همچون نماد ستم در آن دوران نمود دارند

شده هاي تاسیساما مکان،دهنده استها شاهی بنیانگذار و نظمآتشکدهکیخسرو به خاطر تاسیس: آشوب/نظم

کردن دودمان او همچنین به دلیل نابود. یشینیانش تفاوت داردپهاي ها و کاخناهگاهپد و با شهرها و دارتوسط او خصلتی دینی 

.کننده و آشوبگر نیز هستشاهی منقرض،ضحاك و تسخیر دژ بهمن

کند که این دو قلمرو به در زمانی سلطنت میهاي ایران و توران است و کیخسرو نماد اوج کشمکش: توران/ایران

.اندذیر تبدیل شدهپنادو دشمن آشتی
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یکی از خردمندترین ،اش با عناصر رازورزانه و فنون جادوییبینی و آشناییکیخسرو به خاطر روشن: خرديبی/خرد

که در مورد چنان،شودی از آن میکردن این خرد یا تخطنهانپگهگاه ناچار به ،با این وجود. شاهان اساطیري ایران است

.شدنش در دربار افراسیاب یا عبورش از جیحون دیدیمآزموده

،او در برابر افراسیاب. برخورداري او از فره است،محور اقتدار کیخسرو مانند سایر شاهان اساطیري: فرهبی/فرهمند

یوند فره کیخسرو با فره کیکاووس پهنامه و اوستا بارها به در شا. کنددر برابر کیکاووس آن را ابراز میو نهانپفره خویش را 

.و سیاوش تاکید شده است

کسانی که سوداي ،در عین حال؛زنده خواهد ماند،ایان زمانپکیخسرو موجودي جاویدان است و تا : میرا/جاویدان

شدن را به بخت جاویدان-زرتشتیبه روایت - یا ،مرگ را در خواهند یافت- به روایت فردوسی-همراهی با او را دارند 

. دست خواهند آورد

کیخسرو همچون عاملی ،رسددر نبردهاي ایران و توران که در زمان کیخسرو به اوج خود می: شکست/یروزيپ

. کندیروزي سنگین میپي ترازوي ایرانیان را به سوي نماید که وزنهکننده میتعیین

هاي جادویی از آن رو با نیاکانش متفاوت است که او شنِ کیخسرو با تواناییارتباط رو: جادوي سیاه/یدپجادوي س

این . یروزي بر دشمنانش از به کار بردن جادو ابایی نداردپکردن دیوار دژها و یازد و براي نابوداه نیز دست میبه جادوي سی

. دربزرگش، افراسیاب باشدپشاید میراث  

- مانند سایر شاه،با این وجود. کندتر از سایر شاهان برقرار میرتباطی سستکیخسرو با این جم ا: درمان/بیماري

یابد و خودش براي او شفا میگستهمِ زخمی و رو به مرگ با کمک دعاي . هلوانان بزرگ از قدرت درمانگري برخوردار استپ

. زندی میگخود را به دیوان،ماندن از خطر افراسیابمصون

کند ي است که زندگی خود را در کوه و جنگل و در ارتباط با جانوران وحشی آغاز میکیخسرو مرد: شهر/طبیعت

. گرددمیبار دیگر به کوهستان باز،اي که در شهر داشتس از برآوردن وظیفهپو در نهایت 
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پگشتاسکی: مسخن شش

در ادبیات زرتشتی جایگاهی تاش با ظهور زرتشبه خاطر همزمانیاست که پگشتاسکی،سین شاه کیانیپوا. 1

. موضوع بحث و سخن بسیار بوده است،رارج دارد و به خاطر تصویر کامال متفاوتی که از او در شاهنامه بازنموده شدهپ

برادرِ نامداري به نام . بودپلهراسفرزند کیپ،ویشتاس،استرواج داشتهو اوستایی ارسی باستان پکه در یا چنانپ،گشتاس

،وزیر خردمندش. رداخته شده استپي ایرانی در شرح نبردهاي او براي دفاع از دین زرتشتی شت که نخستین حماسهزریر دا

فرزند این پهلوان زرتشتی است،اسفندیار دالور که نخستین جهان. رفتنام داشت و خویشاوند او نیز به شمار میپجاماس

.پهلوان بوده است-شاه

توان دریافت که ترین اشعار ایرانی میودهاي گاهانی است و با مرور این کهنمحور مرکزي سر،پگشتاسکی

،یعنی؛زرتشتخاص یروان پگروه او عضوي از ،در گاهان. 184شتگرمی او موفق به ترویج آیین خویش شده استپزرتشت به 

یروزي پاین گروه  به اقتدار وو نیروي»منش نیک«که با سرودهاي است و به او وعده داده شده 185است) مگَه(انجمن مغان

شود از گرزِ یشت ستوده میدر زمیادزمانی که چون ،استآور بودههلوان و رزمپاو آشکارا شاهی . 186دست خواهد یافت

ناه دین پهمچنین او را بازو و . استدر میانشن سخن پو پرستانی مانند ارجاسپقدرتش در چیرگی بر دیو،شسنگین

همان گرزي است که فریدون از آن براي ،در ضمن در همین بندها به این موضوع اشاره شده که گرزِ او. 187اندزرتشت نامیده

.کیخسرو به ارث رسیدرايکوبیدن سر ضحاك استفاده کرد و بعدها ب

ند که براي آناهیتا قربانی گزارداست پهلوانان ذکر شده -فهرستی از شاهیشت،هاي اوستا به نام آباندر یکی از بخش

ي نام ایشان، تنها یک استثنا وجود در میان سیاهه. و چیرگی بر دشمنان و به دست آوردن قدرت سیاسی را خواستار شدند

گزارد و در قربانی نمیشبرایلیو،کندآناهیتا را ستایش می،یشتتنها کسی است که در آباناو. استزرتشتدارد و آن هم 

ي او خواسته. که شاه یا سردار جنگی باشدبی آن،استست ستایندگان ناهید نامش آمدهتنها کسی است که در میان فهر،ضمن

زرتشت «. ادشاهی و قدرت را براي خود نخواست و تغییر رفتار در شاهی را آرزو کردپنیز ویژه و متفاوت با بقیه بود، چون 

18453 ،2.
18546 ،14.
18651 ،16.
1871314 ،84-94.
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همواره بر اساس پگشتاسرا نماز برد و از او خواست تا کیا و با اندیشه و گفتار و کردار نیک آناهیت،رخرد منترَهپتنها با زبانِ 

. 188و آناهیتا این خواسته را برآورده کرد،»بر مبناي دین او سخن بگوید و سازگار با دین او رفتار کند،دین او بیندیشد

و خواست تا همسرِ و از ا،با هوم و منثره نماز گزاردپي رود دایتیا براي درواسزرتشت در کرانه،به همین ترتیب

ي بلندآوازه شدنِ یروي کند و مایهپي زرتشتی نیز به همین ترتیب از گفتار و کردار و اندیشه- )آتوسا(هوتوسا -پگشتاس

چون در جایی دیگر هم به این نکته اشاره شده ،بوده استپبه ظاهر زنِ بانفوذ دربار گشتاس،این آتوسا.189انجمن وي شود

و براي وصال با وي خدا را نیایش استگرفتار بودهپیرومند نوذریان تعلق داشته و در بند عشق گشتاسکه او به خاندان ن

. 190کندمی

بدون رنج و سختی ،اما این کار،به آیین او گرویدپخواست زرتشت برآورده شد و گشتاس،چند در نهایتهر

س از پ،زرتشت براي نمایش قدرت خویش،مانده استبر اساس روایتی کهن که در متون عصر اسالمی باقی. ممکن نگشت

هرپگشتاس. خوانددرون آمد و شاه را به دین نو فرابه پاز آسمان به زمین فرود آمد و از بام کاخ گشتاس،ساله10اجی معر

فتارهاي زرتشت را خواند تا گان و روحانیون دربار خویش را فراذیرفت و موبدپاما آیین او را ن،در شگفت شداین کار از چند 

به راستی زرتشت ایمان ،بودپرهبر ایشان که جاماس،موبدان و آتربانان او با زرتشت گفتگو کردند و در نهایت. بسنجند

. 191آورد

توانست نظر موافق ملکه ،که شاه به وي بگرودیش از آنپمقیم شد و پزرتشت در دربار گشتاس،به این ترتیب

اسبِ سیاه ،س از آنپ. دنبه زندان افکندرا زرتشت ،با این وجود به دنبال سعایت یکی از درباریان. آتوسا را به خود جلب کند

اعالم کرد که ،خبره بودیزشکپزرتشت که . رفتایش در شکمش فروپدچار بیماري غریبی شد و دست و پمحبوب گشتاس

ي بهرام نامهدر زراتشت. یش را به دست آوردخوبار دیگر ارج و قرب،وقتی چنین کرد. حاضر است اسب را درمان کند

. آمدن زرتشت از بام کاخ در این هنگام ذکر شده استفرود،ژدوپ

. یشتی براي وي برگزار کردمراسم درون،را به دین خویش درآوردپکه گشتاسدر نهایت، زرتشت براي آن

ذیر و آگاهی بر پدانشِ فراگیر و خطانا،تن شدننعبارت بود از عمر جاویدان، روییاز او چهار خواسته داشت که پگشتاس

زا که بعدها منگ یا اي توهممراسم درون یشت را براي او برگزار کرد و از نوشابه،زرتشت. جایگاه خویش در دنیاي مینویی

جا آگاه شد و نآبه جهان مینویی رفت و به جایگاه خویش در پبه این ترتیب گشتاس. به او خوراند،ی نام گرفتپبنگ گشتاس

18825 ،104-106.
1896 ،25 -27.
1909 ،35 -37.
1911960 :399-400.
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ي دیگر شاه برخوردار نیز از سه خواستهپشوتن، اسفندیار و جاماسپ. روان بزرگان دین را دید و به آیین زرتشت گروید

. چیزدان گشتندتن و همهرویین،شدند و جاویدان

،استآور همراه بودهآشکار است که زرتشت با اجراي مراسمی شمنی که با مصرف مواد توهم،به این ترتیب

و به را به سفري مینویی بردهپروان گشتاس،درست به همان شکلی که بعدها مانی در مورد برادر شاهنشاه ساسانی عمل کرد

هاي دیگري در دست است که تالش البته ناگفته نماند که روایت. حقانیت دین خویش را اثبات کرده است،این ترتیب

دهد که زرتشت در آن شرکت کرد و قبول دهد و از برگزاري آزمون وري خبر میزرتشت در این مورد را دشوارتر جلوه می

همگان به ،اي نزداز آنجا که فلز گداخته به زرتشت صدمه. اش فلز گداخته بریزندش بر سینهاراستگوییکرد تا براي اثبات 

.192جایگاهی بلندمرتبه یافتپوي ایمان آوردند و در دربار گشتاسراستی

ي آیین او یامبر ایرانی و توسعهپیوندي که با این پنخستین شاه زرتشتی است و به دلیل ،پگشتاسن ترتیب به ای. 2

شاهی فرهمند هم بود و فره کیانی که افراسیاب در ،پگشتاس،گذشته از این رابطه با امر قدسی. شودنداشته میپمقدس ،دارد

بندي وجود دارد که گردآمدن فره هر سه طبقه در ،ردپدر ویس. 193آمدردر نهایت به تملک او د،ی آن بود و بدان نرسیدپ

سر پ10خواهد تا ي او از اهورامزدا میکردن برادر آنجا که زرتشت هنگام دعا. کندرا به ذهن متبادر میپشخصیت گشتاس

وري از گویا به معناي بهرهکه 194سه تا کشاورز و یکی همچون خود او باشد،سه تا موبد،نصیب وي نماید که سه تا ارتشتار

. و به اسفندیار اشاره دارداستطبقات هر سه فره 

اند که در زمان وجود ندارد و او را ولیعهدي تصویر کردهپاي به دوران جوانی و کودکی گشتاسدر اوستا اشاره

و زمانی که هنوز شاه پی گشتاسماجراهاي دوران جوان،اما در شاهنامه،شودادشاهی برگزیده میپدرش ازسوي او به پحیات 

هلوان وجود پ-هاي مردمی در مورد این شاهاي از روایتي آن است که مجموعهتاب روایت شده و این نشانهوبا آب،ده بودنش

در بود و چون دید پتخت وطلب بود که خود خواهان تاججوانی سرکش و جاه،پگشتاس،به روایت فردوسی. داشته است

در آنجا . خواست وي همدل نیست به حالت قهر دربار ایران را ترك کرد و رو به سوي سرزمین روم نهادبا اینپلهراس

هلوانان اژدها اوژن شاهنامه جایی براي پا در آورد و به این ترتیب در میان پي آزار و هراس مردم بود را از اژدهایی که مایه

اي بلند در درگاه رومیان م داشت نرد عشق باخت و هنگامی که به مرتبهس از آن با دختر شاه روم که کتایون ناپ. خود گشود

یر شده بود و در برابر خود فرزندي داشت که دالوري و پ،پدر این هنگام لهراس. رسیده بود به کشور خویش بازگشت

سنت فریدون و رد و ازپتخت را به وي سوس تاجپ،هاي دوردست به اثبات رسانده بودفرهمندي خویش را در سرزمین

1921960 :399-400.
1931213 ،82-86..
1945.
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سال دیگر بر 90ذیرفتن آیین وي نیز پس از پیش از ظهور زرتشت سلطنت کرد و پسال 30،پگشتاس. یروي کردپکیخسرو 

.195گاه و تخت باقی ماند

نظیر چند به دقت و با امانتی بیبه زرتشت را فردوسی از دقیقی وام گرفته است و هرپآوردن گشتاسداستان ایمان

دلیل این بخش را به اما احتماال بدان ،بیت وي رعایت کرده1000ی در رویا و حق مولف را در مورد ن دقیقماجراي دید

که در نوشتار دیگري و  چناندر مورد دین زرتشت سکوت کنداست که تمایل داشته نخورده باقی گذاشتههمین شکل دست

اش بدان نبوده است که تنها نشانگر سرخوردگی وي از آیین باستانی نديایبپنمایانگر تنفر وي از این دین یا این ،امنشان داده

. 196یامبر آن قایل بوده استپایران است و در عین حال احترامی که همچنان در مورد 

این . ذیرفت با دشمنی همسایگانش روبرو شدپبر تخت نشست و دین زرتشت را پگشتاسپس از آنکه 

ترین بزرگ. اندمورد اشاره واقع شده،کوچگردي بودند که در یادگار زریران و اوستا با نام خیوناننژاد قبایل ایرانی،همسایگان

یک را به دربار وي پبه دین کهن آریاییان، دو پکردنِ گشتاسشتپکه با شنیدن پشاهی بود به نام ارجاس،فرمانرواي خیونان

خواست و مدو پیک خیون که نا. تیبانیِ زرتشت دست برداردشپگردد و از از او خواست تا به آیین کهن بازفرستاد و

زمین خواهند تاخت و به ایرانچنین نکندپتهدید کردند که اگر گشتاسپدر ضمن از سوي ارجاس،جادو نام داشتندبیدرفش

با کرد که در میدان نبردآمیز یافته بود به ایشان وعدهیام خیونان را توهینپ،زریر که مانند برادرش. آن را غارت خواهند کرد

بسیج کرد و رو به ،اهی گرانپسپگشتاس،س از آنپ. روبرو خواهد شد و میدانی را براي رویارویی با ایشان تعیین کردهاآن

. سوي نبرد نهاد

گوسفندهزار کردن صد اسب و هزار گاو و دهاردویسور آناهیتا را با قربانی،یش از خودپبه سنت شاهان پگشتاس

،عبارت بود از چیرگی بر تَثریاونت بددین،در برابر این قربانی طلب کردپآنچه که گشتاس. ي آبِ فرَزدانَو ستوددر کرانه

ي رود دایتیا به نیز در کرانهپاو براي درواس. 197ها را برآورده کرددروند که ایزدبانو این خواستپرست و ارجاسپشَن دیوپ

هماي ،اشو دختران زندانیرستان دیگر چیره گرددپو برخی از دیوپاو نیز خواست تا بر ارجاسهمین شکل قربانی داد و از 

. 198و واریذکَنا را به خانمان خود بازگرداند

19529.
1961386.
19725 ،106-108.
1987 ،29 -33.
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ي یکَهو هومهپي رود دایتیا قربانی مشابهی را گزارد و خواستار شد تا بر ارجاسبرادرش زریر نیز در کرانه

ي که در کرانه- پبرادر ارجاس-اما به درخواست وندرِمینیش ،199ي او را نیز برآوردتا خواستهآناهی. یروز شودپخانه هشت

توجهی ،و زریر و کشتار ایرانیان را طلب کرده بودپو چیرگی بر گشتاسقربانی کرده،دریاي فراخکرت به همین ترتیب

. 200نکرد

خواست تا سرنوشت روز نخست نبرد را ،دانستیکه همه چیز را مپاز جاماسپگشتاس،گرفتن نبردیش از درپ

روز نبرد کشته خواهند تن در نخستین23،شاهسران و برادرانپلرز به شاه گفت که از میان وبا ترسپجاماس. یشگویی کندپ

شمگین و یشگویی خپکه از این پگشتاس. در آن میان خواهند بود،سرشپ،برادران شاه و فرشاورد،ادخسروپشد که زریر و 

زریر . خت بنشیندرخاش کرد و از تخت برخاست و بر زمین نشست و حاضر نشد بار دیگر بر تپپنگران شده بود به جاماس

ادخسرو و پآنگاه . نخاستبرپاما گشتاس،هزار از خیونان را نابود کند150گرفت که فرداي آن روز عهدهنزد او رفت و بر

برنخاست تا پاما باز گشتاس،هزار تن از خیونان را بر گردن گرفتند130و 140کشتن ،فرشاورد نزد وي رفتند و به ترتیب

برخاست و پآنگاه گشتاس. گرفت که تمام خیونان را از دم تیغ بگذراندعهدهیش رفت و برپش اسفندیار اتنسر رویینپکه آن

س از آن پ. دین جدید را رها نکند،کشته شوندبار دیگر بر تخت نشست و سوگند خورد که حتی اگر تمام خویشاوندانش هم

دي بسیار نبر،201قرار داشتدر دامغان امروزین ) قومس(ي کومش بیشه که به روایت بندهش در منطقهیدپدر جایی به نام س

و دین یروز شدند پایرانیان در آن ،اما در نهایت،دو سو انجامیدگرفت که به آسیب فراوان به هرمهم در میان دو گروه در

.زرتشت برقرار ماند

یسن که نوعی نوشتار بهمنشتی ارج نهاده شده که در متن زندچندان در دین زرت،از زرتشتپشتیبانی گشتاسپ. 3

رو هاي بزرگ روبیري با فاجعهپدر روزگار پگشتاس. 202دوران حکومت وي به عصر زرین تعبیر شده است،آخر زمانی است

اما با توجه به ،در متون اوستایی در این مورد مطلبی وجود ندارد. به دست رستم بودسرشپشدن و آن هم کشتهشد

و احتماال همچون ها بودهدانیم که چنین داستانی در ایرانِ عصر ساسانی بر سر زبانمی،هاي رایج در زمان ظهور اسالمروایت

آشوب ،پس از گشتاسپکه استه این نکته اشاره رفتهتنها ب،هلويپدر متون . خود رستم در عصر اشکانی ریشه داشته است

. اشاره رفته است،سر همايپ،بر جهان حاکم شد و از میان نوادگان وي تنها به حکومت بهمن

19926 ،112-114.
20027 ،116-118
20110.
2023 ،23.
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را شاهی پگشتاس،فردوسی. دانسته شده استپطلبی گشتاسشدنِ اسفندیار ناشی از جاهکشته،در شاهنامه

تخت به وردن تاجپگیري او و سمرتب چشم به راه کناره،اسفندیار،ست که فرزند تناورشتخت تصویر کرده اوي تاجدلبسته

،دهدس از نخستین نبرد ایرانیان و تورانیان که اسفندیار در آن دالوري بسیار به خرج میپپگشتاس،به همین دلیل. وي است

را به او،بیندافشاري او بر گرفتن مقام سلطنت را میپس از آن هم وقتیپکند و او را با سعایت یکی از سردارانش زندانی می

زدنِ داند و خواهانِ تنرا مرگبار میآمیز آنماموریتی که مادرش کتایون در گفتگویی التماس،یعنی؛کندنبرد با رستم گسیل می

شود که دورانی تاریخی آغاز مییابد و ایان میپهلوانی شاهنامه پعصر ،شدن اسفندیاربا کشتهدر هر حال. سرش از آن استپ

. شودکمابیش با تاریخ عصر هخامنشی منطبق می

بودن این واپسین شاه کیانی هایی در مورد گناهکاردهد که دست کم روایتبرداشت فردوسی از گشتاسپ نشان می

چون وقتی زرتشت براي ،ندداد نیز خویشتن را گناهکار میخو،خوانیم که گشتاسپدر متون پهلوي می. نیز وجود داشته است

هزار تن را به قتل تن و سهدوهزارتن،1000،گوید که در سه نبردکند، میدین خویش را به او عرضه می،بار نخست

و ه بکوشد گناهانش بخشیده خواهد شددهد که اگر به دین مزدا بپیوندد و در این رازرتشت جواب می. رسانده است

هزار تن را 6هزار تن و نی است چون در سه نبرد دیگر چهارهزار تن، پنجکه گناهانش نابخشودگویدگشتاسپ بار دیگر می

بنابراین . 203اند و گناهان وي بخشیده خواهد شدفرزندان گرگ بوده،شدگانگوید که کشتهزرتشت بار دیگر میوکشته است

. شدندرده میتوان در میان شاهانی قلمداد کرد که گناهکار شمگشتاسپ را نیز می

نهادن شهرها یا جادویی وجود دارد که با سنت بناشدن بنایی اي هم به ساختهبه گشتاسپ، اشارههاي منسوب در داستان

گور گشتاسپ در کوهی بلند قرار داشت و ،بنا بر روایات پهلوي. یابدپیوند می،پهلوانان-اي توسط شاههاي افسانهکاخ

بنابراین . کردگشت را گم میدزدید، راه بازشد و چیزي را از آن میر کسی واردش میختمانی جادویی بود که اگاس

بر احترام پیاده منصبی سواره از کنارش عبور کند و بناشد که اگر صاحبهمچنین گفته می. کردن از آن ناممکن بوددزدي

. 204تا پیش از پایان همان سال از منصب خود عزل خواهد شد،نشود

:توان به این ترتیب خالصه کردرا میپاي مهم گشتاسکرداره. 4

د با قهر از دربار یشناما چون جواب رد ،دیتخت را از او طلبوو تاجبودپفرزند دالور و سرکش لهراس،پگشتاس

.شدایران خارج 

.تکشاژدهاي مخوفی را ،در رومپگشتاس

20347.
204102 ،16.
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.درکواج ازد،دختر شاه روم،س از ماجراهایی با کتایونپپگشتاس

. شدبه سرداري بزرگ در روم تبدیل پگشتاس

.درکدرش دریافت پتخت را از ود و تاجیگردبه ایران بازپگشتاس

.فتذیرپدین زرتشت را ،هاي بسیارس از آزمونپپگشتاس

پیروزي بر او به درگاه آناهیتا و درواسپو براي رفتپبراي دفاع از دین زرتشت به جنگ ارجاسپگشتاس

.درکقربانی 

.پیش از نبرد بر کشتار خویشاوندانش در جنگ آگاه شدپگشتاس

.درکر شو دین زرتشتی را در جهان منتشدبر خیونان چیره ،با وجود تحمل تلفات زیادپگشتاس

.دافرستسرش اسفندیار را به نبرد رستم پ،پگشتاس

.درکاگذار و،سر اسفندیارپ،ادشاهی را به بهمنپپگشتاس،در نهایت

.یابدهاي دیگر ارتباط میبا شخصیتپگشتاس،به این شکل

:ها ارتباط داردبا این جمپگشتاس

بارها به کاربرد جادوي سیاه از سوي سرداران تورانی ،در جریان نبرد ایرانیان و تورانیان: جادوي سیاه/یدپجادوي س

به همان شکلی که جادوي سیاه در این داستان . در این مورد شهرت دارد-زریري کشنده- ه بیدرفش ژویو بهاشاره شده است

قرار ندارد و پید نیز در اختیار گشتاسپجادوي ساست،از شاه تورانی برگرفته شده و به یکی از سردارانش تحویل شده

گشتاسپ
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رت در برابر قد،تورانیاننیروي کشنده و مخرب جادوي سیاه ،بنابراین. شودي آن محسوب میزرتشت است که دارنده

.گیردي زرتشت قرار میکنندهتنتوامندسازنده و رویین

- در میان شاه،موقعیتی متناقض دارد،هاي گوناگون نسبت به این جماز این نظر که در روایتپگشتاس: بیداد/داد

کردن قیمت قربانید که با تمام قوا و به داناو را شاهی بسیار دادگر می،روایت اوستایی و رسمی زرتشتی. هلوانان یگانه استپ

ادشاهی آلوده با پاو را ،اما در روایت شاهنامه،شودها چیره میجنگد و بر آنمیگرسرانش با نیروهاي بیدادپبرادران و 

اد و دیالکتیک د،صورتبه هر. سازداسفندیار را آماج ستم خویش می،سرشپویژه بینیم که بهمیطلبی و حرص قدرت جاه

.جاري استپبیداد در سراسر داستان گشتاس

،بار ماهیت نبردبا این تفاوت که این،در اینجا نیز بار دیگر کشمکش ایرانیان و تورانیان را داریم: توران/ایران

.سازدها را میي مرکزي جنگجویی بابت خون ایرج و سیاوش نیست که جدالی دینی هستهکشی و انتقامکین

با این تفاوت که در ،گرددانتقام بازمی/خیلی زود به وضعیت قدیمیِ قتلماهیت نبردها،با این وجود: انتقام/قتل

کننده داشت و قربانیان با ناجوانمردي از وضعیتی تعیین،یشین که سیاوش و ایرج و اغریرث قربانیانش بودند خیانتپهاي قتل

،به این شکل. دهدها وضعیتی جوانمردانه دارد و در میدان نبرد رخ میقتل،به بعدپاما از زمان گشتاس،آمدنداي در میپ

اند و همچنین است بهمن که انتقام خون او را در میدان نبرد از دست داده،جوینداسفندیار و بستوري که انتقام زریر را می

.انجام شده است»انتقام/قتل«به سوي »انتقام/خیانت«از این رو چرخشی از .خواهددرش را از فرزندان رستم میپ

جایگاه آن از فره کیانی و اقتدار . کندنقش چندانی بازي نمی،اما در سیر وقایع،همچنان اهمیتی دارد: فرهبی/فرهمند

بحثی وجود ندارد و ،پرفتنِ فره گشتاسدستبه همین دلیل هم در مورد از. استشاهی به قلمروي دینی کوچ کرده 

هایی اما زرتشت است که باید آزمون،کندوتخت کفایت میات حق وي بر تاجاي در قلمرو روم براي اثبدههاي ساماجراجویی

. بودنِ خویش به انجام رساندهایی شگفت را در اثبات فرهمندزهشت سر بگذارد و معجپدشوار را براي اثبات حقانیت خود 

یش پتا ؛شودی مطرح میبار به عنوان امري عمومینبراي نخستپجمی است که در داستان گشتاس: دینبی/دیندار

رفتاري شایسته یا ،اند و نسبت به خدایاندین بودههلوانان منفردي سر و کار داریم که دیندار یا بیپتنها با شاهان و ،از این

دین هستند دمش دیندار یا بیقلمروهایی که مربه بعد با قبایل و اقوام و پاما از دوران گشتاس،اندگرفتهیش میپناشایست در 

.هارو هستیم و با کشمکش میان آنهروب

ارز است و وضعیتی طبقاتی یا درونزاد هم،صلح/نظم و آشوب با وضعیت جنگ،پدر داستان گشتاس: آشوب/نظم

.شودندارد و بیشتر به هجوم اقوام همسایه مربوط می
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رو هکننده روبن عنصري تعیینبار دیگر با این جم به عنوا،نیاني نبرد ایرانیان و توراطبعا در عرصه: شکست/پیروزي

.هستیم

این نیز ،شوتن از این موهبتپشدنِ مندشدن و بهرهبراي جاویدانپبا توجه به درخواست گشتاس: میرا/جاویدان

ر جایگاه خویش بکردنش به آگاهیاز زندگی جاویدان و بسندهپمحرومیت گشتاس. استپمضمونی مهم در داستان گشتاس

ي داستانی کهن باشد که گناهی شاید بازمانده- ایه با نامیرایی قابل مقایسه نیستپخواستی که از نظر -در جهان مینویی 

کرده است و شاید فردوسی بر اساس این روایت بوده که هم منسوب میپهمچون جمشید و کیکاووس را به گشتاس

. اهنامه به دست داده استتصویري چنین ناخوشایند را از او در ش

از این رو زند و هاي بسیار میدست به ماجراجویی،براي دستیابی به کتایونپگشتاس،در شاهنامه:گسست/وصلت

- اي به دشوارياشاره،ي اوستایی در نسخهاما ،یانا یا زال و رودابه شباهت داردهایی مانند راماوصالش با وي با الگوي داستان

. شودو آتوسا دیده نمیپگشتاسهاي ازدواج 
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هلوانانپ-شاهشکوه: سخن هفتم

در ساختاري نج شخصیت برجسته برآمدپکه از مرور سرگذشت این چنان،هلوانپ-عناصر داستانِ شاه. 1

- شاهباید داستان زندگی،تر سخن بگوییماگر بخواهیم به زبانی علمی. بست شده استوبه هم چفت،شونده و منظمتکرار

هایی جهش،هاي همخوان و مشابه صورتبندي شده و در طول تاریخاي از روایتهلوان را منشی بدانیم که در قالب ردهپ

تر از یافتن به درکی عمیقبراي دست. منتهی شده است،ایدارپمعنایی را از سر گذرانده و در نهایت به چند ساخت /نمادین

هاي عمومی نهفته در آن ي آن را تجزیه کنیم و مضمونایهپالزم است عناصر ،این منشهلوان و شناسایی ساختارپ-ماهیت شاه

.الگوي صورتبندي معانی غایی در این منش نیز روشن خواهد شد،به این ترتیب. مورد تحلیل قرار دهیم،تررا به شکلی عریان

که ت آننخس. دست خواهیم یافت،وهایی مشتركبه الگ،تن را با هم مقایسه کنیمنجپي این اگر بخواهیم زندگینامه

شان اندرپه شدند که دجمشید و فریدون بدان دلیل زا. هایی فراطبیعی همراه بوده استها و نشانهها با بشارتي آنزایش همه

،وزایش فریدون و کیخسر. اداشی بود بابت این خدمتپشدنشان و اصوال زادهمسئولیت کهانت هوم را بر عهده داشتند

رویایی بود که تولد ،اخیردر هر دو مورد.یشگویی شده بودپ-ضحاك و افراسیاب- نشان یش توسط شاه اهریمنیِ دوراپیشاپ

شده که دقیقا به همین دادهترتیب، مضمونِ آشناي زایشِ بشارتبه این . کرداش آشکار مینده را بر دشمن اصلیهلوان آیپ-شاه

. هلوانان وجود داردپ-ان شاهدر بطن داست،انجامدنِ نوزاد میدلیل هم به مخاطره براي قهرما

فریدون و کیخسرو در زمان کودکی توسط دشمنِ بزرگشان تهدید شدند و به ،نج شخصیت مورد نظر ماپاز میان 

ور از والد د،شدههاي یادتقریبا تمام شخصیت. همین دلیل هم به کوهستان فرستاده شدند تا از گزند حوادث در امان بمانند

اطالعات چندانی ،احتماال به دلیل قدمت زیاد داستان،انشاندرپو کیکاووس با در مورد ارتباط جمشید . رورده شدندپخویش 

ادشاه اهریمنی پدهند و همواره هم در خود را از دست میپ،یش از آن که زاده شوندپاما فریدون و کیخسرو ،در دست نیست

درش جدا پدر زمان نوجوانی به حالت قهر از که از چنین دشمنی محروم است، پگشتاس. رسانددر را به قتل میپاست که 

.شودمی

از . دهددر را در زمان کودکی نشان میپهلوان از خانواده و پ-ی عمومی وجود دارد که جدایی شاهچارچوب،در کل

هلوان و مادرش پ- یوند روشنی میان شاهپ،شوندیرورده مپنزد مادرشان که فریدون و کیخسرو دست کم در مورد ،سوي دیگر

هم بعید نیست ناشی از دستبرد زمانه پهایی در مورد دوران کودکی کیکاووس و جمشید و گشتاسغیاب روایت. وجود دارد

-بازنویسیدانیم که در دست کم این را می.هایی باشد که احتماال زمانی در این زمینه وجود داشته استو از میان رفتن روایت

رجوع شده و توالی شاهان به صورت بر تخت وهاي خانوادگی اولیه رفعبسیاري از تنش،هاي دیرآیندتري مانند شاهنامه
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یش از او با پي جمشید و برادرش تهمورث که که مثال رابطهچنان،در نقل شده استپسري به جاي پدردسرِ نشستنِ ساده و بی

- ومی به جاي اولی به تخت میسري تقلیل داده شده است که دپدر و پي ده بود به رابطهاهریمن جنگیده و او را شکست دا

کشد و احتماال شود و جمشید او را از تهیگاه وي بیرون میدر حالی که در اوستا تهمورث توسط اهریمن بلعیده می؛نشیند

کیقباد سادگی در قالب جانشینیبه،ووسبر تخت نشستن کیکا،به همین ترتیب. شودبه جاي او شاه میکار س از این پ

یش از پ- که در شاهنامه برادر کیکاووس دانسته شده-یوه پدانیم در روایت اوستایی کی اَدر حالی که می؛بازنموده شده است

.هایی داشته که به روزگار ما نرسیده استاو شهریار بوده و قاعدتا داستان

جمشید براي . متمدن وجود داردهاي طبیعی و قلمروهاي اسرارآمیزِ غیرهلوان و نیروپ-ارتباطی هم در میان شاه

ها ها و جنگلو فریدون و کیخسرو در کوهستانو در برابر برف و سرما مقاومت به خرج دادیمان به دوزخ رفتپآوردن 

ختند و کیکاووس در آویهاي روم با دشمنان خود دربیشهدر پهاي مازندران و گشتاسکیکاووس در جنگل. رورده شدندپ

هلوان و طبیعت پ-یوندي در میان شاهپبنابراین . کردن به قلمرو آسمان بود که فره خود را از دست دادطر تجاوزنهایت به خا

) کردنکردن، تجاوزبردن، فتحهجوم(یا منفی ) دادنناهپ،گرفتنناهپشدن، روردهپ(تواند از نوع مثبت وحشی وجود دارد که می

.باشد

رو هروب-و ارجاسبضحاك، دیوان مازندران، افراسیاباهریمن،- ا دشمنی سترگ هلوانان در زمان جوانی بپ-هشا

ي درگیري با این دشمنِ بزرگ یا گرفتن انگیزه. شوند و کشتن وي آغازگاه عروج ایشان به عنوان شخصیتی حماسی استمی

ی که قهرمانان اندشمن. که در مخاطره است) تهمورث، زرتشت(سی دادنِ کو یا نجاتاست) تهمورث، جمشید، سیاوش(انتقام 

در مورد فریدون و . مربوط بودندکرده در آننیروهاي وحشی و جانورانِ کمینو شدند با طبیعت داستان با ایشان درگیر می

این عنصرِ نبرد با نیروهاي بنابر. کردنداژدها بود و کیکاووس و جمشید با دیوها و اهریمنان مبارزه می،، این دشمنپگشتاس

. د نیز در ایشان مشترك استو آمیخته با نمادهاي جانوري دارلیدي که ماهیتی هیوالگونهپ

ترین آناهیتا بزرگ. کردندخدایان کهن آریایی قربانی ادا میهلوانان براي چیرگی بر این دشمن به درگاه پ-شاه

س از پ،تعجبدر کمال. یروزي در نبردها بوده استپي ظاهر بخشندهو بهشدهایزدبانویی است که در این میان به نامش اشاره 

یش از نبرد پبینیم که تقریبا توسط تمام شاهان را می- هاایان و رمهپایزد حامی چار-پدرواسنام،این ایزدبانوي بزرگ

شدنشان بر مبناي الگوي نان یا برساختهپهلوا- هاي شاهاین ردپایی باشد از دیرینگی داستانشاید . بزرگشان ستوده شده است

ارت نیز ایزد دیگري است که معموال برایش . کندپهلوان اشاره می-خاستگاه شاهبودنِجمشیدي که در هر دو حال به کوچگرد

ناه نخستین معنادار است و شاید به ماجراي گ،غیاب نام ایزدان بزرگی مانند اهورامزدا و میترا در این میان.شودقربانی ادا می

. ارتباطی داشته باشد،رداختپزودي بدان خواهیم که به
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به وصال دلدار گزینند و ز ماجراهاي زیادي همسر خود را برمیس اپدر نهایت ،هلوانانپ-بخش مهمی از شاه

اما در ،صر استدیو منحبرانگیز او با خواهرش و با مادهجمشید این موضوع به آمیزش مسئلهدر مورد؛یابندخویش دست می

س پسودابه را ،کیکاووس؛آوردن ارنواز و شهرناز با ضحاك جنگیددستفریدون براي به. تر استستمورد بقیه روایت سررا

. س ازماجراجویی در قلمرو روم با کتایون ازدواج کردپپآورد و گشتاسدستاز نبرد با شاه یمن به

شکلی از شوربختی را ،چندان سازگار از آب در نیامدند و در نهایت،ه بودندچند دشوار به دست آمدهر،همسران این شاهان

،ارنواز و شهرناز؛جمک در وداها موضوع کشمکشی اخالقی در اندرون جم است. براي شوهرانشان به ارمغان آوردند

هاي سودابه به مرگ سیاوش گريفتنه؛ناتنی بودند و یکدیگر را به قتل رساندند،فرزندانی به دنیا آوردند که از سوي مادر

ایبندي پیا ) در مورد اسفندیار(خواهیزایید که در نهایت به خاطر زیادهپگشتاسمنتهی شد و کتایون نیز فرزندانی را براي کی

. به دین زرتشتی کشته شدند

وادگی خانکش دروننیز در معرض شکلی از کشمتقریبا تمام این شاهان با فرزندانشان دچار مسئله بودند و بقیه

فریدون با ؛در خود را کشته بودپقبال او نیز ضحاك کشته شد که یتیور و به امر پبرادرش ایسجمشید به دست. قرار داشتند

کیکاووس با ؛سرش را به قتل رساندپشتیبانی کرد که دو پاي رو شد و از نوادههبرادرکشی فرزندانش روبدشمنی برادران و 

در این میان تنها کیخسرو . سرانشان را به کشتن دادندپ،نظري نسبت به اسفندیاربا تنگپو گشتاسیاوشبدگمانی نسبت به س

ظاهر در چارچوبی خانوادگی اش بهو آسمانیرد و شخصیت مقدساست که در مورد ارتباطش با زنان چیز زیادي وجود ندا

. تعریف نشده است

؛را ساختورجمکرد ،جمشید. گذاري کردندر بودند که مکانی ویژه را بنیانگمردانی سازنده و داد،تمام این شاهان

هایی دیگر و فریدون و جمشید آتشکدهپو گشتاسپي آذرگشنسکیخسرو آتشکده؛کاخ را در البرز بنیان نهادکیکاووس هفت

جایی که . معموال جادویی و دینی داشتندنهادن ساختمانی کننده در بنیاناین ترتیب تمام ایشان نقشی تعیینبه . دید آوردندپرا 

. کردها کمک مییافتن بیماريیران یا شفاپشدن گرد آمده بود و در نتیجه به جواننیرو و اقتداري زیاد در آنجا 

جمشید کسی بود که . ایی آشکار از خود به جا گذاشتندپشده در امر تقسیم اجتماعی نیز ردهلوانان یادپ- تمام شاه

) روم(و غربی ) توران(شرقی ) ایران(ي میانی هنهپتقسیم زمین به سه ،فریدون. ي آریایی کهن را تاسیس کردمعههاي جاطبقه

د و به را از هم تفکیک کر-اشهمسایه6خونیراس و -یا نخستین کسی بود که هفت سرزمینرا انجام داد و کیکاووس گو

هایش جاري بود کیخسرو که خونِ ایرانیان و تورانیان در رگ. ده شدبار شاه هفت سرزمین نامیهمین دلیل هم براي نخستین

یا (زرتشتی ي زرتشتی و غیرعهمجا،پي یگانه با هم متحد کرد و گشتاسبراي مدتی کوتاه فرزندان فریدون را در یک جامعه



113

مهمی بوده که توسط این مرزبندي جامعه و بازتعریف زیرواحدهاي آن نقش ،بنابراین. را از هم تفکیک نمود) رستپدیو

. شده استها برآورده میشخصیت

در . کردنِ عمري معموال طوالنی به گناهی دست یازیدند که فره را از ایشان دور کردريپس از سپهلوانان پ-شاه

احتی صرپ،در مورد فریدون و گشتاس. کردن از قوانین االهی بوده استغرور و تخطی،این گناه،مورد جمشید و کیکاووس

،در این میان. عامل اصلی شوربختی بوده است،رسد نوع تقسیم قدرت در میان خویش و فرزندان وجود ندارد و به نظر می

. دن فرود توسط ارتش وي را نادیده بگیریمشاگر که کشتهگناه استهلوانِ بیپ- تنها شاهخسروکی

ز جمشید که در نبرد جبه ،تندگرفود واگذار کردند و از قدرت کنارهتخت را با میل خوتاج،ایان عمرپهلوانان معموال در پ-شاه

ادشاهی را در زمان زندگی خویش به جانشینان خود واگذار پپکیکاووس، کیخسرو و گشتاس،فریدون،با ضحاك کشته شد

. نمودند

بشارت هنگام : رت است ازهلوانان عباپ-ي شاهعناصر مشترك در میان زندگینامه،بندي فشردهدر یک جمع،بنابراین

وانی، جنگ با دشمنی یوند با مادر در دوران کودکی و نوجپدر و پجدایی از ،تهدید دشمنی اهریمنی در زمان کودکی،زایش

رماجرا با همسر، کشمکش پارتباط مثبت یا منفی با طبیعت، وصالِ ،یروزي بر آن دشمنپکردن براي خدایان و بزرگ، قربانی

. تختوکردنِ تاجکاري و از دست دادن فره و واگذارمهم، گناهو شوربختی نهاییِ این وصال، ساختن بنایی خانوادگی درون

ي ت و ایدهبندي مشترکی در کار اساستخوانشود که این نکته روشن می،هلوانانپ-با مرور داستان زندگی شاه. 2

هایی گوناگون از یک منش نسخه،هاهلوانپ-شاه. سازدا میها ري مرکزي این روایتهسته،اساطیري/مثالی شخصیتی تاریخی

ي الگویی که در زندگینامه. ندنکساز را بیان میگناهکار و تاریخ،یروزمندپ،ادشاهی نیرومندپیگانه هستند که اقتدار و عظمت 

هاي تاریخی نیز تکرار شخصیتهمان الگویی است که دانسته یا نادانسته در زیر و بمِ زندگی ،شودهلوانان تکرار میپ-شاه

الزم است کمی بیشتر به ،تر شکافتن معناي این زندگینامهبراي عمیق. شده یا در افکار عامیانه به ایشان منسوب شده است

. ردازمپها بي این روایتبرخی از نمادهاي برسازنده

این . مخاطره در زمان کودکی استبشارت زایش و،شودهلوانان تکرار میپ-یکی از عناصري که در زندگی شاه

بیند لید میپرویایی که شاهی ،ي نیروهاي اهریمنیي چیرگی ظلمت و غلبهدر زمانه.تی بسیار کهن و بسیار رایج اسمضمون

شدن از این شاه بدکار با خبردار. اك کندپبخشی زاده شود و گیتی را از تیرگی شود که قرار است نجاتل تعبیر میبه این شک

اما ،از بین ببرندشوندیشگویی مربوط میپاند و به شدهوزادانی را که در زمان خاصی زادهدهد تا تمام ندستور می،یشگوییپ

س از بالیدن در محیطی وحشی و طبیعیپافتد و اش دور میبرد از خانه و خانوادهجان به در می،ناجیِ اساطیري،در این میان

. کندگردد و شاه بدکار را نابود مییمبراي ستاندن حق خویش باز



114

اش اطمینان توان در مورد خاستگاه اولیهکه نمیچندان،این عنصر در اساطیر فراوانی با بسامد زیاد تکرار شده است

- نسخهم در این سرزمین رواج داشته و .پاي مصري از این اسطوره در زمان قیام موسی در قرن یازدهم و دهم نسخه. داشت

. استمرسوم بوده م نیز .پزمین و یونان و میانرودانِ قرن ششم و هفتم مشابه در ایراناي 

این شود و احتماال روشنی و شفافیت تمام دیده مینند فریدون و کیخسرو این عنصر بههلوانانی ماپ-در شاه

انگیزش در این روایت و همگونی شگفتراکندگی زیاد پکه گفتم به دلیل چند چنانهر،دناین ماجرا بودهها سرمشق اشخصیت

اش باور داشته ي ایرانیاگر بخواهیم به ریشه. وامگیري شده باشد-احتماال مصر-بعید نیست از سرزمینی دیگر ،همه جا

- ترین شب سال و سردترین وقت رخ میي زایش مهر در غار است که در تاریکي احتمالی آن اسطورهیک سرچشمهباشیم، 

.دهد

مضمون اصلی آن . کندترین شرایط اشاره میي کودکی به تولد ناجی در سختي بشارت زایش و مخاطرهرهاسطو

زیر فشار . ي نجات وجود داردامکانِ ظهور روزنه،گردد و به این حقیقت که در دشوارترین شرایط و لحظات هممیبه امید باز

- هاي ناخوشایند تلقی میي رنج و سختی مردم در زماننمایندهادشاهان بدکرداري کهپنیروهاي سیاسی و به دنبال چیرگی 

در اوج اقتدار شاه هلوانی فرهمند تبلور یافته است کهپ-در اساطیر به صورت زایش شاهاین نجات از رنج و سختی،شدند

. آیدبدکار به دنیا می

تالش نمرود ،ردي که شرحشان گذشتگذشته از موا. توان بازیافتشده را در بسیاري از جاها میي یاداسطوره

کوشش فرعون براي کشتن موساي نوزاد و دستورِ هیرود براي کشتار نوزادان عبري براي ،براي از بین بردنِ ابراهیم نوزاد

اش دستورِ آستیاگ مادي براي کشتن نوه. هایی دینی از این اسطوره هستندنمونه،شدنِ عیساي ناصريیشگیري از زادهپ

تر از آن را به دست تر و تاریخیهایی زمینیدر یونان وامگیري شده است نیز نسخهپي اودیدر قالب اسطورهکوروش که

ارد که به خاطر وجود د-الئیوسِ تبسی- شاهی بدکار ،مادي-ارسیپي یونانی هم درست مانند روایت در اسطوره. دهدمی

ا به درختی آویزان پاین نوزاد را از . به جنگلی برده و در آنجا رها کنندسرش راپدهد تا دستور می،بینانهدیدن رویایی روشن

برد و بعدها ندانسته به در میسالم جان ،شهریارپرورند و به این ترتیب اودیپکنند و مییدا میپاما دهقانانی او را ،کنندمی

ا به درخت اشاره پشدنش از است و به آویزان»کردهورمايپ«در یونانی به معناي ،وسپاودی،نامِ او. رسانددرش را به قتل میپ

. کندمی

بخشیدن به نظم سیاسی جامعه نیز منشی کارآمد و مهم براي مشروعیت،که گفتیمچنان،هلوانپ-ي شاهاسطوره. 3

وفاداري ،سازدمیراند و نظم را مستولیکه آشوب را میو با نمایش اینکه هوادار نیروهاي نیک استبا ادعاي آنشاه. هست

آورد و از این رو هر شاهی که بر زمین حکمرانی کرده است و کوشیده تا در چارچوب ستمگران رعایاي خود را به دست می
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هاي مانند تمام شخصیت،هلوانانپ- شاه. یروي کندپهلوانان پ-تا از سرمشق شاهاست دیر یا زود ناچار شده ،اهریمنی نگنجد

ي افراد خاصی را شان آن است که خودانگارهایی از صورتبندي منِ آرمانی هستند و کارکرد اجتماعیالگوه،اساطیري دیگر

.اي از مردمان را مرکزدار کنندي ویژههاي طبقهسازماندهی و خواست

فت هلوانان تقلید کنند و شگپ- کوشیده باشند تا از کنش شاه،هیچ عجیب نیست که شاهانِ تاریخی ایران،از این رو

مانند تمام ،هلوانپ- منشِ شاه،در واقع. هلوانان ادغام شده استپ-تدریج در داستان شاهز بهنیست که کردارهاي بزرگ ایشان نی

ها و معناهایی غایی ي نمادها و سرنمونسیستمی دورگه است که بخشی از آن از سطح فرهنگی و الیه،هاي دیگريمنش

- از این روست که در زندگینامه. در رخدادهاي تاریخی و کردار مردم بزرگ ریشه داردگیرد و بخشی دیگر از آنسرچشمه می

ا به تاریخی ژوهشگران رپشباهتی که برخی از . توان یافتهلوان میپ-انگیزي با سرمشقِ شاهگاه شگفتهايشباهت،ي شاهان

.سوق داده است،هلوانانپ-دانستنِ برخی از شاه

هاي تاریخی در شخصیت. عنصري تاریخی نیست،وانان یا هر شخصیت اساطیري دیگرهلپ-شاه،از دید نگارنده

ها کردار خود ها و دیگرياي از روابط میان منکنند و در شبکهسطح اجتماعی حضور دارند و در آن الیه نقش خود را ایفا می

در حالی که . شودعی در همین الیه منتهی میهاي اجتماکنند و در نهایت هم کردارشان به تعیین سرنوشت سیستمرا تنظیم می

اي از نمادها و نشانگان و ود شبکهپهایی هستند که در تارومنش. عناصري در سطح فرهنگی هستند،هاي اساطیريشخصیت

کسانی که هاي تاریخی یا ها براي شخصیتاین منش،بنا به شرحی که دادیم. یابندو در آن زمینه معنا میاندتنیده شده،مفاهیم

کنند و از این مجرا بر سطح اجتماعی همچون سرمشقی غایی عمل می،گرفتنِ نقشی تاریخی را در سر دارندعهدهسوداي بر

در ،هاي تاریخیشخصیت،به همین ترتیب. خودشان عناصري در سطح اجتماعی نیستند،با این وجود. گذارندنیز تاثیر می

کردن ایفا. کشندي منشی قابل تکثیر برمیتبهي خود را به مرزندگینامه،بر جاي گذارندایی ماندگار از خود پصورتی که رد

یدا کند و به عنوان محملی براي پارزشی روایی ،ي یک شخصِ واقعیشود که زندگینامهباعث می،نقشی ماندگار در تاریخ

-منشی اساطیري در سطح فرهنگی بازتاب میرتشخصیتی تاریخی به صو،در این شرایط. کارآیی یابد،انتقال معانی فرهنگی

ها منش»جنسِ«ه خود آن کردارها یا آن شخص از کآنبیشودهاي موجود در این الیه جذب مییابد یا کردارهایش در منش

.باشند

،هاي اساطیريکشمکش قدیمیِ میان هواداران اوهمریسم که براي شخصیت،این بدان معناست که از دید من

از ،کننداند یا هواداران مکتب نمادگرایی و ساختارگرایی که هرنوع ارتباطی از این دست را انکار میقتی تاریخی قایلحقی

،هاي فرهنگیهاي تاریخی و منششخصیت. بنديِ معناها ناشی شده استمراتبی سوژه و سطحنِ خصلت سلسلهانگاشتنادیده

و قابل تحویل به یکدیگر یابندهایی متمایز و سطوحی گوناگون تجلی میاسدیدارهایی متمایز هستند که در مقیپاصوال 
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هستند و از این رو بر ارچهپمنِ یک،یعنی؛ مراتبی از واقعیتی یگانههمگی سطوحی سلسله،چند از نگاهی دیگرهر،نیستند

.که یکی باشندآنبی،گذارندیکدیگر اثر می

شاهان . هلوانان اساطیري و شاهان تاریخی به دست آوردپ-از ارتباط میان شاهتری عمیقکتوان درمی،بر این مبنا

شان در ماندنییادو کردارهاي بهزنندهلوان دامن میپ- هاي شاهکسانی هستند که به ظهور شکلی از روایت،تاریخی بزرگ

هلوان پ-ي شاهکه  خود اسطورهشود تنها در شرایطی ممکن می،این کار. شودها جذب و هضم میي رمزگانِ آنیکرهپ

- کردنِ شاهیداپو تحققتجسم،یافتناز جنسِ تبلورداد و ستد این دو. شاه تاریخی قرار گرفته باشدکردارسرمشقی براي

هلوان در پ-ي شاهکردنِ اسطورهو بازسازيکردنویرایش،کردنیرويپي هلوان در قالب شاه تاریخی است و همچنین از ردهپ

.کردارهاي شاه تاریخیرتوپ

یک دلیل آن است که در فهرست ما از همه . تر استاز همه روشنپموقعیت گشتاس،هلوانانپ-در میان شاه

پ،گشتاس. یوند خورده استپتردید حقیقت تاریخی داشته و دلیل دیگر آنکه با شخصیتی مانند زرتشت که بیجدیدتر است

خوارزم فرمان بلخ یا ي م بر منطقه.پایران شرقی بوده که در قرن یازدهم یا دوازدهم تردید یکی از شاهانِ کوچک قلمروبی

چند این بدان معنا هر،اندي کیانی در ادبیات زرتشتی تثبیت شدهاند که در قالب سلسلهکسانی بوده،نیاکان او. رانده استمی

.شان ارتباطی داشته باشدریخیهاي تابه راستی به شخصیت،هاي مربوط به ایشاننیست که روایت

بوده که به خاطر ستاندن پدران گشتاسپاو یکی از . کیخسرو نیز وضعیتی مشابه دارد،هلوانانپ-ان سایر شاهدر می

که تصویر عرفانی و قدسیِ او در قلمرو این،با این وجود. شهرت یافته است-افراسیاب-درش سیاوش از شاه خیونان پکینِ 

. جاي چون و چند بسیار دارد،ی در رخدادهایی تاریخی ریشه داشته باشداساطیر به راست

درش پکمبوجیه همان کسی بود که راه . شباهت دارد،فرزند کوروش بزرگ،ها با کمبوجیهکیکاووس از برخی جنبه

راتوري پدر قالب امهاي نویساي قلمرو میانی را بار توانست کل سرزمینو براي نخستینکوروش را با درایت ادامه داد

ر ادبیات یونانی همچون او همچنین د. بیراه نیسترپ،کشورین رو نامیدن او با لقبِ شاه هفتاز ا. ارچه سازدپیک،هخامنشی

تصویري که البته بیشتر متاثر از تبلیغات سیاسی آتنیان و باور فلسفی افالطون در ؛سر و مغرور بازنموده شده استشاهی خیره

. تدریجی جهان بوده است تا حقیقتی تاریخیمورد زوال

که چنان،در ضمن. هایی از خود به جاي گذاشته استبازتاب،همین تصویر نیز در میان ایرانیان،با این وجود

این داستان هرودوت که کمبوجیه از دختر فرعون مصر خواستگاري کرد و چون فریبکاري او و سر باز ،گویدراولینسون می

اش با سودابه شباهت هاي کاووس در هاماوران و رابطهسو لشکر کشید با ماجراجوییبه آن،گسیل عروس را دیدزدنش از 

. دارد
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شدنش توان با قتل سیاوش به خاطر راندهشدنِ بردیا به دست وي را میداد و کشتهتوان بسطاهت را کمی بیشتر هم میاین شب

- ري استوار شده که در همان زمان روایت هرودوت بیشتر بر مبناي اساطی،از دید منچند هر. شبیه دانست،از دربار ایران

،ي کمبوجیه به مصرکه حملهچرا،وسط او به کمبوجیه منسوب شده استوجود داشته و ت-احتماال در مورد خود کیکاووس

بربه احتمال زیاد و بردیا هم 205بوددرش تدوین شدهپي سیاست عمومی هخامنشیان براي فتح جهان بود که در روزگار ادامه

.بلکه بعدها توسط خود داریوش به قتل رسید،ادعاي داریوش به دست او کشته نشدخالف

کیخسرو .  ي کوروش بزرگ هخامنشی شباهت داردبه زندگینامهاستکه نولدکه نشان دادهچنان،روایت کیخسرو

او به خاطر . دارد) مادي،از تباري تورانی و در مورد کوروش(نژادایرانیاما،با دربار مستقرمادري بیگانه ،مانند کوروش

و به جنگل استاز دربار رانده شده) آستیاگ/افراسیاب(که شاهی ستمگر هم هست اش دربزرگ مادريپي یشگویانهپرویاي 

با این تفاوت که گیردبر او قرار میدربزرگشپگردد و مهر مییت در زمان نوجوانی به دربار بازاما در نها،شودفرستاده می

خطر ،کردن همین خصلتنهانپکند و کیخسرو با اش احترام آستیاگ را جلب میکوروش با نمایش دلیري و خوي شاهانه

دربزرگ مادري پبا ) در روایت اوستایی متاخر(دوي ایشان در نزدیکی اصفهان و فارس هر. نمایدافراسیاب را از خود دفع می

دوي ایشان به عدالت و خردمندي شهرت داشتند و دشمنان را از ایران هر. گردندیروز میپشوند و بر او رویارو میخویش 

در . شدندبرانگیز کشتهدوي ایشان به شکلی بحثدر ضمن هر. دید آوردندپزمین د و عصري زرین را در تاریخ ایرانراندن

.ها را مرور کردیمود دارد و در مورد کیخسرو هم که داستاننقیض بسیاري وجهاي ضدومورد مرگ کوروش روایت

- او فرزند خداي آذرخش . دیکی داردشَترَه نیز نزداستان مرگ کیخسرو از سوي دیگر با روایت هنديِ مرگ یوده

جنگاوري مانند ایندره هلوان نامدار آمده که چگونه با ایزدپمهابهاراتا داستان این در. رَستیهه بودپو زنی به نام - دهرمه

که چنان،ناگفته نماند که در اساطیر ایرانی. چیره شد،بردندعفریتی جادوگر فرمان می-که از شاهدیو 20همدست شد و بر

. رستم بیشترین شباهت را با ایندره دارد و او نیز همدست با کیخسرو در نبردش با تورانیان است،زودي بحث خواهم کردبه

به همراه گروهی از سرداران و سگش به هیمالیا رفت و در آنجا ،رشکوه و جاللپس از عمري حکومت پشتره یوده،در نهایت

چند خودش و سگش به بهشت رسیدند و در آنجا جاویدان هر؛جملگی مردند،گم شد و سردارانی که با او همراه شده بودند

.  شدند

هیچ دور نیست که .دکارا با داستان کیخسرو شباهت دارآش،نديي هشترهروایت تاریخی کوروش و داستان یوده

ناي روایت بر مب،نماید که داستانِ کوروشچند بیشتر چنین میهر. هایی میان این سه روایت وجود داشته باشدوامگیري

این را ،در هر صورت. هایی وجود داشته باشدستد و وامگیريو داستانِ ایرانی و هندي نیز دادوو میان دکیخسرو ساخته شده

2051383.
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در کودکی در جنگل رها کوروش تقریبا قطعی است که . دانیم که کوروش تاریخی با کوروشِ اساطیري تفاوت داشته استمی

. چرا وجود داردودربزرگش بوده باشد هم چونپ،و حتی در این مورد که شاه ماداستنشده

ها با قدري عام و نمادین هستند که امکان تطبیق آنبهقدري کهن وبهدر مورد جمشید و فریدون ها روایت

ي شدن جهان در میان سه فرزند فریدون و اسطورهبه شباهت داستانِ بخشسن کریستن. هایی بسیار وجود داردشخصیت

وامگیري شده به راستی از اقوام سکا ،و بعید نیست که این داستاناستی به روایت هرودوت اشاره کردهآفرینش اقوام سکای

تر باشد و در مورد جمشید هم که گفتیم اوژنی او باید کهنیدهاك و اژدهاژماجراي کشمکش فریدون و آ،در هر حال. باشد

یش از جدایی هندیان از ایرانیان پخورد و قدمتش به یوند میپهاي نخستین انسان در میان اقوام آریایی این داستان به روایت

. گرددمیم باز.پزدهم و چهاردهم یش از قرن سیپ،یعنی؛

که لقبِ ،جمشید. ها با گاو استي آنرابطهي قضیه،هلوانان وجود داردپ-یکی از عناصر مشترکی که در شاه. 4

فره خود را از دست داد و در ،کردنِ گاویم به گناه خوردن گوشت و قربانیکه گفتکشید، چنانرا با خود یدك می»مهرخوب«

فریدون از تبار دودمانی بود که همگی نام گاو را بر خود . را هم او کشف کرد)شاش گاو(گُمیز کنندگی اكپقدرت،ضمن

. اش بوده استتوتمِ قبیله،رورد و آشکارا گاوپرمایه او را پگاوِ ،در زمان کودکی. سر بودي گاوداشتند و سالح محبوبش گرزه

منان دش،ي گاوسري که از فریدون به ارث برده بودهمچون کیخسرو با گرزهکیکاووس نیز گناه کشتن گاو را مرتکب شد و

کند که معناي آن چیست؟رسش را ایجاد میپاین ،هاي گاو در تمام این روایتمایهشدن نقشتکرار. خویش را از میان برد

ی فریدون از ضحاك و دستاورد اصلی جویمرکزي کینهيهسته،گاو،شواهدي وجود دارد که بر مبناي آندر داستان فریدون، 

از او خواست خوردخوانیم که وقتی ضحاك از فریدون شکستاالمم چنین میدر تجارب. اش بوده استاو در پیکار دادگرانه

) جمشید(جدش یینري که در خانهگاوخواهیاما فریدون گفت که او را به خون،او را به انتقام خون جمشید نکشدتا 

را همچون تو: که سخن فریدون این بوداستطبري این داستان را به شکل دیگري آورده و گفته.206اهد کشتزیست خومی

از البته برداشت طبري آن است که این سخن را فریدون. 207خواهم کشتشد،قربانی می) جمشید(م نیایي گاوي که در خانه

دهد که با این وجود این دو روایت نشان می؛جمشید نبوده استکند که او همسنگ تا تاکید سرِ تحقیر ضحاك بر زبان آورد

نموده و به اشکال گوناگون تعبیري از غلبه بر ضحاك به مثابه کشتن گاو وجود داشته که در متون دوران اسالمی نامفهوم می

نی اولیه را که همان ش قرباکن،این را شاید بتوان به این شکل فهمید که گویی فریدون با غلبه بر ضحاك. شده استتفسیر می

. کرده استجمشید باشد تکرار می/گاوکشی مهر

206 ،1381 :61.
2071362 :154.
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از سویی گاو با . د داشته استیونپ،گاو در اساطیر کهن ایرانی با چند مفهومدانیم که در هر حال، این را می

هالل ماه و نیروهاي شبانه و شکل شاخ آن را نیز با .در ارتباط بوده استو کشاورزي زدن زمین و بنابراین باروري خاك شخم

بینیم که می،استیوند داشتهپي زنانه و نیروهاي مادینه نجا که ماه و شب با عادت ماهانهآاز . دانستندمربوط به ماه مربوط می

ه باي مرکزي است که بدنشمایهگاو نقش. اي از عالیمِ مربوط به باروري محاصره شده استنمادي است که در منظومه،گاو

.کننده و برومند استتغذیه،دادن و شکافتن زمیندلیل شیر

،ي اصلی اساطیر ایرانیکه فریدون در بدنهچنان،مانندگی گاو و زن اشاره رفته استدر برخی از متون باستانی به ه

س پفریدون ست که ااما در اوستا بندي وجود دارد که در آن گفته شده ،کندو دو دختر جمشید را آزاد میکشدضحاك را می

بیرونی هم همین روایت را نقل کرده . هستندضحاك زنان همان گاوها را رها کرد و مراد از گاوها در اینجا ،از کشتن ضحاك

ها دست یابد، اما وقتی شکست خورد، فریدون گذاشت فریدون به آنکه ضحاك گاوها را زندانی کرده بود و نمیاست و گفته 

.208بازگرداندشانگاوها را به خانه

اند و از سوي دیگر با شدهنمادگذاري می،زنان از سویی به دلیل ارتباطشان با زایندگی و شیر و ماه در قالب گاو

ش راز این رو صداي تندر در هنگام با؛زایندگی و باروري در ارتباط استویژه باران نیز بابه،که آبچرا،اندیوند داشتهپآب 

. 209انددانستهاند و باران را شیرِ ابر میکردهوي در گردون تشبیه میباران را به خروش گا

گاو از دیرباز نماد خداي ماه شاخ. گاو از راهی دیگر نیز به این مفاهیم مربوط است و آن هم نمادهاي شبانه است

به همین دلیل هم . شته استدایوندپماه و نیروهاي شبانه و زنانگی و بنابراین زایندگی دگردیسی شکل با شده و دانسته می

تعبیري که به مراسم مشهورِ. شده استتعبیر می) گاو(بر شب ) شیر(به چیرگی روز ،دردنماد میتراییِ شیري که گاوي را می

با ایزد مهر در درون غاري زاده شد و،رستانهپبر مبناي اساطیر مهر،دانیمکه میقربانی گاو توسط مهر اشاره دارد زیرا چنان

کردن گاو در آیین قربانی. دن او جانداران را آفریدکرقربانیگاو را کشت و با ،مهر. راهنمایی کالغی گاوِ نخستین را یافت

بخشیدن به سایر موجودات فداکردنِ جانِ موجودي مقدس براي جان،یعنی؛کردني قربانیاز سویی به کنشِ دیرینهمهري 

؛دهدرا نمایش میدي است که چیرگی نور بر ظلمت و روز بر شب و تابستان بر زمستان شود و از سوي دیگر نمامربوط می

ریشه با تولد عبريِ هم/ي سریانیکه نام خود را از واژهاین شب . دانستندزادروز مهر را هنگام شب یلدا میبه همین دلیل هم

تر تدریج طوالنیایست که از آن به بعد روزها بههدرازترین شبِ سال است و همان لحظ،دهدمعنا می»زایش«و گرفته است

چند بههر،ماهترین شبِ ديدادن زادروز مهر در تاریکقرار. شودگرما بر سرما چیره میشوند و بنابراین روز بر شب ومی

2081363 :346.
2091376 :237 -255.
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ا در خود نهفته آمیز و ظهور ناجی در ناف آشوب راما معناي عمیقِ زایشِ امر امیدبخش در شرایط تنش،استظاهر غریب 

. است

زمینه . شودتدریج عنصر روشنایی بر عنصر تاریکی چیره میو با آمدن او بهآیدشب به دنیا میترینمهر در تاریک

این همان . گرددي خورشید بر خاك و رویش گیاهان آغاز میشود و روند غلبهي طبیعت آماده میبراي ورود بهار به صحنه

شود و گونه زاده میهلوان در شرایطی ظلمانی و آشوبپ-چراکه همواره شاه،هلوان هم داریمپ- اهي شاست که در اسطوره

شدن بر دشمن مهر ناچار است براي چیره،در عین حال. برآمدن و بالیدنش با چیرگی تدریجی بر نیروهاي ظلمانی همراه است

د از اصل تعویق لذت و ضرورت دار که شایار ریشهعملی بسیار دیرینه و بسی. دست به انجام عمل قربانی بزند،خویش

. کردن چیزي براي دستیابی به چیزي دیگر مایه گرفته باشدفدا

شده و از نظر اقتصادي نیز گرانبهاترین داراییِ نماد زایندگی و نیرو محسوب می،گاو،ایرانیدر اساطیر کهن هندو

گرفته زشی جنگی داشته و بیشتر توسط ارتشتاران مورد استفاده قرار میکه گذشته از اسب که ارچنان،یک خانواده بوده است

،کردن گاو در آیین مهرقربانی،از این رو. انددادهنفوذ در شرایطی خاص انجام میگاو را تنها افرادي ثروتمند و باقربانی ،است

در قالب خونِ جانوري مقدس ،این بها. ت کندرداخپبایست براي چیرگی بر تاریکی که ایزد نور میاست نشانگر بهایی بوده 

. یافته استیوند داشته تبلور میپکه با زایندگی و خاك و مادینگی 

رستانه پمناسک مهري مرکزيهسته،تی نخستین چنین با شدت نکوهش شدهو متون زرتشهان که در گاگاوکشتن 

شی ایزدگونه بود که تنها توسط کاهنان رازآشنا و به تقلید ازکن،کشتن گاو،یش از ظهور زرتشتپتا . داده استرا تشکیل می

در حدي که در . ي تداوم حیات و روشنایی در گیتی بودکنندهدادنش تضمینانجامشد و درستخداي خورشید انجام می

!نه برعکس،ي کنش قربانی ایشان هستندآفریده،زنند که ایزدانوداها برهمنان الف می

بایست به شکلی دین کهن آریاییان را کنار بزند و این دین در بخش مهمی از می،شدنبراي فراگیرآیین زرتشت 

نشانگر آن است که ،رواج نمادهاي مهري در ساختمان دولتی سترگی مانند تخت جمشید. رستی بودپمهر،قبایل ایرانی

هنگامی که . ی ایرانیان چیره نشده بودهر معنایپهنوز بر س،سال700گذشت س از پدر عصر هخامنشی،گري زرتشتی

رستان را پاي جنگیدن با دیوبه روایت هرودوت برایش اسب قربانی کردند و خشایارشا که در کتیبه،کوروش بزرگ درگذشت

چیرگی شیر بر ي مهريِمایهنقش،داند با همان رواداري هخامنشی خویش بر دیوارهاي تخت جمشیداز دستاوردهاي خود می

آشکارا به مراسمی ،کردن گاو وجود داردیین زرتشتی در نکوهش قربانیهایی که در آبنابراین نشانه،ا ترسیم کردگاو ر

چند این هر؛به معناي رقابت این دو آیین باشدتواند د و کوتاهیِ معنادارِ زرتشت در اشاره به مهر نیز میاشاره داررستانهپمهر

آیین زرتشت را ،رست بودندپها قبال مهرمغانی که بسیاري از آن،درگذشت زرتشتس ازپرقابت چندان طوالنی نبود و
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در واقع ترکیبی از دو نو اوستاي هاي آموزهبه شکلی که ؛دست و دلِ باز به آن وارد کردندرستانه را باپذیرفتند و عناصر مهرپ

. ي گاهانی استرستانهپگري یکتارستی و زرتشتیپآیین مهر

،سند و نادرست نبودهپاش کرداري نادر حالت اولیه،روشن است که گاوکشیِ جمشید و کیکاووس،اصیلبا این تف

،س از ظهور زرتشتپاما ،یازیده استبایست بدان دست میمیبزرگی هلوانپ-که قاعدتا شاهکه به سادگی عملی آیینی بوده 

و به اهریمن نسبت قربانی گاو نیز عملی شیطانی دانسته - اش بودترین نمایندهکه گاو مهم-مراه با منعِ آزار جانوران نیک ه

به دست اهریمن -که در اساطیر مهري کارِ ایزد مهر است-شدنِ گاو نخستین کشته،که در اساطیر ایرانیچندان،داده شد

. کندمیذیرد و گاو نخستین یکی از موجوداتی است که نزد اهورامزدا از ستمِ اهریمن گالیه پانجام می

بنابراین یک تفسیر آن است که ، کرده استآمیز جلوه میملی گناهع،هلوانپ-وکشیِ شاهگا،در این چارچوب جدید

و چرخشی که به ارزیابی مجدد کردارهاي مشهور؛بی از چرخش دینی ایرانیان بدانیمهاي داستانی را بازتاگناه نخستینِ قهرمان

شدند که به زمانی هلوانان باستانی بدان دلیل گناهکار دانسته میپ-س شاهپ؛یده استها انجامکردن برخی از آننکوهش

. شدي دینِ نو گناه دانسته میگشت که در زمینهمیتري بازشان به چارچوب کهنیشازرتشتی تعلق داشتند و کردارهاي دینیپ

گذارد و اسخ باقی میپرسشی را بیپنان اما همچ،که از نظر ساختاري و تاریخی درست استاین تفسیر با وجود آن

شده هلوان منتهی میپ- شدنِ فره ایزدي از شاهکرده و به کندهایه مهم جلوه میپشده تا این آلود یادکه چرا کنش گناهم اینآن ه

عقوبتی سخت و دشوار بوده و شواهدي در دست است که ماجراي گناه نخستین و ،دادن فره ایزديدستاست؟ از

نماید که عنصر دیگري در چنین می. یش از ظهور زرتشت نیز در مورد جمشید وجود داشته استپومیت از فره حتی محر

. قالب گناه نخستین وجود داشته باشد که در قالب گناه گاوکشی صورتبندي شده است

. کننده استعنصري تعیین،هلوانانی که سرگذشتشان را مرور کردیم به استثناي کیخسروپ- گناه نخستین در میان شاه

شوربختی و شدن از فره وو با محرومیازدهلوان در اوجِ قدرت و اعتبار بدان دست میپ-عبارت است از کرداري که شاه،گناه

این روایت به داستان حضرت آدم شباهت دارد که در اوج محبوبیت و شادکامی در بهشت به . ردازدپناکامی بهاي آن را می

متنوع از هاییاگر اساطیر جهان باستان را مرور کنیم به نسخه. دست آلود و به عقوبت آن از بهشت رانده شدگناه نخستین 

. تواند بسیار روشنگر باشدخوریم که تحلیلشان میمیداستان گناه نخستین بر

،کاهن،شمالادا و بپدر داستان آدا. شودترین نسخه از داستان گناه نخستین به اساطیر سومري مربوط میکهن

هایش گیرد و بالاو را می،کندوقتی باد قایقش را واژگون می،تازِ باد ویرانگر خشمگین استوا که از تاختپهلوانی به نام آداپ

ا را پخداي بزرگ که جسارت آدا،آنو. آفریده بود- ائا-ها ا کاهنی بوده از شهري اریدو که او را خداي آبپاین آدا. شکندرا می

ا اندرز داد تا با لباس پائا به آدا. محاکمه شود،او را به کاخ خویش در آسمان فراخواند تا به خاطر این گناه،دانستمیسند پنا
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ممکن است از سوي او همچنین هشدار داد که؛شیمان نشان دهدپاست، خود را بابت کاري که کرده عزا به آسمان برود و 

ي او خطرناك ن غذاي سفرهاما خورد،از آنو روا بودجامه و روغن ذیرفتنپس پ،شوداپزخمی متوجه آداچشم،خداي آسمان

کردنش او خواستند با مسمومگین بودند و میا خشمپي آداخدایان از کرده،ي ائاگفتهبه . چراکه ممکن بود زهرآگین باشد،بود

. را به قتل برسانند

آن ،جا اشتباه کرداما یک،ت و خود را عزادار نمودو به دربار آنو رفند ائا رفتار کردپا درست مطابق پدر نهایت آدا

به او ،شیمان وي خوشش آمد و عالوه بر جامه و روغن براي تدهینپکه آنو بر خالف انتظار او از ظاهر عزادار و هم این

غذا را رد کرد و به این ترتیب ،سیده بودا که از هشدار ائا ترپاما آدا،شدغذایی بهشتی را تعارف کرد که با خوردنش نامیرا می

.بخت جاودانگی را از دست داد

ند از ابراز جسارتی اقتدارآمیز از سوي یک ااین عناصر عبارت. داردبرعناصر اصلی گناه نخستین را در،اپداستان آدا

رسد که در این داستان به میت این گناه فراآنگاه عقوب. استشود و بنابراین گناهانسان که به تخطی از قوانین آسمانی تعبیر می

ا پي آداهمراه است و کنش خطاکارانه-خواست آدمیان نامیرا شوندکه نمی- ي ائا آمیز یا فریبکارانهتباهیچیده با اندرزِ اشپشکلی 

.به هنگام رد غذاي بهشتی

به خاطر نداشتن فرزند انی بود که پچو-شاهنا اتا. داستان اتانا است،شودداستان دیگري که به گناه اولیه مربوط می

اي بود بیشهدر همسایگی او . کردقربانی می- خداي خورشید- تیابی به موهبت باروري نزد شمش آزرده بود و مرتب براي دس

ي مار نهکه روزي عقاب به البردند تا اینهم در صلح و آشتی به سر میمار و عقاب با . ندعقابی النه داشتوماري که در آن

با راهنمایی شَمش اتانا . هایش را شکستدر نتیجه مار کمین کرد و عقاب را گزید و بال. مار را خورداز اي دستبرد زد و بچه

. فرمانبر او شدشفا یافت و در نتیجه عقاب ؛رستاري کردپتا هشت ماه جان را یافت و او را عقاب نیمه) خداي خورشید(

شت عقاب بست و پصندوقی را به ،کندروید که او را صاحب فرزند میها میهی در آسماناتانا که شنیده بود گیا

اما عقاب بر خالف انتظار او در آسمان که قلمرو آنو بود و گیاه هم در ،ها برخاستدر آن نشست و به همراه عقاب به آسمان

رواز کند و از همان باال سرنگون شد و خودش پست درنگ نکرد و همچنان اوج گرفت تا جایی که دیگر نتوان،روییدآنجا می

. و اتانا در اثر سقوط جان باختند

دستیابی به . گیردروشنی عناصر اصلی گناه نخستین را در بر میبه،اي همگون با داستان کیکاووس استداستان اتانا که نسخه

در نهایت به عقوبت ،قلمرو خدایان همراه استروازي و تجاوز بهپو خواستی که رسیدن بدان با بلند) عقاب(بختی بزرگ 

هاي مربوط به گناه نخستین در بسیاري از جاهاي دیگر هم این ساختار عمومی داستان. شوددیدنِ قهرمان داستان منجر می
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اشاره گردد و در وداها هم بدان مییشازرتشتی بازپادعاي خدایی کردن جم که به عصري ،در اساطیر آریایی.شودتکرار می

. هلوان استپ-یوند گناه نخستین با شاهپاي کهنسال از نمونه،شده

این . 210شودوزیر خردمند سناخریب بابلی مربوط می، آشوري وجود دارد که به اخیکارروایت مشابهی در اساطیر

اما اخیکار به ،ددهمیاخیکار به اوشنر دانا شباهت دارد و سناخریب که شاهی تندخوست به خاطر خطایی دستور به اعدام او 

،گزارِ آشوریان بودون مصر که باجکه فرعشود تا آننهان میپاي رهد و در گوشهیاري زنش و با همدستی دژخیم از مرگ می

وقتی . براي او کاخی در آسمان بسازدخواهد تا اگر ادعاي سیادت بر مصر را داردکند و از سناخریب میادعاي استقالل می

بندد و کودکانی را هایی گرسنه را به صندوقی میگردد و عقابمیاخیکار به دربار او بر،ماندمیاین خواسته درشاه در انجام

بسازند و فرعون که کنند تا کاخ را فرستد و آنان از آن باال طلب آجر میها را در برابر فرعون به آسمان مینشاند و آندر آن می

. ماندگزارِ آشوریان باقی میاجهمچنان خر،ماندمیاز این کار در

و فرعونی که ادعاي خدایی داشت و در کشمکش با موسی کشته گذشته از ماجراي حضرت آدم ،در اساطیر عبري

هاي گوشتی را در برابر چهار کرکس گرسنه نهاد و صندوقی را به ارهپ،داستان نمرود را هم داریم که به همین ترتیب،شد

در صدد تجاوز به قلمرو ،نمرود نیز مانند کیکاووس و جمشید و سایر گناهکارانِ نخستین. برخاستایشان بست و به آسمان

این توهم را برایش ایجاد کرد که خداوند ،آلود به نزدش بازگشترتاب کرده بود که چون خونپخدایان بود و تیري به آسمان 

که نمرود براي رسیدن به آسمان چندین برج است روایت کرده بلعمی همین داستان را به این شکل . 211را با تیر کشته است

ي توراتیِ برج بابل است که در اثر و این در واقع همان اسطوره212را بر روي هم ساخت که به خواست خداوند ویران شد

. گرددگون میریختنش زبان آدمیان گونهشود و با فروین سرزمین ساخته میسرکشی شاه ا

ترین روایت به ماجراي ایکاروس مربوط ساده. توانیم بیابیمداستان را در اساطیر یونانی هم میچند نسخه از همین

ها را به آن،هایی براي خود ساخت و با مومبال،ي کرتدر دانایش دائدالوس براي گریختن از جزیرهپشود که به همراه می

هاي بالش ذوب شد و از آن باال به دریا سقوط کرد موم،ک شداما چون زیاد به خورشید نزدی،ریدپبازویش بست و به آسمان 

درشپاسب بالداربا شود که مربوط می،هلوانی بزرگ به نام بلروفونپولوکوس، فرزند مغرورِ پهیروایتی مشابه به . و کشته شد

. ا در افتاد و کشته شدپاما به ضرب آذرخش زئوس از ،به آسمان تاخت- گاسوسپ-

2101375.
2112829.
212.1 ،200 -204.
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ي خورشید گردونه،درشپهم به این ماجرا شباهت دارد که با وجود اندرز -خداي خورشید-رزند هلیوس ف،نداستان فایتو

اما زیاد به زمین ،رداختپتاز در آسمان وبرداشت و به تاخت،اش را داشته باشدکه آمادگییش از آنپي او و اجازهرا بی

. رخواست مردم با آذرخش به او حمله کرد و او را کشتدر نتیجه زئوس به د. نزدیک شد و کشتزارها را سوزاند

کردن از و تخطیطلبی زیاد قهرمان داستانروازي و جاهپمضمون اصلی عبارت است از بلند،هادر تمام این داستان

ي ستاره،بلیدر اساطیر با. عقوبتی که معموال در ارتباط با مرگ و یا محرومیت از نامیرایی است،قوانین آسمانی و در نهایت

ي هاي مختلف به هردو نامِ ستارهناهید را در تمدن. شده استآلود دانسته میروازيِ گناهپنماد این نوع بلند-ناهید- صبحگاهی 

کند و در بامداد هم به دلیل ایست که طلوع میاولین ستاره،چون در هنگام غروب،اندي صبحگاهی نامیدههی و ستارهشامگا

به - که همان ناهید باشد-بلی وجود دارد که در آن ایشتار شعري با. شوددید میپدیرتر از همه از چشم نا،زمیناش به نزدیکی

ایزد «آن شعر چنین آمده که در. کردنِ تخت خورشید سرزنش شده استروازي و تالش نافرجامش براي غصبپدلیل بلند

.»سید و تاج از سرش بسی باالتر بودراهایش به زمین نمیپاما ،طلب بر تخت خورشید نشستجاه

اما با نورِ ،کوشد تا قلمرو روز را تسخیر کنداي با نور و سوي کم مربوط است که میاین موضوع به تالش ستاره

رومتئوس نیز تکرار پدر داستان،این تالش براي آوردن نور یا روز در شرایطی نامناسب. شودشدید آفتاب از میدان به در می

ناگفته نماند که همین . با این تفاوت که در آنجا گناه اصلی عبارت است از دزدیدن آتش از آسمان و آوردنش به زمیندشومی

،زبانانر آنجا نیز شیطان به تعبیر التینکه دچرا،ب مقدس یهودیان نیز وارد شده استداستان بابلی است که در قالبی نو در کتا

.کندیشنهاد میپو خوردن از درخت خرد را به آدم نام دارد) ي نورآورنده(لوسیفر 

یش از پکسی ادعاي قدرتی بزرگ را دارد . مجازروازيِ غیرپگناه نخستین عبارت است از بلند،در تمام این اساطیر

با دخالت در نتیجه تالش وي براي دستیابی به این اقتدار ؛ی برخورداري از آن را داشته باشدي آسمانکه شایستگی یا اجازهآن

. انجامدنیروهاي آسمانی به شکست می

شدن آلوده. گناه نخستین آلوده بودندبه،هلوانانی که مورد وارسی ما قرار گرفتندپ- تمام شاهبه جز کیخسرو

ام نشینی تدریجی دین زرتشتی در برابر اسالم انجس از اسالم و به دنبال عقبپاحتماال تعمیمی بوده که ،به این گناهپگشتاس

که –دانیم که این روایت در مورد جمشید و کیکاووس بسیار کهن است و بر روایت عبري در مورد آدم اما می،ذیرفته استپ

ذهن این گمان را به ،هاي مختلففراگیريِ چشمگیر این اسطوره در تمدن. تقدم دارداستحتماال از میانرودان وامگیري شدها

هایی از آن به طور هاي گوناگون منتقل نشده و احتماال نسخهتنها از مجراي وامگیري به تمدنشده کند که داستان یادمتبادر می

که یکی از ،ي آریایی و سامیِ آندست کم در مورد دو نسخه. استهاي مختلف گیتی ابداع شدهمحلی و خودجوش در بخش

دانیم که می.گیردآدم را در بر می-اخیکار- اشود و دیگري خط اتانرا شامل میپگرشاس-کیکاووس-ي جمها زنجیرهآن
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- ماهیت داستان و ساختار روایی آن متفاوت است و ممکن است به طور مستقل تکامل یافته باشد و بعدها در جریان وامگیري

. ی تعدیل شده و با هم ترکیب شده باشدپیاپهایی 

یر و محبوب ساخته است؟اما چه چیز عامی در این داستان وجود دارد که آن را چنین فراگ

آنان موجوداتی هستند از . ترین موجودات به ایزدان هستندهلوانان نزدیکپ-شاه،هاي اساطیريدر میان شخصیت. 5

شوند و همچون نماینده یا رقیبِ ایزدانی که بر هایی انسانی دارند و با این وجود بر قلمرو زمین چیره میتبار انسان که ویژگی

در قلمروهاي وحشی و ؛هلوانان معموال از عمري بسیار دراز برخوردارندپ-شاه. شوندظاهر می،رانندن میها فرماآسمان

یرند و به گبر عهده میرا چیرگی بر اهریمن و نیروهاي ظلمت،یعنی؛ ي خدایاني ویژهو وظیفهکنندتاز میواهریمنی تاخت

بسیار به خدایان ،خویش و ارتباط خاصی که با ایزدان و اهریمنان دارندفهلوانان به دلیل قدرت شگرپ-شاه. رسانندانجام می

اند که یکی از نیاکانشان خدا بوده موجوداتی دورگه دانسته شده-مثل گیلگمش-ها در حدي که برخی از آن،شباهت دارند

. است

ي ایشان به نزدیکی مرتبه. نند داشتانسان هستند و سوداي برابري با خدایان را نتوا،هلوانانپ-شاه،با این وجود

ي ایزدان شدن و دستیابی به مرتبهاش آرزوي خداي مرکزيهی که هستهگنا؛ي گناه نخستین استي اسطورهیهدستما،خدایان

آشکارا به قلمرو آسمان ،ترین سیماها را دارندهلوانان هستند و خداگونهپ-هاترین شجمشید و کیکاووس که باشکوه. است

- به خاطر ارتباطی که با فرزندان خویش برقرار میپفریدون و گشتاس. کوشند تا به خداوند تبدیل شوندبرند و میم میهجو

،ي او با اسفندیارآشکار است که رابطهپ،در مورد گشتاس. شوندگناهکار دانسته می،کنندشان تحمیل میاینچه به آکنند و 

سرش را براي نبرد با پکه شاه خاستگاهی زرتشتی داشته هم به ایناز فردوسی که یش پهاي آمیز است و حتی در روایتتنش

- گناه،سري چنان دالور و شایستهپنماید که تعیین این ماموریت کشنده براي چنین می. اشاره شده است،کندرستم گسیل می

تعصب در دین زرتشتی است و در پ،سهاي زرتشتیِ هوادار گشتاي این کار در روایتچند انگیزههر،آمیز نموده باشد

شدن برادرش حتی در مورد کیخسرو هم کشته،از تعیین جانشینی تعبیر شده استشاهنامه به حرصِ قدرت و سر باز زدن

.توان در این چارچوب قرار دادفرود را می

برادر/سرپیا درپ/ با خداهلوان پ- ي شاهو در قالب رابطهخواهی ریشه دارددر حس زیادهگناه نخستین از این رو

آشکارا به عنوان گناه اصلی جمشید ،غرور. گناه نخستین در بیشتر موارد با حسِ غرور مربوط دانسته شده است. یابدنمود می

واهی و خودخغرور صفت شاهنامه هم پِي اوستا و شاهنامه قرار گرفته است و در مورد گشتاسو کیکاووس مورد اشاره

.تر استراکندهپها به غرور کمتر و در مورد فریدون اشارهو البته فته شده استبسیار به کار گر
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ارتکاب گناه ي خودانگاره وبینانهواقعبودنِ غیرفربه،یعنی؛یوندي وجود دارد میان حالت ذهنیِ غرورپ،بنابراین

در مورد فریدون و - ادنِ حقِ فرزند الب خودداري از دتواند در قاین تخطی می. مرزهاي آسمانینخستینِ تخطی از حدو

نمود یابد یا هجومِ مستقیم به آسمان و تالش براي غصبِ آشکارِ جایگاه خدایان در مورد شاهانِ قدرتمندتري مانند -پگشتاس

ن در اساطیر سومري و سامی نیز گناه نخستی. شودماهیت گناه نخستین آشکار می،بنابراین تا اینجاي کار،کیکاووسجمشید و 

هاي باد را بال،ا به خاطر غرورپآدا. شودشدن تعریف میو تالش براي خداگونهیوند با همین دو عنصرِ غرور پدقیقا در 

در ،عنصر غرور و درك نادرست داشتن از جایگاه خویش. ها کشته شدنداتانا و نمرود در تهاجم به حریم آسمانشکست و 

شنی در داستان آدم نیز وجود روري بهچنین عنص. خوردروشنی به چشم میون نیز بهو فایتبلروفان،ایکاروسفرعون، داستان 

:گوید کهها میحوا به آنوکردن آدممار براي وسوسه،که در روایت توراتچنان،دارد

Eritis secut Deum bonum et malum scientes.

».همچون خدایان خواهید شد) بخوریدي درخت خرد یعنی از میوه(اگر به دانش نیک و بد آگاه شوید «

نخستین متنی که به . اش با مفهوم شیطان استخوردنِ تدریجییوندپ،آنچه که در مورد گناه نخستین جالب است

ایزدي که مطلقا بد باشد و مرجع ،یعنی؛ابداعِ مفهوم اهریمن.استهان گا،ترین شکل از مفهوم شیطان اشاره کردهکهن

یش پتا .ست که باید به اسم زرتشت ثبت شودنوآوري مهمی در تاریخ ادیان ا،منفی و ظلمانی دانسته شودآفرینش تمام امور

شان با دادند و بسته به رابطهز کردارهاي نیک و بد را انجام میخدایان و ایزدانی بسیار وجود داشتند که ترکیبی ا،از زرتشت

. دید آورندپآدمیان ممکن بود خیر یا شر 

و نخستین 213کردرستش خداي یکتا را تبلیغ میپ،یش از زرتشتپرستی که پفرعون یکتا،خناتونِ مصريحتی آ

موسی که هاي آموزهدر . اشاره نکرده است»بد«به شیطان و خدایی ،ي راستین را در تاریخ ادیان آغاز کردرستانهپجنبش یکتا

اي به نسل این آیین را در میان یهودیانِ مصر تبلیغ کرد هم اشارهس از چند پیکی از کاهنانِ احتماال مصريِ آخناتون بود و 

موجوداتی ،اندذیري از ایران نوشته شدهپیش از عصر تبعید به بابل و تاثیرپدر متون کهن تورات که . 214شیطان وجود ندارد

ن همان ایزد عصیانگر و بدخو نقش منفی را بر عهده دارند و سخنی در این مورد که این جانورا،ملموس مانند مار و طاووس

.شوددیده نمی،هستند

با چیزي شبیه به گناه نخستین ،یعنی؛گناهکار نیست،اهریمن،هاتو هفتندر گاها،یعنی؛در آیین زرتشتی اولیه

ورامزدا که اهریمن در برابر اه. اش چنین استاهریمن به سادگی زیانکار و بدرفتار است از آن رو که خویشکاري. یوند نداردپ

2131377.
214 Assmann, 1998.
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ست و از این رو اشه را رعایت خرد اموجودي نادان و بی،آگاهی دارد-اشه/ارته-و خردمند است و به قانونِ گیتی دانا 

. شودرویارویی اهریمن و اهورامزدا به صورت کشمکش دو نیروي ضد هم تفسیر می،به این ترتیب. کندنمی

که مرتکب شده یامد اشتباه یا گناهی پلیدي او پ،ینیع؛استهایش بداهریمن به خاطر طبیعت خویش و ویژگی

،شناسی بودي هستیکردنِ کل دامنهکه اخالقیاشزرتشت با ابداعِ فلسفی بزرگ و معموال نادیده انگاشته شده. نیست،باشد

و نه کردارهاي -تی هس،در نگرش زرتشتی. ناگزیر شد تا خدایی بدکار همچون اهریمن را رویاروي اهورامزدا فرض کند

ي دیدارهاي طبیعی نیز به دو ردهپي اخالقی داشت و حتی جانداران و گیاهان و جنبه- ي آدمیان و ایزدانجسته و گریخته

ي خیر مطلق شد وجود ایزدي را که نمایندهتنها در چنین جهانی بود که می. شدندتقسیم می»بد اخالقی«و »خوبِ اخالقی«

ذیرفت و این همانا پي شر مطلق بایست ایزد دیگري را نیز به عنوان نمایندهت و به همراه او ناچار میدر نظر گرف،باشد

. اهریمن بود

دانستند و قدرت خداوند را ي خداي خوب میرا زاده یا آفریده-شیطان- هاي بعدي که خداي بد برداشت،در واقع

اي بود که در نگرش شدند و این مسئلهوضیحِ شر و جبر و اختیار درگیر میي منطقیِ تهمه با ناسازه،کردندنامحدود فرض می

. شدزرتشتی اولیه اصوال طرح نمیگرايتتر و طبیعساده

اهریمن به برادر دوقلوي ،در اساطیر زروانی. هلوانِ گناهکار جلوه کردپ-همچون نوعی شاه،خود،بعدها اهریمن

. درش زروان دریافت کردپتاج سلطنت جهان را براي مدتی محدود از ،آمدندنیار بهکه به خاطر زودتاهورامزدا تبدیل شد

گناهکار دانسته شده است و همچنین به دلیل کشتن کیومرث و گاو ،اهریمن به خاطر دروغگویی،در اساطیر زرتشتی متاخرتر

جودي بود که مشی و مشیانه را فریفت تا اهریمن همچنین مو. یکتاداد که نخستین انسان و نخستین جانور بر زمین بودند

صورتی از نخستین انسان را به گناه اولیه مبتال ،را بخورند و به این ترتیب-فرزندان خویشیا به روایتی - گوشت گوسفند 

. 215کرد

ر زی،ي داستان گناه آدم است و احتماال ورود داستان آدم به توراتشکل اولیه،مشیانهوي مشیاسطوره،در واقع

مشی و مشیانه آفریدگانِ اهورامزدا و فرزندان کیومرث . ذیرفته استپتاثیر این اسطوره و در عصر تبعید یهودیان در بابل انجام 

اندرز ،اما در نهایت،و به این خاطر عقوبت شدندبه گناه خوردن فرزندانشان آلودهو که توسط اهریمن فریفته بودند

. اهورامزدا بازگشتندذیرفتند و به سويپفرشتگان را 

س از درگذشت پدهد که چند قرن نشان می،اهریمن در اساطیر زرتشتی متاخرهاي منسوب بهمرور داستان

که در آفرینش ادشاه قلمرو ظلمت بودپ،اهریمن. ه استشدهلوانِ گناهکار بازنموده میپ-اهریمن همچون نوعی شاه،زرتشت

2159495.
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ادعاي ،او کسی بود که گاو نخستین را کشت. متا و هماورد اهورامزدا بر عهده داشتزیانکار و خرفسترها نقشی هتموجودا

. یچی کرد و به همین دلیل دروغ را آفرید و مرتکب گناه شدپخدایی داشت و از اشه سر

لق اما در هنگام خ،ي خداوند بوداي فروکاسته شد که آفریدهي فرشتهشیطان به مرتبه،تردر اساطیر سامی دیرگاه

بار دیگر تمام عناصر مربوط به ،اسالمیِ شیطان-مسیحی- به این ترتیب در داستان یهودي. مرتکبِ گناه بزرگ غرور شد،انسان

رواز و ناکامِ بابلی است به خاطر غرور پشده از همان ایشتارِ بلندکه شکلی نرینه و بازسازيشیطان. بینیمگناه نخستین را می

ها رانده و لعنت از آسمانارته است/ته از همان اشهیافشده و تشخصخداوند که تعبیري زمینییچی از دستورپخویش و سر

.  شد

هلوانان شباهت پ-تا حدودي به شاه،مدیون اوست-یعنی آفرینش شر-که بخشی از نظم جهان يفریبکار و گناهکارشیطانِ

شدند هلوانان همواره موجوداتی نیکوکار و مثبت فرض میپ-هچراکه شا،شوداخالقی مربوط نمیقلمروي به،این شباهت. دارد

شیطان و . شودشباهتی چشمگیر دیده می،در کردارهاي این دو،با این وجود. گرفتندو از این رو در برابر اهریمن قرار می

:از این نظرها با هم شباهت دارند،هلوانپ-شاه

.ندي خداوندي بزرگ و نیکوکار هستدو آفریدههر) الف

.انددو در ابتدا موجوداتی خوب و خدمتگزارانی وفادار بودههر) ب

.ا را از گلیم خود درازتر کردندپدستخوش غرور شدند و بر فرمان خداوند شوریدند و ،دو در نهایتهر) پ

. دو به گناه این عصیان لعنت شدندهر) ت

- ب با اساطیر سامیتدریج در ترکیآنگاه که به،ي بدينندهیعنی ایزد آفری-دو مفهومِ مستقلِ اهریمن ،به این ترتیب

عناصري از ،نما تبدیل شداي آدمانسان به دست آورد و به فرشتهخصلتی شبه-بلیِ مربوط به ایشتارهاي باویژه داستانبه

گفتن هاي اولیه در قالب دروغهدر نسخ،این گناه نخستین. گناه نخستین بود،ترینِ آنهلوان را وام گرفت که مهمپ-داستان شاه

تر به خود کم حالتی فروتنانهاما کم، شدبه اهریمن نسبت داده می-وانهلپ-هاي نادرست شاهیعنی همان کنش-او و کشتن گ

یچی از فرمان خداوند براي سجده پي سامی به سررستانهپي شیطان در اساطیر یکتاهمزمان با نزول مرتبه،گرفت و در نهایت

. برابر انسان فرو کاسته شددر 

همین رده از در. با نشتی همزمان در داستان نخستین انسان هم همراه بود،نشت گناه نخستین به داستان شیطان

حوا را براي ،آن است که آدم-که تازه به گناه نخستینِ عصیان آلوده شده-لید شیطان پنخستین کنشِ ،هاي سامیروایت

شود و آدم را نیز به گناه مرتکب گناه نخستین می،ایست که خودشیطان واسطه،به عبارت دیگر. کندمیعصیانی دیگر وسوسه 

یک انسان نخستینِ ،در ابتداي کار. تر این داستان را بازنمایاندي کهنریشهوتواند تا حدودي رگاین می. کندینخستین وادار م
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جمشید است /سن همان جمي کریستناین صورت اولیه به گفته. م بوده استهلوان هپ-ه وجود داشته که در عین حال شاهیگان

. مان قرار گرفت با او موافقماي که مورد تحلیلو من هم با توجه به بافت معانی

بخشیدن به دنیا و آفرینش موجودات و دي بود و به همین دلیل هم در نظمایزموجودي نیمه،این انسان نخستین

خواستار وگشتهاما در نهایت دستخوش غرور ،کردنقشی مرکزي را ایفا می،لیدپو چیرگی بر نیروهاي هاگستردن سرزمین

،جم،به گمان من. گشتبه همین دلیل هم از فره ایزدي و جایگاه واالي خویش محروم .شدمشارکت در جایگاه ایزدان 

یش از پدهد که این اسطوره نشان می،در وداها و اوستاشباهت داستان او. دهدي این اسطوره را به دست میصورت اولیه

. م در میان اقوام آریایی ساکن در آسیاي میانه رواج داشته است.پ1700در حدود ،یعنی؛زمان جدایی هندیان و ایرانیان

،دونفری،هاي کیکاووسزایی شد و داستانبعدها دچار شاخه،نخستین انسانِ گناهکارهلوانپ-ي شاهاسطوره

روایتی تغییریافته و ،کیکاووس. اي ایرانی شکل گرفتندتدریج در زمینههایی از آن بودند که بهنسخهپکیخسرو و گشتاس

احتماال در عصر اشکانیان در ایران شرقی ،یوندش با رستمپشده از همان ماجراي جم بود که به خاطر تقریبا رونویسی

- به دوره-مانند فریدون- ا هتوان گفت که برخی از آنهمین قدر می،هلوانانپ- ایر شاهدر  مورد س. و رواج یافتبازسازي شد 

و نه به طور - تدریج هایی تاریخی بودند که بهشخصیت-پکی گشتاس- و برخی دیگر ي تاریخی خاصی اشاره داشتند

. در این روایت جذب گشتند-کامل

نیز دو انعکاسِ واگرا،هاي انسانی مشابه تجلی یافتاي از شخصیتهلوان که به این ترتیب در زنجیرهپ-داستان شاه

که به نظرِ کیومرث. عنصرِ نخستین انسان و گناه نخستین بود که باقی ماند،مشیانه و کیومرثودر داستان مشی. به دست آورد

ی نیایو نیاز ایرانیان به داشتنِ ي جم بود به خاطر اتحادش با اهورامزداشدهبازسازيشکل-ن هم با او موافقمکه م-بویس 

به این . مشیانه به این گناه آلوده شوندونها به این قیمت که فرزندانش مشیت،اکیزه و نیرومند از گناه نخستین مبرا دانسته شدپ

بر مشیانه کهوي مشیرهدر کنار اسطو،شودشهیدي به دست اهریمن کشته میهمچوننهاد که اكپروایت کیومرث ،ترتیب

اند و در دو ي شخصیت جمشید هستند که از هم تفکیک شدهدر واقع همان دو سویه،کندبودنِ انسان اولیه تاکید میگناهکار

آدمی . بینیماش از نظر زمانی را در داستان هابیل و قابیل میمشابه این ماجرا و البته واژگونه. اندها تبلور یافتهنسل از شخصیت

- قابیل–و برادر گناهکار اك و دیگري گناهکار بودپها آلوده بود داراي دو فرزند شد که یکی از آن،که به گناه نخستین

.به قتل رساند-هابیل-دیگري را 

. یوندي بود که بین این شخصیت و اهریمن برقرار شدپ،هلوان مشتق شدپ-ي دیگري که از داستان شاهشاخه

استعداد این را داشت که همچون شاهی گناهکار ،ان آفرینش بر عهده داشتاهریمن به دلیل نقش دشواري که در داست

اما ،مانند ضحاك و افراسیاب مربوط گشتهلوانانی پبا ضد،گذشته از بحث کنونی ما،یعنی؛ بازنموده شود و چنین نیز شد
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اهریمنِ خداگونه را ،تدریجبود که بهقدري سنگیناین وام به. صرِ گناه نخستین بودعن،هلوان گرفتپ-وامی که اهریمن از شاه

. هلوانی انسانی شبیه کردپ-یش به شاهپکاست و او را بیش از اي مطرود فرواي عصیانگر و فرشتهي بندهبه مرتبه

هاي اساطیري را اي مهم و قابل ردگیري است که تبارشناسی سه رده از منشنشانه،گناه نخستین،به این ترتیب

هلوانِ گناهکار که در پ- ي کهنسالِ شاهدریافت که اسطورهتوان می،بر مبناي ردیابی تحول این عنصر معنایی.سازدممکن می

ي بزرگ وي دیگر با نوآورچگونه به داستانِ نخستین انسانِ گناهکار تکامل یافت و از س،نخستین انسان هم بود،ضمن

. ستین را به وي نیز منسوب کردمربوط شد و گناه نخ- یعنی وجود خداي شرِ مطلق- زرتشت 

ي فراز در سطوح چهارگانه) بقا، قدرت، لذت و معنا(چهار متغیر بنیادي ،استکه در نوشتارهاي دیگري شرح داده شدهچنان

- یهي تنظیم غایت در الدهندگان اصلی و معیارهاي رفتاري عمدهوجود دارد که سازمان) ی و زیستیاجتماع،روانی،فرهنگی(

نشانگر گرایش ذاتی ،دآیجمع می»مبقل«ي ن چهار متغیر که در سرواژهای،از دید من. است»من«هاي گوناگونِ تجلیِ 

ند اکه عبارتاستایه پاجتماعی وفرهنگی براي شکستن تقارن در مورد چهار جفت متضاد معنایی ،روانی،هاي زیستیسیستم

- هاي اساطیري را میهاي اخالقی و روایتگرانیگاه تمام نظام،این چهار. وچیپ/و معناضعف/قدرت،رنج/لذت،مرگ/از بقا

به،در میان این متغیرها. استیوند با آنان قابل تحلیل پهلوانان در پي ماجراهاي هاي برسازندهد و به همین دلیل هم جمساز

. شایان وارسی است،یوند میان قدرت با گناه نخستینپویژه 

ایزدي - یا فرشتههلوانپ-شاه،یازدگناهکاري که بدان دست می. یابدبستري از قدرت تحقق مین درگناه نخستی

زدنِ نادرست میزان قدرت خویش و ابهام محک. ار خویش تصویري نادرست داردي اقتداست که در مورد دایرهقدرتمند

کرداري است که با ،خود گناه نخستین. سازدمکن میبستري است که ارتکاب گناه نخستین را م،ي قدرتخودانگاره در حوزه

کردن قدرت از فرزند باشد یا تالش براي تصاحب قدرت خواه از جنس دریغ. یوند داردپمیل به دستیابی به قدرت بیشتر 

.  داردمیراند و او را به گناه وایش میپهلوان را پ- عطشِ قدرت است که شاه،در هر دو حال. خداوند
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تاوان ارتکاب گناه . یابدشدن از بقا خاتمه میاما با محروم،شودچند با خواست قدرت آغاز میهر،نخستینگناه 

هلوانان پ- دست کم در مورد سه تن از شاه. یابدبه مرگ نیز بسط می،گذشته از گریختنِ فره که نماد قدرت است،نخستین

شان را نامیرا خلق کرده بود و آنان به دلیل گناه خویش از این موهبت دانیم که اهورامزدا ایمی) فریدون و کاووس،جمشید(

یازیدن به هر سه با دست،ا و اتانا و آدمپآدا. شوداین مضمون در اساطیر سامی با برجستگی بیشتري دیده می. محروم شدند

ولوکوس و پهی،ایکاروس،رومتهپ(ي یونانی از ماجرادر نسخه. دهندامکانِ برخورداري از نامیرایی را از دست می،گناه

ها دیده دوي این مضمونهر،در اساطیر ایرانی. شوداین گناه به طور مستقیم به مرگ قهرمان داستان منتهی می،)فایتون

به طور ) اشدر روایت عقالنی شاهنامه(نامیرایی را از دست دادند و جمشید و کیخسرو ،کیکاووس و فریدون؛شوندمی

.مرگ دچار آمدندمستقیم به 

ي مشترکش که بر مایهدو بناش و با ي گناه نخستین با دو خاستگاه متمایزِ آریایی و سامیاسطوره،به این شکل

بعدها به ،یوندپاین . کندخواهیِ قدرت و مرگ را بازگو میاستانی است که ارتباط میان زیادهد،غرور مبتنی است/قدرت

شدنِ فرض گرفتهیشپگناه نخستینِ انسان به ،ي مسیحی کاتولیککه در نگرهچنان،م یافته استوچی نیز تعمیپقلمروي رنج و 

.گشتن کردارهایش انجامیده استوچپشدن و به لعنت،یا در داستان شیطانشود رنجِ فرزندانش و دوزخی بودنشان منجر می

هلوان با گناه پ-اینکه چرا شاه. توان نوشتبسیار می،شته استهلوان گذاپ-در مورد گناه نخستین و تاثیري که بر داستان شاه.6

ها مربوط است و چرا از شخصیتی چنین فرهمند مانند که چرا این گناه به قلمرو آسماناین،نخستین مربوط دانسته شده است

مردم از خودشان داشته یکربندي خودانگاره و تصویر ذهنیپچه تاثیري به ،حضور این عنصرکه و اینزندهلوان سر میپ-شاه

همچنین نقش استثنایی و مهمِ کیخسرو در این . طلبدها فضا و مجالی دیگر را میرداختن به آنپهایی است که رسشپ،است

،ورود بدان در این متن ممکن نیستآلوده نشده موضوعی جذاب است که،هلوانِ خاص به گناهپ- و اینکه چرا این شاهمیان

هاي گناه نخستین بحث کنیم و آن باید در مورد یکی از ویژگی،ن بار دیگر به این عنصر برخورد خواهیم کردچو،اما در اینجا

. ي گوارش استهم ارتباط گناه نخستین با لوله

اهریمن نیز با گفتنِ دروغ و بعدها با بلعیدن تهمورث بود . گفتنِ دروغ و خوردن گوشت بود،گناه نخستینِ جمشید

مشیانه با خوردن ومشی،به همین ترتیب. آدم نیز با خوردن گندم یا سیب به گناه آلوده شد. د خویش را نشان دادلیپکه خوي 

اهریمن و دیوها با بلعیدن نور است ،در اساطیر جدیدترِ مانوي. فرزندان خود مرتکب گناه نخستین شدندگوشت گوسفند یا 

با توجه به تکرارِ مضمونِ خوردن در . کنندمرو نور و ظلمت را آغاز میشوند و جنگ قلکه گناه نخستین خود را مرتکب می

یوند خورده است؟پاي به گناه نخستین آید که چرا چنین رفتارِ عاديمییشپرسش پاین ،مورد گناه نخستین
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کردارهایی مانند ،یعنی؛باید یک کردارِ یگانه بوده باشدکه گناه نخستین قاعدتانماید آنظاهر بدیهی میآنچه که به

دهاي گوناگونی از یک گناه گفتن قاعدتا باید نموو دروغادعاي خدایی کردن،حمله به آسمان،کشتن گاو،خوردن گوشت

.ها مجال داده استهایی واگرا از روایتگناهی که نمودهایی چنین چندگانه داشته و به تکامل شاخه؛فرد بوده باشدمنحصربه

. شدن باشدتالش براي خدا،نماید که این گناه نخستینچنین می،ربوط  به جمشید بحث کردیمکه در بخشِ مچنان

ا را از پدر حضور خدایان عبارت است از تخطی به قلمرو آسمان و ،اکدي-ي سومريي گناه نخستین در نسخهصورت اولیه

میان بیشتر همچون همدست و همکارِ ایزدان دانسته آد،ي میانرودانبر خالف نسخه،در روایت ایرانی. گلیم خود درازتر کردن

شدن به قلمرو خدایان و تالش براي تبدیلرت است از حمله بهااز این رو گناه نخستین عب. ي ایشانشوند تا بنده و بردهمی

خدایان و و توهین بهشدنها و خداتوان دریافت که دو گناه تالش براي غصب تخت سلطنت آسمانبه این ترتیب می. خدا

. استدر واقع دو نسخه از روایتی یکسان ،مرزهاي موجود میان ارباب و بندهوتخطی از حد

تفاوت در میان این . کوشد تا قلمرو موجودي برتر را غصب کندموجودي کهتر به خاطر غرور می،دو مورددر هر

و نودا و گاهادر نگرش آریایی که در ریگ. شودیط مبه تمایزِ تصویرِ انسان در دو نگرشِ سامی و آریایی مربو،دو داستان

ي آسمانی که همدست و یاور نیروهاي نیک انسان موجودي است با جوهره،شودروشنی دیده میبهبعدتر در اوستاي متاخر

که جز آن،دارندتفاوت چندانی با آدمیان ن،خدایان در این نگرش. دهدیا شر است و این کار را هم با اختیار خویش انجام می

. شودشدن منتهی میغرور به تالش براي خدا،در این برداشت. تر دارندتر و خردي افزونعمري طوالنی،ی بیشترتقدر

اهورامزدایی در کار نیست که براي ،ها در مورد آفرینش انسان ریشه دارددر نگرش سامی که از میانرودان و اساطیر اکدي

رو هستیم که هدر مقابل با خدایانی قدرقدرت روب. شتیبانی شودپآدمیان کمک بخواهد و توسط آنان مقابله با اهریمن از روانِ

در این نگرش . دهنداي مورد استفاده قرار میبنده/بردهوسازند و آنان را مانند ابزاري آدمی را همچون کوزه از گل می

روازي یک برده پکه این حد اعالي بلندچرا،کندتین کفایت میارتکاب گناه نخستخطی از قوانین آسمانی براي ،ترفروتنانه

.است

رهنگی بسیار به هم ي گناه نخستین در جریان چند هزاره تبادل فها دربارهناگفته نماند که این دو رده از داستان

هر دو ،ازي شوداش بازستواند در دو صورت آریایی و سامیکه می-و بر خالف تصویر انسان نخستین استآمیخته شده

کیکاووس و اهریمن در کنار ،که جمشیدنچنا،توان یافتدو قلمرو میگناه نخستین را در هرروازانه از پروایتی فروتنانه و بلند

کوشند و از سوي دیگر مشی و مشیانه و ایکاروس شدن به خدا میفرعون و تا حدودي آدم براي تبدیلنمرود و ،اتانا،ایشتار

. شودیچی از فرمان ایزدي منحصر میپشان به سرگیرند که گناه نخستینا و شیطان قرار میپبیل و آدادر کنار قا
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کردنِ خوردنِ گوشت همان نقض. ظاهرا به روایت نخست تعلق دارد،تبلور گناه نخستین در قالب خوردن چیزي

شود و در ي قربانی براي خدایان محسوب میهو همچنین است کنشِ کشتن گاو که مقدمزدن به غذاي خدایان استتابوي لب

در واقع بخشِ خاصی از بدن قربانی را که براي خدایان هبه شده ،جمشید با خوردن گوشت. دین زرتشتی تحریم شده است

؛گییافتن به خرد و جاوداناي دستآدم هم به همین ترتیب به سود. خورد و به این ترتیب خود را در جایگاه وي قرار داد،بود

. خوردممنوع درخت ي میوهبود که از ي خالق از مخلوقکنندهتنها دو عاملِ تفکیک،یعنی

- روشنی میرورده شده است و بهپباید به این نکته توجه کرد که بافت کلی داستان او در قالبی سامی ،در مورد آدم

ي حوا در باغ داستان مار و وسوسه،با این وجود. اکدي را در آفرینش وي از گلِ رس بازیافت- اي اساطیر سومريپتوان رد

و شاید محصول وامگیري از داستان ماندهاي ایرانی از گناه نخستین میبیشتر به نسخه،بهشت و خوردن از درخت خرد

ي از نماد،توان چنین فرض کرد که گناه نخستین آنگاه که در قالب خوردنِ چیزي تبلور یافته باشدمی،در کل. جمشید باشد

.یچی ساده از فرمان ويپشدن به خداوند است نه سرتالش براي تبدیل

. هاي دیگري نیز قابل تحلیل هستندبرانگیزِ گناه نخستین از سویهلوانان جداي از مضمونِ مهم و بحثهپ-شاه. 7

ها ي آنستی است که به همهبخشی به هکنشِ نظم،سازدنزدیک می،ترین عنصر مشترك میان ایشان که آنان را به خدایانمهم

،استمنسوب شده 

برخی از . گردانندمینظم را به گیتی باز،زدههلوانان در این نکته اشتراك دارند که در شرایطی آشوبپ- تمام شاه،که گفتیمچنان

مشید در برابر ج(شوند و برخی دیگر ي چیرگی آشوب بر زمین زاده میدر اوج ظلمت و در هنگامه) فریدون و کیخسرو(آنان 

. شوندرو میهومت خود با چنین وضعیتی روبدر زمان حک) پدر برابر ارجاسپگشتاس،کیکاووس در برابر افراسیاب،ملکوس

همان کنشِ ،این تبدیل آشوب به نظم. گرداندن نظم به هستی استو بازچیرگی بر آشوب،هاي آني مشترك همهکارویژه

. دهدهاي اساطیري تشکیل میي اصلی خدایان را در تمام نظاماهوراییِ کهنی است که خویشکار

رساند و اهورامزدایی که در نبرد نخستین هزاره بر اهریمن غلبه را به قتل می-تیامت-مردوکی که ایزدبانوي آشوب 

. د مهمِ عنصر االهی هستندکردنِ کارکردر حال برآورده،ي لویاتاني کشندهها و یهوهیروزمند بر تیتانپهمچون زئوسِ ،کندمی

،راکندهپکردن شکافی است که میان وضعیت رپاش شناختی اصلیست که کارکرد روانشناختی و جامعهمنشی ا،اصوال خداوند

.  یافته و هدفمند آن وجود داردو وضع مطلوبِ سامانو نامنظم هستی،سردرگم

؛شدهي یادماند که کارویژهناگفته ن. به ایزدان شبیه هستندتا حدودي،کردن این نقشهلوانان به دلیل برآوردهپ-شاه

سازد و از این رو همان عنصري است که مشروعیت قدرت سیاسی را نیز ممکن می،کردن نظمراندن آشوب و مستقر،یعنی

موجودي مبهم و ،ترین تجلی آشوب در بیشتر اساطیر کهنمهم. ادعایی است که تمام شاهان از دیرباز بدان دست یازیده بودند
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هاي ي آبنماینده،تیامت در بابل. سیال و جاري و همچنین زهرآگین و گزنده و خطرناك بوده است،بنابراین زیرزمینی

؛اي از این دست داردتجلیهاشد و اهریمن نیز در بیشتر روایتزیرزمینی بود که طغیان رودها و ویرانی زمین را موجب می

تواند به خوبی نماد از همین رو نیز یکی از جانورانی که می. سیال و متحرك و زهرآگین،لمتموجودي است آغشته به ظ

. مار است،آشوب دانسته شود

. ي آن به قدر کافی روشن استایهپهاي یوند نیروهاي اهریمنی با مار و ویژگیپ،هلوانانپ-در اساطیر شاه

هایش مار به معناي مار است و بر دوشنام ضحاك. بینیمون و ضحاك میریددر داستان ف،ترین اشاره را در این میانصریح

گاوي که از سویی با زن و . اش استتوتم قبیله،که گاورا داریمفریدون ،سوي دیگراز . دارد و با اهریمن نیز در ارتباط است

)رمایهپگاو (ي او رورندهپ،درِ اوپاصل که یوند فریدون با گاو و تکرار اینپ. از سوي دیگر با زایندگی و زمین در ارتباط است

شدنِ گاو در این داستان به شکلِ اصیل و راستینش به کار دهد که قربانینشان می،اندو زنان جمشید به دست ضحاك تباه شده

ست قربانی شود تا آشوب شک-توسط نیروهاي نیک یا بد- عنصر مثبت و مقدسی است که باید آن ،گاو. گرفته شده است

. ردازندپبهاي مار است و تاوانی است که نیروهاي نیک براي چیرگی بر بدي باید بخون،گاو. بخورد

اما در اینجا در همین حد به این موضوع هم اشاره کنم ،چند بحث در این مورد به جا و زمانی دیگر نیاز داردهر

در . جفت متضاد معناییِ یکدیگر نیستند،در نگاه نخست،گاومار و. دو با شب و زمین و ماه ارتباط دارندهر،که مار و گاو

مار . آسمان در ارتباطند/دو با روز و گرما و خورشیدشود و این هرضد گاو دانسته می،ضد مار و شیر،عقاب،شناسیاسطوره

یروهاي اهریمنی و گاو با قواي مار با ن،اما از میان این دو،شوندماه و زمین و ظلمت مربوط میدر مقابل با شب و ،و گاو

دل قربانی ازکنش نظمی است که با بستر ،یکی النه کرده است و گاورآشوبی است که در تا،مار. اهورایی در ارتباط است

شدنِ آغاز. ز مراسم زایش مهر بوده استبخشی مهم ا،براي همین است که قربانی گاو در شب یلدا،شودتاریکی زاده می

شده است و س از تاریکی شب نیز در قالب چیرگی شیرِ مهر بر گاوِ شب بازنموده میپز زمستان و دمیدن بامداد س اپتابستان 

. گرددمیي گاو بازي شبانها همه به سویههاین

راي غلبه کردنِ نیروي زنانه و بارورِ وابسته به ماه است که ببخشی از مناسک قربانی،هلوانانپ- کنشِ گاوکشیِ شاه،به این شکل

.  بسیارند،اي در آورده باشندپهلوانانی که گاو را کشته باشند یا اژدها را از پ- به همین دلیل هم شاه. ردبر آشوب ضرورت دا

بسیار ،جنگی که در تاریخ اساطیر. یروزي نظم بر آشوبپنمادي است از ،کردن گاو و چیرگی بر اژدهاقربانی

هلوانِ اژدها پ-شاه. دوام آورد،شد و براي مدتی بس درازتر نیز در دل این روایت دومیزودتر از کشمکش نیکی و بدي آغاز

د و دهروهاي نظم و آشوب را نمایش میایست که رویارویی نیاي از اساطیر باستانینماینده) دیوکش،هایییا در نسخه(اوژن 

- از این روست که شاه. بد وجود داشته استي زرتشتیِ جنگ نیروهاي نیک ویش از ظهور نگرهپاین حدود دو هزاره 
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ناگزیر شدند در قالبی نو و نه چندان همخوان با سرمشق ،نشان در قالب دین زرتشتیدشهمزمان با بازتعریف،هلوانان ایرانیپ

. کهنشان بگنجند و گناهکار تلقی شوند

ي خود را به انجام کارویژه،دهاي آشوبکردن گاوِ زاینده و کشتن اژیش از این از مجراي قربانیپشخصیتی که تا 

ي کردار خویش را حفظ کرده ي نیکوکارانهي نگاه زرتشتی به گناهکاري فروکاسته شد که همچنان سویهبا سیطره،رساندمی

گناه يي اسطورهرگ و ریشه. گون دارندساختاري چنین ناسازه،زمینویژه در ایرانبه،هلوانانپ-از این روست که شاه. بود

دادن ي شکستانی بنیادین میان کارویژهتا حدودي به این ناهمخو،هلوانپ- ي شاهشدنش در زندگینامهو دلیل تثبیتنخستین

نیکی همسان و نظم و،سازرتشتیپهاي در نسخه. یروزي بر شر نهفته استپآشوب و گستراندن نظم و همدستی با نیکی و 

و »من و دیگري«ی و وابسته به نیکی امري اخالق،یش از زرتشتپاین نکته توجه کرد که تا اما باید به،اندمترادف دانسته شده

کرد تا جهان اشاره میهایی متمایز از زیستال به گسترهشد و اصودانسته می»جهان«شناختی و منسوب به امري هستی،نظم

دید آورد که پارچه را پجهانی یککند و زیستبی منسجم با هم ترکیب دو را در قالکه چارچوب زرتشتی توانست هرآن

. شدنیکی در آن ستوده می/نظم

چند هر،هلوانپ- شاه. هلوانان در ارتباط با لذت و معنا در این چارچوب قابل تعریف استپ- ي شاهکارویژه

کنش شفاگريِ . شودده میي لذت مردمان و جانداران ستوآوردن زمینهموجودي است که به خاطر فراهم،باختهگناهکار و فره

- هلوان موجودي است که رویش گیاهان را ممکن میپ- شاه. شودخصلت مربوط میید به همین پوي و ارتباطش با جادوي س

برد و شهرها یا بناهاي باشکوهی را مرگ و بیماري و رنج را از بین می،کندرا آزاد می) گاوان،زنان(هاي زندانی آب،سازد

هلوانان با این بسامد باال به عنصر پ-هاز این روست که در سیماي شا. دستیابی به لذت و معنا هستندسازد که مجرايمی

. خوریممیو شفاگري برجادوگريِ سودآور

هلوان پ- شاه. کندا هدفمند و معنادار میعنصري است که تاریخ ر،هلوان بر گیتیپ-خود حضور شاه،گذشته از این

سازد و از سوي دیگر با نقشی که در تاریخ هستی هستی را هدفمند و معنادار می،دانیِ استیالي نظماز سویی با تکرار کنش یز

ترین عنصر در این مهم. بخشدها تشخص میو به آنکندمیهاي گوناگون تاریخی را از هم متمایز ها و دورهبخش،کندایفا می

. یابدکشتن اژدها یا گستردن داد و نظم تجلی می،کردن آشوبکه در قالب سرکوباست»بخشینجات«کنشِ ،نقشِ تاریخی

هاي لتصآمیز نیست و خچندان تناقض،خالف ارتباطش با قدرت و مرگبر،هلوان با لذت و معناپ-یوند شاه پاز این رو 

. ي خود را حفظ کرده استاولیه
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ها و نظرهاي بحث،هلوان و شهید را در یک روایت یگانه گرد آوردندپدر مورد نخستین اساطیري که دو مفهوم . 1

هایی متمایز و جدا مضمون،شود که این دو در آغازفرض گرفته مییشپها اما این نکته در تمام این بحث،بسیاري وجود دارد

. انداز هم بوده

چند هر،اندشکارچی وجود داشتهگردآورنده و ي ابتداییِهلوان و شهید در جامعهپفاهیمِ دوي مهر،به احتمال زیاد

دانیم که در اساطیر بازماندگان این اما می،ایی نوشتاري از اساطیرشان در دست نیستپاند و بنابراین ردنویسا نبوده،این جوامع

ها و اساطیر شناسان قرن نوزدهم از قصهبر مبناي آنچه که مردم. ور دارنددوي این عناصر حضهر،سبک زندگی در زمان حاضر

موال هلوان در مفهومِ شکارچی دالور و معپ،شدهآید که در جوامع یادچنین برمی،اندوست ثبت کردهپوست و سرخپقبایل سیاه

بر اساس کشمکش انسان و ،داي که در این جوامع وجود دارهلوانیِ ابتداییپمفهوم،یعنی؛جوان به کار گرفته شده باشد

،هایی مانند نرینگیویژگی. ي انسان بدوي متکی استگسترانهبر کنش شکارگرانه و دامشود و جانورانِ بزرگ تعریف می

که استاي ي معناییمنظومه- در مورد گوشت شکار- و بخشندگی -گستريدر مورد دام-زیرکی ،شجاعت،بودنجوان

رس از یشپاي ابتدایی و اي که به گمان من باید آن را نسخهانگاره. ددهرا در این جوامع تشکیل می»دالورشکارچی «ي انگاره

.دانستهلوانپشخصیت اساطیريِ 

رستش نیاکان و مناسک دینیِ بزرگداشت پچند بیشتر به آیین هر،مفهوم شهید نیز در این جوامع حضور دارد

ت است که براي هایی نیز از شکارچی شجاع یا شوهرِ غیرتمند در دسوایتر،در عین حال. درگذشتگان مربوط است

عنصرِ درگیري با طبیعت جانوري ،هادر تمام این روایت. دهدخود را به کشتن می،اشدادن خویشاوندان یا اعضاي قبیلهنجات

ي رخاطر نجات فرزندش از خطکه به »مادر فداکار«اي خاص از شخصیت چند نسخههر. و نرینگی همچنان حضور دارد

شهید در این جوامع معموال شخصی سالمند و گاه رئیس قبیله یا نیا .شود نیز در این قبایل ثبت شده استدچار رنج و آزار می

.کندشود و براي دستیابی به خیري بزرگ براي خویشاوندانش جان خود را فدا میدانسته می

دگردیسی . شدنددههلوان و شهید به معناي واقعی کلمه زاپدو مفهومِ ،ینیدایش جوامع کشاورزِ یکجانشپبا . 2

هلوان به پآن بود که از سویی ،اي نو آراستايِ قدیمی را به جامهمهمی که در این میان رخ داد و مفهوم شکارگرانه و قبیله

اش از سویی با آدمیان ر شکل سیاسیو دبازتعریف شد،بود-و نه جانوري مهیب- جنگاوري که حریفش انسانی دیگر عنوان

یوند یافت و به رستاخیز گیاهان پشهید نیز با گیاهان . هلوان را برساختپ-یوند خورد و مفهوم شاهپ،و از سوي دیگر با ایزدان

،دادتوان تشخیص ایی از عنصرِ شهید را میپنخستین متنِ مستندي که در آن ردبه گمانم ،به این ترتیب. در بهار مربوط شد
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توان روشنی میو با رجوع به آن به216استاست که توسط نگارنده به فارسی ترجمه شده»رویاي دوموزي«داستان سومريِ 

. هلوانی عاري بوده استپدریافت که شهید اولیه از صفات 

آنگاه ؛رسدمیبیند که توسط دشمنانش به قتل دوموزي که ایزد گیاهان خوراکی است در خواب می،در این داستان

یابند و او دشمنانش به او دست می،اما در نهایت،دهد تا از این سرنوشت بگریزدبه یاري خداي خورشید بارها تغییر شکل می

ي در قالبی انسانی بازنموده شده و زمستان که کشنده،دوموزي که عنصري کشاورزانه است،در این داستان. رسانندرا به قتل می

ریخت موجودي است انساناششهید در شکلِ کشاورزانه،بنابراین. استخو تصویر شدهکل آدمیانی دشمنه شگیاهان است ب

. خوردجنگد و از او شکست مینما میهلوان با دشمنی انسانپکه همچون 

سک کشاورزانه گیري منایوند قاعدتا در ابتداي شکلپاین . یوند داردپاز سوي دیگر با مضامین گیاهی نیز اما شهید

خوبی با رخدادي است که به،ي گیاهان سودمند در کلمرگ زمستانه. و تحت تاثیر رستاخیز گیاهان در بهار برقرار شده است

،به دنیاي گیاهی»شده به دست دشمنِ بدخوانسانِ نیکوکارِ کشته«نِ مفهومِ یافتسازگار است و از این رو در جریانماهیت شهید 

همیت دارند که در هر بهار با از این نظر هم ا،گذشته از این همخوانی ساختاري،اما گیاهان،جود ندارداشکال چندانی و

ست عاملی،رستاخیز گیاهی. دهندشکلی از جبرانِ مرگ شهید را نمایش می،رویند و به این ترتیبشدن هوا بار دیگر میگرم

س از مرگ هم بوده پهاي باور به زندگی و این احتماال یکی از خاستگاهیوند بخوردپخوبی با رستاخیز شهید تواند بهکه می

و حتی در - تدریج به کل اعضاي جامعه و بههلوانان منحصر بودهپ-تنها به خدایان و شاه،باوري که در ابتداي کار؛است

.تعمیم یافته است-هاي معتقد به تناسخ به جانورانآیین

،شودم مربوط می.پي سوم رویاي دوموزي که به ابتداي هزارهمثل متن ،اي شهیدي خدي اسطورهدرشکل اولیه

رستاخیز به عنصري مهم و ،م به بعد.پي دوم توان گفت که از هزارهاما با اطمینان می،شودنشانی از این رستاخیز دیده نمی

که ایزد چرا،ذیرفتپمدتی دیرتر انجام ،هلوانپیوند مضمون شهید با پ،با این وجود. کلیدي در این روایت تبدیل شده است

هلوانی جنگجو و پماند تا اش چندان خوي جنگاوري ندارد و بیشتر به موجودي آرام و مهربان میبنا به ماهیت گیاهی،شهید

.خشن

- میچنین . م وجود داشته است.پي نخست یقین در آغاز هزارهمضمونی اساطیري بوده که به،هلوان شهیدپ. 3

،اندنمودهمیهلوانان نیرومند و باشکوه را بازپاي سیاسی و دولتی از هلوانان که نسخهپ-ماید که این شخصیت در مقابل شاهن

- هایی هستند که کاري نمایان و بزرگ را با نیتی نیک به انجام میشخصیت،هلوانان شهیدپ. خصلتی مردمی و عام داشته باشد

ي حدودو خصلت تاتر از خویشهلوانان با نیروهایی بزرگپافتادن این رده از در. کنندفدا مینو جان خود را بابت آرسانند

2161382.
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،در عین حال. کندآنان را به جنگاورانی که خاستگاهی مردمی دارند نزدیک می،هلوانان دارندپ- اي که در برابر شاهفرودستانه

هاي ي مشترك تمام روایتکه گفتیم گویا از این ریشهدارند و چنانهلوانان قرار پ-پهلوانان شهید همواره در ارتباط با شاه

. هلوانی مشتق شده باشندپ

- در اسطوره،بر خالف تصور عمومی. توان قرار دادهلوانی و شهادت را در نقاطی گوناگون میپیوند پي شروع نقطه

داستان در این . هلوان شهید چندان نیرومند نیستپنصر ع،اش براي دستیابی به جاودانگیي گیلگمش با وجود تالش قهرمانانه

ي ایزیس و هاي کهنی مانند اسطورهدر نسخه،با این وجود. هایی از این مضمون را از خود نشان دهدشاید تنها انکیدو نشانه

،گنجد زریراین رده میتردید در نخستین کسی که بی،زمیندر قلمرو ایران. توان بازجستمییوند راپبذرهاي این ،اوزیریس

اي که ما از این داستان در دست چند نسخههر. گرددمیم باز.پاست که داستانش به قرون یازدهم و دوازدهم ،پبرادر گشتاس

. در دوران اشکانی نوشته شده است»یادگار زریران«،یعنی؛داریم

کند که جان را هلوانی دیندار را بازگو میپجراي بسیار کهن و ساده است و ما،یادگار زریران از نظر ساخت و قالب

شاید دلیلی بوده که ،نشدنِ ماجرایشبا اساطیر دینی زرتشتی و عامیانهاتصال محکمِ زریر . بازدمیدر راه دفاع از دین زرتشت در

از او در اساطیر س پهلوانان شهید کالسیکی پ،با این وجود. ساخت قدیمی و سرراست آن را تا روزگار ما حفظ کرده است

ي سیاوش که در نسخه. یچیدگی بیشتري برخوردار بودندپهاي معنایی از ایرانی تکامل یافتند که هم از نظر ساختار و هم داللت

در . هلوانان استپاي از این نمونه،لید کشته شدپاش یکی از شاهان کیانی بود و مانند زریر به دست دشمنی ناجوانمرد و اولیه

از جمله آیین -ه سیاوش با عناصري بسیار متنوع بینیم کمی،دهدترین نسخه از داستان او را به دست میکه کاملشاهنامه 

.ي خود خارج شده استیوند خورده و از شکل اولیهپ-رستاخیز گیاهی

نمایش را در وضعیت بالغ خود»شهید«رکز خواهم کرد که عناصر ساختاري هلوانانی تمپبیشتر بر ،در این بخش

،سیاوش،یعنی؛هلوانِ نامدارپگیرم و بحث را بر سه زریر و فرود را نادیده می،هایی مانند اغریرثاز این رو شخصیت. دهند

.بهره خواهم جست،هلوانان شهید نیز در موقعیتی که مناسب باشدپچند از سایر هر. دارمسهراب و آرش استوار می



139

آرش: سخن دوم

هایی جسته و گریخته به او در اوستا اشاره. ی استشهید در اساطیر ایرانانِهلوانپنامدارترین یکی از،آرش. 1

ي او در میان ایرانیان رواج و محبوبیت اسطوره،هاترین دوراندانیم که از کهنهست و بر مبناي متون یونانی و رومی می

- وشیِ از سوي استاد سخنی که مفصلپاین چشم. خور نکرده استاي درفردوسی در شاهنامه به او اشاره،با این وجود،داشته

- خوبی میبه،با خواندن داستان سیاوش. استغریب،شودمربوط می-سیاوش-هلوانی شهید پترین روایتش در شاهنامه به 

 داستانِ پتوان دید که هم فردوسی استاد یرانی داشته که امکانِ هلوان شهید بوده و هم دانشی چندان ژرف از اساطیر اپرداخت

هلوانی با عظمت در شاهنامه که بتواند پکردن فردوسی از وارد،به گمان برخی. خبر ماندنش از داستان آرش منتفی استبی

شناسانه از این امري زیبایی،شاید دلیل حکیم توس. رهیز داشته استپرقیبی براي رستم باشد و به دست او هم کشته نشود 

تردید اگر چراکه بی،همچنان باقی است،نشدن این داستان توسط فردوسی بزرگدریغِ روایت،به هر صورت. دست بوده باشد

.گذاشتي سیاوش را از خود به جاي میشاهکاري در مرتبه،گرفترا نیز بر عهده میکردن داستان آرش بازگو

دان مشهور است که نیازي به چن،باره سرودهشعر نویی که سیاوش کسرائی در اینداستان آرش به لطف 

زمانی که تورانیان بر ایرانیان چیره شده ،ي ماجرا آن است که در گرماگرمِ نبردهاي ایران و تورانخالصه. کردنش نیستبازگو

ازيتیراند،ذیرفتند که از میان ایرانیانپصلح و آشتی را ،را در تنگنایی گرفتار کرده بودند با این شرط-شاه ایران- و منوچهر 

مرز میان ایران و ،آمدن این تیربرود و تیري رها کند و جاي فرود،اه ایران در آن اردو زده بودپفراز کوهی که در آن لحظه سبه 

در نتیجه این . د که جاي این کوه در رویان قرار داشته استگون در این نکته توافقی نسبی دارهاي گوناروایت. توران شود

ا به و بخش مهمی از سرزمین ایران ربرددي تا مازندران عقب میکه مرز ایران را در حالت عابودامري تحمیلی ،شرط صلح

. کردتورانیان واگذار می

،او از فراز کوه. یدا شد که نامش آرش بود و در کمانگیري برتر از همه بودپتیراندازي از میان ایرانیان ،در این تنگنا

رافکنده به تورانیان س،یش رفت و بر درختی نشست و به این ترتیبپمیان ایران و توران تیري رها کرد که تا مرزِ مرسوم 

. رتاب تیر کشته شدپهنگام ،اما آرش که در این میان از نیروي جان خویش در تیر دمیده بود،سرزمین خویش بازگشتند
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ي تیر که شتابان به سوي نجا ستارهدر آ. 217شودي مکتوب به داستان آرش به یشت هشتم مربوط میترین اشارهکهن

دانسته »یرانیبهترین تیرانداز ا«آرش ،در این بند از اوستا. مانند شده است،ارد به تیرِ آرشِ تیراندازپسدریاي فراخکرت راه می

ار در آثبعدها ) کمانآرشِ سخت(ایشو - ارِخشَه خشویوياین عبارت اوستاییِ. کمان ستوده شده استشده و با صفت سخت

 تواریخ به چنین صفتی براي آرش الکه مثال در مجملچنان،دگردیسی یافته است»آرشِ شیواتیر«دوران اسالمی به صورت

. خوریممیبر

در روز جشن تیرگان انجام ،رتاب تیر آرش در روز سیزدهم تیرماهپداستان هستند که تمام متون در این نکته هم

،ي انجام این کنش بزرگدر مورد نقطه. اندیرگان را یادبودي براي فداکاري آرش دانستهو حتی برخی جشن تاستگرفته

رتاب کرد و آن تیر در کوه پکه آرش تیر خود را از کوه اَیریوخشوثَه است قید شده ،در اوستا. اختالف نظرهایی وجود دارد

رامین وویسي منظومهاست و فخرالدین اسعد گرگانی در ثه را در رویان دانستهوبیرونی ایریوخش. خونَنت بر زمین فرود آمد

:جاي آن را ساري گرفته است

که از ساري به مرو انداخت یک تیراگر خوانند آرش را کمانگیر

گرگانی فرودگاه تیر را مرو دانسته است و روایت دیگر به بیرونی تعلق دارد که کوه خوننت را ،آیدمیکه از بیت باال برچنان

که مینورسکی خوننت را با کوه هماون در شرق چنان،وهشگران جدیدتر نیز همخوان استژپداند و این با نظر رغانه میدر ف

محل فرود تیر آرش را بر درختی در ،هاي دوران اسالمیدر بیشتر تاریخ. گیرد که به فرغانه نزدیک استداغ یکی میهپک

. اندسرزمین فرغانه یا مرو دانسته

آمده در اوستا . کننده داشتنقشی تعیین،همه توافق دارند که دخالت ایزدان،مورد چگونگی انجام این معجزهدر . 2

که نظر موافق خدایان با آرش بوده سایر متون هم به این. راهی گشودکه اهورامزدا بر آن تیر دمید و ایزد مهر براي آناست 

رتاب این تیر کرد و پهم شکی وجود ندارد که آرش تمام زورِ خویش را صرف با این وجود در این نکته. انداشاره کرده،است

،رتاب تیر برهنه شد و از فشار کمانگیريِ خویشپیش از پگوید که آرش بیرونی می. نمایان جان دادس از انجام این کارپ

متون توافقی عمومی در این مورد به اما در سایر،استدر اوستا به مرگ آرش به طور صریح اشاره نشده. اره شدپارهپبدنش 

. خوردچشم می

وران ي نیزهاه خویش را به سه ردهپس،س از این کار شگرفپگوید که منوچهر س از ذکر ماجراي آرش میپطبري 

دینوري هم داستانی . یافتندارجمندترین جایگاه را ،و شمشیرزنان و کمانگیران تقسیم کرد و کمانگیران از این میان

چنین . اي در آوردپتیر آرش بر قلب افراسیاب نشست و شاه تورانی را از ،کند که بر مبناي آنفرد را روایت میحصربهمن

2174 ،6.
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یا نزد خویشتن مشهور برگرفتهاي محلی و روایتی غیرشود و قاعدتا دینوري آن را از نسخهچیزي در سایر متون دیده نمی

. برساخته است

زنم که روایت او محتوایی این را از آنجا حدس می. ترین پهلوانِ شهید ایرانی باشدکهن،نماید که آرشچنین می. 3

پررنگ این حضور ملموس و . ي نامدارانی که شرحشان خواهد گذشت، تفاوت داردبسیار ابتدایی دارد و از نظر ساختار با بقیه

همخوانی دارد که در شرف ايهاي کهنسال و دیرینها منشباشبودنِ داستان زندگیبودنش و نامعلومپهلوان، در عینِ گمنام

،رسد که داستان آرش در زمان تدوین اوستاي متاخربه نظر می. شودشان روایت میي مرکزيشدن هستند و تنها هستهفراموش

که استاي برخورداربنديو از جملهاستفاقد هر نوع توضیحی ،هاي موجود به اوکه اشارهچرا،خته بوده باشدپبالیده و 

. دروسیار مشهور و بدیهی به کار میهاي بمعموال براي اشاره به روایت

ي اش در عرصهآرش با وجود حضور همیشگی،هاي دوران اسالمیي جالب آن است که در روایتنکته

نوري و فیلسوفان و صوفیان سهروردي و طبري و دی. نادیده انگاشته شده است،همواره در متون رسمی،هاي عامیانهداستان

عموما به داستان آرش ،اندبازخوانی و تفسیر کرده،هلوانی را در این سرزمینپهاي فراوانی که در چهارده قرن گذشته روایت

توان رمایه مانند برداشت سهروردي از نبرد رستم و اسفندیار میپدر مورد داستان او نه تفسیري . اندتوجه چندانی نشان نداده

.گیرند در موردش وجود داردافت و نه تفسیرهایی دینی که از شباهت داستان سیاوش و یوسف ریشه میی

گردد که آرش را میجدیدترین تالش به عباس مهرین باز،اندکسانی که داستان آرش را تفسیر کردهمعدود در میان 

ایزد میترا ،اي مهريبر مبناي اسطوره. استکردهمقایسه کند رتاب میپو تیرش را با تیري که مهر با آیین مهر مربوط دانسته

این داستان احتماال با داستان عبريِ موسی . اي روان شدچشمه،رتاب کرد و از جاي برخورد آن با صخرهپتیري را به سنگی 

. خانواده استهم،از جاي آن دوازده چشمه جاري شدکوبید و سنگیکه عصاي خود را بر 

که چرا،میان آرش و مهر وجود داشته باشدیونديپنماید که باید از این رو درست می،در هر حال،سخن مهرین

،رتو آفتاب از دیربازپ. کمان به او اشاره شده است1000ي ریشت بارها با صفت دارندهایزدي کمانگیر است و در مه،مهر

جالب ،شاید اشاره به این نکته. بردارد و ایشان را از بین میرسان دشد که بر بدن عهدشکنان اثري آسیبتیرِ مهر دانسته می

هنوز در قالب ،ي همگونی آفتاب با تیرِ مهر و اثرِ مرگبارش بر بدن دیوها و عهدشکنانباشد که شکلی از این اسطوره

نند تیري سوزنده بدن این باور که نور خورشید ما. ها در غرب باقی مانده استآشامي مربوط به خونهاي عامیانهداستان

ي اي زنده از شاخهرستانه است که احتماال همچون سنگوارهپبرداشتی مهر،سوزاندها را میآشاممردگانِ فراري از گور و خون

. استهاي عامیانه راه یافته ها و داستانو به فیلمغربیِ این آیین در غرب مشتق شده
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ارسی کمانگیر بود و پیک ،هاي زرین برگزیده شدشت دریکپشدن بر در عصر هخامنشی نقشی که براي ضرب

مفهوم کمان ارزش و ارج بیشتري ،در زمان اشکانیان. شدندتصویر می،شتپسربازان هخامنشی همه جا با کمان و ترکشی بر 

اما از ،وجود داشتهیش از آن همپکه احتماال یوندي برقرار کردپ،یافت و زه کمان و تیر و عناصرِ ساختاري آن با آیین مهر

اي صنفی دانست که نماید که آرش را بتوان اسطورهچنین می،در این زمینه. رسمیتی چنین آشکار برخوردار نبوده است

، هور داستان آرش نیز همخوان استبندي ظاین حدس با زمان. کرده استهاي کمانگیري اساطیري را روایت میدالوري

که چنان،دادسالح مهم ایشان را تشکیل می،خش مهمی از قبایل ایرانی کوچگرد بودند و کمانکه در عصر اوستایی هنوز براچ

. ها بعد همچنان برقرار بودارتی و سکا تا قرنپاین قاعده در میان قبایل 

اساطیر با نفوذ است زمان هلوان به اوستا احتماال همپکه ورود این چرا،نیاز به توضیح دارد،یوند آرش و مهرپاما 

بندي از تیریشت که در آن به آرش . ذیرفتپکه زیر نفوذ مغان انجام م.پترِ آریایی به دین زرتشتی در قرون نهم تا ششم کهن

:چنین است،اشاره شده

ران در هوایی که آرش پچونان تیرِ . ستاییم که شتابان به سوي دریاي فراخکرت بتازدي رایومند فرهمند را میستاره،تیشتر«

س پ. آنگاه آفریدگار اهورامزدا بدان دمید....از کوه ایریو خشوت به سوي کوه خوننت بینداختیایرانبهترین تیرانداز،تیرانداز

»218.دید آوردندپرا راهی ) تیر(آب و گیاه و مهر فراخ چراگاه آن ) ایزدانِ(آنگاه 

تیشتر یا تیر که ایزد بارانِ ایرانیان . نام برده شده استبینیم در این بند از گروهی از ایزدان باستانی ایران که میچنان

س پ. خداي اصلی است و یشت نیز به نام اوست،ترکیب شده است،بوده و با تیشترِ بابلی که همین کارویژه را بر عهده داشته

،)اتپنامپاحتماال ا(صر قدسی آب رواز درآورد و به دنبال او از عناپم خویش تیر را به که با داست از او از اهورامزدا یاد شده 

که اهورامزدا بیش از آن،کندتیرِ آرش را بدرقه می،این نکته که نفسِ ایزدي. و مهرِ فراخ چراگاه یاد شده است) ندارمذپس(گیاه 

- هم نشان میاستاي که در این بخش از اوستا به تیشتر شدهکند و اشارهایزد باد وایو را به ذهن متبادر می،را به یاد بیاورد

تیشتر از مهر و که وایو و کرددانِ کهنِ آریایی را بیان میبرخورداري آرش از حمایت ایز،دهد که احتماال اصلِ این بند

که در دین زرتشتی خصلتی دوگانه - ه در چارچوبی زرتشتی بازنویسی شد و وایو هایش بودند و بعدها این گزارترینمهم

. رامزدا دادجاي خود را به اهو- دارد

-ورود ایرانیان به فالت ایرانشاید ابتداي - اش به دورانی کهنکه سابقهاستهلوانی ایرانی بودهپ،از این رو آرش

آغازگاه ،شود همادشاهی منوچهر مربوط میپکشمکش میان ایرانیان و تورانیان و آن بخشی که به ،که در کلچرا،گرددبازمی

2184 ،67.
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م آغاز شد و تا قرن هفتم و .پزمین که از قرن دوازدهم بایل ایرانی در ایراناین دورانِ تثبیت ق. و استتاریخ ایران در این قلمر

.  ي آرش در طی آن صورتبندي شددورانی است که اسطوره،م ادامه یافت.پهشتم 

وچگرد ایرانی کمان در قبایل کاش به کاربرد که ریشههلوانانی بودپبنابراین حدس من آن است که آرش یکی از 

مربوط شده و بنابراین در ،ي جنگاورانِ کمانگیر که در شهرهاي یکجانشینِ ایرانی تکامل یافتنداو بعدها با طبقه. گرددمیباز

،اشرستانهپبخشیده است تا آنکه داستان شهادت وطنه و به ایشان هویت میکردگروه اجتماعی خاصی را نمایندگی می،آغاز

ه قدري کهن بوده این روایت ب. اي با مضمون دینی و قدسی تبدیل گشتر شد و در عصر اوستایی به حماسهتدریج فراگیبه

اي اندکی از خود به جا گذاشته است و بنابراین گویی پرد،در متون رسمی،شدنش تا امروزسینه منتقلبهکه با وجود سینه

.اندداشتهکه همه از آن خبر شدنداشته میپهمواره داستانی بدیهی 

:عناصر اصلی داستان آرش عبارتند از. 4

.هلوانی کمانگیر بوده استپ،آرش

رتاب تیرش مرز دو پشود که قرار است با آرش به عنوان کسی انتخاب می،در زمان شکست ایرانیان از تورانیان

. کشور را تعیین کند

.دهدان میرتاب آن جپس از پکند ورتاب یک تیر میپتمام زور و جان خویش را وقف ،آرش

یش از شکست پکند و مرز دو کشور را به سفر می-به روایت بیرونی-فرسنگ 1000،تیر به یاري خدایان

.کندتیر از مازندران تا آسیاي میانه سفر می. گرداندمیایرانیان باز

. ارنددسالگرد آن را در قالب جشن تیرگان بزرگ می،ایرانیان به یاد این حادثه

شناختی وجود ست که امکان ترسیم نموداري شخصیتقدري اندك اها بهداده،هادر مورد ارتباط آرش با سایر شخصیت

. ندارد
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سیاوش: ومسخن س

نامش به معناي پهلوانِ سیاه یا . هاي پهلوان شهید استترین سرنمونفرزند کی گشتاسپ، یکی از کهن،سیاوش. 1

چند در متون هر.تشکیل یافته است) اسب نر(یا وخش ) پهلوان(و اَرشَن ) سیاه(و از دو بخشِ سیا صاحب اسب سیاه است

، اما فاقد شرح و بسطی است که بعدها در متون عصر اسالمی در موردش به چشم استپهلوي و اوستا بارها نامش تکرار شده

او به دلیل داشتنِ همین فره، همچون سایر . 219اندانسته شدهست که صاحب فره ایزدي داو یکی از هشت شاه کیانی ا. خوردمی

. منش دانسته شده استچاالك، دالور و پهلوان، پرهیزگار و بزرگشاهان فرهمند، چست و 

یعنی کیخسرو و -کنند نقشی بزرگ ایفا می،شدن افراسیابدو تن از کسانی که در کشته،همچنین در یشت نهم

هر. ي ایشان کندخواهند تا نابودي افراسیاب را بهرهکنند و از او میبه درگاه درواسپ قربانی می-ي اوکنندههوم، دستگیر

چنین . 220قاتل سیاوش نامور است و او را به ناجوانمردي کشته است،کنند که افراسیاببه این نکته اشاره میدوي ایشان

. 221مضمونی در یشت نوزدهم نیز تکرار شده است

شود، اما در روایات پهلوي و بندهش، ها به سیاوش به همین اندك منحصر مین کهن اوستایی اشارهچند در متوهر

دلیل خیانت که سیاوش بهاست در این متون به این نکته اشاره شده . توان بازیافتبندي روایت مفصلِ شاهنامه را میاستخوان

افراسیاب به قدري به او . گریخت و با دختر افراسیاب ازدواج کردبه توران- سوتاپیه، سوتاپک: هلويپبه -و بدخواهیِ سودابه 

سیاوش را با ناجوانمردي به قتل ،در نهایتاما در اثر خیانت اطرافیانش،که سرزمین خوارزم را به وي بخشیدنهاد ارج می

. رساند

کیده بود، گیاهی رویید که که از خون سیاوش که بر خاك چاست هاي پهلوي به این نکته هم اشاره شده در روایت

و او همان کسی بسیار اشاره شده،ویژه در بندهش به کردارِ سیاوش در مقام شاهی سازندهبه؛شان نام گرفتخون سیاو

هایی از شهرِ آرمانی در شهرهایی که به سرنمون. ختسادژ را بردو شهرِ اساطیريِ سیاوشگرد و گنگکه است دانسته شده 

و در جایی دیگر به نامدا سیاوشگرد را خواهر خود میاین نکته هم ناگفته نماند که کیخسرو در اوست. مانندآسمان و زمین می

شده توسط سیاوش، نماید که شهرهاي بنانهادهاین چنین میپا داشته اشاره رفته است و بنابرودست،این نکته که این شهر

.شدیهمتا دانسته م،وار مانند آدمیاندامکه با اموري اناستیافته بودههایی تشخصسرزمین

21930 ،142.
2204 ،185 ،22.
22111 ،77.
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- ترین روایت از سیاوش را به دست میهاي دوران اسالمی، گذشته از شاهنامه که شکوهمندترین و مفصلروایت

نرشخی در تاریخ بخارا . ي او شرح بیشتري آمده استتنها در مورد کنش سازنده. دهد، تکرار همین عناصرِ متون پهلوي است

- همو سیاوش را سازنده. 223داندگذار شهر قندهار میو مسعودي وي را بنیان222بخارا را سیاوش ساخته استگکه ارگوید می

غد و خوارزم تردید در هر حال در مورد ارتباط او با سرزمین س.224کندي برکند در نزدیکی مرز چین معرفی میي آتشکده

مردم این شهرها مبدا تاریخ خود ،اند و هم به قول بیرونیلمرو دانستهچون هم او را بنیانگذار شهرهاي این ق،کمی وجود دارد

وجود همچنین به روایت هم او، در این منطقه جنسی از عقیق سرخ و زیبا؛225اندکردهرا از ورودش به این منطقه محاسبه می

.226اندنامیدهمی»خون سیاوش«داشته که آن را 

گوید که گور او در نرشخی می. هایی وجود داردوگ سیاوش نیز اشارهدر متون دوران اسالمی در مورد آیین س

به روایت او، مغان در هر نوروز پیش از طلوع آفتاب براي سیاوش یک . استي غورانِ بخارا قرار دارد و مکانی مقدس دروازه

در تاریخ . 227نام دارد»مغاننِ گریست«کنند که سوگواري برگزار مید و به روایتی دیگر، برایش مراسمکننخروس قربانی می

اوش و به یادبود سوگ او در رسمی است که از دوران سی،گذاشتن موي سرزیده نیز آمده که رسمِ کبودپوشیدن و فروگ

ي شرح ها کین سیاوش نام داشته و گویا ویژهاز سی لحنِ باربد در موسیقی کهن ایرانی، یکی از آن. 228زمین رواج یافتایران

.229این پهلوان بوده استهايسوگنامه

ماجراي . دهدها، عناصر اصلی آنچه که توسط فردوسی مورد استفاده قرار گرفت را به دست میاین داستان. 2

و سایر پهلوانان ایرانی براي شکار به به روایت فردوسی، روزي توس. استترین داستانطوالنی،سیاوش در شاهنامه

مان خویش دور افتاده بود و به روایتی از وکه از خانزاده را یافتند ر آنجا زنی بزرگنخجیرگاهی در خاك توران رفتند و د

که برادر افراسیاب و شدز خویشاوندان گرسیوز محسوب میاتر که در زیبایی سرآمد همگان بوداین دخ. خانه رانده شده بود

در میانشان م یک با او وصلت کنندکه کدابردند، اما بر سر اینزمینپهلوانان ایرانی او را به ایران.از پهلوانان بزرگ تورانی بود

دل بدو باخت و به این ترتیب موضوع ،که خود با دیدن این دختردر نتیجه داوري را به نزد کیکاووس بردند. اداختالف افت

!کشمکش پهلوانانش را با فرستادن دختر به حرمسراي خویش، منتفی ساخت

2221363 :20.
223.1 ،227.
224.1 ،604.
2251352 :56.
2261355 :36.
2271363 :28.
2281362 ،88.
2291375 :113.
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یک پري زیباي مادینه ،ترکننده حدس زده که مادر سیاوش در واقع در اساطیر کهنی قانعدکتر سرکاراتی با دالیل

گردد و این الگو به شود، بی ردپایی بعد از زادن سیاوش ناپدید میطور که ناگهان در صحنه پدیدار میچون همان،بوده است

توان در داستان دیگري از این داستان را میينمونه. دارددختان زیبارو در اساطیر هندواروپایی شباهتپريآمیزش پهلوانان با

.همبستري رستم و تهمتن هم احتماال در ابتدا چنین الگویی داشته است. بئوولف یافت

که سالگی نزد مادر و پدر خویش بود تا آنسیاوش تا هفت. را سیاوش نامیدندشد که اوپسري زاده،ماه از این زن9پس از 

از شاه خواست تا -را در نبرد از پاي در آورده بودکه به تازگی سهراب-نگام رستم در این ه. مادرش درگذشت،در این زمان

این نخستین  جایی است که رستم نقش پدرخواندگی کسی را در . او را به وي بسپارد تا در زابلستان و سیستان پرورده شود

شدنشان دور از دربار، اهزادگان به پهلوانان و پروردهنماید که رسمِ سپردنِ شبا این وجود، چنین می. گیردشاهنامه بر عهده می

ور شدنِ بهرام گکه ردپاي این ماجرا را در سپردهچنان،صر اشکانی به بعد رواج داشته استرسمی بوده باشد که دست کم از ع

ه این ترتیب، سیاوش همچون پسرِ رستم نزد او ب. کیکاووس با این درخواست موافقت کرد.  یافتتوان بازبه امیر یمن نیز می

. آموختبزرگ شد و هنرهاي رزمی را از او 

گلستانگهش ساخت درنشستنزابلستانتهمتن ببردش به

چندعنان و رکیب و چه و چون وکمندسواري و تیر و کمان و

شکارهمان باز و شاهین و کارمیگسارگه مجلس ونشستن

سپاهگفتن رزم و راندنسخنکالهز بیداد و تخت وز داد و

بربسی رنج برداشت و آمد بهسربههنرها بیاموختش سر

230مهانبه مانند او کس نبود ازجهانسیاوش چنان شد که اندر

رستم به دربار ندآوازه و نیرومند تبدیل شده بود به همراه آنگاه، پس از چند سال، زمانی که سیاوش به پهلوانی بل

سیاوش مردي فردوسی بر این نکته تاکید دارد که . ي رفتار و برازندگی خویش ساختو همگان را شیفتهکیکاووس بازگشت

ی را این زیبای. اي دو چندان داشته استجلوه،اش در چشم مردمانو از این رو زورمندي و جنگاوريبسیار زیبارو بوده

. کندهویت فراطبیعی مادرش را تایید می،دنِ سیاوش نسبت داده است که بازبوفردوسی در چند جا به پریزاد

درباریان . او را به گرمی خوشامد گفت و ارجمندش داشتشادمان شده بودنوجوانکاووس که از دیدن سیاوشِکی

،در این میاناما ،گفتوتخت به وي سخن د و کیکاووس آشکارا از سپردن تاجو پهلوانان ایرانی نیز سیاوش را بزرگ داشتن

23079-84.
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پدر - و نبرد کیکاووس و شاه هاماوران هاي بسیار که زنِ سوگلی وي بود و ورودش به شبستان شاه به دنبال کشمکشسودابه

. ممکن شده بود، وقتی سیاوش را دید، دل بدو باخت-سودابه

پرنگاريچنان بد که سودابهروزگاربرآمد برین نیز یک

بردمیدپراندیشه گشت و دلشبدیداوشز ناگاه روي سی

231استوگر پیش آتش نهاده یخاستچنان شد که گفتی طراز نخ

خواهرش او را دادنِ وصلت او وکوشید تا با ترتیبخواند و میمیسیاوش را به حرمسراي شاه ،هاي مختلفسودابه به بهانه

از رفتن به نزد وي پرهیز داشت و تبار سودابه را که به شاه ،شده بودیاوش که از ماجرا خبرداراما س،به خویش نزدیک کند

. دانستي عبرت میرسید و بالهایی که پدرش بر سر کیکاووس آورده بود را مایهمی) یمن(اماوران ه

کنمبه آید که از دشمنان زنکنمکه من بر دل پاك شیون

ماورانهاهايهمه داستانمهترانشنیدستم از نامور

گردز گردان ایران برآوردکردکه از پیش با شاه ایران چه

232پوستنخواهد همی دوده را مغز واوستپر از بند سودابه کاو دخت

اما سیاوش از ،ا راز دل خویش را پیش وي فاش کرد و از او کام خواستدر نهایت، روزي سودابه در حرمسر

.برآوردن کام او ابا کرد

بادکه از بهر دل سر دهم من بهمبادبدو گفت هرگزسیاوش

کنمز مردي و دانش جداییکنموفاییچنین با پدر بی

گناهسزد کز تو ناید بدینسانگاهتو بانوي شاهی و خورشید

چنگبدو اندر آویخت سودابهجنگن تخت برخاست با خشم وآوز

233توم نهان از بداندیشبگفتتوبدو گفت من راز دل پیش

نزد کیکاووس متهم کرد و چنان شتنداري سیاوش و ناکامی خویش خشمگین شده بود، او رایسودابه که از خو

کیکاووس در این دعواي خانوادگی، خرد بسیاري از خود نشان داد . نمود که گویی سیاوش بوده که به او چشم داشته استوا

:داوري کردها و شواهد و با توجه به نشانه

231134 -136.
232268 -271.
233328 -332.
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کارکه گفتار هر دو نیاید بهشهریارچنین گفت با خویشتن

خوابکه تنگی دل آرد خرد را بهشتاببرین کار بر نیست جاي

درستگواهی دهد دل چو گرددنخستنگه کرد باید بدین در

کیستي بد سزاوارببادافرهکیستببینم کزین دو گنهکار

نخستببویید دست سیاوشجستی چارهبدان بازجستن هم

اوجايسراسر ببویید هراوبر و بازو و سرو باالي

گالبهمی یافت کاووس بوينابز سودابه بوي می و مشک

اندروينشان بسودن نبودبويندید از سیاوش بدان گونه

کرددل خویشتن را پرآزارکردغمی گشت و سودابه را خوار

ریززبباید کنون کردنش ریتیزه دل گفت کاین را به شمشیرب

دردکه آشوب خیزد پرآواز وکردن پس اندیشهآز هاماوران ز

بودبر او نه خویش و نه پیوندبودو دیگر بدانگه که در بند

لبکه پیچید ازان درد و نگشادشبپرستار سودابه بد روز و

گذاشتببایست زو هر بد اندرداشتاز مهرسه دیگر که یک دل پر

شمردغم خرد را خوار نتوانخردچهارم کزو کودکان داشت

شاهخردمندي وي بدانستگناهبیدن کار بآسیاوش از

بسیچهشیواري و راي و دانشهیچبدو گفت ازین خود میندیش

بويسخن رنگ ونباید که گیرد مگويمکن یاد این هیچ و با کس

234شهریارهمان سرد شد بر دلخوارچو دانست سودابه کاو گشت

کودکی مرده را ،ي سیاوش را به دل گرفته بود که پس از مدتی کوتاهسودابه کوتاه نیامد و چندان کینه،با این وجود

. جادوي سیاوش سقط شده استطري کیکاووس است و به خانمود که آن فرزند مردهخویش گرفت و چنان وايدایهاز 

ي کودك را دیدند و دریافتند که او از پشت کیکاووس نیست و سودابه رسوا شد، اما با این وجود اختر زایچه،بار نیز مغاناین

اي از آتش چون در داوري ایشان قطعیتی نبود، سیاوش پذیرفت تا آزمونی دشوار را از سر بگذراند و با اسب از میان کومه

. اي از آزمون ور بوداین کار، نمونه. دبگذر

234367 -385.
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شود، عبارت بود از سپردنِ کنشِ داوري به هایی براي آن یافت میهاي باستانی نمونهکه در تمام تمدنآزمون ور

ي طبیعی که شدنِ متهم به خطري طبیعی همراه بود و باور عمومی بر آن بود که نیروهااین کار با نزدیک. اوند و ایزدانخد

. از ورهاي مشهور، یکی ریختن فلز مذاب بر سینه و شکم فرد متهم بود. رسانندگناه آسیبی نمیبه فرد بیمانبر خدایان بودندفر

پیشنهاد گرفت و بااین آزمون معموال براي کسانی که ادعاي پیامبري یا ارتباط با نیروهاي االهی داشتند مورد استفاده قرار می

،و تنسر در دوران اردشیر بابکانبات حقانیت خویش در دربار گشتاسپکه زرتشت براي اثچنان،پذیرفتخودشان انجام می

در واقع . گوي خداوند هستندآزمون فلز مذاب را از سر گذراندند و چون آسیبی ندیدند همگان پذیرفتند که سخن

لی از همین ور است که خصلتی شناسی زرتشتیِ عبور از پل چینوت که آهن مذاب در زیر آن جاري است، شکفرجام

. شده استمنسوب معادشناسانه پیدا کرده است و به ارواح 

به گناهی بزرگ بودند، با این متهمان و کسانی که مشکوك . معمول، همین گذر از آتش بودیکی دیگر از ورهاي

ماندند حقانیتشان اثبات گر سالم میکردند و اسوزاند، از آتش عبور میگناه را نمیمقدس است و بدن بی،فرض که آتشپیش

- شکلی از همین ورِ آتش است که در آیین،رتاب شد و سالم ماندپداستان ابراهیم که به دست نمرود به برجی از آتش . شدمی

.هاي عبرانی به یادگار مانده است

کرد که کسی نتواند او را به کیکاووس مراسم را چندان دشوار برگزار. سیاوش در این زمینه، پذیرفت تا از آتش بگذرد

:جانبداري از پسرش متهم کند

کاروانهیون آرد از دشت صدساروانبه دستور فرمود تا

شدندهمه شهر ایران به دیدنشدندکشیدنهیونان به هیزم

پرخاشجويهمی هیزم آوردمويبه صد کاروان اشتر سرخ

وچندکرد بر چونشمارش گذر بلندنهادند هیزم دو کوه

کلیدجوي بال راوچنین جستبدیدشاهز دور از دو فرسنگ هرک

کاستیز کار زن آید همهراستیهمی خواست دیدن در

بگرويبه آید ترا گر بدینبشنويسرچو این داستان سربه

گروهجهانی نظاره شده همکوههیزم دو،نهادند بر دشت

چهارمیانه برفتی به تنگیسوارکه گوییگذر بود چندان 

راهچنین بود آیین و این بودشاهبدانگاه سوگند پرمایه

سیاهکه بر چوب ریزند نفتشاهوزان پس به موبد بفرمود
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روزدمیدند گفتی شب آمد بهفروزشبیامد دو صد مرد آت

زوددودزبانه برآمد پس از دودنخستین دمیدن سیه شد ز

دمانجهانی خروشان و آتشآسمانتر اززمین گشت روشن

235شدندبران چهر خندانش گریانشدندسراسر همه دشت بریان

:با این وجود، سیاوش با اطمینان و آسودگی براي گذر از آتش آماده شد

سریکی خود زرین نهاده بهپدرسیاوش بیامد به پیش

پرامیدلبی پر ز خنده دلیسپیدايههشیوار و با جامه

خشمزبان پر ز دشنام و دل پر زچشمجهانی نهاده به کاووس

بساختنشد تنگدل جنگ آتشبتاختسیاوش سیه را به تندي

ندیدکسی خود و اسپ سیاوشبرکشیدز هر سو زبانه همی

برونز آتشکه تا او کی آید خونیکی دشت با دیدگان پر ز

نوکه آمد ز آتش برون شاهغوچو او را بدیدند برخاست

شديبرز تري همه جامه بیشدياگر آب بودي مگر تر

کنارکه گفتی سمن داشت اندرسوارچنان آمد اسپ و قباي

بوددم آتش و آب یکسانبودچو بخشایش پاك یزدان

236دشتآمد ز شهر و زبرخروشیتگذشچو از کوه آتش به هامون

کیکاووس که به این شکل به . سیاوش آزمون آتش را از سر گذراند و پاکی خویش را اثبات کرد،به این ترتیب

بدکرداري سودابه اطمینان یافته بود، خشمگینانه قصد کرد تا او را به قتل برساند، اما سیاوش که جوانمردي را از رستم آموخته 

. جان او را بازخریدترتیب، د پدر از او شفاعت کرد و به این بود، نز

سیاوش که ماندن . زمین تاخت و شهرهایی را غارت کردب با سپاهی از تورانیان به ایران، افراسیاکوتاه زمانی بعد

انیان را بر عهده بگیرد هاي دیگرِ سودابه در اندیشه بود، داوطلب شد تا سپهساالري ایردر دربار پدر را خوش نداشت و از فتنه

داشت، این راي را کیکاووس که همچون گذشته او را بزرگ می. و براي مقابله با این خطرِ بزرگ رهسپار میدان نبرد شود

. پهلوانش رستم را نیز همراهش نمود و ایشان به سوي شرق لشکر کشیدندی گران به او داد و استاد و جهانپسندید و سپاه

235478 -492.
236493 -503.
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شدند، اما در زمانی که براي پاتکی نو آماده می،یروز شدند و تورانیان عقب نشستندایرانیان پدر نخستین نبرد،

اند، خودش و دودمانش بر دست بود، خوابی غریب دید و دریافت که اگر سیاوش را به قتل برسافراسیاب که جادوگري چیره

توانست از عاقبت کار مصون شد، نمییاوش پیروز هم میکه اگر بر سچرا، در حمله درنگ کردبه این ترتیب،باد خواهد رفت

. پس تصمیم گرفت راه صلح را در پیش بگیرد و با سیاوش آشتی کند؛بماند

یادها بسی کردنهفته سخنبرگشادبه گرسیوز آن رازها

خواهنرانم نیاید کسی کینهسپاهکه گر من به جنگ سیاوش

انجمنگويوبرآساید از گفتمنهنه او کشته آید به جنگ و ن

زمیننه آشوب گیرد سراسرکیننه کاووس خواهد ز من نیز

کارمبادم بجز آشتی هیچکارزارجستن وبجاي جهان

گهرتخت و فراوانوهمان تاجرزوفرستم به نزدیک او سیم

که ترسم روانم فروپژمردبگذردمگر کاین بالها ز من

رنجسزد گر سپهرم نخواهد بهگنجچو چشم زمانه بدوزم به

237سرشتچنان زیست باید که یزداننوشتنخواهم زمانه جز آن کاو

گردد و دیگر دشمنی با ایرانیان را در دهد و به قلمرو خویش بازبازپسهایی را که گرفته بودافراسیاب پذیرفت تا سرزمین

:نزد سیاوش فرستاد و به او گفتاو پیکی . پیش نگیرد

رويکه ما سوي ایران نکردیمبگويبپرسش فراوان و او را

جداستبه سغدیم و این پادشاهیمراستزمین تا لب رود جیحون

زیرزبر شد جهان آن کجا بوددلیرهمانست کز تور و سلم

دشز مغز بزرگان خرد گشتهشداز ایرج که بر بیگنه کشته

238نبودکین و جنگ آشناییکه بانبودز توران به ایران جدایی

اما ،ویی گشاده داشت صلح را پذیره آمدبدل شدند و سیاوش که خبرانی در میان دو طرف ردونامه،به این ترتیب

ست که افراسیاب نیز با صد تن از خویشاوندان افراسیاب را براي اثبات راستیِ دعوي شاه توران گروگان خوا،به اندرز رستم

ب آشتی در میان دو عقب نشستند و به این ترتی،تورانیان تا مرز سغدسپس. راي پیران ایشان را به اردوگاه ایرانیان فرستاد

237769 -777.
238805 -809.
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کرد و وقتی رستم خبرِ صلح را برایش برد، برآشفت و او را باز کاووس پرخاشجویی پیشه،اما در این میان، طرف برقرار شد

گسیل کرد تا هم صد تن ،خواند و او را به سوي مرزتوس را فراسپس. سیاوش را به جوانی و ناپختگی متهم کردبه ترس و

. گروگان تورانی را اعدام کند و هم لشکر افراسیاب را در هم شکند

نهفتکه گردون سر من بیاردگفتغمی گشت رستم به آواز

استن که رستم ز گیتی کمچنان دااستتر از رستموس جنگیتاگر 

رويآژنگم چشم و پرپر از خشاويبگفت این و بیرون شد از پیش

راهبفرمود لشکر کشیدن بهشاهوس را خواندتهم اندر زمان 

کوسبفرمود تا لشکر و بوق ووستچو بیرون شد از پیش کاووس

239کنندوزان رزمگه راه کوتهکنندبسازند و آرایش ره

هایی را که به اعتبار سخن او نزدش کاووس خبردار شد و دریافت که قرار است گروگانسو، سیاوش وقتی از حکم کیاز آن

. زمین برودند و بعد هم براي همیشه از ایرانها را آزاد کفرستاده بودند، به قتل برسانند، برآشفت و تصمیم گرفت گروگان

نبردز ترکان و از روزگارکردز کار پدر دل پراندیشه

نامدارز خویشان شاهی چنینسوارهمی گفت صد مرد ترك و

شاهاگرشان فرستم به نزدیکگناهبیخواه و همههمه نیک

دارشانهمانگه کند زنده برکارشاننپرسد نه اندیشد از

سرمبد آید ز کار پدر بربرمبه نزدیک یزدان چه پوزش

سپاهچنان خیره با شاه تورانگناهبیور ایدونک جنگ آورم

انجمنگشایند بر من زبانمنجهاندار نپسندد این بد ز

سپاهوس سپهبد سپارمتبه شاهوگر بازگردم به نزدیک

240بدچپ و راست بد بینم و پیشرسدازو نیز هم بر تنم بد

تا به او راه بدهد تا ا و سپاهی برگزیده از ایرانیان به سوي تورانیان رفت و از افراسیاب خواست هاز این رو به همراه گروگان

. ماچین برود و در آنجا براي خود شهري بسازدوبه سمت چین

239974 -979.
2401011-1019.
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از سوي دیگر، افراسیاب که از جوانمردي سیاوش خوشنود شده بود و زیبایی و دالوري وي را پسندیده بود، او را 

:وزیر خردمند او پیران، به وي اندرز داد که. داشتگرامی 

گمانهمی داشت بر نیک و بد برزمانپس اندیشه کرد اندر آن یک

دلپذیرکه هست اینک گفتی همهپیرچنین داد پاسخ به پیران

همداستانکه باشد بدین رايداستانولیکن شنیدم یکی

بريو دندان کند تیز کیفرچپروريي شیر نرکه چون بچه

اوبه پروردگار اندر آویزداوچو با زور و با چنگ برخیزد

بنگردیکی شاه کندآورانخردبدو گفت پیران کاندر

سزدو بدخویی کینگیرد ازبدکسی کز پدر کژي و خوي

گذشتچو دیرینه گشت او ببایدگشتنبینی که کاووس دیرینه

241کاخرنج و ایوان وبسی گنج بیفراخش بگیرد جهانسیاو

پس به او پیشنهاد کرد که در توران اقامت کند و . به این ترتیب، افراسیاب ترغیب شد تا با سیاوش راه دوستی را در پیش گیرد

- که دخترِ خویش ل افراسیاب نشست سیاوش این پیشنهاد را پذیرفت و مهرش چندان به د. شهري براي خویش داشته باشد

. نشسترا به زنی به او داد و جز در کنار او به رام و رامش نمی- فرنگیس

پدرسیاوش پسر گشت و پیراندگربخوردن نشستند یک با

کسی را یاراي کشیدن آن سیاوش در چند مجلس بزم در برابر افراسیاب هنرنمایی کرد و کمان افراسیاب را که

. گان به همراه ایرانیانِ همراهش بر گروه تورانیان چیره شدکشید و در چونبود، بر

را به سیاوش داد و از همین زن بود که جریره دختر خویش ،پیران ویسه که او نیز دوستدار سیاوش بود، همچون شاه توران

کوشید تا د و در کل میپیران همان کسی بود که در ازدواج سیاوش و فرنگیس نیز میانداري کرده بو،در ضمن. فرود زاده شد

.  جاي او را در این سرزمین استوار سازد،نژاد پیوند دهد و به این ترتیبیاوش را به زن و فرزندانی تورانیس

. دژ را ساختیاب دریافت کرد و در آن شهرِ گنگسیاوش پس از مدتی اقامت در توران، سرزمینی را از افراس

همداستانداستان باشبدینداستاندژز من بشنو از گنگ

نیستبدان سان زمینی دالراينیستدژ در جهان جايکه چون گنگ

2411131-1139.
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بودها بردهبسی اندرو رنجبودکه آن را سیاوش برآورده

زمیننام بود آن زمان وکه بیچینن روي دریايآبه یک ماه ز

شتآب دببینی یکی پهن بیگذشتبیابان بیاید چو دریا

بهرکزان شهرها بر توان داشتشهرکزین بگذري بینی آباد

چندکه باالي او برتر از چون وبلندازان پس یکی کوه بینی

زیانبدان کت ز دانش نیایدمیاندژ درمرین کوه را گنگ

ستوهز باالي او چشم گرددکوهچو فرسنگ صد گرد بر گرد

یکیستهمه گرد بر گرد او درنیستدو راهز هر سو که پویی ب

سنگازین روي و زان روي دیوارتنگبدین کوه بینی دو فرسنگ

کارکردبباشد به راه از پیمردبدین چند فرسنگ اگر پنج

سوارگستوان وردار و برزرههزاردنیابد بریشان گذر ص

کاخن و باغ و ایوان وهمه گلشفراخچو زین بگذري شهر بینی

بويبه هر برزنی آتش و رنگ وجويهمه شهر گرمابه و رود و

گذشتچو این شهر بینی نشایددشتهمه کوه نخچیر و آهو به

ها بگذريبیابی چو از کوهدريتذروان و طاووس و کبک

خوردهمه جاي شادي و آرام وسردنه گرماش گرم و نه سرماش

یکی بوستان بهشتست و بسنبینی بدان شهر بیمار کس

بهارهمیشه بر و بوم او چونها روشن و خوشگوارهمه آب

پارسیبود گر بپیمایدشسیباردرازي و پهناش سی

ستوهکه از رفتنش مرد گرددکوهنیم فرسنگ بااليویک

ندیدها کسجايترکزان خوبپدیدوزان روي هامونی آید

بودها سر به کیوانکش ایوانبودهمه گلشن و باغ و ایوان

برگزیدمر آن را ز ایران همیدیدبشد پور کاووس و آنجاي

کردفزونی یکی نیز دیوارکردتن خویش را نامبردار

ناموزان جوهري کش ندانیمرخامز سنگ و ز گچ بود و چندي
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اويست پهنايپنچوهمان سیاويش فزونست بااليدو صد ر

خشمتو گویی ز گوینده گیرندچشمکه آن را کسی تا نبیند به

ناگزیربباید ترا دیدن آنتیرنیاید برو منجنیق و نه

مغاكهمه گرد بر گرد خاکشخاكز تیغش دو فرسنگ تا بوم

242ستوهشدن مرد گردداز برهمکوهنبیند ز بن دیده بر تیغ

ي زمینی و آسمانیِ آرمانشهرِ این شهر به همراه شهر سیاوشگرد  از شهرهاي آسمانی و مقدس کهن است و به نوعی نسخه

.  شودایرانیان محسوب می

طرف که از چون بعد از مدتی گرسیوز،زمین چندان نپاییدیکبختی و شادکامی سیاوش در ایرانبا این همه، دوران ن

. جالل سیاوش و ایرانیان را در آنجا دیده بود، بدگمان شدوو جاههادري با سیاوش خویشاوندي هم داشت به سیاوشگرد رفتم

زره و دمیر چیره شد و هاي گروياي که در حضور او انجام شد، سیاوش به سادگی بر دو پهلوان تورانی به نامدر بازي پهلوانی

ن ترتیب، گرسیوز با دلی پرکینه و سري بدگمان به نزد برادر رفت و او را از فرجام کار سیاوش به ای. هر دو را شرمسار کرد

اما سیاوش که از سوي دیگر پیامی ،بود، سیاوش را به دربار فراخواندافراسیاب که با سخنان برادر در فکر شده . زنهار داد

انگیز ي غمدر این میان سیاوش در خواب نیز بر آینده. نکردفریبکارانه از گرسیوز دریافت کرده بود، این دعوت را اجابت 

:خویش آگاه شده بود

آبکران رودکه بودي یکی بیخوابچنین دیدم اي سرو سیمین به

ورانگرفته لب آب نیزهکرانیکی کوه آتش به دیگر

گردبرافروختی از سیاووشتیزگردز یک سو شدي آتش

افراسیاببه پیش اندرون پیل وآبیک دستز یک دست آتش ز 

دمیدي بران آتش تیزدمدژمبدیدي مرا روي کرده

243سوختیاز افروختن مر مراافروختیچو گرسیوز آن آتش

ه نوعی مهارت ماند و ببه قدرت سیاوش و کیخسرو در این زمینه می،یاوش در غیبگویی بر مبناي رویاهاتوانایی س

بی که پس از مدتی، وقتی افراسیاب با سپاهی گران به سیاوشگرد تاخت، بار دیگر سیاوش خواچنان،انه شبیه استجادوگر

2421622-1654.
2432157-2162.



156

شدن نماید که او به زادهچنین می،در ضمن. شدنش به دست افراسیاب را پیشگویی کردمشابه دید و براي فرنگیس کشته

:اشدخواهی او از تورانیان نیز آگاه بوده بکیخسرو و کین

راکه دریافتی روز کین بادبیاورد شبرنگ بهزاد را

برگرفتلگام و فسارش ز سرگرفتخروشان سرش را به بر در

مسازدل باش و با کسکه بیداردرازبه گوش اندرش گفت رازي

آراستنعنانش ترا بایدخواستنچو کیخسرو آید به کین

چوبچنان چون سر مار افعی بهبکوبورا بارگی باش و گیتی

بارگیکه او را تو باشی به کینیکبارگیاز آخر ببر دل به

244نیبرافروخت برسان آتش زپیدگر مرکبان را همه کرد

در -یکی از همان دو پهلوان تورانی که در میدان بازي از او باخته بود- زره سیاوش را فروگرفت و گروي،تورانیان

. ی زرین سرش را بریدتشت

خونزره بستد از بهرگرويز گرسیوز آن خنجر آبگون

باكنه شرم آمدش زان سپهبد نهخاكبیفگند پیل ژیان را به

سرشجدا کرد زان سرو سیمینیکی تشت بنهاد زرین برش

نگونزره برد و کردشگرويخونبجایی که فرموده بد تشت

ماهبرآمد بپوشید خورشید وسیاهتیره گرديیکی باد با 

245گرويگرفتند نفرین همه برهمی یکدگر را ندیدند روي

افتد و خسرو میاش به دست کیي جدیدي از نبردهاي ایران و توران است که خیلی زود رهبريآغازگاه دوره،مرگ سیاوش

. شودالن سیاوش منتهی میشدن افراسیاب و گرسیوز و سایر قاتدر نهایت به کشته

شدن درت و کین او را از کسی که باعث دربهرستم، وقتی خبر مرگ سیاوش را شنید، نخست به دربار کیکاووس رف

.سیاوش شده بود، ستاند

رويسوي خان سودابه بنهاداويتهمتن برفت از بر تخت

کشیدز تخت بزرگیش در خونکشیدز پرده به گیسوش بیرون

2442205-2211.
2452339-2344.
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246شاهنجنبید بر جاي کاووسراهبه خنجر به دو نیم کردش به

آنگاه سوگندي سترگ خورد 

امآگندهبه کین سیاوش دلامزندهبه یزدان که تا در جهان

بزمحرامست بر من می و جام ورزمنبیند دو چشمم مگر گرد

شنودچو زان گونه آواز رستمبودبه درگاه هر پهلوانی که

247جوشتوگفتی که میدان برآمد بهخروشهمه برگرفتند با او

. گیردي ماجراهایی شد که اوج ماجراهاي دوران پهلوانی را در شاهنامه در بر میمایهخون سیاوش بن،به این ترتیب

شده و قاعدتا داستانش شاهان کیانی دانستهازاو یکی ،در اوستا. آشکارا روایتی چندرگه است،داستان سیاوش. 3

به دست افراسیاب به ناجوانمردي به قتل رسیده است و چون ،هاي میان ایران و تورانچنین بوده که در گرماگرم درگیري

احتماال در ،این شکل اولیه از داستان سیاوش. ي دریغ ایرانیان شده و شهید دانسته شده استمایه،جوان و زیبا و دالور بوده

هاي بسیار دارد و آن هم عشقِ نامشروعِ نسخه،یوند خورده است که در میان اقوام گوناگونپانی با روایتی دوران اشک

هاي ي این داستان و کشمکشمضمون عاشقانه. شدنِ وي به این دلیل استو عقوبتخواندهسرپرهیزگاري پ،مادرخوانده

اي ي اشراف گستردهانی که در آن دربارهاي محلی بسیار و طبقهي اشکبا ساخت جامعه،دهداي که نمایش میخانوادگیدرون

هاي برخاسته از هاي عشقی و کشمکشدانیم که در همین دوران نیز داستانمی،در ضمن. همخوانی دارد،اندوجود داشته

. رامین استواي از آن داستان ویسکه نمونهشکوفا شدند،نهانی زن و مردپروابط 

ي دیگر در تر از هرجابرجسته،درخواندهپشدنش از سوي و طردهلوان و مادرخواندهپیان داستان کشمکش م

،هلوانپ،اما تفاوت این دو داستان در این است که روایت یوسف،شودوسودابه دیده میخا و سیاوشزلیوماجراي یوسف

بومی است و ،هلوانپ،داستان سیاوشدر حالی که در ،شوداي بومی دارد وارد میه ملکهبیگانه است و به درباري ک

،که یوسفچنان،خوردها عنصر هفت به چشم میدوي این داستاندر هر. شودمادرخوانده است که بیگانه قلمداد می

تنها ،داستان سیاوشاما ، نهان کردپسال عشق خود را به سیاوش ون ماند و سودابه نیز به مدت هفتسال در زندان فرعهفت

،سیاوش،در روایت فردوسی. تر شده استیچیدهپ،شدن افراسیاب به ماجراکه با واردمند نیستمون عاشقانه بهرهاز این مض

؛گذاردایست که به سرزمینی غریبه گام میاو شاهزاده؛ست دشمنِ ناجوانمردش به قتل برسدبه سادگی به دپهلوانی نیست که 

،ي سیاوش با دنیاي تورانیرابطه. رسدبا خیانت یکی از نزدیکان وي به قتل میکند و بعدبا دختر شاه آن سرزمین ازدواج می

2462625-2628.
2472639-2647.
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ي هلوان در سرزمینی بیگانه مشغول تکرار تجربهپي ایران برایش رخ داده و گویی این ي چیزي است که در عرصهواژگونه

. خویش در دربار کیکاووس است

اي ناشایست که اش بود و رابطهاي که مادرخواندهبود و ملکهدرِ سیاوش پشاهی وجود داشت که ،در دربار ایران

شتیبان و رایزنی نیرومند و برجسته مانند رستم حضور داشت که پ،هرپدر این س. ممکن بود میان سیاوش و سودابه برقرار شود

. ي جوان داشتاز سویی دست راست شاه بود و از سوي دیگر مهر و محبتی عمیق نسبت به شاهزاده

- دخترِ شاه ،ي دلباختهملکهبه جاي . ي سیاوش استدرخواندهپافراسیاب شاهی است که ،در دربار توران

گرسیوز را ،در اینجا در مقابل رستم. رسدهلوان میپاکیزه و مجاز به وصلت با پحضور دارد که  در جریان عشقی - فرنگیس

سیاوش در ایران از آمیزشی . کندورزد و از او بدگویی میمیاما به سیاوش کین ،داریم که همچنان دست راست شاه است

اما به دست ،رسداو به وصال با دختر شاه می،در توران. شودوشد و با این وجود از دربار طرد میپنامشروع چشم می

. داداتفاقی که در صورت گناهکاري در ایران نیز برایش رخ می؛شوددرزنش کشته میپ

امري ،آمیزش او با زنان. مدارانه اسیر شده استهلوانی است که در نظمی آسمانی و خانوادهپ،بنابراین سیاوش

سیاوش ،در هر دو حالت. شودتورانی تعریف می/و ایرانینامشروع/است که در تنگناي دو جمِ مشروعبرانگیزدغدغه

چپ "از این روست که  . ي تباهی وي خواهد شدایهم،که وصلت با بیگانه یا خویشاوند نامشروعچرا،سرنوشتی واژگونه دارد

."بدو راست بد بیند و پیش

از . هایی متمایز سرچشمه گرفته استرگه است که از خاستگاهیچیده و چندپترکیبی داستان سیاوش،به این ترتیب

دیگر به داستان عشقیِ یوند دارد و از سويپشود یک سو با داستان خداي شهید و قهرمانی که ناجوانمردانه کشته می

و کشمکش شود که ترکیبی از قتل به دست دشمناز سوي دیگر به داستانی متصل می؛شودسر مربوط میپمادرخوانده و 

شوداش با زنی درباري رویارو میاي از نبردش با افراسیاب و کشمکشگویی سیاوش در توران با آمیزه. خانوادگی استدرون

؛دو عنصر به تنهایی چیره شده بودیک از اینیش از این بر هرپدر حالی که ؛آورداي درمیپو را از است که او این ترکیب

. افراسیاب را در جنگ شکست داده بود و از آزمون عشق سودابه نیز سربلند بیرون آمده بود،یعنی

آشکارا با عناصر میانرودانی،يهاي مویه و گریه بر وروید و آیینارتباط خون سیاوش با گیاهی که بر مزارش می

این . کندي مفهوم رستاخیز را نیز در خود حمل میمایهسیاوش بن،از این رو. شودهاي خداي شهید گیاهی مربوط مینیایش

کند و از اش تجلی میخواهیرستاخیز از سویی مادي است و در جریان حلول فره او در فرزندش کیخسرو و نبردهاي کین

،به این ترتیب. شوددادن در مورد زایش کیخسرو مربوط میو به بازگشت وي در رویاها و مژدهآسمانی است سوي دیگر 
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میرِ - اش حضور نمایندههاي نوروزي و بندي او با آیینسیاوش عنصر رستاخیز را نیز با قدرتی بسیار در خود دارد و مفصل

.خیزدبرمیهم از همین جا -فیروزِ عصر اسالمینوروزي یا حاجی

:رسیماگر بخواهیم داستان سیاوش را خالصه کنیم به چنین تصویري می. 4

.سیاوش از مادري تورانی از نسل گرسیوز زاده شد

.سرپرستی او را بر عهده گرفت،اش درگذشت و رستممادرش در هفت سالگی

.آیین رزم و بزم را به وي آموخت،رستم

.و نزد همگان عزیز و محبوب شدیبارو تبدیلبه مردي دالور و زسیاوش به زودي

.سیاوش را به دربار خود خواند و او را ولیعهد خویش قرار داد،کیکاووس

.ي سیاوش شد ولی پیشنهادش از سوي وي رد شددلباخته،زنِ کیکاووس،سودابه

.بردها به حقیقت ماجرا پیني آاما کیکاووس با بوییدن جامه،تهمت زد که به او نظر داشته استسودابه به سیاوش

اما مغان خبر دادند که آن ،د نوزادش را از کیکاووس کشته استسیاوش را متهم کرد که با جادو فرزن،سودابه

.فرزند از پشت کیکاووس و متعلق به سودابه نبوده است

بودن ان آتش گذشت و پاكاو سالم از می.آتش تن در دهداش پذیرفت تا به آیین ورِگناهیسیاوش براي اثبات بی

.خود را اثبات کرد

.کیکاووس که قصد داشت سودابه را به قتل برساند، به درخواست سیاوش چنین نکرد

کرد تاز میوا افراسیاب که  در آن نواحی تاختسیاوش به همراه رستم به مرزهاي شرقی ایران فرستاده شد تا ب

.بجنگد

.ست و ایشان را به ورارود راندتورانیان را بشک،سیاوش در نبرد نخست

.شدن سیاوش، دودمان او هم به باد خواهد رفتت که با کشتهافراسیاب خوابی دید و دریاف

اما ،سیاوش پس از رایزنی با رستم این را پذیرفت. پیک فرستاد و صلح و آشتی خواست،افراسیاب به نزد سیاوش

.ایشان را به نزدش فرستاد،که افراسیابصد تن از خویشاوندان شاه توران را گروگان خواست

.سو فرستاد تا تورانیان را کشتار کندکیکاووس از شنیدن خبر صلح پسرش با افراسیاب برآشفت و توس را به آن

.ها بود، ایشان را رها کرد و خود به توران گریختسیاوش که نگرانِ جانِ گروگان

.اندك زمانی هم او و هم پیران وي را به پسرخواندگی خویش پذیرفتندافراسیاب با راي پیران او را ارج نهاد و در 

.سیاوش نزد سرداران تورانی هنرنمایی کرد و کمان افراسیاب را کشید
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.از اولی کیخسرو زاده شد و از دومی فرود. سیاوش با دختر افراسیاب و پیران ازدواج کرد

. یاوشگرد در آنجا ساختسرزمین خوارزم را از افراسیاب گرفت و شهر س،سیاوش

.دهندتاسیس شهرهاي بخارا و قندهار را به او نسبت می. هاي بسیار ساختشهرها و آتشکده،سیاوش

.جالل سیاوش بدگمان شدوز به سیاوشگرد رفت و از دیدن جاهگرسیو

.چیره شدبازي بر دو پهلوان تورانی به سادگیتشدید شد که سیاوش در میدان نیزهاین حس گرسیوز وقتی 

.سیاوش به خاطر حسادت گرسیوز مورد خشم افراسیاب واقع شد و به دست او اسیر شد

. زره سر او را در تشتی زرین ببردستور داد تا پهلوانی به نام گرويافراسیاب د

.از خون سیاوش که بر زمین ریخت، گیاه خون سیاوشان رویید

: توان به این ترتیب نمایش دادش را میهاي داستاني روابط سیاوش با سایر شخصیتشبکه
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سهراب: خن چهارمس

شناختی برتري ي زیباییجنبهرش از روایت سیاوش، به گمان منداستان سهراب در شاهنامه با وجود بلنداي کمت

ن سهراب، روایت داستا. انگیزترش که نبرد پدر و پسر باشدآهنگ تندترش و هم مضمون هیجانربدارد، هم به خاطر ض

،و با این وجودبینیمی اثر چندانی از سهراب نمیدر متون پیش از فردوس. ي پهلوان شهید استاسطورهزشخصی فردوسی ا

که پس از او نویسندگان بسیاري به این داستان ارجاع استرستم و سهراب را زیبا روایت کردهفردوسی به قدري داستان 

پیش از او وجود داشته و حکیم توس آن را از ،ي صریح فردوسی، داستان رستم و سهراببر اشارهبا این وجود، بنا. اندداده

نمودن زندگی آغاز کرده عادالنهدرآمدي فلسفی در مورد مرگ و غیرفردوسی ماجراي سهراب را با پیش. موبدي شنیده است

:است

ترنجخاك افگند نارسیدهه بکنجاگر تندبادي براید ز

هنربیهنرمند دانیمش اردادگرتمکاره خوانیمش ارس

چیستز داد این همه بانگ و فریادچیستاگر مرگ دادست بیداد

نیستبدین پرده اندر ترا راهنیستجان تو آگاه،ازین راز

بازبه کس بر نشد این در رازفرازهمه تا در آز رفته

سرايآرام یابد به دیگرچو جايبرفتن مگر بهتر آیدش

باكندارد ز برنا و فرتوتهولناكدم مرگ چون آتش

تنگگر کشد مرگبر اسپ فنادرنگدرین جاي رفتن نه جاي

نیستچو داد آمدش جاي فریادنیستچنان دان که دادست و بیداد

برگیکی دان چو اندر بدن نیستمرگجوانی و پیري به نزدیک

ايبندهترا خامشی به که توايآگندهز نور ایمان گردل ا

نیستاگر جانت با دیو انبازنیستبرین کار یزدان ترا راز

بريسرانجام نیکی بر خودبگذرين کوش چونآبه گیتی در

بجستازان کین که او با پدر چوننخستکنون رزم سهراب رانم

باستانيبپیوندم از گفتهداستانز گفتار دهقان یکی

بامدادکه رستم یکی روز ازیادز موبد برین گونه برداشت
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248کردکمر بست و ترکش پر از تیرکردغمی بد دلش ساز نخچیر

کند و به سوي سوداي نخجیر می،پهلوانِ سیستانی با رخششود که جهاناز آنجا شروع میداستان رستم و سهراب

اما ،شدن منتهی در آنجا طبق معمولِ رستم، شکار به خورد و نوش و خفت. رودسمنگان میسرزمین 

دستکشيمدش بارهآبه کار چو بیدار شد رستم از خواب خوش

ندیدز هر سو همی بارگی رابنگریدبدان مرغزار اندرون

شتافسراسیمه سوي سمنگاننیافتغمی گشت چون بارگی را

روانتیرهکجا پویم از ننگدوانپیادهگفت کاکنونهمی 

بمردتهمتن بدین سان بخفت وبردچه گویند گردان که اسپش که

249یکبارگیه بسپردن به غم دلبیچارگیکنون رفت باید به

رفته و به میتا اینجاي کار، روشن است که دلبستگی رستم به اسبش از ارتباط عادي یک سوارکار و مرکبش فراتر

به هر صورت، رستم پاي پیاده به نزد شاه سمنگان رفت و از سوي درباریان وي و خود او . خورده استنام و ننگش پیوند می

هم خوشحال و هم تا حدي هراسان شده بود، به دست و پا افتاد ،شاه سمنگان که از دیدار پهلوان بزرگ. با استقبال مواجه شد

در این میان، رستم چند روزي را . ترکان دزدیده بودند و اثري از آن به دست نیامداما رخش را،جستاسبِ او،و به سرعت

. دست داد،مهمان شاه سمنگان بود و در همان جا بود که نخستین دیدارش با تهمینه، دخترِ شاه

اسالمی در تعارض شاهدخت با شنیدن وصف رستم، دورادور عاشق وي شده بود و فردوسی به شکلی که با سنن

:  دهدو با روش ایرانیان باستان در توافق است، داستان دلدادگی این دو را چنین شرح می

بگشتشباهنگ بر چرخ گردانشب درگذشتچو یک بهره از تیره

بازدر خوابگه نرم کردندرازسخن گفتن آمد نهفته به

مستبالینخرامان بیامد بهدستیکی بنده شمعی معنبر به

بويچو خورشید تابان پر از رنگ ورويپس پرده اندر یکی ماه

بلندبه باال به کردار سروکمنددو ابرو کمان و دو گیسو

خاكتو گفتی که بهره ندارد زپاكجان،روانش خرد بود تن

بخواندآفرین رابرو بر جهانمانداز او رستم شیردل خیره

.17-1شاهنامه، 248
.37- 31شاهنامه، 249
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چیستچه جویی شب تیره کام توچیستید زو گفت نام توبپرس

امنیمهتو گویی که از غم به دوامتهمینهچنین داد پاسخ که

منمز پشت هژبر و پلنگانمنمیکی دخت شاه سمنگان

ستاندکیچو من زیر چرخ کبودنیستبه گیتی ز خوبان مرا جفت

مرانه هرگز کس آوا شنیديرامکس از پرده بیرون ندیدي

بسیشنیدم همی داستانتکسیبه کردار افسانه از هر

تیزچنگنترسی و هستی چنینپلنگکه از شیر و دیو و نهنگ و

نغنويبگردي بران مرز و همشويشب تیره تنها به توران

یکنهوا را به شمشیر گریانکنیبه تنها یکی گور بریان

پلنگبدرد دل شیر و چنگچنگآنکس که گرز تو بیند بههر

شتابنیارد به نخچیر کردنعقاببرهنه چو تیغ تو بیند

ابرز بیم سنان تو خون باردهژبرنشان کمند تو دارد

250توبسی لب به دندان گزیدم زتوها شنیدم زچو این داستان

فردوسی در این میان تاکید دارد که تهمینه . انه به سراي رستم رفت و به او راز دل گفتبه این شکل، تهمینه شب

-آنگاه، فردوسی با زبانی خواست تهمینه را بازگو می. هاي رستم دل بدو باخته استزنی پاك بوده و تنها از راه شنیدن افسانه

. دگان تواند بودکند که پاکیزگی و متانتش در عین حفظ لحن عاشقانه، سرمشق نویسن

آبشخورتبدین شهر کرد ایزدبرتبجستم همی کفت و یال و

مراین مرغ و ماهیانبیند جزمراتراام کنون گر بخواهی

امکشتهخرد را ز بهر هواامگشتهیکی آنک بر تو چنین

کنارنشاند یکی پورم اندرکردگاردیگر که از تو مگرو

هورسپهرش دهد بهره کیوان وزورد به مردي ومگر چون تو باش

آورمسمنگان همه زیر پايآورمسه دیگر که اسپت به جاي

دیدز هر دانشی نزد او بهرهدیدچهرهنسان پريآچو رستم بر

.81- 62شاهنامه، 250
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251فرهیندید ایچ فرجام جزآگهیو دیگر که از رخش داد

پهلوان به دل . ام عناصر مربوط به وصلت پهلوان و دختر پریزاد را داردداستان رستم و تهمینه تم،تا اینجاي کار

دادن اسبش را پس،طلبد و در مقابلو زنی مرموز و زیبا کامجویی از او را میدهدد، اسب خود را از دست میروطبیعت می

مادر ،ترهایی کهنویا در نسخهد و گشور مضمون مورد نظرمان تکرار میها دقیقا عناصري هستند که داین. دهدوعده می

. سیاوش و کیکاووس نیز به همین شکل با یکدیگر درآمیخته باشند

از این رو . ي خانوادگی در تعارض بوده استدر هر حال، حتی روایت منطقی و معقول فردوسی هم با اخالق بسته

. ناهمخوانی روایت با اخالق رسمی جامعه بکاهدتا ازافزوده شدهابیاتی شرح رویارویی این زن و مرد،از در شاهنامه پس 

ي تهمینه به رستم به درد آمده و که چشمِ شرعیاتش از دیدن پیشنهاد جسورانهبوده کارِ ناسخی ها احتماالافزودن این بیت

:رجوع کندوقضیه را به شکلی رفعاست کوشیده 

پدربیاید بخواهد ورا ازپرهنربفرمود تا موبدي

بسان یکی سرو آزاد شدشدد شاه این سخن شادچو بشنی

کیشبدان سان که بودست آیین وخویشبدان پهلوان داد آن دخت

اويبه خوبی بیاراست پیماناويبه خشنودي و راي و فرمان

جوانهمه شاد گشتند پیر وپهلوانچو بسپرد دختر بدان

252خواندندن آفرینابر پهلوابرافشاندندز شادي بسی زر

ان دیدار شبانه در ، بار دیگر به هم"بدان سان که بودست آیین و کیش"بخشیدن به ماجرا براي رسمیتبه دنبال این چند بیت

. ي مستقیم گفتگوي این دو در همان شبِ نخستین باشدکه گویا ادامهگردیمسراي رستم بازمی

درازب تیره دیر وببود آن شرازه بچو انباز او گشت با او

کمندهمی خواست افگند رخشانبلندچو خورشید تابان ز چرخ

بودکه آن مهره اندر جهان شهرهبودبه بازوي رستم یکی مهره

روزگاراگر دختر آرد ترابداربدو داد و گفتش که این را

فروزاختر و فال گیتیبه نیکبدوزبگیر و بگیسوي او بر

ببندش به بازو نشان پدرپسرایدونک آید ز اخترور

.89- 82شاهنامه، 251
.95- 90شاهنامه، 252
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بودبه مردي و خوي کریمانبودبه باالي سام نریمان

آفتابنتابد به تندي بر اوعقابفرود آرد از ابر پران

اويهمی گفت از هر سخن پیشرويهمی بود آن شب بر ماه

مهرزمین را بهبیاراست روي سپهرچو خورشید رخشنده شد بر

سربسی بوسه دادش به چشم و بهبرکردن گرفتش بهبه پدرود

گشتابا انده و درد انبازبازگشتچهره گریان ازوپري

آرامگاهبپرسیدش از خواب وشاهبر رستم آمد گرانمایه

بخشتاجبرو شادمان شد دلرخشدادش بهچو این گفته شد مژده

253شاداز رخش رخشان واز شاهشدبرنهادید وزینبیامد بمال

سهراب نامی . تهمینه از رستم بار گرفت و پس از اندك زمانی پسري زاد که او را سهراب نام نهادند،به این ترتیب

سهروردي نیز جزء نخست، همان است که در نامی مانند. استشدهسوهر و آب تشکیل / بخشِ سهرفارسی است که از دو 

. است"سرخ"ترِ این واژه همان شکل کهن. شده استسوخر خوانده می،هاي ایرانی کهنو در برخی از گویشهه یادگار ماندب

. دهدمعنا می"روسرخ"سهراب به معناي کسی است که تن و رویی سرخ دارد و در کل ،بنابراین

ي بارهآنگاه نزد مادر رفت و از او در. دیل شدشد و به پهلوانی نیرومند تباب در اندك زمانی ببالید و بزرگسهر

- هاي مربوط به موبد و عقد ازدواج است و نشان میبودنِ آن بیتمه نیز نشانگر افزودهاین مکال؛دودمان و تبار خویش پرسید

. دانسته استدهد که در دربار سمنگان کسی نام پدر سهراب را نمی

آزمودرست یا او نبردکه یانبودچو ده ساله شد زان زمین کس

بگويمنبدو گفت گستاخ باويازبرِ مادر آمد بپرسید

سرمهمی به آسمان اندر آیدبرترمکه من چون ز همشیرگان

پدرچه گویم چو پرسد کسی ازگهرام وز کدامینز تخم کی

جهاننمانم ترا زنده اندرنهانگر این پرسش از من بماند

مکنبدین شادمان باش و تنديسخنمادر که بشنوبدو گفت

254نیرمیز دستان سامی و ازرستمیتو پور گو پیلتن

.111- 97نامه، شاه253
.123-117شاهنامه، 254
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:پدرش است شادمان شد،سهراب از شنیدن این که رستمِ نامدار

نهانکسی این سخن را نداردجهانچنین گفت سهراب کاندر

داستانزمانز رستم زنند اینباستانآور ازبزرگان جنگ

بودکردن از من چه آییننهانبودنژادي که چونیننبرده

کرانفراز آورم لشکري بیآورانجنگکنون من ز ترکان

رااز ایران ببرم پی طوسرابرانگیزم از گاه کاووس

شاهنشانمش بر گاه کاووسکالهبه رستم دهم تخت و گرز و

برويابا شاه روي اندر آرمجويجنگن شوماز ایران به تورا

آفتابسر نیزه بگذارم ازافراسیاببگیرم سر تخت

تاجورنباید به گیتی کسیپسرچو رستم پدر باشد و من

کالهستاره چرا برفرازدماهچو روشن بود روي خورشیدو

255زنغکه هم باگهر بود هم تیانجمنز هر سو سپه شد برو

و شاه را از تخت برگیرد سسپاهی بسیج کرد و کودکانه قصد کرد تا کاوو،سهراب از میان ترکان،به این شکل

که مهر و ،وي در برابر شاهنشاه نبودشتیبانی رستم از کاووس، ناتوانیکه دلیلِ پغافل از این،پدرش رستم را به جاي او بنشاند

. و تاجِ آن بودبرقرارماندنِ شاهی فرهمند بر تختاش به جاه ایران زمین ويپایبند

نمودو شاديخوش آمدش خندیدشنودهاچو افراسیاب آن سخن

گرانکسی کاو گراید به گرزسرانز لشکر گزید از دالور

سپردچو هومان و مر بارمان راگردهزار از دلیرانده و دو

نهفتراز باید که ماندکه این گفتبه گردان لشکر سپهدار

جويچارهگمانتهمتن بود بیبرويچو روي اندر آرند هر دو

پدرکه بندد دل و جان به مهرپسرپدر را نباید که داند

256شیرمردشود کشته بر دست اینسالخوردمگر کان دالور گوِ

.142-132شاهنامه، 255
.154-143شاهنامه، 256
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را با دو تن از سرداران بزرگ خویش به نزد وي گسیل به این شکل، افراسیاب نیز به پشتیبانی سهراب برخاست و سپاهی 

. رستم را از پاي در آورد،داشت تا که شاید این پهلوان نوخاسته بتواند دشمن دیرینِ وي

که در برابر دژي متوقف شد که تا آن. ا لشکر ایرانیان را بشکستزمین تاخت و در نخستین نبردهسهراب به ایران

او را از زین ، اما در میان شگفتی همگان، سهرابفترتن به میدان بهبراي نبرد تنوا. بودم هجیر اش پهلوانی به نافرمانده

که زنی دالور به نام گردآفرید بود، سواره و پنهان در زره شهسواران به آنگاه دختر هجیر. بر او چیره شدگرفت و به سادگیبر

سهراب وقتی که کالهخود گردآفرید از سرش . جنگاور جوان شکست یافتمیدان تاخت و با سهراب نبرد آزمود، اما او نیز از 

: اما گردآفرید با او حیله ساز کرد،ه حریفش دختري است و دل بدو باختافتاد و چهره و موهاي بلندي آشکار شد، دریافت ک

وگويگفتسپاه تو گردد پر ازمويکنون من گشایم چنین روي و

گردبدین سان به ابر اندر آوردنبردکه با دختري او به دشت

بودخرد داشتن کار مهتربودنهانی بسازیم بهتر

سپاهمیان دو صف برکشیدهمخواهز بهر من آهو ز هر سو

جستنباید برین آشتی جنگتستکنون لشکر و دژ به فرمان

257هواستچوآیی بدان ساز کت دلتراستدژ و گنج و دژبان سراسر

ي قلعه پیش رفت و در آنجا بود که گردآفرید به درون قلعه گریخت و سهراب را در نتیجه سهراب همراه گردآفرید تا دروازه

. در بیرون دژ باقی گذاشت

لشکري گران را بسیج کرد و رستم را نیز ،در این میان، خبرِ خروجِ سهراب بر کیکاووس به دربار ایران رسید و شاه

پهلوان به سایر پهلوانان رخ داد، جهانپس از ماجراهایی که در میان رستم و. براي غلبه بر این خطر به سپاه بپیونددفراخواند تا

در این هنگام، یکی از پهلوانان ایرانی به نام گژدهم، توصیفی از .  ارتش شاه پیوست و همگی به سوي سهراب حرکت کردند

:دهده دست میکند که به خوبی سیماي او را بسهراب می

فزونکه سالش ده و دو نباشداندرونیکی پهلوانی به پیش

پیکرستچو خورشید تابان به دوبرترستبه باال ز سرو سهی

گرزندیدم کسی را چنان دست وبرزبرش چون بر پیل و باالش

آیدشز دریا و از کوه تنگآیدشچو شمشیر هندي به چنگ

.242-237شاهنامه، 257
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نیستچو بازوي او تیغ برندهنیستد غرندهچو آواز او رع

برنشستي تیزتگیکی بارهببستهجیر دالور میان را

پايبر اسپش ندیدم فزون زان بهآزمايرزمبشد پیش سهراب

بويگراید ز بینی سوي مغزجويجنگکه بر هم زند مژه را

شگفتو اندرن بازآبرش ماند زبرگرفتکه سهرابش از پشت زین

اوستپراندیشه جان از پی کاراوستست و اکنون به زنهاردرست

امنشنیدهگونهپیچ زینعنانامدیدهسواران ترکان بسی

بکفآور آردیکی مرد جنگصفمبادا که او در میان دو

کینکه او اسپ تازد برو روززمینبران کوه بخشایش آرد

بستو گفتی که سام سوارست وکساو ندیدستدار چون عنان

258گیرسر بخت گردان همه خفتهگیربلندیش بر آسمان رفته

دو براي جاسوسی در کار حریف از اردوي د، رستم و سهراب هررسران به پیشروان سپاه سهراب میوقتی سپاه ای

توصیف او در این جا، تا . بیندو سهراب را از دور میافتدرستم طبق معمول، به تنهایی به راه می. شوندخود خارج می

:دهدحدودي دلیلِ نامگذاري وي را نشان می

بودبسان یکی سرو شاداببودتو گفتی همه تخت سهراب

هیوندو بازو به کردار ران
چهره چویل وپبرش چون بر

259خون

.گونه بوده باشدو چه بسا که تا حدودي زالاي سرخ داشته استچهره،به این ترتیب، سهراب مانند زال

که در دلشان پیوند خونی میان خویش را خود را به خطر انداختند،دو پهلوان بدان دلیل براي گرفتن خبر از اردوي حریف

و سهراب هم هجیرِ اسیر که نکند این پسرش در سمنگان باشدرستم با شنیدن توصیف سهراب در گمان شد . کردندحس می

با ؛رستم را بازشناسد،هاي گوناگون را شرح دهد تا شاید از آن میاناي برد تا نام و نشان دارندگان درفشا با خود به بلندير

ستم شبیخون بزند و پهلوان را ي رکه سهراب به خیمههجیر از ترس این. ناسازگاري داشتاین وجود، بخت با این دو سرِ 

. و درفش رستم را به دروغ متعلق به پهلوانی گمنام که از چین آمده است، دانستنگفتخمی برساند، حقیقت را به او زچشم
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تر مرتکب شد و در آن هنگام که به اردوي تورانیان رفته بود تا سهراب را ببیند، سو، خطایی بزرگرستم از آن

شناخت و قصد بود که رستم را دیده بود و میتنها کسی،این پهلوان. پیل، برادر تهمینه را با مشت به قتل رساندندهژ،ندانسته

شناختند، سردارانِ تورانیِ سپاه سهراب بودند که به سایر پهلوانانی که رستم را می. داشت از نبرد پدر و پسر جلوگیري کند

یگر قرار در میدان نبرد رویاروي یکداین دوبه این شکل . بایست پدر و پسر را به جان هم بیندازندسفارش افراسیاب می

سهراب وقتی با رستم رویارو شد، او را به خاطر سن و سال زیادش نکوهش کرد و گفت که توانِ رویارویی با وي را . گرفتند

. ندارد

بسورده آچو من با تو باشم بکساز ایران نخواهی دگر یار

نیستترا خود به یک مشت من پاينیستبه آوردگه بر ترا جاي

سالستم یافت بالت ز بسیاریالندي و با کتف وبه باال بل

درازبدان چنگ و یال و رکیبفرازسرنگه کرد رستم بدان

نرمزمین سرد و خشک و سخن گرم وگرمبدو گفت نرم اي جوانمرد

سپاهبسی بر زمین پست کردمآوردگاهبه پیري بسی دیدم

شکندان سو که بودمندیدم بمنتپه شد بسی دیو در جنگ

نهنگاگر زنده مانی مترس ازجنگنگه کن مرا گر ببینی به

گروهکه با نامداران تورانکوهمرا دید در جنگ دریا و

260منستبه مردي جهان زیر پايچه کردم ستاره گواي منست

دو از یال و کوپال چند هرند، هربه این ترتیب، دو پهلوان در هنگام رجزخوانی نیز هویت حریف را نشناخت

:نمایاندمیي این روایت را بازشناسانهباییدریغ فردوسی بر این لحظه، به خوبی ارزش زی. هماورد خود خوششان آمده بود

درستهم از تو شکسته هم از توتستجهانا شگفتی ز کردار

چهرخرد دور بد مهر ننمودمهرازین دو یکی را نجنبید

گورچه ماهی به دریا چه در دشتستورداندمی بچه را بازه

261بازیکی دشمنی را ز فرزندآزنداند همی مردم از رنج و
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یک هر،مانند و به ناگزیرر دارند و از غلبه بر یکدیگر بازمینیرویی براب،در نخستین کشمکش، رستم و سهراب

:دنبرف حمله میجاي رویارویی با هماورد خویش، به سپاه حری

پایدارايبه زخم دلیران نهسواربخندید سهراب و گفت اي

بترستدو دست سوار از همهخرستبه رزم اندرون رخش گویی

بودجوانی کند پیر کانابوداگرچه گوي سرو باال

زمینچنان تنگ شد بر دلیرانازینبه سستی رسید این ازان آن

بگذاشتنددل و جان به اندوهاشتنددبريکه از یکدگر رو

پلنگبدانسان که نخچیر بیندجنگسپه شد بهتهمتن به توران

بزرگپراگنده گشت آن سپاهگرگمیان سپاه اندر آمد چو

بردبه ایرانیان بر یکی حملهگردعنان را بپچید سهراب

تباهمور شدز گرزش بسی ناسپاهبزد خویشتن را به ایران

رسدگمان بدکه کاووس را بیبداي کرددل رستم اندیشه

262آراستهبخفتان بر و بازونوخاستهازین پرهنر ترك

ده بودند، بار دیگر به زدو از روگرداندن از یکدیگر و تاختن به سپاه حریف شرمپس هر دو پهلوان که گویی هر

نگاه در نخستین آ. پنجه نرم کنندوي سپاهیان با هم دستدور از بقیهداي آن روز در جایی آمدند و تصمیم گرفتند فرمیدان باز

: رستم را شکست داد و در کشتی او را بر زمین زد،نبرد، سهراب

دهنپر از خاك چنگال و روي وپیلتنينشست از بر سینه

بریدهمی خواست از تن سرش رابرکشیدیکی خنجري آبگون

شمشیرگیرکمندافگن و گرد وشیرگیرسهراب گفت اي یلبه 

ماجزین باشد آرایش دینماتر باشد آییندگرگونه

آوردسر مهتري زیر گردآوردکسی کاو بکشتی نبرد

کیننبرد سرش گرچه باشد بهزمیننخستین که پشتش نهد بر

آوردندنش نام شیرکز افآوردگرش بار دیگر به زیر
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رهاهمی خواست کاید ز کشتناژدهابدان چاره از چنگ آن

دلپذیربداد و ببود این سخنپیردلیر جوان سر به گفتار

گمانبیسوم از جوانمردیشزمانیکی از دلی و دوم از

گذشتپیش آهوچو شیري که بردشترها کرد زو دست و آمد به

263آزمودازان کس که با او نبردودنبیر و یادشجهمی کرد نخ

،خوردن از گردآفرید دیده بودیم، در اینجا نیز از پدرنگام فریباش را هبدین گونه سهراب که خامی و ناپختگی

فردوسی ماهرانه به . گول خورد و حریف تناور را با این ادعا که رسمِ بخشودن حریف در نخستین کشتی وجود دارد، رها کرد

اي پهلوان سالخورده را رها آمد که به بهانهکند که مهر رستم در دل سهراب افتاده بود و بدش نمیوع هم اشاره میاین موض

. کند

به نزدیک رودي در کل شاهنامه تا اینجاي کار استکه نخستین شکستش خوردن از سهرابرستم پس از شکست

این صحنه، آشکارا به مراسم قربانی پهلوانانی مانند . تار شدپیروزي بر حریف را خواس،رفت و سر و تن شست و از ایزد

. کیخسرو و توس و فریدون و کیکاووس براي آناهیتا شباهت دارد و دور نیست که فردوسی آن را از اوستا برگرفته باشد

سهراب چیره شد و خواست رستم برآورده شد و فرداي آن روز، وقتی پدر و پسر بار دیگر با هم روبرو شدند، او بود که بر

: سهراب چنین گفتآنگاه . پهلویش را به خنجر درید

کلیدزمانه به دست تو دادمرسیدبدو گفت کاین بر من از من

بکشتبرکشید و به زوديمراکوژپشتتو زین بیگناهی که این

منبه خاك اندر آمد چنین یالمنبه بازي بکویند همسال

بسرز مهر اندر آمد روانمپدرازنشان داد مادر مرا

آبگونبیالودي آن خنجرخونآنگه که تشنه شدستی بههر

شوداندام تو موي دشنهبرشودزمانه به خون تو تشنه

شويو گر چون شب اندر سیاهیشويکنون گر تو در آب ماهی

مهرببري ز روي زمین پاكسپهروگر چون ستاره شوي بر

منچو بیند که خاکست بالینمنبخواهد هم از تو پدر کین
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نشانکسی هم برد سوي رستمگردنکشانازین نامداران

خواستارکردن همیترا خواستخواراست و افگندهسهراب کشتهکه

گشتجهان پیش چشم اندرش تیرهگشتچو بشنید رستم سرش خیره

خروشبدو گفت با ناله و باهوشهبپرسید زان پس که آمد ب

گردنکشانکه گم باد نامش زنشانکه اکنون چه داري ز رستم

بدخوییبکشتی مرا خیره ازتوییبدو گفت ار ایدون که رستم

جاينجنبید یک ذره مهرت زرهنماياي بودمتز هر گونه

مادرمرخبیامد پر از خون دو درمچو برخاست آواز کوس از

ببستیکی مهره بر بازوي منبخستهمی جانش از رفتن من

کاربدار و ببین تا کی آید بهیادگارمرا گفت کاین از پدر

گشتپسر پیش چشم پدر خوارگشتکنون کارگر شد که بیکار

فرستاد با من یکی پهلوانروانهمان نیز مادر به روشن

سخن برگشاید به هر انجمنمند بهبدان تا پدر را نمای

شدمرا نیز هم روز برگشتهشدچو آن نامور پهلوان کشته

برهنه نگه کن تن روشنمکنون بند بگشاي از جوشنم

بردریدهمه جامه بر خویشتندیدچو بگشاد خفتان و آن مهره

انجمندلیر و ستوده به هرمنهمی گفت کاي کشته بر دست

رويسرش پر ز خاك و پر از آبمويهمی ریخت خون و همی کند

گریستبه آب دو دیده نبایدبدتریستبدو گفت سهراب کین

264بودچنین رفت و این بودنی کارسودازین خویشتن کشتن اکنون چه

یعنی -دارو مِ راستینش انوشنوشدارو که نا. کاووس فرستاد تا از او نوشدارو بطلبدپیکی نزد کی،رستم به سرعت

وجود این دارو نزد . کرده استي کیکاووس بوده و هر زخمی را به سرعت درمان میاست، در خزانه- مرگیداروي بی

. پهلوانان نیز هست-ي مشترك تمام شاهکه کارویژهاین شاه با شفاگري و درمان دردهاکیکاووس دلیلی دیگر است بر ارتباط 

از دادن نوشدارو خودداري کرد و به - شدکه هنوز دشمن ایرانیان محسوب می-ین حساب که مبادا سهراب اما کیکاووس با ا
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ن را ببخشاید آخرین خواست او پیش از مرگ آن بود که رستم سپاه ترکا. سهراب به زخم خنجر پدرش کشته شد،این ترتیب

رستم در حالی به اردوي ایرانیان بازگشت که ،به این ترتیب. ي خود بازگردندو اجازه دهد تا به خانهندو با ایشان صلح ک

:شوریده و دردمند بود و از جنگ و خونریزي سیر شده بود

بسهمین بد که من کردم امروزکسشما جنگ ترکان مجویید

کوشد تا که رستم میبینیمبار میآنگاه براي نخستین. خویش بازگرددسپاه ترکان اجازه یافت تا به سرزمین ،به این ترتیب

:خودکشی کند

پستکه از تن ببرد سر خویشدستیکی دشنه بگرفت رستم به

ز مژگان همی خون فروریختندآویختندبزرگان بدو اندر

دودکه از روي گیتی برآري توسودبدو گفت گودرز کاکنون چه

دارجمنچه آسانی آید بدانگزندصدتو بر خویشتن گر کنی

بمانرنج با اوبماند تو بیزماناگر ماند او را به گیتی

کیستبه گیتی نگه کن که جاویدسترفتنیوگر زین جهان این جوان

265ترگسري زیر تاج و سري زیرمرگشکاریم یکسر همه پیش

ي هسته،یکی بر دیگريسر و چیرگی پدر و پکشمکش میان . داستان سهراب بر مضمونی مشهور استوار است. 2

یچیده از آن پرداخته و پاي نسخه،هاي اساطیري است که نبرد رستم و سهرابهاي عامیانه و روایتاي از داستانمرکزي رده

انباشته از ،اساطیر یونانی. بینیماین روایت را بیش از همه در قلمرو غرب می،در میان اساطیر خدایان. رودبه شمار می

عطش کرونوس براي . رسانندشوند و یکدیگر را به قتل میبا هم درگیر میوالدین و فرزندانها ی هستند که در آنهایداستان

اي مشهور از این نمونه،در به دست ويپشدن کشته،در نهایتخوردن فرزندانش و رستن زئوس از این سرنوشت و 

در را پشدن دختري تناور مانند آتنا در سرِ و زادهتوسط زئوسشدن همسرداستان بلعیده،"درپقتل "در کنار این . ماجراست

قدر مشهور هست که شهریار هم آنپتراژدي اودی. گذارددر را به نمایش میپاي دیگر از چیرگی فرزند بر هم داریم که نسخه

در واقع یکی هستند و در ،رومیاساطیر خدایان یونانی و،تر همدر قلمروهاي غربی. داردکردن کل ماجرا معاف ما را از بازگو

،ترکمی غرب. انددوران کالسیک روم با همان اساطیر یونانی روبرو هستیم که اسامی و حال و هوایی متفاوت به خود گرفته

ولی ،هاي آریایی کهن نزدیک هستندداریم که از نظر بافت با روایتينزد اقوام سلت و وایکینگ و ژرمن هم اساطیر
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محور ،دري که توسط فرزندانش کشته شودپ،هادر تمام این داستان. راکندگی معنایی بیشتري دارندپتر و داییساختاري ابت

.دهدرا تشکیل میروایتاصلی 

باعث شده ،و پسر مربوط شوندهایی که به کشمکش پدربودنِ نسخهو به ویژه فراگیررواج اساطیري از این دست

ي آدمیان به شمار ها را بازتابی از ساختارهاي اجتماعی یا روانی عام در میان همهین روایتتا بسیاري از پژوهشگران ااست 

سر پدر و پدرکشی تاکید دارد و نبرد پیکی از مشهورترین مفسران این اسطوره است که به ویژه بر رواج اساطیر ،فروید. آورند

ابت ناخودآگاهش با والد همجنس تعبیر کرده و دو عبارت یا مادر و دختر را به کشش جنسی فرزند به والد ناهمجنس و رق

چندان مرکزي پي اودیدرکشی و عقدهپداستان ،در نگرش فرویدي. ي الکترا را برساخته استو عقدهپي اودیمشهورِ عقده

به ویژه در شکل ،درکشی اولیهپاست که ظهور نمادهایی قدسی مانند توتم قبیله یا مناسک مربوط به تابو نیز به این کنشِ 

.شودبازگردانده می،اشآدمخوارانه

نویسندگانی مانند دلوز و . شده از جذابیت زیادي برخوردار استپي اودیامروزه برخی از تفاسیري که از عقده

ارهاي اند و آن را به ساختابعادي جدید و عمقی فلسفی را به این کلیدواژگان و تفسیرها افزوده،گتاري و کالین و الکان

. اندبنیادینِ کنش متقابل و زیربناهاي غاییِ تعریف سوژه مربوط دانسته

کشمکش ،یعنی؛ اما زمانی که به موضوعِ اصلی،بخش استها از دید من بسیار جالب و الهامچند این برداشتهر

نوشتارهاي عمیق ،اکید کنم که از دید منباید بر این نکته ت. دانمربط میاین تفسیرها را بی،والد و فرزند در اساطیر بازگردیم

ي شایسته،هایشان بر محور مفاهیم فرویدي یادشده استوار استایهپکه یکی از دلوز و گتاري پو زیبایی مانند آنتی اودی

ر با شده چقدهاي یادنوشتید یا تفسیرها و پیکه برداشت فرواین،با این وجود. استاي غنی براي اندیشیدن زمینهتحسین و 

.جاي بحث دارد،اساطیر ارتباط دارند

ترین ترین و مطمئندر ساده،این خاستگاه. دید خاستگاهی جامعه شناختی دارتردبی،اساطیر کشمکش والد و فرزند

روابط قدرت میان این دو نسل و ،هاي اجتماعی والد و فرزندزدوده از روابط که نقشعبارت است از نظامی هنجار،شکل

- میو درگیري با یکدیگر واکشمکش،توزیع منابع در میانشان دستخوش اختالل است و بنابراین ایشان را به رقابتيشیوه

بنابراین . دشوجوامع کهنسال دیده میهاي تاریخی زودگذري در کمابیش تمام شناختی در دورهي جامعهایهپ،این ساختار. دارد

ها را به سادگی به شرایطی اجتماعی از این دست منسوب باید این روایت،اگر بخواهیم اصل منطقی خست را رعایت کنیم

ي یونانی قرون جامعه،هایی از این دستهاي مهم روایتیکی از خاستگاه،266امکه در نوشتاري دیگر نشان دادهچنان، داریم

یوند با انفجار جمعیت و پفقر منابع در ي بالکان شکلی از از آن رو که در این دوران در منطقه؛م بوده است.پهفتم تا سوم 

2661388.
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اشیدگی پبه دلیل درهم. وجود داشته است-رانیعنی شاهنشاهی ای-اي متمدنِ آن روزگار ماندن نسبت به مرکزِ دنی"در حاشیه"

هاي نبرد هایی بسیار متنوع از داستانِ کشمکش والد و فرزند در کنار داستاننسخه،ساختارهاي اجتماعی در یونانِ آن روزگار

.هاي دیگر مورد وامگیري واقع شدها در سرزمینرورده شد که بسیاري از آنپخون در این قلمرو دشمنانِ هم

هاي مربوط به کشمکش ترین مضمون در روایتترین و برجستهمهم،که فروید به درستی تشخیص داده استچنان

محور قدرت در خانواده و ،که مردانگاه این درگیري آن است خاست. شودسر مربوط میپدر و پبه درگیري ،والد و فرزند

خورده و یوند میپهر عمومی جامعه پاند و به خصوص شکلی از این درگیري در دربارها به شکلی سیاسی با سجامعه بوده

ر این مورد که کنم برداشت استاد بهار دگمان می،به همین دلیل هم. شده استهایی همگانی میروردن روایتپي دستمایه

در این حد درست است که مضمونِ بنیادینِ آن در یونان ،روایت رستم و سهراب از خاستگاهی یونانی سرچشمه گرفته است

زمین در این قلمرو رواج یافته وم یونانیان و مقدونیان به ایرانس از هجپبیش از ایران رواج داشته و بنابراین به احتمال زیاد 

وارسی بافت . این بدان معنا نیست که داستان رستم و سهراب در کل از یونانیان وامگیري شده باشد،با این وجود.است

- حاکم است که در اساطیر ایرانی نشانی از آن به چشم نمیها روایتچند قاعده بر این ،دهد که در کلاساطیر یونانی نشان می

:خورد

بازانی آسمانی شبمانند که با بند خیمههایی مییان به آدمککه بازیگر اصلی در آن خدایان هستند و آدمنخست آن

هاي مذبوحانه و تقدیر بر زندگی قهرمانان اساطیري مسلط است و کردارهاي انتخابی ایشان بیشتر به تالش. کنندنقش ایفا می

ان یتی وجود ندارد و کنشگرچنین وضعدر اساطیر ایرانی. ماندفایده براي رهایی از تقدیر محتوم میهایی بیزدناپودست

به حکم پگفتگوهایی مانند اعتراض گرشاس. شوندگاه از یاري یا دشمنی خدایان برخوردار میهلوانان هستند و گهپ،اصلی

نشانگر آن است که ،اهورامزدا و برشمردنِ کردارهاي نیکش براي وي یا دخالت زرتشت در حکم اهورامزدا و رهاندن او

. اندشدهدانسته میخدایان قد و قامت و یار و یاور ر این قلمرو همخدایان و آدمیان د

مدارانه گیرد که اساطیر یونانی را انسانقرار می-اما به گمان من نادرست-قابل برداشتی عام و رایج این دقیقا در م

هاده شده است و تنها از این روست ریخت بنا نو انسانبدوي،بر محور کردار خدایانی ساده،برعکس،اساطیر یونانی. داندمی

موجوداتی حقیر و جبرزده هستند که حتی از انسجام شخصیتی ،هاها در این روایتخود انسان. آیدنمایانه به چشم میکه انسان

ونی واکنشی است به شرایط بیر،هاي اساطیري یونانیتقریبا تمام کردارهاي شخصیت. ي معنایی نیز برخوردار نیستند"مرکز"و 

هایی "من"قهرمانان یونانی را باید ،از این رو برعکسِ برداشت مشهور. که در نهایت توسط تقدیري آسمانی تعیین شده است

به همین دلیل هم . اندیدا نکردهپ"مرکز"خودمداري کرداري و ،نایافته و ابتدایی دانست که هنوز انسجام درونیتوسعه
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نه ،ي سرنوشتی محتوم هستندنتیجه- و الکتراپمانند داستان اودی- ر یونانی خانوادگی در اساطیرونهاي دکشمکش

.هایی آزادانهانتخاب

،شود و کردارِ خود قهرماناناي و خانوادگی تعیین میکه سرنوشت قهرمانان در اساطیر یونانی در بافتی قبیلهدوم آن

شود یا برخورداري از نعمتی که از کار نیک اجداد ناشی یتحمل عقوبتی که از گناه والدین ناشی م. متغیر اصلی آن نیست

گیرند که برخالف میهایی را دربرشخصیت،هاي یونانیروایت،در کل. ترین مضمون در این اساطیر استرایج،شده

از کردارهاي شوند و تنها در بافتیاز دودمان و تبارشان فهمیده نمیبه تنهایی و مستقل،موجوداتی مانند جمشید و فریدون

ي یونانی باستان است که در جامعه"من"بودنِ ساخت این نیز ناشی از رشدنایافته. یابندی میخونان و نیاکان است که معنهم

تقل از بافت شویم که مسرو میههایی روبدر اساطیر ایرانی با شخصیت،در برابر این مورد. ها انعکاس یافته استدر اسطوره

اصوال ...وافراسیاب،جمشید،ضحاك،مانند داستان آرش-و در بسیاري از موارد شان قابل فهم هستندايلهخانوادگی و قبی

.اندهلوان اصلی رنگ باختهپرتو کردارهاي پاند که در رفته تبدیل شدهخویشاوندان به عناصري فرعی یا ازیادنیاکان و 

قهرمانان . برجسته استکمرنگ و عنصر بقا و لذت بسیاربسیار،عنصر معنا و قدرت،که در اساطیر یونانیسوم آن

-یا آمیزش جنسی،یا داشتنِ چیزي،مانند خوردنِ چیزي- اافتاده پیشپهایی ساده و ماندن یا برخورداري از لذتبراي زنده

تیابی به یکی از این سران به خاطر دسپدران و پکنند و دعواي قهرمانان و به ویژه است که کردارهاي بزرگ خود را تولید می

هلوانان معموال به خاطر پاین در حالی است که متغیرهاي قدرت و معنا در اساطیر ایرانی رواج بیشتري دارند و . دو عامل است

در اساطیر یونانی مرزبندي . شوندهایی بزرگ با هم درگیر میهایی متفاوت و گاه براي دستیابی به قدرتایبندي به ارزشپ

شود و محور اخالقی درونی استواري که به رفتارهاي یک هلوانان دیده نمیپنیان در مورد خوب و بد بودن آشکارِ ایرا

.خورداز این روست که خواست معنا و قدرت نیز در ایشان به چشم نمی. شخصیت انسجام بخشد غایب است

بازو تعیین هلوانان نیز همواره با زورپدرگیري بین ي نتیجهمدار بودنِ اساطیر یونانی است که به خاطرِ همین بدن

،خوان که محور رقابت دو شخصیتولون و مرد آوازهپو ابوالهول یا داستان رقابت آپداستانی مانند گفتگوي اودی. شودمی

به خاطر حضور -پیعنی اودی- اش ت و در مورد مشهورترین نمونهدر اساطیر یونانی بسیار کمیاب اس،امري معنایی است

ها به کمک زور بازو تعیین سرنوشت درگیري.  تردید از شرق وامگیري شده استبی،مصري مانند ابوالهول- جودي ایالمیمو

سرِ پشود و این بدان معناست که در اساطیر یونانی درگیري والد و فرزند معموال با چیرگی فرزند ختم می،و قدرت عضالنی

. شوددرِ سالخورده چیره میپبر ،ترتناور و جوان است که به خاطر زورمندي بیش
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از این رو ممکن . دنایی نیز در این قلمرو اهمیت دارکه متغیرهایی معچرا،ودشاین الگو در اساطیر ایرانی دیده نمی

مانند مورد - یا آنکه ،بر خویشاوندان سالمندترشان چیره شوند-مثل ضحاك و منوچهر و کیخسرو-ها است در جایی جوان

. پیروزمندان میدان باشند،سالخوردگان،برعکس-و اسفندیارسهراببرابر در رستم 

- شکل کنونیداستان رستم و سهراب به ،تواند تا چند بند دیگر نیز ادامه یابدویژگی مهم که میچهاربر مبناي این 

هاي که رواج داستانچرا،باشدآن از یونانیان وامگیري شدهي بعید نیست که مضمون اولیهچند هر؛اش ماهیتی ایرانی دارد

هاي مهم را ي مرکزي تمام داستانهستهتقریبا مربوط به درگیري والد و فرزند در یونان به راستی رواجی چشمگیر دارد و 

.سازدمیبر

دو تحقق سر بر خالف میل هرپدر و پداستان رستم و سهراب از آن رو که بخت در آن اهمیت دارد و رویارویی 

گراییِ تند و تیزِ ایرانی گرِ استاد توس به ارادهچند این موضوع در دستان معجزههر؛یز به اساطیر یونانی شباهت داردنیابد می

ا به میدان پهم رستم و هم سهراب به سوداي بزرگداشت دیگري . یچیده را برساخته استپو ساختاري یوند خوردهپنیز 

در بر تخت شاهی قیام کردهپکه سهراب براي نشاندن چنان،جنگندکه مییا بقاي خویشتن نیستگذارند و براي لذت می

. خیزدو رستم براي رهاندن ایرانیان از تنگناست که برمیاست 

و الگوي یش از نبردپهایشان براي آشنایی با دیگري و شناخت وي کوشش،تدبیرهاي این دو براي چیرگی بر حریف

"مداريمن"یِ همگی در چارچوب قواعد ایران،گذارندگرفتن با هم به نمایش میام کشتیبرانگیزي که هنگمعماگونه و بحث

.دقرار دار

هاي مشابه دیگر را در هاي بسیاري از داستانتوان خاستگاهمی،بر مبناي همین تمایزِ میان اساطیر ایرانی و یونانی

سر در پدر و پهاي درگیري طیف وسیعی از داستان،267استردهکه دکتر خالقی مطلق اشاره کچنان،ها تشخیص دادسایر تمدن

نخستین نمونه از شعر ،میالدي820تا 810هاي بین سال. دداستان رستم و سهراب شباهت دارایی بافتی باپاساطیر ارو

عناصري ،تاندر این داس. 268شدسرش هادوبراند مربوط میپهلوانی به زبان آلمانی نوشته شد که به کشمکش هیلدبراند و پ

در به دست برادرش وجود دارد که شباهتی بسیار با پسر و قتل نهاییِ پدر بر پچیرگی ،درپبند بازو،درپورزیدنِ مانند مکر

. داستان رستم و سهراب دارد

سرش پرورده شد که به درگیري کوکوالین و پداستان دیگري در ایرلند ،در قرن نهم میالدي،یعنی؛در همین حدود

اي آمیخت و نشانهدر در سفري به درباري بیگانه با شاهدختی درمیپاین روایت نیز به آن خاطر که . شدالي مربوط میکون

2671372 :53 -98.
268 Mackenzie, 1912:448
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سر را که نوجوانی زورمند شده بود به خاطر نام و ننگ و دفاع پ،داد و در نهایترا براي شناسایی فرزند به مادر می) انگشتري(

. ت ایرانی شباهت داردبه روای،269کشتاز شاهی غیرتمند می

آمیخت تیب در سرزمینی بیگانه با زنی دري ایلیا مورومک را هم داریم که به همین تراسطوره،از قرن یازدهم روسیه

وي را به قتل ،مادرش را به قتل رساند و قصد جان او را کرد،سرپسرش را نادانسته زخمی کرد و چون بعدتر پو بعدها 

. رساند

داستان را به رستم و سهراب ،سر و حضورِ معموال کمرنگ عنصري معناییپدر بر پچیرگی ،هاداستاندر تمام این 

یده انگاشت که قدمت این چند نباید نادهر. ها را متاثر از روایت ایرانی بدانیمسازد و دور نیست که این داستانشبیه می

زمین در این مناطق همزمان با ایران،هایی از این داستانرگهحتماال زیاد است و ا- ي آلمانی و ایرلنديبه ویژه نسخه-اساطیر 

.که بعدتر با عناصري از داستان ایرانی درآمیخته یا تکمیل شده استیافتهکوین مینیز ت

:توان به این شکل خالصه کردداستان سهراب را می. 3

.است،دختر شاه سمنگان،فرزند رستم و تهمینه،سهراب

.رستم و تهیمنه امري تصادفی بود و این دو جز مدتی به کوتاهی یک شب در کنار هم نبودندبرخورد 

.در خویش آگاه شدپنزد مادر رفت و بر هویت ،رسیدسالگی به دهسهراب وقتی 

در بر تخت به سوي مرزهاي پاهی بسیج کرد و براي عزل شاه ایران و نشاندن پس،سهراب که دالوري نیرومند بود

.زمین حرکت کردرانای

.اهی به یاري او فرستادپسردارانش را با س،شادمان بود،افراسیاب که از ظهور این جنگاور نورس

فریب خورد و نتوانست به او دست -گردآفرید-مرزبان اما از دخترِ،سهراب در دژي مرزي بر هجیر چیره شد

.یابد

.چون دیر به دربار رسید از او خشمگین شدرستم را براي دفع خطر او فراخواند و،کیکاووس

.یش رفتندپهلوانان ایرانی به سوي سهراب پمیانی گودرز آشتی کردند و همراه با ادرپرستم و کیکاووس با 

،اي نیکهجیر با انگیزهاما ،ن رفت و کوشید تا رستم را بشناسدشبانه به اردوي ایرانیا،سهراب به همراه هجیر

.هان داشتنپهویت رستم را 

او در . اي در آوردپرا از -پیلژنده–در تهمینه شبانه به اردوي تورانیان رفت و نادانسته برا،رستم براي کسب خبر

.دانستراب تنها کسی بود که هویتش را میمیان نزدیکان سه

269 Gantz,1981.
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. ان حمله بردنداهیان مقابلشپزور بودند و به ناچار از هم بریدند و به سهم،رستم و سهراب در نبرد نخست

.این دو قرار گذاشتند تا در جایی بیرون دو اردوگاه با هم بجنگند

هلوان در اولین پاما از او فریب خورد و با این بهانه که رسمِ کشتن ،رستم را بر زمین زد،سهراب،در کشتی نخست

.او را رها کرد،سندیده نیستپمبارزه 

.یروزي دعا کردپزد یزدان براي اي سر و تن را شست و نرستم در چشمه

.هلوي سهراب را به خنجر دریدپیروز شد و پدر کشتی دوم رستم 

در دادن دارو درنگ ،ي تهاجم سهراباما او از ترس ادامه،یکی نزد کیکاووس فرستادپرستم براي گرفتن نوشدارو 

.کرد تا سهراب درگذشت

. گرداندآسیب به سرزمین خود بازی را کشتار نکند و ایشان را بیاناه تورپسهراب در دم مرگ از رستم خواست تا س

:توان به این ترتیب ترسیم کردهاي دیگر را میساختار روابط سهراب و شخصیت
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هلوانان شهیدپساختار : نجمپسخن 

م در اساطیر ایرانی وجود هاي دیگري هشخصیت،میشان را دیدهلوان شهیدي که شرح زندگینامهپگذشته از سه . 1

. بود-دختر پیران-است که مادرش جریره ،پسر سیاوش،از همه مشهورتر فروداز میان ایشان. گنجنداین رده میدارند که در 

کرد و وقتی ایرانیان با سپهساالري توس براي گرفتن خون فرود به همراه مادرش در دژِ در مرز ایران و توران زندگی می

در برابرشان مقاومت به خرج ،تخوار،شي مشاوره خاطر رایزنی نابخردانهبآن سرزمین را کردند، سرکشی کرد و سیاوش عزم 

. داد و در نهایت به دست توس کشته شد

است که از ابتدا با کشتن ،پسر افراسیاب،اي از وي در شاهنامه باقی مانده، سرخهپهلوان شهید دیگر که تنها سایه

وقتی ایرانیان به رهبري رستم براي خونخواهی سیاوش به . کرد، اما نتوانست جلوي این فاجعه را بگیردیسیاوش مخالفت م

،فت، سپهساالر ایران از خونش گذشتاش با سیاوش براي توس سخن گتوران تاختند، او اسیر شد و وقتی در مورد دوستی

در واقع همان ،سرخه،یعنی؛نام او. سر برید،ا درست مانند سیاوشاما رستم که عزم کرده بود تبار افراسیاب را براندازد، او ر

.جاي تحلیل دارد،کشدکه هر دو هم جوان و بیگانه بودند را می"سرخ"ا نام بهلوان پکه رستم دو سهراب است و این

به نیکی از شنگ و برادر افراسیاب بود و در اوستا و شاهنامهپسر پاغریرث . اغریرث است،شخصیت نامدار دیگر

یوند داشت و از سوي دیگر در نبردهاي ایران و توران در عصر پزشکی و درمانگري پاو از سویی با دانش . او یاد شده است

زمین تاخت و منوچهرِ نوجوان را زمانی که افراسیاب به ایران. شدشدنش منتهیشی ایفا کرد که در نهایت به شهیدمنوچهر نق

اغریرث در این هنگام به حکومت این . تشخوارگر به بند کشیدپدژِ نش را اسیر کرد و ایشان را در هلواناپشاه و ،شکست داد

افراسیاب تصمیم گرفت اسیران ایرانی را به ،کمی بعد. منطقه گماشته شده بود و مسئول حفاظت از اسیران را بر عهده داشت

منوچهر و ،اغریرث که از این رفتار ناجوانمردانه ناراضی بود. قتل برساند و از این رو کسانی را به نزد اغریرث گسیل کرد

چندان خشمگین شد که برادر را به قتل ،از این قضیه خبردار شدافراسیابوقتی . گردندزاد کرد تا به ایران بازسردارانش را آ

ار سیاوش دارد و چه بسا که این شدنش بابت آن شباهتی با رفترهاندن اسیران از اعدام و عقوبتاین کردار اغریرث در. رساند

. عنصر در  شاهنامه از داستان اغریرث گرفته شده و به ماجراي سیاوش افزوده شده باشد

نامش هم در اوستایی از دو بخشِ . دهدکه مردانه و نیرومند معنا میاست در اوستا از اغریرث با صفت نَرَو یاد شده 

ي ارتشتار هاي رایج در طبقهو از نام"ي تیزتکي گردونهدارنده"اي اخته شده که به معنس) گردونه(و رثَه ) روندهیشپ(اغرَه 

ارج و ستایش . جنگاوري دلیر هم بوده است،زشکی مقدسپاش در مقام از این رو روشن است که جداي از کارویژه. است

کیخسرو و هوم براي هاي ه و یکی از انگیزهاوستا از او به قدري است که در بندهاي مربوط به سیاوش به او هم اشاره شد
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این در حالی است که اغریرث از تبار کیانیان نبود و به . گرفتن انتقام او دانسته شده است،کشی از افراسیابدستگیري و کین

بندها در این اي هیچ اشاره- یعنی نوذر- ت افراسیاب هم به قتل رسیده بود شخصِ دیگري که از همین تبار بود و اتفاقا به دس

هلوانانی پمقام واالیشان به عنوان ،بنابراین آنچه که اغریرث و سیاوش را در بندهایی مشترك از اوستا گرد آورده،وجود ندارد

. وضعیتی که به هر دلیلی نوذر از آن برخوردار نبود. شهید بوده است

زریر از این نظر که دالور و نیرومند . اید کرددرنگ بیشتري ب،هلوانان دیگري مانند زریرپنداشتنِ پدر مورد شهید

همچنین این نکته . ماندآید به شهیدان میاي در میپي شهسواري جادوگر از شود و با نیزهرو میهاست و مردانه با دشمن روب

توان به هم میبودن را ي جواندهد که صفت شهیدانهان مینش،کودکی بیش نبود،بستور،سرشپشدنش تنها که در زمان کشته

کشته ،هلوانان شهید در میدان جنگ و در شرایطی که نبردي به نسبت برابر در جریان بودهپاما او بر خالف سایر ،او نسبت داد

اي نسخه. هلوانان شهید دانستپاي اولیه از باید نسخه-تر هم هستکه البته بسیار کهن-و از این رو داستان او را شده است

هایی تکمیلی مانند اي به مضمونسیاوشِ اوستایی شباهت دارد و مانند داستان سهراب و سیاوشِ شاهنامهکیکه به داستان

.بست نشده استوچفت،در و یا عشق مادرخواندهپدرگیري با 

زمین ي وخش ترك کنند و به ایرانریاچهسرزمین اصلی خود را در شمال د،که ایرانیانها پیش از آنقرن. 2

شهید را در اي از روایت ، نسخهشده بودزمین پدیداري جنوب غربی ایرانزي که در گوشههاي کشاور، نخستین تمدنبکوچند

. یا تموز استدوموزي داستانن آاز ترین نسخهکهن،که اشاره شدکه چناندقالبی دینی پدید آورد

را در مورد خداي ي خودومر نیز اساطیر ویژههمسایه با سهاي دیگرِتردیدي در این نکته وجود ندارد که تمدن

د رستاخیز گیاهان اي ماننکه ساخت زندگی کشاورزانه در همه جا مشترك است و عناصر معنایی محوريچرا،اندشهید داشته

ورد در م. دنمایرخ می،که در تمام جوامع به تکرارهایی هستند شدن شخصیتی محبوب در جوانی نیز مضموندر بهار و کشته

. یافتهلوان شهید را بازپهایی دیگر از داستان خهاي نسپتوان ردمی،اساطیري مانند اوزیریسِ مصري و آدونیس فنیقی

- اي ایرانیِ متکی بر ارادهي خداي شهید به تدریج با رسوخ عناصر آیینی زرتشتی و باورهاسطوره،در ایران زمیناما 

کم ایزد کشاورزي به صورت کم،یعنی؛پیوند خورد،ی منتهی شد و با عمل قربانیگرایانه و اخالقبه تعبیري ارادهي فردي

یا جسد وي، عنصري گیاهی زاده داد و از خونموجودي نیکوکار و ایثارگر فهم شد که خود را براي خیري برتر به کشتن می

. آوردبه ارمغان مینعمت و خوشی را براي مردمان ،شد و بار دیگر پس از دورانی از مرارت و سختیمی

به دیالکتیکی وب در کتاب زیبایش در مورد سیاوشاین پیوند شهادت پهلوانان و نیکبختیِ فرجامین را شاهرخ مسک

وي در جهان مینویی ممکن يزایش مجدد و نیرومندانهرا در کنارِکه انهدام وجود مادي فرد در گیتیکند منسوب می

مینو است که شهادت پهلوانان را معنادار /تمایز میان جهان مادي و معنوي و جمِ گیتی،از دید مسکوب،یعنی؛سازدمی
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کند که در برکتی نو و معنایی تازه را خلق می،در قلمروي مینوییتنِ نابهنگام و مظلومانه از گیتیبربسپهلوان با رخت. سازدمی

.  270بازتابش به گیتی هم خواهد رسید،نهایت

اخالق را با ي خداي شهید اسطورهبیري از انعکاس مینویی و الهوتیِ مرگ قهرمان است که پیونداحتماال چنین تع

،یعنی؛، داستان مسیح را پدید آوردي یهودي گناه نخستینخداي شهید در ترکیب با نسخه. عبري ممکن ساخته است/سامی

شدنِ گناه نخستینِ آدم ازي زندگی گیاهی، بخشودهجاي بازسو هدفش به کردن خود بودایزد شهیدي که کنشِ مهمش قربانی

نام این تپه به معناي جمجمه است.اندي جلجتا مصلوب کردهخدایشان را بر فراز تپه-که مسیحیان باور دارند پیامبرچنان،بود

آسا گویا بدنی غولکهي وي بودهکل تپه جمجمه،گور حضرت آدم بوده و به روایتی،و باور عمومی بر این بوده که این تپه

ي درخت خرد خورده بودکه از میوهآلود آدم ریخت ي گناهبر اساس این روایت، خونِ عیساي شهید بر جمجمه. داشته است

. و در نتیجه گناه او را شست

،طلبدها مجالی دیگر را میکه پرداختن به آند نیز وجود داشته و داردي خداي شهیهاي دیگري از اسطورهنسخه

- ي پهلوان شهید با آنچه که در ایزدان شهید میاما آنچه که در اینجا شایان اهمیت است، آن است که الگوي عمومی اسطوره

در نتیجه، منشی شخصیت پهلوان شهید. دهدتشکیل میشده و حماسی از آن را اي زمینیخوان است و اصوال نسخهبینیم هم

و عنصر استهایی بسیار کهن مانند سومریان وامگیري کرده ي تمدنیر کشاورزانهرا از اساطرستاخیزدورگه است که عنصر 

. پهلوانی را از اساطیر کهن آریایی برگرفته است

در طی ساده و سرراست پهلوانیِ اوستاي سیاوش، قاعدتا باید عصر هخامنشی باشد که روایتزمان تکامل اسطوره

داستان سهراب و فرود . شده در شاهنامه تبدیل شدي ثبتي ایزدگونه و کشاورزانهخهنسبهي این دورانبادل فرهنگی گستردهت

ي رستم در این زمان پدید آمد که اسطورهچرا،ه ویژه دوران ساسانی مربوط دانستتوان به عصر اشکانی و بو سرخه را نیز می

.اندها گرداگرد این ابرپهلوان ایرانی چیده شدهي این شخصیتو همه

اند، تنها هخوردنِ معانی میانرودانی و اوستایی برساخته شدهمگن از اساطیر ایرانی که از جوشي مجموعهاین در 

-و سایر شهیدان میف آنچه که در مورد سیاوش، سهرابآرش، برخال. ي آرش استو آن هم اسطورهیک استثنا وجود دارد

شود که مرز ایران و پرتاب تیري مربوط می،یعنی؛ت او به یک کنش منفردتمام روای. بینیم، داستان پرتفصیل و روشنی ندارد

مرز میان ایران و توران را تعیین ،او از این نظر حتی به گاوِ مرزبان که در دوران کیکاووس. کندتوران را از نو برقرار می

ساطیر قبایل ایرانی به میانرودان و ز رسیدن ابه گمان من پیش ااز این رو؛ین دلیل کشته شد نیز شباهتی داردکرد و به هممی

یان اقوام ایرانی وجود تر از این داستان در متر و سادهي سیاوش پدید آید، شکلی کهنکه ترکیبی از جنس اسطورهقبل از آن

2701370:71-73.
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ه خاطر همان که بکردهته و مهمِ پهلوانی اشاره میاین اسطوره، احتماال به کنش برجس. ي آن استبازمانده،که آرشداشته

اي ایزدي شهید شدنِ دورهاي که به قربانیدانیِ کشاورزانهدر برابرِ الگوي میانرو،یعنی؛جان خود را از دست داده است،کنش

گردانه از همین ماجرا در میان اي کوچداد، نسخهمورد تاکید قرار می،ي او را با خاكي بارور سازندهکرد و رابطهاشاره می

شده که کاري بزرگ و درخشان را انجام داده و جان به کنش نمایان پهلوانی مربوط مین شرقی رواج داشته است کهقبایل ایرا

این داستان پس از ظهور دولت متمرکز و نیرومند هخامنشیان در ایران به جغرافیاي ایرانی و . خود را بر سر این کار نهاده است

. امروزینش را به دست آوردي پرستانهیهنگره خورد و داللت م،مرزبندي این سرزمین

ها و ساختار توان به شباهتبه سادگی می،هلوانانِ شهید اساطیر ایرانپي سه تن از مشهورترین با مرور زندگینامه. 3

. این ساختار در مورد بسیاري از پهلوانان شهید دیگر نیز قابل تشخیص است. بردیپمشترك میان ایشان 

:توان یافت عبارتند ازمیهلوانان شهیدپرکی که در میان هاي مشتنبهج

- که اوستا او را ایرانی میجز آن،در مورد تبار آرش خبر چندانی نداریم. ندهستدورگه ،هلوانان شهیدپي همه) الف

خویش را پدري ت شپي دختري تورانی بودند و زاده،سرش فرودپسیاوش و ، امااستثنایی در ادعاي این بند باشدداند و گویا

که شود و با توجه به آنستم زاده میسهراب نیز به همین ترتیب از آمیزش شاهدخت سمنگان و ر. رساندندبه کیکاووس می

سمنگان در قلمرو ،شود که در آن مقطعمعلوم می،فرستداه میپاند و افراسیاب برایش سدانستهبعدها سهراب را تورانی می

. تنها اغریرث و زریر هستند که تباري خالص دارند و به ترتیب تورانی و ایرانی هستند،در این بین. توران قرار داشته است

اش مدام در یچیدهپسیاوش در کل داستانِ . گناهی برخوردارندها از نوعی معصومیت و بیي آنهمه) ب

،)عقوبت سودابه(جویی و انتقامگیري کینه،وترانیشه،درپتواند به گناهانی مانند خیانت به گیرد که میهایی قرار میموقعیت

. رهیزدپاما همواره از گناه می،آلوده شود) افراسیاب(ه حامی خود و بدعهدي نسبت ب) هاي تورانیگروگان(یمان پخیانت به هم

بودنش اي به گناهکارتوان گفت که اشارهفقط این را می،هاي اندکی که در موردش وجود دارددر مورد آرش با توجه به داده

هلوانان شکست پهجیر و سایر او . شودبه گناهی آلوده نمیاشخروش جوانانهوجوشسهراب نیز با وجود . در دست نیست

درش را هم در پکند و حتی حریف نیرومندي مانند مردم را کشتار نمی،زمینهنگام فتح ایران،کشدي ایرانی را نمیخورده

نشدن تورانیان و ریختهیافتن جنگ ایرانیان و ایانپي او نیز آخرین خواسته. رساندرا دارد به قتل نمیاششرایطی که توانایی

. خونِ بیشتر است

کند و زریر هم که در دین زرتشتی شخصیتی مقدس و عاري از اغریرث نیز از کشتن اسیران ایرانی خودداري می

ي خطاکار است که این خطا را نیز به اندرز تنها نمونه،سر توسپر کشتن فرود به خاط،در این میان. شودگناه دانسته می

. ماندن استگناهگرفتن در موقعیت گناه و بیقرار،هلوانان شهیدپویژگی ،در کل. شوددبیرش مرتکب میتمشاور بی
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باز در . شوندان کشته میهلوانان شهید به نوعی با خیانت ارتباط دارند و در اثر خیانت یکی از نزدیکانشپي همه) پ

مهري بی،)سودابه(اش سیاوش با خیانت نامادري. اي در موردش نداریمیا دست کم ما دادهبه ظاهر آرش استثناست،این مورد

گام به سوي مرگ رانده بهگام) افراسیاب(درزنش پدرخوانده و پو خشونت ) گرسیوز(خیانت جد مادرش ،درشپو تندي 

به خاطر مکر ،شناسدنمیدرش را بازپدروغگویی هجیر با کشد، ي افراسیاب به ایران لشکر میحیلهه خاطر سهراب ب. شودمی

فرود در این میان از همه . بازدنشدنِ نوشدارو جان میي کیکاووس و فرستادهرحمانهو به خاطر تدبیرِ بیخورددرش زخم میپ

.جویی توس است و بر خالف دستور صریح برادرش کیخسروخاطر کینهاما مرگ او نیز به ،شودتر کشته میجوانمردانه

درزنش کشته پدرخوانده و پسیاوش به دست . ي خویش دارندارتباطی نزدیک با کشنده،هلوانان شهیدپي همه) ت

. شودمیکشد و فرود نیز توسط سپاه برادرش کشتهاغریرث را برادرش می. رسددرش به قتل میپشود و سهراب به دست می

. دهدچون خود را با کنش خویشتن به کشتن می،تر استیچیدهپماجرا در مورد آرش 

شود در زمانی کشته می،سیاوش که سالمندترینِ ایشان است. شوندهلوانان شهید در جوانی کشته میپي همه) ث

سالش وجود واي به سنمورد آرش اشارهدر . شودسالگی کشته میسهراب در دوازده.که هنوز فرزندش به دنیا نیامده است

هلوانان شهید هستند که آنان نیز با این وجود پسالمندترینِ ،زریراغریرث و. هلوانی جوان بوده استپدانیم که اما می،ندارد

. نباید از مرز میانسالی فراتر رفته باشند

مرز ایران و ،کردن جان خویشآرش با فدا. دنیکو به همراه دارهلوانان شهید دستاورديپي قتل همه،در نهایت) ج

یروزي پهلوانی آرمانی مانند کیخسرو و پ- ایست بر زایش شاهمقدمه،و فرودکند و مرگ سیاوش توران را بازسازي می

مرگ زریر به شکست نهایی تورانیان و مرگ اغریرث به رهاندن منوچهر کیانی از مرگ منجر . همیشگی ایرانیان بر افراسیاب

یامد نیکویی در بر ندارد و از پهیچ ،که مرگ او به ظاهرچرا،اجراي سهراب تا حدودي متفاوت استم،در این میان. شودمی

به ،رداختن تصویر سهرابپبا است خواسته فردوسی گویی می. این روست که دریغِ مرگ وي از همه بیشتر است

. هلوانان تاکید کندپبودنِ شهادت نهایی بدفرجام

یوند ایشان با پ،هایکی از آن. خوردي دیگري هم به چشم میراکندهپالگوهاي ،هلوانان شهیدپیان برخی از در م

نامی بر خود دارد که سوارکار سیاه یا ،سیاوش. دهدرنگ سرخ و سیاه است که ارتباط ایشان با مرگ و خون را نشان می

،از سوي دیگر. وشیدن رسمی است که از عزاي وي آغاز شده استپهمچنین روایت شده که سیاه. دهدیجنگاور سیاه معنا م

نماید که بنابراین چنین می؛هم دارد،سر افراسیابپ،تن است و این تقریبا همان نامی است که سرخهسهراب به معناي سرخ

يشدهشکلِ عامیانهکهناگفته نماند که حاجی فیروز. یوندي از جنس رنگ در میان این شخصیت و مرگ وجود داشته باشدپ

.کنداي سیاه دارد و لباسی سرخ بر تن میسیاوش است و شاید به همین دلیل هم چهره
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ارتباطی خاص با مادر خود دارند و در ،هلوانان شهیدپمعموال . ارتباط ایشان با زنان است،دیگررایج الگوي . 4

- بزرگ می،درپشوند و دور از رورده میپرود نزد مادر خود سهراب و ف. شوندمند نمیکامجویی از زنان خویش چندان بهره

سیاوش همچنین به دلیل ارتباط . دهدجاي خود را به استادي نامدار مانند رستم می،گذردشوند و مادر سیاوش وقتی درمی

با مادر را با تابوي ارتباط نزدیک،که اگر کمی فرویدي به قضیه نگاه کنیمچرا،اش هم شایان توجه استاش با نامادريویژه

ساختاري ،ها با زنانشان نیز چندان کامل نیست و در کلارتباط این شخصیت. کندرهیز ترکیب میپارتباط و ناکامی ناشی از 

. ندارد"خانوادگی"رسمی و 

او از .هلوانان شاهنامه است که دو زن داردپاز معدود ،هلوان شهید استپنتریرداختهپترین و سیاوش که برجسته

کشته سرانشپشدنیش از زادهپس از ازدواج با ایشان و پخیلی زود بیند و یک را نمیاما هیچ،هر دو زنِ خود فرزندانی دارد

اي وجود ندارد و تنها استثنا داده،در مورد آرش و اغریرث.ماندمیجویی از گردآفرید بازاز کاميسهراب نیز با ترفند. شودمی

اي پهدار توس را از پاسبِ س،ها وقتی با تیرو هماناست هشتاد کنیزِ زیبارو داشته ،است که در دژ خویشفرود،در این بین

دژ را ،کنند و بعد از اندك زمانی که ایرانیانگشت تمسخر میمییاده از میدان نبرد بازپهلوان سالخورده را که پ،اندازدمی

ي جمعی خودکشی کردند و خویش را از باالي دژ به درهدسته،مادر فروددهنده به همراه در تصویري تکانتسخیر کردند

. رتاب نمودندپمشرف بدان 

- افراسیابپیران ورستم و -اش درخواندهپسهدرش و پسیاوش با . در استپارتباط ایشان با عنصرِ ،الگوي دیگر

. کند و الگویی مشابه را در مورد افراسیاب نیز داردتجربه میهایی متوالی از مهر و قهر را درش دورهپبا . یچیده داردپاي رابطه

اي دورتر از کیکاووس و افراسیاب همواره در فاصله،درخواندگان خیرخواه او هستندپیران و رستم که حامیان و استادان و پ

. کمتر رسمی و کمتر فرادستانه است،قرار دارند و ارتباطشان با وي

- محبتی حس می،ه خود رستم هم در میدان نبردندانسته بورزد که درش مهر میپر خیالی نه تنها به تصوی،سهراب

اما در مورد سرخه و ،دانیمطبق معمول چیزي نمی،درشپدر مورد آرش و . شوداما در نهایت به دست همو کشته می،کند

شود و دیگري به اشتباه به درش کشته میپهانِ که یکی به اشتباه به دست خونخواچرا،توان همین ادعا را تکرار کردمیفرود

 شنگ نیز با این کیفر موافق پاما گویی ،شودچند به دست برادر کشته میاغریرث هم هر. رسدبه قتل میدرش پخاطر گناه

ظی ي لفچند در شاهنامه درگیرهر،خوردسرش به چشم نمیپکه اثري از کشمکش میان او و افراسیاب بر سر مرگ چرا،است

. گیردمیکوتاهی بر سر این قضیه در

در و در پهلوانان شهید در غیاب پتوان افزود که این این نکته را می،دست کم در مورد سیاوش و سهراب و فرود

هلوانان نیز امري نامنتظره و تا پدر و مادر ابرپیوند پ،در ضمن. شوندبالند و بزرگ میشان میدريپسرزمینی دور از وطن 
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هلوانان ایرانی پشدن از خانه و اسیرِ ز تورانیان است که به خاطر راندهزنی اشرافی ا،مادر سیاوش. تصادفی استحدودي

،ورزي به رستمی که بنا به تصادفیشنهاد مهرپشاهدختی است که در ،مادرِ سهراب. یابدبه شبستان شاه ایران راه می،شدن

هلوانی ایرانی و دختر وزیري تورانی پي ازدواج فرود نیز نتیجه،به همین ترتیب؛کندیشدستی میپاست،ارش به آنجا افتادهذگ

توان فرض کرد که دست کم در مورد سیاوش و سهراب می. کنندعادي با هم برخورد میاست که در شرایطی بحرانی و غیر

. انداي تورانی جاي گرفتهي دربارهاند که بعدها در زمینهبودهياپریزاده،ترهاي کهنمادرشان در نسخه

: یابیمبه چنین تصویري دست می،هلوانان شهید را خالصه کنیمپی خانوادگاگر بخواهیم الگوي ،بر این مبنا

با ،او شاید به همین دلیل. شودانیرانی زاده میمادرایرانی و یک پدریوند یک پموجودي دورگه است که از ،هلوان شهیدپ

ایت به ي ویژه با مادر در نهدر و رابطهپکشمکش با . ئله است و ارتباطی ویژه و نزدیک با عنصر مادر دارددر درگیر مسپعنصر 

،یوند دارندپدر پآنگاه نیروهایی که با . شوددري منتهی میپدري و درگیري وي با هویت پهلوان شهید از سرزمین پشدنِ کنده

شدنِ کشته،با این وجود. آورندا در میپشوند و او را از هید چیره میهلوان شپبر ،در جریان کشمکشی آغشته به خیانت

.شودها منتهی میبرکت است و به چیرگی نیروهاي خوب بر بديامري با،هلوان شهیدپ

اي است که حضورِ شکننده و شالوده،هلوان شهید و نظامِ هنجارسازِ خانوادهپبرانگیز میان ي مسئلهاین رابطه

در و مادري ناهمخوان زاده شده پیوند تصادفی و زودگذرِ پهلوانی که از پابر. کندگیزِ وي را در جهان تعیین میبراندغدغه

،هلوان شهید همواره موجودي بیگناهپ. شود که در نهایت او را از میان خواهد بردرتاب میپي مرز کشمکشی در میانه،است

شر جوانی و خودنمایی و سرمستی جوانی را با دالوري و زور بازوي وشور،همواره نرینه است. جوان و محبوب است

مورد حسد ،زدن در مورد خودزد رقیبان و دشمنان و الف و گزاففراوان گرد آورده است و معموال به خاطر هنرنمایی در ن

گیرد ها قرار میاي از کنشردهدر همان،اش با تورانیانبازيکمانِ افراسیاب را کشیدنِ سیاوش و چوگان و نیزه. شودواقع می

ترِ آرش تر و متینحتی کردار کهن. شدن رستم به دست سهرابشدن هجیر و رهارو اسیشدنِ اسبِ توس توسط فرودکه آماج

. هاي خویش را در خود نهفته استنیز عنصري از نمایش توانمندي

ي مرزِ دو نیروي مخالف براي زمانی در میانهداري درخشان و زیباست که ي دنبالههمچون ستاره،هلوان شهیدپ

میرد و دریغی میت در سیالب نبرد این دو حریف فرواما در نهای،سازدد میي خوکند و همگان را شیفتهرتوافشانی میپکوتاه 

.گذارد و شرایطی را که معموال به نفع نیروهاي نیک استرا باقی می

- رین جنبهتمهم. رسیمهایی روشن و صریح میبه گزاره،هلوان شهید مقایسه کنیمپا هلوان را بپ- اگر بخواهیم شخصیت شاه.5

:هاي شباهت این دو شخصیت عبارتند از

. استیکوکار و خوبموجودي ن،هلوان شهیدپمانند ،هلوانپ-شاه) الف
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.دیابنشان شهرت میو کارهاي نمایانها به خاطر زورمندي و قدرتشاندوي این شخصیتهر) ب

- دیدن خودشان ختم میباما به ندرت به آسی،هلوانان هم وجود داردپ-مضمونِ خیانت نزدیکان در میان شاه) پ

. هایی از این رده هستندنمونه،شدن کیکاووسیا خیانت شاه هاماوران و اسیر،سران فریدون براي قتل ایرجپخیانت . شود

- ها به دو سویهبرخی از این تفاوت. هایی جدي نیز وجود دارداوتتف،در میان این دو نظام شخصیتی،با این وجود

هلوان بر خالف پ-شاه. هایی متضاد در یک نظام معنایی باشندقطب،گویی این دو،یعنی؛شودیهایی منظم مربوط مي جم

درست . کندالنی زندگی میماند و براي زمانی بسیار طویري زنده و برقرار میپمردي معموال سالمند است که تا دوران ،شهید

دري و هشود و از دربهلوان دیده میپ-در زندگی شاههاي نمایانییروزيپآمیز و کامجویی موفقیت،هلوان شهیدپبرعکسِ 

هلوانان شهید در مرز دو پهلوانان بر خالف پ- شاه. شودشان دیده نمیهلوان شهید اثر چندانی در زندگیپهاي زندگی دشواري

ارتباطشان با . تعلق دارند-یعنی طرف ایرانی و خوبِ ماجرا-وند و آشکارا به یکی از دو طرف شض زاده نمینیروي متعار

دلیل،به همین. باخته داردو یا حالتی رنگشودیا مورد اشاره واقع نمی،نیرومند است و عنصر مادر در موردشان،درپعنصر 

مرز میان دوست و دشمن برایش صریح و قاطع است و بر . کندقرار نمیبا دشمنش ارتباطی ویژه و نزدیک برهلوانپ-شاه

. گذراندرود و ماجراهاي خود را از سر مییش میپخطوط ناشی از این مرزبندي 

یازد که منجر به گناهکار نیز هست و معموال به گناهی مهم و بزرگ دست می،هلوان بر خالف شهیدپ-شاه

اش با هلوان تا حدودي ایزدگونه نیز هست و کنشِ سازنده و آفرینندهپ-شاه،شته از اینگذ. شودشدن فره از وي میدور

بخشی از این صفت را در مورد ،چند سیاوشهر. هاي انسانی موجوداتی مانند سهراب و فرود قابل مقایسه نیستخصلت

شده دانسته میادشاهی کیانیپباشد که که شاید یادگار دورانی اوستاییوامگیري کرده است،نقشش هنگام ساختن سیاوشگرد

بودن یچیدگی و بارورپهلوان شهید تبدیل شده است و پهلوانی دانست که به تدریج به پ-توان شاهسیاوش را می،در کل. است

.داستانش هم از این روست

شخصیتی بینابینی ،وتوان دید که کیخسربه روشنی می،هلوانان شهید گفته شدپبا مرور آنچه که در مورد ساختار 

رهیزگاري و پ،عمر به نسبت کوتاه او. موجودي گناهکار نیست،هلوانانپ- کیخسرو بر خالف سایر شاه،که دیدیمچنان؛است

همانطور که ،یعنی؛ي در جهت عکس هم در کار بوده استنشانگر آن است که نوعی وامگیر،بودنش و تقدسی که داردبیگناه

هلوانان شهید پهاي سرش کیخسرو هم برخی از ویژگیپ،برخوردار استهلوانان پ-هاي شاهخصلتاز برخی از شهید سیاوشِ

اش و ماند و عمر کوتاهش و جوانیشدنش در کوهستان به شکلی از شهادت میدیدپنا،به عنوان مثال. را به دست آورده است

.معصومیتش همه یادآور شخصیت سهراب و سیاوش است
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- می. شویمرو میهشهرنشین به شکلی نمادین روب/بار با جمِ کوچگردبراي نخستین،هلوان شهیدپي در اسطوره. 6

درگیري میان دو سبک ،در اصل،اندهاي حماسی شاهنامه که بر محور نبرد ایرانیان و تورانیان استوار شدهدانیم که داستان

م .پاز حدود قرن هفدهم . اقوام ایرانی هوادارانی داشته استدویشان براي دیرزمانی در میانکنند که هرزندگی را بازگو می

بر اسب بنشیند و به این جنگاور این امکان فراهم آمد که مردي ،اسبِ بزرگ امروزین را اهلی کردند،به بعد که قبایل ایرانی

رانی با اسب شناخته شده نهیش از آن تنها به شکلی ناقص و بیشتر در شکل گردوپفنی که . فن سوارکاري ابداع شد،ترتیب

هاي دولتقدرت نظامی هراسناکی پدید آورد و به ظهور ،قبایل آریاییِ مهاجراین فنِ اولیه در دست نخستین موج از .بود

. شدهیزمین و آناتولی منتایراندراي هیتی و میتانی

زندگی . شودنامیده میظهور سبک جدیدي از زندگی را ممکن ساخت که کوچگردي،یدایش فن سوارکاريپ

تر و در نتیجه اعضاي سوارکار قبیله امکان حرکت در ابعادي بسیار وسیع.بوداستوارداري بزرگ مقیاس بر رمه،کوچگردانه

از این رو امکان کوچ مداوم قبیله به همراه ؛رشمارتر را داشتندپهایی رورش رمهپتر و هایی بسیار بزرگمحافظت از چراگاه

. از مرتعی به مرتعی فراهم آمد و این سرآغاز زندگی کوچگردانه بودهایشرمه

شان به شان به رمه و در نتیجه مرتع و حساسیتوابستگی،قبایل کوچگرد به دلیل جمعیت متحرك بزرگشان

شدنِ دارو تخریب مراتع به همراه واگیرخشکسالی . بردندمواره در وضعیتی شکننده به سر میه،شناختیمتغیرهاي بوم

هایی که در برابر یکی از راه،در این شرایط. ي بزرگ ایجاد کندتوانست بحرانی براي یک قبیلهبه سادگی می،هاي دامیبیماري

این را باید در نظر داشت که قبایل . ها بودحمله به مراکز شهريِ ثروتمند و غارت منابع آن،قبایل کوچگرد وجود داشت

همین ،ي تاریخ ایرانشدند و بخش عمدهاصوال نیروي نظامی مهمی محسوب می،ر بزرگ خودکوچگرد با جمعیت سوارکا

. اندزمین حکم راندهکه همچون نیرویی سیاسی بر ایراناندقبایل بوده

رواج فراوان . همگی کوچگرد بودند،زمین کوچیدندم به ایران.پاي که در ابتداي قرن دوازدهم قبایل ایرانی

با این . ي زندگی در ایرانیان نخستین استنشانگر بافت کوچگردانه،شودهاي دیگر مربوط میشتر و دام،که به اسبهایی نام

- ي نخبهشدن به یک طبقهو تبدیلترشدن در شهرهاي کهنسالر این سرزمین از دو راه استخدامقبایل سوارکار ایرانی د،وجود

به تدریج سبک ،تازِ خاصیوبدون تاخت،ي جوامع مستقر در این منطقهشیهشدنِ تدریجی در حایا یکجانشیني نظامی

ماندن به ایبندپذیرفتن این سبک زندگی جدید یا پدر تنشِ اجتماعیِ ناشی از ،آیین زرتشتی. ذیرفتندپزندگی کشاورزانه را 

و زندگی کشاورزانه را تبلیغ کردبینی نوینِ مربوط به اخالق و جهان،سنن کوچگردي بود که شکل گرفت و به شکلی قاطع

.سزا را ایفا کردتاثیري به،جهانِ ایشان در شرایط نوو ساماندهی معنایی زیستشدنِ قبایل ایرانی تردید در یکجانشینبی
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جوامع . زمین به این سادگی به سبک زندگی کشاورزانه دسترسی نداشتندایل ایرانیِ ساکن در اطراف ایرانقباما 

رد ها چیزي یاد گرفت یا در وضعیتی برابر با ایشان واتر از آن بودند که بتوان از آنتر و ناتوانراکندهپاین قلمرو کشاورز در

یان قبایل شهرها مراکز انباشت ثروتی بودند که در م،زمینیرامونی ایرانپدر قلمروهاي . آمدمذاکره شد و به استخدامشان در

زندگی متفاوت شدند و از این رو درگیري میان ایرانیان و تورانیان به کشمکش دو سبکدست میبهکوچگرد قدرتمندتر دست

.گشتمیباز

هایی زرتشتی و بنابراین شهرنشین و وابسته به زندگی کشاورزانه شخصیت،هلوانان ایرانی در شکل سنتی خودپ

. هر سیاسی کشور همراه بوده استپیشان بر ستاریخ ایران با هجوم دایمی اقوام کوچگرد و تسلط ا،با این وجود. هستند

که بر خالف شودارت به ایران شمالی و شرقی مربوط میپنخستین هجومِ اقوام ایرانی از این دست به ورود قبایل سکا و 

بخش و ملی داشت و براي راندن سلوکیان و مقدونیان از کشور با نیروهاي بومی و خصلتی نجات،تازهاي گذشتهوتاخت

،شکوفایی فراوانی داشتند،که به ویژه در دوران اشکانیز هلوانی ما نیپاز این رو در اساطیر . انیان یکجانشین متحد شده بودایر

. خوردها به چشم میي مرکزي روایتعنصري کوچگردانه در هسته

به ویژه ،در کل. شودییچیده دیده مپنوسان در میان دو قطب کشاورز و کوچگرد به شکلی ،هلوانان شهیدپدر مورد 

همچنین به شکلی که به . شوندایرانیان کشاورز و شهرنشین و تورانیان کوچگرد و متحرك دانسته می،ايدر بافت شاهنامه

هلوانان و دودمان پ- و شاهعنصري کوچگردانه،توان نتیجه گرفت که رستم و اساطیر سیستانیمی،زودي شرح خواهم داد

فرود و اغریرث نیاز به بحثی ،سیاوش،وضعیت سهراب،بر این مبنا. کننده را در خود حمل میکیانی عنصري کشاورزان

. تر داردعمیق

گذشته از  نوسانی که در دو قطب ایرانی و تورانی ،داستان سیاوش از این نظر در بحث ما اهمیت دارد که سیاوش

کند و بنابراین زنی تورانی است که با شاه ایران ازدواج می،مادرش. شودجا میدوقطبیِ کوچگرد و شهرنشین نیز جابهدر ،دارد

عنصر کوچگرد ،بعد از مرگ مادرش. رو هستیمهاز همین ابتداي کار با ترکیب کوچگردي تورانی و شهرنشینی ایرانی روب

ي سیاوش از این زمینهشدن س از جداپ. گیردروردن او را به عهده میپگیرد که رستم است و اصوال دیگري جاي او را می

شدن و که در نهایت به طردکشددرباري آلوده به فتنه و دسیسه انتظارش را می،کوچگرد سیستانی و بازگشتنش به ایرانشهر

که در توران هم دربار دیگري به همین ترتیب آغشته با بدخواهی و توطئه چشم به راهش جالب آن. کندوادارش می،گریختن

. دو فاسد و منحط هستندمانند که هرار افراسیاب و دربار کیکاووس به دو قطبِ شهريِ دولتی میدر اینجا درب. است
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سیاوش در حرکت خود از ایرانشهر به توران و از آنجا به خوارزم وازدواجش با چند زن از سنتی کوچگردانه 

نزد رستم و در -ي خویش چگردانهو در قلمروي کوشودهلوانی شهري است که از شهر رانده میپاو . کندیروي میپ

. شوداما نزدیکی به دربارها در نهایت به آزردگی و مرگش منجر می،شادمان است- سیاوشگرد

او نزد مادرش و . یوند رستمِ کوچگرد با زنی شهري زاده شده استپاو از . سهراب وضعیتی واژگونه دارددر مقابل، 

اهی است که از مردمان سمنگان و پاو رهبر س. تازدزمین مییس دولتی نو به ایرانو براي تاسیابدرورش میپدر شهر سمنگان 

رستمی که ذات کوچگردانه و قدرت ایشان را ،در نهایت هم. اي کوچگرد شباهت داردتوران تشکیل یافته است و به قبیله

. وردآا در میپاو را از ،آورداما به رسم شهرنشینان به مکر و فریب روي می،دارد

بینیم که می،هلوان شهید به کار بگیریمپهاي مربوط به کوچگردي و شهرنشینی را براي تحلیل داستان اگر جم

نخستین تقابل در اینجا نهفته است که ،که گفتیمچنان.ي هم هستندهاي دیگر نیز واژگونهسهراب و سیاوش از بسیاري از جنبه

شود رورده میپ) رستم(است هلوانی کوچگرد پکه اش درخواندهپه دور از مادر و نزد ب،هلوانی شهرنشینپ-فرزند شاه،سیاوش

و در این ) ي حرکت تا چینسفر به توران و تالش براي ادامه(آورد برد به زندگی کوچگردانه روي میدر میپو وقتی از 

- تختویعنی تاج- ز خواست شهرنشینانه این میان اسیاوش در.  خوردیوند میپ) فرنگیس و جریره(جریان با عنصر زنانه 

.وشدپچشم می

اما شهرنشینی -شهرنشین زنی مادرش که نزد ،درپدور از هلوانی کوچگرد است که پفرزند ،سهراب در مقابل

کند و در این جریان در دستیابی او شهر را به سوداي جهانگیري ترك می. بالداست می-نزدیک به کوچگردان،یعنی؛تورانی

تخت است که هدفی شهرنشینانه وجدستیابی به تا،برعکسِ سیاوش،خواست او. ماندناکام می) گردآفرید(ه زنی شهرنشین ب

. است

درگیرِ تعارض با شبستان و حرمسراي شاه است که کانون دسیسه ،اي ایرانی و شهرنشینبه عنوان شاهزاده،سیاوش

از ابتدا ،تورانی مانند تهمینه استهلوانی مانند رستم و زنی نیمهپي زادهسهراب که،در مقابل. رودو فساد به شمار می

. هاي درباري آگاه نیست و بیشتر با اردوگاه و جنگاوران سر و کار داردوخم فریبکاريودي کوچگرد است که از چمموج

دو در نهایت از همان و هردرش چنین وضعیتی دارد پسیاوش در مورد هویت مادرش دچار اشکال است و سهراب در مورد 

نیاي - که سیاوش را گرسیوز چنان. شوندگیرند و کشته میر میمورد حمله قرا،اندسویی که در کودکی از آن دور بوده

.درشپکشد و سهراب را می- مادرش

،مرور کردیمهایی که در کل داستان. یافتتوان بازشهرنشین را می/ط ایشان با زنان نیز جمِ کوچگردحتی در ارتبا

. ها براي نمایش نمایندگانی از این دو نوع زن هستندتهمینه و گردآفرید بهترین نمونه
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- ی که در مرز ایران قرار دارد و گویا در مقاطعی بخشی از توران محسوب مییقلمرو،یعنی؛دختر شاه سمنگان است،تهمینه

او شبانگاه به سراي . کردار او نیز ماهیتی کوچگردانه دارد. استاز این رو به لحاظ جغرافیایی با کوچگردان در ارتباط. شود

گرفتن از وي چنین کرد و هدفش به و بدون اجازهدرشپوشیده از پ) ،هایی که گفتیمبودنِ بیتقبول افزودهبا(،رستم رفت

. هلوان ایرانی بودپسري از ابرپسادگی داشتن 

اش دژي ایرانی بود و بنابراین با شهرنشینان اما خانه،کردزي زندگی میاي مره در منطقهگردآفرید نیز مانند تهمین

یشنهاد پاو . در و رهاندن وي بودپیوستن با پگردآفرید در روز بیشتر نقش ایفا کرد و هدفش ،برخالف تهمینه. یوند داشتپ

. نش از چنگش گریختدادو با فریبرد کرد،ماندهلوانی تورانی میپدوستی سهراب را که در آن هنگام به 

ي به خوبی نمایشگر شیوه،گیرندسري نامدار مانند رستم و سهراب قرار میپدر و پاین دو زن که در برابر 

ي کوچگرد به تهمینه،رستم که در ذات خود کوچگرد است. بندي این دو با قلمروهاي کوچگرد و شهرنشین هستندمفصل

خواستار زنی شهرنشین است و با وخواستی شهري دارد اش ود خاستگاه کوچگردانهبا وجسهراب ،در مقابل او. یونددپمیدر

،یشهپي عاشقدر برابر تهمینه،در و فعال در روزپوابسته به ،فریبکار،آورآفرید رزمگرد،به این شکل. ماندفریب او ناکام می

. گیرد که حضوري شبانه دارددر قرار میپرك و راست و مستقل از 

-تقابل،دهدهایی مقابل هم قرار میگیري متمایز نسبت به زنان که رستم و سهراب را در قطبشته از این جهتگذ

،در داستان سیاوش. گرددمیبه عنصر آگاهی بازآن ترینِکه مهمشوددیده میسیاوش و سهراب هاي بیشتري همچنان بین 

چند زیر تاثیر افراسیاب هر،کندگرسیوز آگاهانه از او بدگویی می. رندآگاهی دا،دادن استتقریبا همه از آنچه که در حال رخ

شدن خون در میان او و خویش را دیده است و حتی به فرجام این جاري،یشپاما از ،شودسخنان وي به دامادش بدگمان می

ت خویش آگاه است و حتی زایش سیاوش نیز بر سرنوش،سواز آن. بر باد رفتن دودمان خویش نیز آگاهی دارد،یعنی؛جنایت

. دهدیران بشارت میپشدنش را در رویایی به کند و زادهیشگویی میپکیخسرو را نیز 

و دانددر را نمیپهویت ،سهراب. ي بازیگران اصلی در ناآگاهی ژرفی شناورندهمه،در داستان سهراب در مقابل

ي رستم است که او را زدن به خیمهکند سهراب براي شبیخونن میر گماهجی. سرش است آگاه نیستپ،که سهرابرستم از این

تنها افراسیاب بر هویت ،در این داستان. رساندیل را به قتل میپو رستم نادانسته ژندهسازدجوید و از این رو گمراهش میمی

ناآگاهی رستم و سهراب از . کنندهومان که سردارِ اوست و نیروهاي بدي را در داستان نمایندگی میسر آگاه است وپدر و پ

گردد که اصلی جوامع کوچگرد و شهرنشین بازگویی به خصلت ،سرنوشتشان و آگاهی دقیق افراسیاب و سیاوش از فرجام کار

.ماندن دیگري از آن باشدو محرومانباشت دانایی و نویسایی در یکی
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برادري به نام فریبرز دارد ،سیاوش. شودکه شهید نمیهلوانان شهید برادري هم دارندپیک از این هر،در این میان

فرود نیز برادري دارد . شودتخت با او وارد رقابت میوازگشت کیخسرو به ایران بر سر تاجهلوانی نامدار است و در زمان بپکه 

هلوانان سیستانی پي لهبرادري به نام فرامرز دارد که بعدها در سلس،سهراب،به همین شکل. که همان کیخسروي نامدار است

،اي که شرحش گذشتخانوادگیکته مشترك هستند که از تنشِ درونتمام این برادران در این ن. جانشین رستم خواهد شد

نقضی که در این مورد در و متصل به او هستند و تنها موردپهوادار ،ایانپفرامرز و کیخسرو از آغاز تا ،فریبرز. مصون هستند

آشکار است که ،به این ترتیب. یونددپمیدر بازپس از ماجراهایی به پنیز از همان ابتداي کار -یعنی کیخسرو- د شومشاهده می

. نام تواند گرفت،هلوانپیا فرزند هنجارین یک "هلوان عاديپ"که است شکلِ دیگري وجود داشته ،هلوانان شهیدپدر برابر 

ر دپیوستن به پي خویش را با شود و از همان ابتدا جبههر و مادر گرفتار نمیدپدر گسست میان ،هلوانپاین فرزند عاديِ 

- در ایشان دیده نمی،بینیممادر در سهراب و سیاوش و فرود می/درپاز این رو نوسانی که در دو سوي مرز . کندمشخص می

. شود
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هلوان ماجراجوپ: سومگفتار

کردن از شان سفرکه ویژگی مهمهاي معموال فراطبیعیوانی و توانمنديهلپهلوانان ماجراجو آدمیانی هستند با خوي پ

هلوانان پ،به عبارت دیگر. نهفته استهاي ناشناختهمکانشدن با خطرات و ماجراهایی که در و رویاروجایی به جایی است

در . استشنیدنی شانسرنوشتبودن در مکان است که کنند و به دلیل جارير برقرار مییوندي عمیق با مفهوم سفپماجراجو 

هلوانانی هستند که خصلتی از این دست دارند و این در حالی پترین مهم،پو گشتاسپگرشاس،یش از اسالمپهلوانان پمیان 

را به پي گشتاسزندگینامه،از میان این دو. رداختن به او را به فصلی مجزا موکول کنیمپاست که رستم را کنار بگذاریم و 

را در همین بخش مورد وارسی قرار پهلوانان مرور کردم و گرشاسپبودنش در بخشِ مربوط به این رده از هلوانپ- هدلیل شا

رداخته پي پزشک و شاید به دست برزویهسندباد بحري است که داستانش در زمان ساسانی ،عضوِ دیگر این رده. خواهم داد

از آنجا که ساختار داستان او . یک شب استهاي هزاروداستان،یی آنترین مرجع امروزین ما براي شناساو کهناستشده 

.کنیمرا وارسی میپدر اینجا روایت زندگی او و گرشاس،ها خواهد آمدانوخبعدها به کارمان در تحلیل هفت

پگرشاس: نخستسخن 

س از اسالم است که پان هاي محبوب در دورهلوانان ایرانی است و از معدود شخصیتپترین از کهنپگرشاس. 1

سومین کسی بود ،اتریت،پدرش. و فرزند تریتَه یا اتریت بوددانیم که امی،از نظر خانوادگی. نامش در یسناها هم آمده است

و پفرزندي دالور مانند گرشاس،ي همین خدمت نیز هومبه شکرانه. که هوم را فشرد و براي این خداي کهن قربانی داد

سر پ،پگرشاس،اي که اسدي توسی براي او به دست داده استنامهبر مبناي نسب.271یه را به او عطا کردبرادرش اوروخش

.  272سر تهمورث بوده استپ،سر جمشیدپ،سر تورپ، پسر شیدسپ،سر تورگپ،سر شمپ،ثریت

عصر در متون. دهدمعنا می"ي اسب الغردارنده"،ه بوده استپاش کرَشاسکه در شکل اوستاییپنام گرشاس

و امروز به این شکل رواج بیشتري به تدریج به گرشاسپ تبدیل شدشدن گاف و کاف، این نام اسالمی به دلیل همسان نوشته

،خواب، بیدار در بستر، جوانبی،ا ایستادهپبر ،زورمندترین: اند عبارت است ازهایی که در اوستا براي او برشمردهصفت. دارد

2719 ،10.
2721317.
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عدها به نامی این صفت ب. دهدمعنا میجوانمردهمچنین صفت دیگر وي نَئیریمه است که مردانه و . 273لندبرزور و گیسوگُ

دگردیسی مشابهی در مورد نام خانوادگی . و در قالب نریمان به یکی از فرزندان وي دگردیسی یافته استمستقل تبدیل شده

که در متون جدیدتر به اسمِ سام تبدیل شده و 274اندعلق داشتهدرش اتریت به خاندان سامه تپو پگرشاس. وي رخ داده است

. سر او دانسته شده استپهمچون 

اي صورت گرفته دگردیسیچنین،کارِ فردوسی نبوده و در متون دیگري که در دوران او وجود داشته،این تبدیل

بر این نکته ،برگ دادوهلوان شاخپهاي این ي خود را سرود و به ماجرانامهکه خواجوي کرمانی وقتی سامچنان،بوده است

تنها بیرونی است ،در میان مورخان دوران اسالمی.275هاي خویش را از روایتی منثور و کهن برگرفته استتاکید کرد که داستان

. دانسته استپآگاه بوده و سام را نامِ خانوادگی گرشاسي اوي اسطورهکه بر شکل اولیه

هلوانان دیگر پژوهشگران قضیه را به پکه برخی استباعث شده،سرانشپبه نام پرشاسهاي گاین تبدیل صفت

پهمان گرشاس،نظر مارکوارت است که معتقد است رستم نیز در ابتداي کار،مشهورتر از همه در این میان. نیز تعمیم بدهند

. رفته استهلوان به شمار میپفتی براي این و صرئوتَه ستَخمه بوده،ي اسم رستمصورت اولیه،از دید او. بوده است

شده در صفت یادکه اند و با توجه به اینرست دانستهنظر مارکوارت را ناد-سناز جمله نولدکه و کریستن-ژوهشگران دیگر پ

و در بهترین حالت آن را حدسیباید در قول مارکوارت تردید روا داشتاست به کار نرفتهپبراي گرشاسموجودمتونِ

ي که رستم و گرشاسپ هر دو در ردهپرداخت، آندر هر حال آنچه که آشکار است و به زودي بدان خواهیم .شخصی دانست

این لزوما به معناي . فته استهایشان انجام گرهاي بسیاري میان روایتگنجند و از این رو وامگیريپهلوانان مسافر می

،استاي عمومی در میان پهلوانان مربوط به یک رده قاعده،یل این نوشتارکه بر مبناي تحلبودن این دو شخصیت نیستیکی

. که الگویی مشابه را میان فریدون و جمشید از سویی و اغریرث و سیاوش از سوي دیگر دیدیمچنان

دادگر در اوستا او را داوري. دانیمچیز زیادي نمی،خشیه نام داشتکه اورواخشیه یا اوروپدر مورد برادر گرشاس

،هم جز آنکه کاهن هوم بود،اتریت،درشپدر مورد . 277کشته شدپهیتاسبه نام کسیدانیم که به دست و می276انددانسته

27310.
27410.
2751386.
27610.
2777 ،28.
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با این وجود نریمان که بعدها فرزند وي دانسته شده در شاهنامه به نیرومندي و دالوري ستوده شده ،یمداردیگري نآگاهی

.278پیونددمین نقش را دارد و به همراه گرشاسپ براي مبارزه با ضحاك به فریدون مینریمان در تاریخ سیستان هم ه. است

هلوانی پهاي ابتداي عصر به ویژه در داستاناست،سام که به همین ترتیب ابداع شده،یعنی؛پفرزند دیگر گرشاس

بینیم که برخی از می-هساالر ایرانپو سي آهنگرفرزند کاوه-او را در کنار قارن ،در زمان منوچهر. نقشی مهم بر عهده دارد

از کسانی است که به دفاع سام یکی،در آن زمان که تورانیان به ایران تاختند. به او نسبت داده شده استپافتخارات گرشاس

.یر و سالخورده استپهلوانی پخیزد و در آن هنگام میوبر ایران براز بوم

بیشترین شباهت را ،قید و بندشرهاي قهرمانی فراوانش و سبک زندگی بیهلوانی است که به خاطر کاپ،پرشاسگ

اي که به سام نریمان در شاهنامه وجود هاي مکانیبا مرور ارجاع. اندبا رستم دارد و بیهوده نیست که او را نیاي رستم دانسته

مردي پ،گرشاس،یعنی؛ اندو جدا شدهاي از اهلوان همچون سایهپکه این دو ايي شخصیتیشود که هستهروشن می،دارد

- بینیم و گاهی دیگر میاو را زمانی حاکم کابل می. ایبندي چندانی به جا و مکان نداشته استپو ماجراجو و اهل سفر بوده

ار نامند و بمی-سیستان-ادشاه نیمروز پدر جایی دیگر او را . رده استپشنویم که شاه ایران حکومت بر مازندران را به او س

. دیگر به فراز آمدنش از هند اشاره شده است

س پکه است به این موضوع اشاره شده ،ي اوستترین روایت دربارهکه مفصل279ي اسدي توسینامهپدر گرشاس

همچنین به . یروز شدپ،از ماجراهایی زیاد به هند رفت و در آنجا بر شاهی به نام بهو که بر ضد شاه ایران شورش کرده بود

ها روایت اسدي ي اینهاي فراوانی شده است و همهش به سراندیب و عجایبی که در جزایر اقیانوس هند دیده اشارهسفر

شد اي که جسد سیامک در آن نگهداري میدر هند از دخمهپگرشاس. کندتوسی را به ماجراهاي سندباد بحري نزدیک می

.درگیر روابطی شد،شاه هندي،دیدار کرد و با مهراج

ت سفر او به روم آمده است و روای،نامهگرشاسپدر . داندسفرهاي او را به شرق محدود نمی،متون عصر اسالمی

کمانی سنگی را که هیچکس کشیدنش ،که عاشق دختر شاه روم شد و براي به دست آوردن وي و اثبات زورمندي خویشاین

.280داندرا حاصل این ازدواج مین نریماشدن زاده،التواریخمجمل. کشیددر،یارسترا نمی

هنرنمایی و سازدشبیه میپاو را به گشتاس،سفر به روم و غلبه بر دشواري براي ازدواج با شاهدخت رومی

بر زانو نشست و کمانِ شیوا را پمانند گرشاس،او نیز براي ازدواج با سیتا.ماندمیدر اساطیر هنديرامااش به پهلوانانه

2781366 :5.
2791317.
.25: 1383مجمل280
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قصد ما ،در این متن. شودگیرد و سفرهاي فراوانی به وي نسبت داده میهلوانان ماجراجو جاي میپي ز در ردهراما نی. 281کشید

نامه و رامایانا چیزهایی پهاي ساختاري گرشاسي شباهتشد دربارهوگرنه می،اي نیستشناسی مقایسهرداختن به اسطورهپ

و راما در شکل نخستین خود خاستگاهی مشترك داشته باشد و شاید پشاسگفت و به این نکته اشاره کرد که گویا داستان گر

. ي چشمی به منابع هندي تدوین شده استهم به این دلیل بعدها در قرن چهارم هجري روایت ایرانی با گوشه

نجه شهرت پقويناش بر دشمنانقاطی مختلف و چیرگیهایش در بیش از همه به خاطر ماجراجوییپگرشاس. 2

انگیز از او در اوستا اژدهایی بود به نام سرووره که توصیفی هراس،ترین موجودي که به دست او کشته شدمهم. داشته است

بلعیده و از دهانش زهري میار بوده که مردان و اسبان را فرواژدهایی شاخد،سروروره،بر مبناي این وصف. 282وجود دارد

اي هپشت این اژدهاي خفته رفت و در حالی که او را تپنادانسته بر پ،گرشاس. استروان بوده،ايزردرنگ به بلنداي نیزه

اما گرماي شعله اژدها را بیدار کرد ،را بر آن نهاد تا غذایی درست کندشتش آتش افروخت و دیگی آهنین پبر ،فرض کرده بود

س از پ،که غافلگیر شده بودپگرشاس. ش کردآن را خاموریخت و آتشدر نتیجه آب جوشان بر . و او را به جنبش وا داشت

عنصري است ،ي آتشکردنش در اثر شعلهو بیدارشت اژدها یا غولپخوردن بر این غذا. اي در آوردپنبردي سهمگین او را از 

.که در سفر اول سندباد بحري نیز وجود دارد

هیوالیی آبزي بود ،این موجود. اشنهپي زریندهایی بود به نام گَندروااژ،دشمن مهم دیگري که او بر وي غلبه کرد

. تن بوده استاهدي در دست است که گندروا رویینشو. شداش به دریا کشیده میکرد و ریشکه در دل فراخکرت زندگی می

و پنبرد گرشاس،ضعفی داشته است و این نکتهبدان معناست که در آن ناحیه نقطهبودنش اشنهپاحتماال زرین،در این حالت

به ،به راستی همخوانی داشته باشند،اگر این دو روایت. سازدگندروا را به جنگ آخیلس و هکتور در داستان تروا شبیه می

شدن آثار استان در اوستا احتماال با سرودهکه تدوین این دچرا،283دکنایرانی بسیار کهن داللت میمضمونی مشابه در اقوام هندو

. زمان بوده استهمر هم

هزار 10گاو و 1000اسب و 100، ینگَهیشپي ي دریاچهکرانهدر ،نخست. به دو ایزد فدیه دادبراي چیرگی بر او پشاسگر

دیگري وایو است که در . 284یروزي را برایش به ارمغان آوردپها ایزدبانوي آب،براي آناهیتا قربانی کرد و در نتیجهگوسفند را 

. او اشاره رفته استی براي نکردن قرباپیشکشدادستان دینیک به 

281 Dutt, 2004.
2829 ،11.

283 Nagy, 1999.
28410 ،37 -39.
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ي زهرآگینبه قدر سرووره،ستان دینیک از او شدهدفی که در داتوصی. بر گندروا کاري آسان نبودپچیرگی گرشاس

او در هر . حاك بودهن و بزرگ داشت و درازاي شاخش به قدر قد ضپدریازي که گوشی گندروا اژدهایی بود. ترسناك است

رسید و سرش تا باال بود که آب دریا تا زانویش بیشتر نمیو چندان بلندبلعیدمیمردم و اسبان را فروروستا 10نوبت به قدر 

هاي وي به قدري دندان. کردجهان را به ویرانی و تباهی تهدید می،اي گشوده داشت که با آنوزهپ. خورشید برکشیده شده بود

شب 9روز و 9پگرشاس. هایش آویخته بودنددر دهانش به دندانبلند و دهانش چندان بزرگ بود که جسد مردان و اسبان

در دادستان دینیک . ارسا تحویل دهدپبسته او را به آخرورگ اپوتوانست از آب بیرونش بکشد و دستکهید تا آنبا وي جنگ

. کشدست که او را میکسی اارساپمرد این 

از ورود ،در حالی نموده شده که به خاطر ارتکاب گناهپرشاسگ،بند زیبایی وجود دارد که در آن،یشتدر زمیاد

این . داندشمارد و بهشت را حق خویش میمییک بربهکردارهاي بزرگ خود را یک،او در این حال. مانده استبازبه بهشت 

در آن هنگام که پگرشاس. گیردفهرستی طوالنی را در بر می،گذشته از غلبه بر دو اژدهایی که شرحشان گذشت،کردارها

،گرفتجلوي رسیدن آفتاب به زمین را می،افکندن بر زمینشده بود و با سایهمرغ بر آسمان چیرهاي زیانکار به نام کَمکرندهپ

با گرز در هم را سرش وي افتاد و که این مرغ بر زمین فروهفت روز بر او تیر بارید تا اینبه داد گیاهان و زمین رسید و

که حضور این مرغ بر آسمان به جلوگیري از بارش باران و در نتیجه است همین جا به این موضوع اشاره شده در . شکست

. قحطی منتهی شده بود

این . آورداي درپاش چیره شد و ایشان را از وت و نه تولهپآن بود که بر گرگی بزرگ به نام کَ،کردار نمایان دیگر او

یروز شد و ایشان را به قتل پثَنَه پسر دالورِ مردي به نام پ9که بر باشدپنمایان دیگرِ گرشاسشاید بازتابی اساطیري از کردار

سران پبر پگرشاس: شودي نبردهاي او دیده میدر سیاهه،شماري دیگر از برادران که به خاندانی دالور تعلق داشتند. رساند

. سران داشتَیانی هم چیره شد و ایشان را کشتپنیویک و 

بینیم که بر تخت را در حالی میپگرشاس،انزدهمپدر یشت . ان نامدار نیز غلبه کردپهلواناو همچنین بر شماري از

- او آنگاه  از ایزد هوا . ده استبر بالش زرین و بر فرش زرین نشسته و در برابرش برسم براي نیایش خدایان گستر،زرین

. 285تاج را نصیب وي سازد و اندرواي زبردست خواهش او را برآوردزرینپاسیروزي بر هیتپخواست تا -اندرواي زبردست

. آورده بوداي درپهمان کسی بود که برادرش اوروخشیه را از پهیتاس

یتَوونَهپورِشو از خاندان دانی و ،ي بزرگاَئوگَفیهاست،گَفیه که با لقب سرور شناخته شدهاو همچنین بر اَشتی

هلوانی به نام اَرِزوشَمنَه پي کشنده،پگرشاسهمچنین . ریان شناخته شده استپین آخري با صفت دوستدارِ یروز شد که اپ

2857 ،27 -29.
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دشمن دیگر او که به دستش از میان . دانسته شده است"داراي دلیري مردانه"یشت که هم جادوگر بود و هم در زمیاداست

هلوانی پاو . سنگی در اوستا مورد اشاره واقع شده استنجهپا لقبِ هلوان در شکلِ سناویذکَه و بپاین . اشناویز بود،رفت

اي خواهد ساخت و آسمان و شاخدار بود که در زمان نوجوانی در انجمن دوستانش گفته بود که وقتی به مردي برسد گردونه

چون ادعاي دیگرش آن بود که به بهشت ،هلوانی سرکش و مغرور بوده استپبه ظاهر ،اشناویز. زمین را به آن خواهد بست

بندد تا اش میکشد و آن دو را به گردونهمیرا از آسمان فرو- نی خدا و شیطانیع- مینو ندمینو و انگرهپشود و ساندر می

.  286همچون اسبی آن را بکشند

می بسیار بزرگ داشتند و این راهزنان اندا. آن بود که بر هفت غولِ راهزن چیره شودپ،کردار نمایان دیگرِ گرشاس

از اولی عنق مربوط است و دور نیست که دومی بني عوجن ایشان احتماال با افسانهداستا. خوردندمرد را می300هر روز در

استکردهوده که آدمخواري و قتل و غارت مییکر بپراهزنی غول،سامیمتاخرتر عنق در اساطیر بنعوج. وام گرفته شده باشد

ي قد خود به به اندازه،گز بلندا داشت40که خود قد او چندان بلند بود که موسی. رسدبه دست موسی به قتل میکهتا آن

باز در اینجا اشاره به . او را آماج سازد) کعب(ي اشنهپاستخوان ،گز بود40با عصاي خود که آن نیز تازه توانست رید و پهوا 

ناگفته نماند که . تواند با داستان گندروا و آخیلس مقایسه شودخوریم که میمیهلوان برپیکذیرِپي آسیباشنه به عنوان نقطهپ

چون ،شد، که در کشتی نوح ننشستي توفان بزرگ هم محسوب میدهتنها بازمان،عنق به دلیل همین قامت بلندشبنعوج

هاي اساطیر میانرودانی یکی وارهتم و سایر نوحناپیشاز این رو برخی او را با اوتد،رسیوفان نوح تا کمرش بیشتر نمیخیزاب ت

. دگردیسی یافته است،اي و بنابراین بدکاربه موجودي حاشیههااند که پس از چیرگی نوح بر این داستانگرفته

ي شباهت زیادي با اسطورهاست،که در سددر ذکر شدهپجالب آن است که یکی از کارهاي منسوب به گرشاس

است بسیار نیرومند شده پاز سایر خدایان شنید که گرشاس،خداي باد زیانکار،وايِ بد،بر اساس این روایت. اد داردا و بپآدا

به ،رداخت و همه چیز را از جا کندپدر نتیجه باد با شدتی ویرانگر به وزیدن . و دیر یا زود از او هم قدرتمندتر خواهد شد

ایش را پگرفت و او را بر زمین کوفت و دست و بر جاي ماند و واي بد را درخویش هلوانی پکه با نیروي پجز گرشاس

دیوي ،کامال با نبرد رستم و اکوان دیو در شاهنامه شباهت دارد و در آنجا نیز اکوان،هلوان با واي بدپداستان نبرد این . بست

نماید که از این رو چنین می،نیز یکسان استشدن بر باد و اسیرکردن ويي چیرهشیوه. ویرانگر مربوط استاست که با بادي

. در داستان رستم ناشی شده باشدپشدن عنصري از گرشاسوان دیو از جذبداستان اک

2866 ،40-44.
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که استدر وندیداد به این داستان اشاره شده. انگیز بوده استغم،هابا وجود تمام این دالوريپایان کار گرشاسپ

زنی زیبارو بود که در شهر کابل ،ريپاین . ثَیتی باختريِ فریبکاري به نام خنَنپدل به،در زمان سالخوردگیپگرشاس

ي نبرد کشتن آتش در برخی از متون به دورهاین گناه فرو. 287هلوان را فریفت تا آتش مقدس را خاموش کندپکرد و زندگی می

در . دانندي وي مییگ آهنین را گناه ناخواستهشدن آتش در اثر ریختنِ آبِ درون دگردد و خاموشو سروروه بازمیپگرشاس

چندان خشمگین شد که ،که با سروره روبرو شدس از آنپپکه گرشاساست این گناه چنین آورده شده ،هاي پهلويدستنویس

. 288با گرز خویش بر آتش کوفت و آن را خاموش کرد

در پدر نتیجه گرشاس. ند محروم شودبه آتش باعث شد که از حمایت خداوپاحترامی گرشاسبی،به هر صورت

ایان زمان و به پدر تا. نهان شدپ- افغانستان کنونی- کالبدش در جایی در سرزمین هرات ري به خواب فرورفت و پاثر طلسم 

. بانگ بردارد و او را از خواب بیدار کند) نرسه(ایزد نریوسنگ ،هنگام فرشگرد

اه نیکی را براي پان نامیرایی است که در قیامت برخواهند خواست و سهلوانپدر اساطیر زرتشتی یکی از پگرشاس

فروهر از روان نیکوکاران را بر نگهبانی او گماشته است و 99999از این رو اهورامزدا . چیرگی بر بدي یاري خواهند کرد

آید و هنگامی میدست او برکاري است که تنها از ،حاكضکشتن . 289ایان زمان از جایگاه او حراست خواهند کردپایشان تا 

.سر او را به گرز فرو خواهد کوبید،است که در نهایتپگرشاس،که در آن هنگام ضحاك برخیزد و به تباهکاري بیاغازد

که با مرگ وي استداند و به این نکته اشاره کردهرفتن وي را در دوران فریدون میي توسی زمانِ مرگ یا به خواب فرواسد

و نه به خواب -مرگ او،نامهپشاسرگاز متن ناگفته نماند که . رخ داد و نمودهاي قهر طبیعت ظاهر شدگرفتگی خورشید

بودن او به خفتهشدر بنده، اماگیردراسم عزاي او را بر عهده میو فریدون کسی است که رهبري مشود استنباط می- رفتنش

. 290او چیره شده استبر- بوشاسپ-و چنین آمده که دیو خواب و سستی تصریح شده 

سددر بندهش شرحی به ویژه که در. کندهلوانان گناهکار شبیه میپ- ثیتی او را به شاهري خننپو پي گرشاسرابطه

به دوزخ ،را به خاطر گناهی که کرده بودپخوانیم که روان گرشاسدر آنجا چنین می. گناه وجود داردیامدهاي این پنیز بر 

اما اهورامزدا ،ع درغلتیدن او به درون جهنم شدنددخالت کردند و مان- گوشورون- تشت و گاو مقدس که فروهر زربردندمی

در . هلوان گفت که هرگز او را نخواهد بخشیدپکردن آتش از وي خشمگین بود به خاطر شکایت آذر که به خاطر خاموشبه 

28710.
288-29 ،10-121-151.
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دهد که شمارد و نشان میمیي خود را یکایک برهادالوريپگرشاس،شود که طی آنهمان بند مشهوري شروع می،اینجا

. 291شایستگی رفتن به بهشت را دارد

. 292هاي اساطیري استهلوانان و شخصیتپارتباطش با سایر ،هلوان باقی ماندهپي دیگري که در مورد این تنها نکته

از این رو خط . شودت به رستم ختم میهلوانان ایران شرقی است که در نهایپبنیانگذار دودمانی از پگرشاس،که گفتیمچنان

زال و رستم را باید به اساطیرِ سیستانیِ ایران که در زمان اشکانیان تبلور یافتند مربوط ،سام،نریمانپ،خانوادگی گرشاس

داشته زمین در اساطیرشان شهرت و در زمان وروداشکانیان به ایرانبه ظاهر قدمتی بیشتر دارد ،پچند خود گرشاسهر. دانست

. هلوانان سیستانی شناخته شده استپو بعدها به عنوان سردودمان 

زمانش را باید ،در شاهنامه داوري کنیم- سام و نریمان-اگر بخواهیم بر مبناي القابش در مورد ارتباط وي با شاهان

ادهاي دوران وي نقشی در رخدهلوانان بزرگ دوران منوچهر است و پکه سام از چنان،یشدادیان قرار دهیمپدر عصر 

که بر مبناي تبارشناسی چرا،ه دوران ضحاك مربوط باشدگویا ب،اشآغاز شهرت وي و زمانِ جوانی. کننده داردتعیین

- سالخورده،رسدپشت به وي می10س از پشت با جمشید فاصله دارد و از این رو نسبت به فریدون که پنج پ،نامهپگرشاس

اسدي توسی به ارتباط . ي دوران ضحاك دانستهاي او را باید در میانهزمان زایش و دالوري،یسهبر مبناي این مقا. تر است

این ماموریت براي این به وي محول . 293که کشتنِ گندروا به امر ضحاك انجام گرفتاست رداخته و گفته پمیان او و ضحاك 

.ایرانی در جریان درگیري با اژدها از بین برودهلوان پاش هراسان بود و انتظار داشت شده بود که ضحاك از دالوري

که با خیزش فریدون به هلوانی نامدار در دربار ضحاك بودپهساالري بزرگ و پس،پگرشاس،از دید اسدي توسی

که چنان،اندران اسالمی او را شاه دانستهدر برخی از متون دو. کندنقشی همچون کاوه ایفا می،یوندد و به این ترتیبپوي می

بلعمی نیز در تاریخ . 294دانداو را شریک سلطنت زو میاستنامه وام گرفتهپالتواریخ که داستان او را از گرشاسمجمل

،در اوستا. اندرا جانشین زو و شاهی مستقل دانستهپگرشاس،ولی بیرونی و مسعودي،استخویش چنین سخنی را آورده

،یوندد و این نکتهپمیپشدن از وي به گرشاسس از جداپ،دشاهی جمشیداپبندي وجود دارد که در آن یکی از سه فره 

که تنها به شاهان بزرگ و خدایان تعلق هامري بود،جمشیدهکه برخورداري از فرچرا،کندتقویت میهاي اسالمی را روایت

ي اساطیر را نیز نههپحضور وي در بنديِزمان،ارتباط وي با جمشید. اندهلوانان عادي از آن برخوردار نبودهپو استداشته

29120 ،1-66.
.1376سر: 292
2931317.
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س از مرگ وي و در دوران ضحاك پتوانسته وارث فره جمشیدي باشد که بالفاصله که قاعدتا کسی میچرا،کندتایید می

.زندگی کند

:یابیمبه چنین تصویري دست می،را خالصه کنیمپي گرشاساگر بخواهیم کردارها و عناصر زندگینامه. 2

در او. ه استسومین کاهن هوم بود،خودکه شده محسوب میاداشی براي اتریت پهمچون ،پگرشاسشدن زاده

. شد و بالیداك زادهدوران ضح

. هاي فراطبیعی تبدیل شداز فره جمشید برخوردار شد و بنابراین به موجودي با توانمنديپگرشاس

. بر دو اژدهاي سروره و گندروا چیره شدپگرشاس

پها هیتاسیکی از آن. هاي دالور چیره شد و همه را به قتل رساندهلوانان و خاندانپزیادي از بر شمارپگرشاس

. تاج بود که برادرش اوروخشیه را کشته بودزرین

.بر هفت غولِ راهزن چیره شد و ایشان را کشتپگرشاس

مرغ را کمک،دش کشتفرزن9وت گرگ را با پکَ. بر گروهی از موجودات اساطیري نیز غلبه کردپگرشاس

.گرفت و اسیر کردو واي بد را فروتیرباران کرد و از میان برد

.ها و عجایب زیادي را مشاهده کردسفرهایی بسیار در شرق و غرب کرد و دیدنیپگرشاس

.ي روم شد و براي به دست آوردن وي کمانی سنگی را کشیدعاشق شاهزاده،در سفرش به رومپگرشاس

.االر ضحاك بود و به دستور او با برخی از این موجودات درآویختهسپس،پگرشاس

.خوردن ضحاك نقشی برجسته را ایفا کردیوست و در شکستپس از قیام فریدون به وي پپگرشاس

.اي شد و به تحریک او آتش مقدس را خاموش کردريپي در کابل دلباختهپگرشاس

. ایان زمان در خواب خواهد ماندپرا به خواب برد و او تا پگرشاس،ريپجادوي 

.اي در خواهد آوردپخواهد خواست و به سوشیانس یاري خواهد کرد و ضحاك را از برپگرشاس،ایان زمانپدر 
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،با این وجود. چنین نشد،ادرمیانیِ گوشورون و زرتشتپاما با ،اطر گناهش قرار بود به دوزخ برودروان او به خ

که در نهایت با کشتن ي اینو با وعدهشمردن کارهاي بزرگشبا برپاما گرشاس،به بهشت بودامزدا مخالف ورود وي اهور

. شایستگی خود را در این زمینه نشان داد،ضحاك خدمتی بزرگ به مردم خواهد کرد
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سندباد: سخن دوم

سندبانامه است که در ،هاکی از آنی. در مورد سندباد، دو روایت به کلی متفاوت در ادبیات فارسی وجود دارد. 1

بعدها این متن. 295نگاشته شده است- م.580ي حکیم در حدود سال به گمان مجتبی مینویی توسط برزویه-عصر ساسانی 

هلوي سندبادنامه را در زمان پمتنِ . ا شهرت یافتپعبري و یونانی ترجمه شد و از آنجا به زبان التین رفت و در ارو،به سریانی

- اما می،امروز از دست رفته است،این کتاب. خواجه عمید ابوالفوارس قَنارِزي به نثر دري بازگرداند،منصور سامانیبننوح

هجري به دست ظهیري سمرقندي 600ز صدسال توسط ازرقی هروي به نظم کشیده شده و در حدود سال اس پدانیم که 

هاي محور بازنویسی،به جز متن ظهیري سمرقندي گم شده و این متنشده هاي یادتمام نسخه. ویسی شده استتصحیح و بازن

.  296رداختپبیت 4159که عضد یزدي در عصر حافظ شیرازي در یي منظوماز جمله سندبادنامه. بعدي بوده است

چون محور اصلی آن را عشقِ ،هلوان شهید استپهاي ي داستاناز رده،297ي منثور ظهیري سمرقنديسندبادنامه

توسط او به شهوترانی متهم ،ذیرفتپاش را نوقتی تقاضاي نامادري،اکدامنپي شاهزاده. دهداش تشکیل میسريپاي به ناکهمل

شد استاد شاهزاده که سندباد نامیده می،در این میان. امر به قتل وي داد،سرش خشمگین شده بودپشد و شاه که از این گناه 

روز ا هفتتدر نتیجه . و رفع خواهد شدخطر از ا،بنددروز لب از سخن فروزاده تا هفتختران دید که اگر شاهدر گردش ا

س از دیگري نزد شاه رفتند و در قالب پیکی ،هفت وزیر که هوادار وي بودند،شاهزاده از خود دفاعی نکرد و در مقابل

س از پهر بار . ه انحراف از راه راستی متهم نمودندگناهی او را تایید کرده و نامادري را ببی،هایی در مورد مکر زنانداستان

که به گناه کرد ساخت و داستانی در برابر روایت ایشان بازگو میرفت و مجلس میملکه نزد شاه می،زدن وزیرانداستان

د و از خود ي سندباد لب به سخن گشوري شد و در روز هشتم شاهزاده به اشارهپروز ستا آنکه هفت،کردشاهزاده داللت می

.دفاع کرد و ملکه رسوا گشت و به این ترتیب مجازات شد

در اینجا کسی که به شاهزاده . ي منظوم عضد یزدي در برخی از جزئیات با متن منثور اختالف داردنامهسندباد

ساختار داستان ،ودبا این وج. خوردبیشتر به چشم می،ستیزانه در سراسر متنهاي زنو اشارهکنیزِ شاه است،زندتهمت می

روز از سوي دو طرف هوادار و مخالف شاهزاده براي شاه که در طی هفتاست هایی تشکیل شده همان است و از داستانک

. شودبازگو می

قهرمان دیگري نیز با همین نام وجود دارد که مردم ،گذشته از متنِ سندبادنامه که از نظر ادبی اهمیت بیشتري دارد

یک شب اروکتاب هز،ترین مرجع در مورد اوسندباد بحري است که مهم،این شخصیت. ا او بیشتر آشنایی دارندروزگار ما ب

.مقدمه: 2951343
2961381.
2971362.
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و  به 298گیردبر میدر567تا 536هاي شده از سوي شهرزاد را در شبماجراهاي روایت،داستان سندباد بحري. است

.ماجرایی به کلی متفاوت اشاره دارد

،گذراندشود که باربري به نام سندباد که در بغداد با سختی و تنگنا روزگار میع میاین داستان از جایی شرو

سندباداسم او نیزنامش است و هم،یابد که صاحب قصرمیدر،شودافتد و وقتی وارد میگذرش به قصري بزرگ و زیبا می

- اش را براي او تعریف میگانهداستان سفرهاي هفت،استدل را به دل گرفتهباد بحري که مهرِ این باربر سادهآنگاه سند. است

هر سفرِ سندباد در چهار شب داستان به طور متوسط . کنداش میي خانهاو را با انعامی بسیار روانه،ایان هر سفرپس از پکند و 

دري را با دوستان پي یهفکر بوده و ارثکند که مردي عیاش و بیسندباد براي باربر روایت می،در ابتداي کار. شودبازگو می

ي آن عزم تجارت کرده است و به این خاطر با مخاطرات و حوادثی شگفت روبرو شده ماندهو بعد با تهنابابش به باد داده

.رودهلوانان ماجراجو به شمار میپاي بارز از نمونه،درخواهیم یافت که سندباد،هابا مرور این داستان. است

همواره سندباد به . ي سندباد بحري از ساختاري مشابه و مشترك برخوردار استتگانهداستان سفرهاي هف. 2

- مسافران کشتی را تهدید می،اي بزرگبار مخاطرههر. کندسفري دریایی را آغاز می،سوداي تجارت با کاالهایی از شهر بغداد

گذراند و بارها با مرگ ر و خطرناك را از سر میآنگاه سندباد مراحلی دشوا. شودشدن سندباد منتهی میو به سرگردانکند

ها همان که خیلی وقت- اي از بغداد ماند که کشتیر میآنگاه در آنجا آنقد. که به مردمی متمدن برسدتا آنشودرو میهروب

.گشته استثروتمند ،در حالی که در جریان این سفر،اش است او را بردارد و بار دیگر به بغدادش برساندکشتیِ اولیه

اي سبز و خرم مسافران کشتی سندباد به جزیره. و سروره داردپساختاري شبیه به داستان گرشاس،اولسفر

اما جزیره به جنبش درآمد و معلوم شد که نهنگی عظیم است ،و آتشی افروختند تا غذایی بخورندیاده شدند پرسیدند و بر آن 

اي رسید که شاهی به نام ملک اي چسبید و به جزیرهارهپیختند و سندباد به تخته همگان گر. اندشتش درختان روییدهپکه بر 

کاتب این شاه شد و بعد از ،سندباد. دادرورش میپگیري از اسبان دریایی مهرجان داشت و اسبانی خاص را از راه دورگه

توان حدس می،یوندي که با اسب داردپشد و بر مبناي اسمِ مهرجان که باید مهرگان بوده با. مدتی با کشتی به شهرش بازگشت

. زد که داستان اولیه از خاستگاهی میترایی برخوردار بوده است

جدا افتاد و خوابش برد و بی ،سندباد در این جزیره از همراهان. اي زیبا و خرم رساندسندباد را به جزیره،سفر دوم

که به تخمی عظیم رسید تا آنسرگردان شد،ر نتیجه سندباد در جزیرهد. نشستند و رفتندهمسفرانش به کشتی در،که بفهمدآن

اي پس خود را با دستارش به پ. یکرِ رخ استپي مرغ غولسندباد به زودي فهمید که این آشیانه. ماندید میپکه به گنبدي س

کف این بیابان از . عظیم بودر از اژدهایانِپاین مرغ بست و با او به هوا برخاست و در بیابانی مهیب از او جدا شد که 

.394-373: 1337شب، 2981001
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ي کشمکش ماران عظیم بود و عرصه،شد و در کلاما اثري از زندگی در آن دیده نمی،وشیده شده بودپهاي درشت الماس

هاي گوسفندي را از فراز کوهی به الشه،یرامون این بیابانپسندباد در آنجا دید که مردمِ . کردندها را شکار میهایی که آنرخ

کردند و وقتی به باالي سر ها را به هوا بلند میها الشهرخسپس. ها بچسبدوست آنپها به گوشت و اندازند تا الماسیر میز

کردند و به این شکل مردم به گریختند و الشه را رها میمی،کردندا میپصدایی که ایشان به با سرو،رسیدندمردم می

شده نهان کرد و با رخی از کوه یادپها خود را در زیر یکی از این الشهسندباد نیز. ندیافتهاي درون بیابان دست میالماس

. هایی که گرد آورده بود به بغداد بازگشتصعود کرد و به مردمی متمدن رسید و به این ترتیب با دستاوردي گرانبها از الماس

ان رساند و این جانوران بر کشتی ریختند و آن را کشتی سندباد را به کوه بوزینگ،آن بود که بادي مخالف،سفر سوم

هر شب یکی از ،ي آن بود و غول سیاهاي رسیدند که قصرِ غولی در میانهمسافران کشتی شکسته به جزیره. در هم شکستند

ر سیخی آهنین را بسندباد و همراهانش،شبی که غول به خواب فرو رفته بود. خوردخت و میپکشت و میایشان را می

رتاب پدر حالی که جفت غول با . گریختند،ها فراهم آورده بودنداره چوبپکردند و با کلکی که از چشمان غول فرو

اي دیگر رسیدند که اژدهایی بزرگ سندباد و دو تن از همراهانش که زنده مانده بودند به جزیره. کردشان میهایی بدرقهسنگ

تیغ رپچون سندباد زرهی ،مانداما از خوردن او باز،دو همراه سندباد را خورد،نخستاژدها در دو شبِ. کرددر آن زندگی می

.سندباد را نجات داد و او را به خانه بازگرداند،اي از بغدادکشتی،در نهایت. از چوب براي خود درست کرده بود

مجوس و "ی ختم شد که ي سیاهانشدن کشتی و افتادن کشتی شکستگان به جزیرهباز به غرق،سفر چهارم

در . بدنشان را چرب کردند،غذایی جادویی را به همراهان سندباد خوراندند و با روغن نارگیل،بومیان سیاه. بودند"آدمخوار

برد تا وقتی فربه ها را براي چرا به صحرا میانی آنپنتیجه ایشان عقل خود را از دست دادند و همچون جانورانی شدند که چو

انی که پعقل خود را حفظ کرد و چو،سندباد که از آن غذا نخورده بود. ته شوند و به مصرف غذاي سیاهان برسندکش،شدند

. راه خروج از شهر سیاهان را به او نمود،دید او عاقل ماندهمی

چون در آن شهر کسی از فن ساخت زین و . رنعمت با مردمان نیکوخويپسندباد رفت و رفت تا به شهري رسید 

و رداختپشاه و بزرگان آن شهر سندباد را در میان خود گرامی داشتند و او به کار ساخت زین و رکاب ،کاب بهره نداشتر

همسرش را هم با اندکی ،میرداما در آخر فهمید که رسم این مردم آن است که وقتی کسی می،با زنی زیباروي ازدواج کرد

و او را به همین شکل در چاهی به زودي زن سندباد مرد . کنندگور میبههمراهش در غارهایی زیرزمینی زندهغذا به 

هاي سندباد مدتی را در آن زیر گذراند و وقتی زوج. شدزیرزمینی وصل میاي هاي از غارها و راهانداختند که به شبکهفرو

که وحشیانی آدمخوار که گذراند تا آنیبا خوردن غذایش روزگار مکشت و آن را که زنده بود می،انداختندجدید را به زیر می

اي کشتی. کردند را دنبال کرد و راه خروج از غارها را یافتیافتند و از جسد مردگان تغذیه مینهانی به غارها راه میپاز راهی 
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با ،ودیش از خروج از غارها گرد آورده بپاو را در ساحل دریاي این جزیره نجات داد و سندباد که زیورهاي مردگان را 

.ها ثروتمند شدفروختن آن

اي یافتند و آن را رو شد که همسفران او تخم رخی را در جزیرههبدان دلیل با مخاطره روب،نجم سندبادپسفر 

ها حمله کردند و بر آن سنگ باریدند اما دیري نگذشته بود که دو رخ به کشتی آن،ي درون تخم را خوردندتند و جوجهشکس

سندباد در آنجا شیخی نیکومنظر را دید . رنعمت رسیدپاي سرسبز و شکسته به جزیرهب بار دیگر سندباد کشتیاین ترتیو به 

اهاي مرد به پسندباد چنین کرد و ناگهان دریافت که . ها بچیندکرد تا وي را بر دوش بگیرد تا از میوهکه از او درخواست می

ها کرد با همانیچید و براي روزها از او سواري گرفت و هرگاه تمرد میپوي اهایش را به دور بدن پمرد . ماندمارهایی می

س از چند روز که تخمیر پاي به کار زد و انگورهایی را در کدویی ریخت و که سندباد حیلهزد تا آنهمچون شالق کتکش می

سندباد با سنگی او را . افتادشت ويپاهایش سست شد از پآن را به شیخ تعارف کرد و چون او خورد و مست شد و ،شدند

. اي از جزیره نجات یافتبه قتل رساند و با کشتی

سندباد . کردندري میپهایی بر دریا سها را در قایقها شبکشتی او را به شهر بوزینگان برد که مردمانش از ترس آن

- آنان نیز در مقام مقابله به مثل جوز هنديرت کند وپسنگ ،در آنجا از بومیان آموخت که به بوزینگانی که بر درختان هستند

. ها را فروخت و ثروتمند به بغداد بازگشتسندباد جوز هندي. کردندرت میپکندند و به سویش ها را از درختان می

هم شکست و کشتی او در نزدیکی کوهی در. شدنشان در دریا منتهی شدبه گم،سفر ششم سندباد بحري

هاي دیگرِ شکسته در آن نزدیکی همراه داشتند هایی که کشتیوشیده شده بود از گنجینهپناه بردند که پشکستگان به کوه کشتی

ها کلکی براي خود همراهان سندباد یکایک از گرسنگی مردند و او در آخر توانست با چوب. و با موج به آنجا افتاده بود

مقدم او را گرامی داشت ،شاه آن شهر. تاب به شهري در حبشه برسدرشپبسازد و کاالهایی از گنجینه را بردارد و از راه رودي 

الرشید عرضه که سندباد آن را به هارونیامی دوستانه براي خلیفه روانه کردپاو را با ،اي از بغداد به آنجا رسیدو وقتی کشتی

.299کرد

گور سلیمان نبی رسید که ماهیان کشتی به نزدیکی. شدن ناخدا و مسافران انجامیدباز به گم،سفر هفتم سندباد

بار دیگر سندباد و همراهانش در . کشتی را به کوهی راندند و آن را در هم شکستند،ماهیان. کردنداسداري میپعظیمی از آن 

رسید که سرزمینی دیگرهایی که سر هم کرده بود از راه رودي تندرو به ارهپسندباد باز با تخته،در نهایت. ناه گرفتندپاي جزیره

هاي کلکش از جنس صندل سندباد که تازه فهمیده بود چوب. رستاري کردندپآنان از سندباد . خصال داشتمردمی نیکو

شه. ه299

 .
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که دریافت مردم این شهر ماهی تا آناش در شهر ازدواج کرد و در آنجا ماندگار شدها را فروخت و با دختر حامیآن،هستند

. کنندرواز میپآورند و در آسمان میبار بال دریک

،روازشان در شگفت شده بودپایشان چنین کردند و سندباد که از . سندباد اصرار کرد تا شبی او را هم با خود ببرند

کسانی که او را به هوا . ریخت و نزدیک بود همه را بسوزاندآتشی از آسمان فرو،به محض گفتن این حرف. اللهی گفتبسم

مردي را که تا نیمه توسط ماري بلعیده شده ،در آنجا سندباد. و در برهوتی رهایش کردندبرده بودند از او خشمگین شدند

بار فهمیده بود که اما این،ذیرفته شدپمیانی او بار دیگر سندباد در شهر ادرپمرد از بزرگان همان شهر بود و با . نجات داد،بود

.و به بغداد بازگشتس اموال خود را فروخت پ. فرزندان شیطان هستند،این مردم
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هلوانان ماجراجوپساختار : سخن سوم

هاي ایست که در اطراف این شخصیتترین بافتارهاي رواییهلوانان ماجراجو احتماال یکی از کهنپساختار . 1

کسی ،هلوان ماجراجوپ. بر محور مرکزيِ سفر و حرکت در مکان استوار شده است،جوهلوان ماجراپساختار . شده استترشح

تواند مانند مورد می،ي این سفرانگیزه. شودرو میههاي نو روبرود و با خطرهاي نهفته در مکاناست که از جایی به جایی می

"ولگردي"ی به سادگ-پمانند گرشاس-یا  ،خروج از سرزمینی و جستجوي بختی تازه در قلمروي ناشناخته باشدپ،گشتاس

. جنگیدن باشنديشایستهو جستجوي هماوردانی

کردن و رویارویی با مخاطبان دو نیز با سفرد که هرگیرتگاه اجتماعی مجزا سرچشمه میهلوان ماجراجو از دو خاسپ

سربازانی . سازندمیهلوانی ماجراجویان را برپي سربازان و جنگاوران هستند که سویه،هایکی از آن. هاي نو در ارتباطندمکان

،شوندرو میههایی ناآشنا با دشمن روبنهند و در محیطهاي بیگانه گام میها به سرزمینها و جنگکه در جریان لشکرکشی

س پهلوان ماجراجویی که پ. دهدرا به دست میپتصویر شخصی مانند گرشاس،برگ یافتنوکمی شاخمضمونی هستند که با

شود که قهرمانی تلقی می،گرددمیاش بازواده و قبیلهود و نزد خانهایی دوردست به کشور خاز نبردهاي بسیار در سرزمین

. استهلوان ماجراجو بودهپي رورش اسطورهپهاي ترین دستمایهاحتماال کهن،خاطرات شنیدنی بسیار دارد و این خاطرات

هایی مانند سندباد بحري همروایت. توان براي این شخصیت به دست دادخاستگاه دومی هم می،با این وجود

. سازدهلوانی عاري میپهاي او را از خصلت،د و در عملنکماجراجو اشاره میمردي ي وجود دارد که به کنش بازرگانانه

این . نظام معنایی جدیدتري بوده که دیرتر تکامل یافته است،نماید که این رده از ماجراهاي مسافرانِ ماجراجوچنین می

اي که براي به توافق طبقه. انداهل دادوستد و گفتگو بوده،اند که بر خالف سربازانهاي برخاستیشهپها از طبقات تاجرروایت

. هاي دالورانه استتخصص یافته بودند و به همین دلیل ماجراهایشان معموال خالی از داستان،شدنِ فیزیکیو نه چیرهرسیدن

دادند و به خاطر جهانگرد ي اقتصادي مسلطی را تشکیل میاند و طبقهگرفتها میپهمواره در شهرها ،بازرگانانی از این دست

.اندکردن داشتههایی تازه و نو براي تعریفهمواره داستان،بودنشان

بر محور ،این ساختار. هلوانان ماجراجو را بهتر درك کردپتوان ساختار می،بر اساس این دو خاستگاه،به این ترتیب

دالورانه و ،آمیزخشونت،امري سیاسی،یافتنخواه این جریان. شکل گرفته است،ستکردارهاي شخصی که در مکان جاري ا

.آمیز و اقتصاديمسالمت،نرمخویانه،جنگی باشد یا حرکتی بازرگانانه

و بعدها در خاستگاهی نظامی داشته،هاي مربوط به ماجراجویان در ابتداي کارتقریبا مسلم است که روایت. 2

هایی شد و به کنشهلوانان مربوط میپهمواره به ،ها از این اسطورهترین نسخهکهن. ن نیز وامگیري شده استي بازرگاناطبقه
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ترین روایت از این دست به ماجراهاي سومري گیلگمش براي دستیابی به گیاه جاودانگی کهن،زمیندر ایران. ردجنگی ربط دا

هایی در داستان،در مصر. رداخته شدندپی و آشوري زیادي در همین امتداد بابل،هاي اکديداستان،س از اوپ. شودمربوط می

ي شاخ آفریقا هاي جنوبی مصر و منطقهها به سفرهاي سرداران فرعون به بخشهمین زمینه شکل گرفتند که بسیاري از آن

. شدندمربوط می

هایی از این روایت،که وارد فالت ایران شدنداقوام ایرانی از همان هنگامی،مانده از اوستاهاي بازبر مبناي داده

به زودي ،قبایل ایرانی یکجانشین. گرددمیبازبه ظاهر به دورانی چنین کهن ،پداستان گرشاس. اندماجرا را به همراه داشته

اي که صر ایالمیعنا،به این ترتیب. آمیختندساکن در این منطقه درترِکهنهاي هاي خاص خود را با عناصر غنی تمدنروایت

وام،هلوان ماجراجو با هیوالهاي غریب تمرکز داشت با عناصر میانرودان که بیشتر به خواست جاودانگی منحصر بودپبر نبرد 

.فته شدگر

آن بدان دلیل بود . هلوان ماجراجو نقش ایفا کردندپهاي مربوط به ي دیگري هم در تکامل روایتایرانیان از جنبهاما 

روزگار ،کشاورز نشدند و با سبک زندگی کوچگردانه که به تازگی ابداع کرده بودند،ها بعداز قبایل ایرانی تا قرنکه بسیاري

از این رو . ایبندي خاصی به مکان ندارند و به طور مداوم در حال سفر هستندپ،بر خالف کشاورزان،کوچگردان. گذراندندمی

سازماندهی ،هلوان ماجراجو و مسافرپبه تدریج بر محور ،متحركمیان اقوام ایرانی شده در روردهپهاي بدیهی است که روایت

،یوستندپشدند و به جمع شهرنشینان میاز آنجا که اقوام کوچگرد ایرانی به طور منظم به درون فالت ایران وارد می. شود

مان روندي است که در طی چند قرن از زمان این ه. شدهاي ایشان نیز به تدریج در قلمرو مردم شهرنشین وارد میداستان

دید پیوسته ادامه داشت و اساطیر سیستانی شاهنامه را پبه طور ،ایان عصر اشکانیپحرکت اقوام ایرانی در عصر اوستایی تا 

. آورد

ی دو قطبِ چنین متمایزِ نبودن از این آمیختگیِ بارآور و همسایگمندبه دلیل بهرههاي باختريسرزمین

،اپدر ارو. روردندپهلوانان ماجراجو در دل خود پتر را در مورد تر و سرراستهایی سادهروایت،در کل،کوچگرد/نشینشهر

هاي مشابه ایرانی ظاهر ادیسه است که در زمانی نزدیک به دوران تکامل داستان،ترین و مشهورترین اسطوره از این دستکهن

. شده است

هاي متنوع و رسیدنِ او به سرزمینو کناش روایت میلوانی را به خانههپطوالنی ایست که سفرِ ادیسه منظومه

یک به ند هرتواو میدیوند خاصی ندارپبا هم قطعات مختلف داستان اولیس. دهدبرخوردش با دشمنان گوناگون را شرح می

کند و همه چیز به ا فلسفی را دنبال نمیاي اخالقی یهاي او نتیجهراوي در نقل شرح دالوري،در کل. دتنهایی بازگو شو

پاین ویژگی ابتدایی و ساده را در داستان گرشاس. کندهلوانی است که در مکان حرکت میپسادگی اشاره به کردارهاي بزرگ 



210

ه تالش شده تا تمام این ماجراها در قالبی دینی گرد هم آید و ب،هاي متاخرترِ اوستاچند در بخشهر،توان یافتهم می

.اي از کارهاي نیک در راستاي بازخریدن گناهان یا جلب نظر اهورامزدا تبدیل شودزنجیره

- مانند داستان اولیس و نسخه،هلوانان ماجراجو وجود داردپهاي دیگري هم که در قلمرو باختري در مورد داستان

داستان ،م.پود قرن ششم تا هشتم س از ادیسه در حدپ. راکنده استپتکه و نامنسجم و تکهپ،ي گرشاسهاي اولیه

. م در قالب دوازده خوانِ هراکلس نظم و ترتیبی یافت.پنجم و ششم پرورده شد که در نهایت در قرن پهاي هراکلس دالوري

ها هستند که درها و از خطر رستنیروزيپاي از هاین کردارهاي قهرمانانه هم ارتباط درونی خاصی با هم ندارند و تنها زنجیر

. استدر قالبی روایی سازمان یافتهشاهی بدخوشده توسط هاي تعیینوریتمامنهایت در قالب 

- هلوان مسافر را به هم وصل میپهاي ماجراي بند تسبیحی که مهره،ي یونانی و رومیدر تمام اساطیر ماجراجویانه

و به دست هایی دشوار در هراکلسانجام ماموریتاداي دین از راه ،سفر به خانه در اولیس . رداخته و خام استپنا،کند

معنایی باطنی را در خود حمل واستتاده افاپیشپاموري ،در کل،هادر داستان آرگونات-شم زرینپ- آوردن چیزي گرانبها 

اولیس ،اکلسهر. خوردیوند نمیپبا نظم حاکم بر هستی یا ماهیت وجودي خودشان ،هلوانان در این زمینهپکردارهاي . ندکنمی

اند و نظام حاکم بر هستی و آرایش کلی نیروهاي موجود در تفاوتی نکرده،شانرمخاطرهپها قبل و بعد از سفرهاي و آرگونات

. آن نیز دستخوش تغییري نگشته است

ایانا از این نظر رام. باید به اساطیر هندي و به ویژه رامایانا نیز اشاره کرد،ي ایرانهاي همسایهدر میان اساطیر تمدن

شود اش براي رهاندن همسرش سیتا مربوط میهاي طوالنیگذاروگشتهلوانی به نام راما و پي که داستانش به سفرِ تبعید گونه

هایی مانند هم به داستان300استرامایانا از این نظر که به هفت فصل تقسیم شده. گیردها جاي میدر این رده از اسطوره

شود و هفت فصل ر آن دیده نمیبا این وجود از هفت مرحله اثري د. خوانی شباهت داردهاي هفتایتسندباد بحري و رو

مرتب کرده ...) ودوران کودکی، نوجوانی(داستان خود را بر حسب زمانی -ي رامایاناسراینده-ی میکلایست که واشده شیوهیاد

از رخدادهاي مستقل کشکولیي منسجم است و بیشتر به شیرازهي داستان رامایانا نیز فاقد هاي ماجراجویانهبخش. است

. 301شباهت دارد

در ترکیب به گمان من - اما ،ي ایرانی هم وجود داشته استدر اساطیر اولیه،ناف میان ماجراهابودنِ بنداین ساده

که چنان،اخالقی برکشیده شده استفلسفی وي امريبه تدریج تا مرتبه-بینی زرتشتیبا جهاناساطیر قبایل کوچگرد ایرانی

کامال در قالبی دینی و ،رماجراستپخوان که اوج این برداشت فلسفی از سفرهاي داستان هفت،به زودي اشاره خواهم کرد

. اندفلسفی ادغام شده

300 Dutt, 2004:198.
301 Arya, 1998.
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رهاي بزرگش را کردا،پگرشاس. توان یافتهایی که در این گفتار مرور کردیم نیز میرا در داستانفرآیند اي این پرد

و گناهش گوید که به خاطر این کردارها شایسته است که به بهشت وارد شود دهد و میدر قالبی منسجم به اهورامزدا نشان می

تغییري ماهیتی در وي رخ داده است ،س از انجام این کردارهاپیش و پمدعی است که پگرشاس. شوددر برابر آتش بخشوده 

پهوادار آذر و از گرشاس،که خداوند در این داستانچرا،م یا لطف هورمزد نداردحبه جلب ترربط چندانی،و این تغییر

. استخشمگین

کند هنگامِ دفاع از خود به ارزشِ خویش در مقام کسی که کردارهاي بزرگی را به انجام رسانده تاکید میپگرشاس

بوده پي گرشاستردید متاخرتر از داستان اولیهچنین امري که بی.بردو داوري اهورامزدا در مورد گناهان وي را زیر سوال می

. زمین همانندي ندارددر اساطیر مغرباسترورده شدهپاي زرتشتی و در زمینه

اهایی گنگ از این دگردیسیِ شخصیت قهرمان در جریان رویارویی پبه همین ترتیب در مورد سندباد بحري نیز رد

سندباد حمال است و گویی گفتگوي سندباد بحري و،بارهکل روایت هزارویک شب در این. خورده به چشم میبا مخاطر

ا بوده و پسروگوید که جوانی عیاش و بیر میسندباد در ابتداي کا. کندمیاولی براي دومی رازِ تمایز میان خودشان را بازگو

با این . گرفتر جایگاهی نزدیک به سندباد حمال قرار میگذراند دروزگار می،کند که اگر به همان ترتیبتلویحا اشاره می

ومنال این جایگاه تنها به مال. فته استدست یااشبه جایگاه کنونیاو به سفرهایی هفتگانه دست یازید و به این ترتیب ،وجود

. کندغاز میسفرِ مجدد را آاستکه وضع مالی خوبی داشتهبار با تاکید بر اینکه هرچرا،شودوي مربوط نمی

نه تنها کسی که . کشدمیفرا- یعنی سندباد بحري-ي شخصی ویژه او را به مرتبه،ي سندبادگانهسفرهاي هفت

- اش گرد میبلکه شخصی که دیگران براي شنیدن سخنانش و آگاهی بر ماجراهاي زندگی،قصري زیبا و ثروتی سرشار دارد

هلوان در جریان درگیري با ماجراها وجود پبذرِ دگردیسی شخصیت ،هاین داستانبنابراین در هم.نشینندآیند و بر مجلسش می

.هلوان خواهد روییدپدارد و این تخمی است که در زمینِ ابر
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هلوانانپضد : چهارمگفتار

ضحاك: نخستسخن 

هاي استعاري لتدال. لیدترین شخصیت منفی در اساطیر ایرانی استپانگیزترین و تردید هراسبی،حاكض. 1

- س از او حکومت کردهپویشپهلوانِ بزرگ و درخشانی که پ-به همراه دو شاهاستي او را احاطه کردهفراوانی که افسانه

. ي نیروهاي بد و زیانکار هستندنشانگر جایگاه بزرگ او در عرصه،اند

سر ویرفشک، پسر زینیگاو، پ، پر خروتاسسپ،حاكض،درپاز طرف : 302ي ضحاك در بندهش به این صورت استتبارنامه

سر تمبیک، پسر اودي، دخترِ بیک، پ،ضحاك: نسب او چنین است،از طرف مادر. سر سیامک استپسر فرواگ، پسر تاري، پ

نام مادر او در متون دیگر به صورت واتَک، آوتاك و اودگ نیز .سر گناك مینوپسر دروسگانریال پاورویسم، پسر پسر اووخم، پ

درایی ي هرزهدیوي است زیانکار که نمایندهاو ماده،در بندهش. و شاید با اودايِ ودایی همانندي داشته باشداست ت شده ثب

.است

فردوسی و ،چند در متون جدیدترهراستپنامش آژیدهاك فرزند بیوراس،هلويپدر اساطیر اوستایی و متون 

با این وجود با ،303اندیکی گرفته،زید او را با بیوراسپبنمئنی مانند حسنمم و راویان نامطاالتجاربيبیرونی و نویسنده

درش امیر پهزار است و بنابراین 10هلوي به معناي پبیور در . شود که این نام پدرش بوده استتر معلوم میمرور منابع کهن

فرزند مرداس ،نامش به ضحاك،در شاهنامه. دهدمعنا می"هزار اسب10ي دارنده"دار بوده که نامش هاي گلزادهیا بزرگ

:نیز نقل شده استپبا این وجود لقب بیوراس. اندبرگردانده شده است و تبارش را تازي دانسته

راندندچنین نام بر پهلويخواندندکجا بیور اسپش همی

هزاردهبود بر زبان دريشمارکجا بیور از پهلوانی

304نامورا بود بیور که بردندامتسز اسپان تازي به زرین

،و احتماال مرداسپهاي آژیدهاك و بیوراساما اسم،هلوي نیز وجود داردپهایی به تبار تازي وي در متون اشاره

البته تفاسیر دیگري نیز در مورد نام ؛دهدمعنا می"نامیرا"و است مرداس به احتمال زیاد از امرداد مشتق شده . فارسی هستند

داس متشکل دانسته و مر را همان مار گرفته و داس +الدین کزازي آن را از دو بخشِ مرکه مثال میرجاللچنان،وجود داردوي

.6، 31بندهش، 302
3031377 :360-370.
304 :84-86.
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چون مر به . نمایدکه نادرست می305استآریاییِ هندي یکی فرض کردهوست و غیرپي ودایی به معناي بومی سیاهرا با داسه

و بعید هایی ایرانی کاربردي نداشتهاي ایرانی رواج نداشته و داسه هم در قلمرو زبانهمعناي مار در عصر اوستایی در زبان

همچنین جهانگیر .به این ترتیب تجزیه شود،مشتق شده باشد) مرگ(ي مرتَه تواند به سادگی از ریشهاست نامی که می

اما جداي از ،نخستین و واپسین شاه ماد بودندهکاست کویاجی نام او را ناشی از ترکیب دو اسمِ دیائوکو و ارشتیاك دانسته 

ترتیب درست شاهان ماد را به ،شناختی بعید است، نامحتمل هم هست که ایرانیان باستانکه چنین ادغامی به لحاظ زبانآن

می نیک که همواره در متون باستانی از ناصیت پلیدي را به مادها نسبت دهندشکل امروزین در ذهن داشته باشند و چنین شخ

.  برخوردار بودند

در . همانندسازي همان نام آژیدهاك است که با رنگ و لعابی عربی انجام گرفته است،ضحاك نیز به احتمال زیاد

،نسکچهرداد. ضحاك به معناي خندان است و هستند چند تنی در تاریخ عرب که ضحاك نامیده شده باشند،زبان عربی

10اژدهاي داراي ،یعنی؛) آك-ده- اَژي(آژیدهاك، همان اژدهاست و آن را اما ،306استستهم اوزاگ دانامادرش را دیوي به ن

دهد و آك به معناي بزه و صفت زشت خود به تنهایی مار بزرگ و اژدها معنا می،که اَژيچرا،اندصفت زشت نیز ترجمه کرده

.است

فتح این کشور به دنبال راهی براي جذب اساطیر س از پاعراب به ایران هجوم آوردند و ،وقتی در دوران اسالمی

رِ مبلغانِ تبا،بینیم که خود اعرابضحاك را دستاویزي خوب یافتند و بنابراین در کمال تعجب می،غنی مردم مغلوب بودند

دانستند و ب میوي را به اعراب منسو،که محتواي منفی و تباه او را انکار کنندبی آن،یعنی؛تازي این موجود تباهکار بودند

در این کتاب او . 307اندلهوب حمیري دانستهبنالتواریخ او را قیسکه در مجملچنان،اي نیز جعل کردندنامهبرایش نسبحتی 

بعدها با فریدون ازدواج کرد و دیگري به کابل رفت و سردودمان ،هاکه یکی از آناست صاحب دو دختر و وزیر تهمورث 

. یوند یافتندپدرِ رودابه منتهی شدند و از این راه با رستم پ،به مهراب کابلیشاهانی شد که در نهایت

رسد که سخن نولدکه اما به نظر می،استچند این روایت تبار تازي ضحاك در اساطیر ایرانی بسیار تکرار شدههر

،از دید او. داندط به ایران شرقی میي ملی ایرانیان درست باشد که ضحاك را نیز از اساطیر اوستاییِ مربودر کتاب حماسه

دانستند شهرِ خاستگاه وي را بابل میکه تا دوران ساسانی چنان،اي بود که به تدریج در ایران غربی وامگیري شدضحاك چهره

. و این زادگاه در دوران اسالمی به یمن منتقل شد

3051380.
3069 ،12.
.1383مجمل307



214

درش مرداس را به قتل پیمن را خورد و اش و از هنگامی که فریب اهرداستان زندگی ضحاك از زمان جوانی

-سرش راه میپلیدي از مجراي او نیست که به پاك و نیکوکار بوده است و پمرداس در شاهنامه مردي . شودآغاز می،رساند

:یابد

اندکیکش از مهر بهره نبودیکیاین پاکدل راد مرپسر ب

308ودبدلیر و سبکسار و ناپاكبودجهانجوي را نام ضحاك

.جاي او را غصب کرد و از ثروت و اقتدار وي برخوردار شد،درشپس از کشتن پضحاك 

پدربدین چاره بگرفت جايفرومایه ضحاك بیدادگر

309زیانبریشان ببخشید سود وتازیانبه سر برنهاد افسر

ضحاك در نبرد بر او چیره . ه بودذیر گشتپایزدي را از دست داده و آسیببه جنگ جمشید رفت که تازه فره آنگاه 

عصر زرین ،به این ترتیب. با اره از میان به دو نیم شد-یتیورپاس- شجمشید اسیر شد و به دست برادر،شد و در نهایت

.اش بود آغاز شدایان یافت و دوران ظلمتی که ضحاك نمایندهپجمشیدي 

فریبِ اهریمن را خورد که در قالب ،لک جمشیديکردن بر مس از غلبهپکه ضحاك است در شاهنامه چنین آمده 

ضحاك را به گناه ،اهریمن در این قالب. ختپذیر برایش میپهایی بسیار دلخوالیگري به دربار وي راه یافته بود و خوراك

:گوشتخواري آلود

یک به جايخورشگر بیاورد یکاي پز هر گوشت از مرغ و از چار

ادشا را دلیرپبدان تا کند رورد بر جاي شیرپبه خونش ب

به فرمان او دل گروگان کندچه گویدش فرمان کندسخن هر

بدان داشتش یک زمان تندرستي خایه دادش نخستخورش زرده

مزه یافت خواندش ورا نیکبختبخورد و بر او آفرین کرد سخت

فرازکه شادان زي اي شاه گردنسازچنین گفت ابلیس نیرنگ

رورشپسر کزو باشدت سربهآن گونه سازم خورشردات از که ف

که فردا ز خوردن چه سازد شگفتبرفت و همه شب سگالش گرفت

رامیدپبسازید و آمد دلی یدپها ز کبک و تذرو سشرخو

308 :8283.
309 :118119.
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ردپخرد مهر او را سسر کمازیان چون به نان دست بردشه ت

گون یکسرهگونهبیاراستشسیم روز خوان را به نان و بره

شت گاو جوانپخورش ساخت از به روز چهارم چو بنهاد خوان

310همان سالخورده می و مشک ناببدو اندرون زعفران و گالب

خواست از او قدردانی هم که وقتی . خوردن دست یازیدك نیز مانند جمشید به گناه گوشتضحا،به این ترتیب

هاي وي ضحاك این اجازه را داد و در نتیجه  از دوش. د تا بر دو کتفش بوسه بزندزِ دروغین درخواست کرپاین آش،کند

کردن مارها را به او ی به دربار او آمد و راه رامزشکپاین بار اهریمن در قالب . آزردندمارهایی بیرون روییدند که ضحاك را می

. مغز ایشان به مارهااین راه عبارت بود از کشتن دو جوان در هر روز و خوراندن . آموخت

هاي ارمایل و گرمایل که مردانی نیکوکار بودند دو تن بودند به نام،خوالیگرانی که این مسئولیت را بر عهده داشتند

غز رهاندند و میکی را از بند می،آوردندرهیز از خونریزي بیشتر از هر دو جوانی را که سربازان ضحاك برایشان میپو براي 

هزار تن شده بودند چند،این گروه از مرگ رهیده،به این ترتیب تا زمان ظهور فریدون. آمیختندغز گوسفند درمیدیگري را با م

اینان همان کسانی بودند که بعدها قوم کرد را تشکیل دادند و در نبرد فریدون و . زیستندنهانی میپها به صورت و در کوهستان

داستان نبرد ضحاك و فریدون و . ي آهنگر را تشکیل دادنداه کاوهپاز سنقشی بزرگ ایفا کردند و بخش مهمی،ضحاك

که براي خدایان گوناگون دادند را در بخشِ مربوط به فریدون به طور مفصل روایت کردیم و بنابراین در اینجا آن هاییقربانی

پچون گرشاس،اشاره کردپجویی مانند گرشاسهلوان ماجراپتنها باید به ارتباط او با . گذریمگیریم و از آن میرا دانسته می

به دستور ضحاك پکه گرشاساست هلوي چنین آمده پدر متون . آمد و به روایتی از سرداران بزرگ او بوددر زمان ضحاك بر

دا با از ابتپاند که گرشاسشد و مورخان دوران اسالمی بر این نکته تاکید کردهبراي نبرد با اژدهایان و دیوان فرستاده می

فرستاد تا شاید هایی دشوار و مرگبار میدر نتیجه او را به ماموریت؛شاه ستمگر نیز از وي در هراس بودضحاك مخالف بود و 

پشورش خود را آشکار کرد و گرشاس،که فریدونیروز بود تا آنپدر همه جا پاما گرشاس،بداو را دریا،مرگ،به این ترتیب

. یوستپنیز به وي 

فردوسی در فصلِ مربوط . توان به شاهنامه هم استناد کردمیپ،یوند ضحاك و دیوهاي رویاروي گرشاسپدر مورد

و او همان کسی است که قیام ضحاك و از نزدیکان وي بوددارکند که خزانهبه ضحاك به شخصی به نام کُندرو اشاره می

بر قیام فریدون و کاوه را خچون ضحاك وقتی ،شودرو میهتوجهی عجیب وي روبدهد و با بیفریدون را به ضحاك خبر می

310 :131-143.
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گفت که شاید و به کندرو میاست ا نشده پکرد که در واقع شورشی بر زد و فرض میبراي مدتی دراز خود را گول می،شنید

. شتابندمهمانانی هستند که به سویش می،انداین جمعیتی که بر او خروج کرده

یا همان گندرواي اوستایی ،رت مردمان از وي در کنار این نکته که گنجورش کندروناآگاهی غریب ضحاك از نف

به ویژه که . سازدشبیه می،اسیر شدپنهان بود و به دست گرشاسپاو را به اژدهاي مهیبی با همین نام که در دریا ،است

خورده به همانطور که ضحاك شکستدرست ؛رد تا عقوبتش کندپارسا سپهم او را نکشت و وي را به دست مردي پگرشاس

از . کندیوند برقرار میپپضحاك از دو سو با ماجراي گرشاس،به این ترتیب. رده شد تا در دماوند اسیر گرددپفریدون س

در قالب اساطیري مانند ضحاكبه این ترتیب، . ي اوسترمخاطرهپسفرهاي دلیلسویی باگندروا مربوط است و از سوي دیگر 

هلوانی بزرگ نزد شاهی ستمگر است و تعیین ماموریت مرگباري از سوي این پشدنِ گنجد که محورشان مهماننیز میلس هراک

.هلوانپدردسرِ آن شاه با هدف به قتل رساندنِ آسان و بی

- اما از منابع دیگر می،برانگیز استبرجسته و بحث،در شاهنامه نسبت به قیام مردمضحاك خیالی چند خوشهر

یروزي پکه وقتی براي چنان،استزبانزد مردمان بودههایش رویکردي منفی داشته و خونریزي،در کل نسبت به مردمدانیم که 

تا وي را بر هفت کشور چیره نماید تا بتواند این ست خواد از او رکبراي آناهیتا قربانی ) بابل(بر ایرانیان در شهرِ بوري 

برسم گسترد ،بر بالش و فرش زرین نشست و در برابر خوداین درخواست هنگامی که . 311کندها را از جمعیت خالی سرزمین

.کشتار مردمان بوده باشد،هاي ضحاكو بنابراین گویا یکی از کارویژه312براي وایو قربانی داد هم تکرار شدو 

او . ان دیگري را نیز مرتکب شدگناه،از میان بردن جوانان و مغز جوانان،یعنی؛گذشته از این تباهیِ بزرگ،حاكض

سر و دختري را وادار کرد تا در برابر چشمانش با پبه این معنا که . آمیختشید و خواهرش نژادها را با هم درجمنیز مانند 

ه هیوالهاي بسیاري زاد،دیووستان و از وصلت دختر و نرهپسیاه،دیودر نتیجه از آمیزش مرد و ماده؛ماده درآمیزنددیوي نر و 

. 313شدند

و شهرناز در نوازرشدنِ ازندانی. ها را محبوس کردهمچنین موجودي بود که باعث تباهی زمین شد و آب،ضحاك

ژوهشگران همچون پجادوگري آموخته بود از دید بیشترِ ،گرفت و به این دو دخترِ جمشیددو کام میکه او از هرو اینکاخِ او

بار به این نکته که ضحاك به تابستان و در شاهنامه و اوستا چندین. ه استه کردها جلوعمل دیوِ خشکسالی و حبس آب

نجغرَه پو اس)هاایزد آب(ات پنامپاشاره شده است و الگوي نبرد او با جمشید با آنچه در جنگ میان ا،خشکی ارتباط داشته

. بینیم شباهت بسیاري داردمی)دیو خشکی(

3118 ،28-31.
3125 ،19 -21.
. 23، 33بندهش، 313
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قلمرو جمشید حکومت او بر. نامدار است،دي که در دوران حکومتش بر زمین کردسنپضحاك به خاطر کارهاي نا

فریدون به دادخواهی قیام ،اي که ظهور کرده بودس از هزارهپسین روز پسال طول کشید و در وا1000یک روز کمتر از 

که نامش را هم به آژي و دهاك چنان،اندلیدش دانستهپهاي او را ناشی از خوي و سرشت زیانکاري،بیشتر منابع کهن. کرد

گون به اشکالی متفاوت ذکر شدهعیب در منابع گونا10این . اندترجمه کرده"عیب10ي دارنده"اند و بخش دوم را تهشکس

و ،دروغ،جادو،لیديپ،آز: لید زاده شد که عبارت بودند ازپنج صفت پکه او با است نسک چنین آمده رداددر چه. است

. گريیالابال

،خشم: رستش هفت دیو را به مردم تحمیل کرد که عبارت بودند ازپکه او است چنین آمده ،نسکدر سوتگر

ها تقریبا با کماله دیوانِ زرتشتی یکی هستند که هفت موجود زیانکار و این. مستی و ناداري،رنج،خشکسالی،فقر،شهوت

در همین کتاب به این نکته اشاره شده که ضحاك تمام کارهاي نیک . شوندهماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب می

،که در دوران وي دزدياست شرح داده شده سپس. زمین ستردتاثیر دوران زرین وي را از ایرانجمشید را از میان برد و 

10"نامش به معنی کهاست التواریخ چنین آمده در مجمل. رستش خداوند رواج یافتپیچی از پسندي و سرپخود،گريحیله

یک رستش خداوند همچونپگرفتن و ردنِ رسم روزهکرا باب کرد که در میانشان ابداعرسم بد10از آن رو که ،است"عیب

ي سامی از یکتاپرستی بازنموده که همچون مبلغی براي نسخهضحاك نه تنها شخصیتی سامی،به این ترتیب!بنده هم بود

. شودمی

بندي در یسنا وجود دارد که ،که در فصل فریدون دیدیمچنان،دهاکه تفسیر دیگري نیز وجود داردم ي مفهودرباره

شان دینیار و برزیگر و رزمنده زاده نشوند که در خانهاند به اینو تهدید شدهننفری،دزدندکسانی که از هدایاي هوم می،در آن

اي با واژه،ي یسنا نوشتهاي که بر ترجمهورداوود در حاشیهپهاکه را استاد این د. شوندکَه و ورشنَه و دهاکَه زاده بلکه مور

کاهنده از "د و معناي آن شوخوانده می"دخشَک کاهنیتار"و استهلوي مترادف گرفته که در تفسیر همین بخش به کار رفتهپ

. است"ي مقدسنشانه

برگردانده شده "خوردهداغ"یا "عالمت خاصيدارنده"رت ي سانسکریت یسنا به صودر ترجمهعبارت این 

شان ها به کار گرفته شده که خویشکارياین واژه در جاهاي دیگر همچون صفتی در برابر روحانیونِ آتوربان،در ضمن. است

قدسی را خورده یا کسی که تابوي نمادهايبه تنهایی معناي داغ،که دهاکهنتیجه آن. هاي مقدس بوده استانهحفظ نمادها و نش

شده توسط جمشید و قواعد مقدسِ حاکم بر روزگار نظم اجتماعیِ بنانهاده،ضحاكکه با توجه به آن. دهدمعنا می،شکند هممی

. نمایداین لقب برایش شایسته می،زرین را بر هم زد
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براي به دست اما در این مورد که ضحاك،چند بسیار داردورداري ضحاك از فره کیانی جاي چونچند برخوهر

سرنوشت ،شودیشت وقتی داستان گسستن فره از جمشید روایت میدر زمیاد. شکی نیست،بسیار کوشید،آوردن این فره

ی یآن است که آماجِ نیروها،آخرین اطالعی که در مورد این فره داریم. ماندسومین بخش از فره جمشیدي مبهم باقی می

- به اوج میصحنه با رویارویی ضحاك و ایزد آذر . شتاب دارندشبراي به دست آوردندوشود که هراهریمنی و اهورایی می

هد به قتل خواتوسط دیگري ،کند که اگر به فره دست یازددیگري را تهدید می،یک از این دو هماورددر جایی که هر،رسد

. 314مانندمیوردن فره درن حریفان از به دست آدوي ایو از این رو هرنیروي این دو برابر بود. رسید

اردیبهشت ،بینیم که در یک سو وهومنمی،با مرور فهرست هماوردانی که براي داشتن فره با هم درگیر شده بودند

و آذر قرار دارند که دو تاي آخرشان از ایزدان کهن ایرانی و فرشتگان مهم زرتشتی هستند و وهومن نیز ابداع بزرگ زرتشت 

اکومن و خشم و ضحاك قرار ،در مقابل ایشان. شوداساطیر سامی به گابریل یا جبرئیل محول میاست که بعدها نقشش در

. ستیزداکومن هماورد وهومن است و خشم با اردیبهشت می. اکومن و خشم از دیوهاي کهن ایرانی هستند. دارند

بینیم که می،به این ترتیب. باشدکشمکش سه دیو با سه ایزد ،نماید که درگیري این سه زوجاز این رو چنین می

این ارتباط نزدیک ضحاك با خدایان و دیوان در اساطیر کهن . ضحاك در اینجا همچون دیوي در برابر آذر نموده شده است

هاي تاریخی ایش در روایتپو اگر هم بخواهیم دنبال ردشخصیت تاریخی متاخري نبود،نشانگر آن است که ضحاك،ایرانی

. ها به فالت ایران مراجعه کنیمد به وقایع دوران آغازین آریاییبای،بگردیم

در وندیداد هم هنگامی که . شودهاي اهریمنی به همین بند از اوستا محدود نمییوند ضحاك با دیوان و آفریدهپ

رانویج بود که اهریمن ای،خوانیم که اولین سرزمینی که آفریده شدمی،شده به دست اهورامزداستهاي آفریدهسخن از سرزمین

او . اژي در این بند به صورت موجودي کامال اساطیري بازنموده شده است. دید آوردپکردنش اژي را در آن براي ویران

. 315وزه است که زورمندترین دروغی است که اهریمن براي نابودي جهان راستی آفریدپاژدهایی با سه کله و شش چشم و سه 

بیشتر به هااین صفت. هایی نیکو نیز به ضحاك نسبت داده شده استصفت،شدهبندهاي یاددر تمام ،با این وجود

دانسته شده است و در "داراي هزار چستی و چاالکی"او ،در همین بند از وندیداد که شرحش گذشت. دقدرت وي اشاره دار

-ر تصمیم میایان عمپخود این نکته که در .ر دلیربسیا،یعنی؛ که316استبینیم که صفت اَشوِرچه به او داده شدهها مییشت

هاي اخالقی در وي وجود اي از ارزشبودنش از مردم شهادت بگیرد نیز نشانگر آن است که بازماندهگیرد در مورد دادگستر

لیل بود که شدنش به دست فریدون بدان دچراکه اصوال دستگیر،با حسد و کینه درآمیخته بودها البته این ارزش. داشته است

3147 ،46-50.
3152 ،3.
31657.
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همسران خویش را با وي دید و نتوانست بر تعصب و خشم خویش غلبه کند و به این ترتیب به کاخ خویش بازگشت و در 

. آنجا دستگیر شد

ماجراي ،که در بخشِ مربوط به فریدون دیدیمچنان،اش آغشته با اسطوره استند زندگیایان کار ضحاك نیز مانپ

، امااردوش تیره ساختادشاه مپروزگار را بر این ،ي آهنگر انجامید و در نهایتم به قیام کاوهخواستن ضحاك از مردشهادت

ضحاك بر اساس . کردشاما در کوه دماوند در بند،را به قتل نرسانددادنش او س از شکستپبه حکم اهورامزدا فریدون

ایان زمان پدر نتیجه قرار بر آن است که او تا ،را گشته بودکه توسط اهریمن نامیاساطیر زرتشتی یکی از سه شاه تباهکاري بود

. در این کوه آویخته بماند

از بیم ضحاك،اما در ابتداي کار،او را از بند خواهد رهاند-دروغیروانپیعنی - یکی از اشموغان ،ایان زمانپدر 

. اندرفتهکه فریدون و دودمانش از زمین ازد ارش سکه آن اشموغ به او جرات دهد و خبردفریدون تکان نخواهد خورد تا آن

،سوم مردمافتد و یکزمین میآفریدگان نیک بعد هم به جان ؛بلعدد و ابتدا همان اشموغ را میآیمیآنگاه ضحاك به حرکت در

ز تباهکاري ضحاك روند و او را اکه آب و آتش و گیاه نزد خداوند به دادخواهی میبرد تا آنایان و گیاهان را از میان میپچار

. کنندآگاه می

. را از خواب بیدار کندپانگیزد تا بانگ بردارد و گرشاسمینیرومند را برنریوسنگ ،اهورامزدا در آن هنگام

به این .317کوبدمیخیزد و سر ضحاك را با گرز فرودر این هنگام برمیاستري به خواب فرو رفتهپکه با جادوي پگرشاس

یوند پهاي مربوط به سوشیانس بخشی و روایتخرالزمانی است که با اساطیر نجاتمدارانه و آمري غایتترتیب، مرگ ضحاك ا

.خوردمی

ها و سخنان بسیاري برداشت،هاي تاریخیي ضحاك و همخوانی وي با شخصیتدر مورد خاستگاه افسانه. 2

شاهی ،بر این باور است که ضحاك در اصلدسیري که از بند هفدهم بندهش داربر مبناي تفعلی حصوري. وجود دارد

این برداشت . و به خاطر تالشش در راستاي از میان بردن نظم طبقاتی عصر جمشید، چنین بدنام شده استاستفرهمند بوده

عالیقی مارکسیستی را دامن ،شکنی در تفسیر اساطیر کهن بودندی نوآوري و شالودهپدر برخی از نویسندگان معاصر که در 

!اش از سوسیالیسم و برابري طبقاتی ستودندضحاك را به خاطر هواداري،در حدي که برخی از مشاهیر معاصر،زد

جز ،باید نخست بر این نکته تاکید کنم که فهمِ اساطیر،یش از ورود به بحث ارتباط ضحاك با طبقات اجتماعیپ

. ممکن نیست،ی که آن اسطوره در ذهن مردمان حضور داشته استي تاریخی مفاهیم و سراسرِ دورانیشینهپرتوِ توجه به پدر 

ي آب حیات ي شخصیتی مانند ضحاك با طبقات یا اسکندر با چشمهخواهیم در مورد رابطهت که اگر میاین بدان معناس

31770 ،71 ،13 -24.
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- وگرنه اگر چشمه،بدان خو گرفته بودند توجه نماییمنخست باید به داللت معنایی این عناصر در نزد مردمی که ،کنکاش کنیم

هاي بودنش در تشخیص ژنیشروپشناسی امروزین بفهمیم و اسکندر را به خاطر رتوِ دانش زیستپي آب حیات را در 

دچار خطاهایی بنیادین ،یش تعمیم دهیمپهزاره مارکس از مفهوم طبقه را به چندسرطان و فیزیولوژي پیري بستاییم یا درك

..ارتکابش مرسوم شده استکه در این روزگار خواهیم شد

ژوهش در اساطیر پي در سابقه318اي از این خطاي همزمانینمونه،ي ضحاك و طبقهدست کم در مورد رابطه

کردند که بر اساس خویشکاري و وظایف ایرانیان باستان مفهوم طبقه را به عنوان نظمی طبیعی ادراك می. ایرانی رخ داده است

در کل با مفهوم مدرن ،مفهوم کاست در هند و پیشَگ در ایران. ناگون اجتماعی استوار شده استهاي گودینی و قدسیِ گروه

Classقدر نادرست است که به رسمیت همان،اي مانند ضحاكهمخوان نیست و برگرفتن نتایجی مارکسیستی از اسطوره

!319شناسیدر در مقام موسس علمِ ژنتیک پیريشمردن اسکن

و خویشکاري یا کارکرد اجتماعی افراد،"نافیهم"که با روابط خونی و امري بود،یان باستانطبقه در نزد ایران

یوندش با نظام آرایش امور قدسی و پ،اشمفهومی که به لحاظ کارکرد اجتماعی. خورده استیوند میپ،داشتن در هستیمرکز

ي مدرن تردید این مفهوم با مضمون طبقهاما بی،یل استي بررسی و تحلشایسته،ي انسانیتاثیرش در سازماندهی خودانگاره

.اردارتباطی ند،ي مدرن مربوط استکه بر محوري اقتصادي استوار شده و به تفکیک کار در جامعه

چندین بار به این موضوع ،در متون پهلوي. رداختپتوان به بحث عملکرد ضحاك در مورد طبقات با این مقدمه می

ترین که مهمبا به یاد آوردن این. کردهاي جمشید را از میان برد و دستاوردهاي او را ویران نیکی،که ضحاكاست اشاره شده 

ي این نظم نابودکننده،شود که ضحاكمعلوم می،تاسیس نظام طبقاتی بود،دستاورد جمشید در قلمروي سازماندهی اجتماعی

قرار فردوسی از فریدون که پس از چیرگی بر او نظم طبقاتی را بار دیگر بربا روایتاین تفسیر که گفتیم، چنان،نیز بوده است

داند که هنوز تقسیم طبقاتی در تري میي جوامع کهننماینده،به ویژه که بیرونی نیز او را در آثارالباقیه؛کرد همخوانی دارد

.  320میانشان رواج نیافته بود

نظم طبقاتی جامعه ،ي دورانی از آشوب بوده که در جریان آنیندهنما،نماید که ضحاكچنین می،به این ترتیب

اگر بخواهیم ضحاك را با شاهی . هاي مردمان در طی آن رو به زوال رفته استدستخوش آسیب شده و نظم و ترتیب کارویژه

. ه باشدباید به دنبال شخصیتی انقالبی بگردیم که در راستاي تخریب این نظم عمل کرد،تاریخی تطبیق دهیم

318 Synchronic phallacy
319 Genetic Gerontology
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کس در بر جایگاهی ویژه و ورجاوند را براي هر،نظمِ طبیعی و اهوراییِ حاکم بر گیتی،در نگرش ایرانیان باستان

ي یا طبقهاین کارویژه توسط جایگیري فرد در یک قبیله یا قومیت. گرفت که با کارویژه یا رسالت او در زندگی مربوط بودمی

- که مثال در عصر ساسانی که نظم طبقاتی با سختی مراعات میچنان،یافتسازمان می،قالبِ آناما در ،شداجتماعی تعیین نمی

ها اعتراض چندانی به سطح برخورداري یا منزلت طبقه) مثل انوشیروان در برابر مزدك(مدافعان و مخالفان این نظم ،شد

آورانی مانند مزدك بودند نه دین،انقالبیون این دوران هم. شددینی و تقدس این نظام مربوط میبلکه بیشتر به قالبِ ،نداشتند

کنش ضحاك در محو آثار ،از این رو. مصلحانی اجتماعی و دادخواهانی اقتصادي شبیه آنان که در عصر اسالمی ظهور کردند

دلیل هم به همینشده و دانسته می"اي ایزديکردن نشانهمحو"در چشم ایرانیان کهن ،جمشید و در برهم زدن نظم طبقاتی

.شان جلوه داشته استضحاك همچون دیوي در چشم

. توان به موارد زیادي اشاره کردمی،لید ضحاك در چشم ایرانیان قدیمپاخالقی و به عنوان شاهدي بر تصویر ضد

؛ي زاتسپرمز گزیدهربرانگیز است ااي تفکجمله،سازداي دیگر از شخصیت ضحاك را در برابر ما آشکار میاي که جنبهنمونه

"کرداريداد فرشکرت"شان پیش از مرگ از هگوید که در میان تمام آفریدگان، همر آنجا که اهورامزدا به زرتشت مید

خواستن ها، توبهاند، یکی از آنرا به اشکال گوناگون ترجمه کرده"کرداريداد فرشگرد". 321برخوردار شدند، جز ضحاك

که در دستگاه نظریه نگارنده معنایی نزدیک به این. فرشگرد استکردارهاي خویش همچون زمان دیگري، با داد سنجیدنِ. است

- رو میهبا مرگ روب"کارهنیمه"تنها موجودي است که بدون تمامیت و ،نماید که ضحاكچنین می. وجود دارد، تمامیت است

. رودتوبه از دنیا میشود یا به قولِ موبدان زرتشتی، بی

هایی که انقالبی اجتماعی را براي دستیابی به یک نظم ضحاك به لحاظ تاریخی با شخصیت،هامبناي این دادهبر . 3

،گنجدشخصیتی که در این رده میترین علی حصوري معتقد است که مناسب. ارتباطی ندارد،کردندنوین طبقاتی رهبري می

ها را بخشید و به ه بر تخت نشست و خراج سه سال تمام استانس از برادرش کمبوجیپاست که ،فرزند کوروش بزرگ،بردیا

هاي او در کمتر از برنامه. ارسی و تاسیس الگویی نو از نظمِ شاهنشاهی بودپي نخبگان دست اندرکار کنار گذاشتنِ طبقه،ظاهر

همچون مغی ،تاریخعقیم ماند و خودش کشته شد و در ،ارسی به رهبري داریوش بزرگپي سرداران یک سال با توطئه

شده بود که حتی داریوش براي از میان بردن ار و ستودهمردي نامد،بردیا به خودي خود،با این وجود. دروغگو بازنموده شد

. ناگزیر شد او را در قالب مغی دروغزن نمایش دهد،ي ويخاطره

321.
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و دو براي برهم زدن آنهرتالش انقالبی،حضوري بر مبناي دخالت بردیا و ضحاك در نظم اجتماعی مستقر

این ،از دید نگارنده. این دو را یک تن دانسته است) داریوش/فریدون(رشوکت پخوردنشان از شاهی فرهمند و شکست

جوانی ،گوماتا/بردیا. گوماتاي تاریخی با ضحاك اساطیري ارتباطی ندارد/چون ساختار بردیاي،نادرست است،برداشت

بنابراین ،وده و به سرعت هم شکست خورده استب-و نه طبقاتی- ی بر هم زدن نظمی سیاسی پکه درخوشنام و محبوب بود

در .که دوران حکومتش هزار سال به درازا کشیدمنفور و مقتدري مانند ضحاك ندارد،سالخورده،هیچ ارتباطی با شاه زیانکار

قابل اعتماد هاي غیرهاي بیستون و دادهاریم و تنها اشارههاي محکمی در دست ندواقع در مورد اصالحات مورد نظر بردیا داده

هرودوت را داریم که بیشتر رونوشتی از تبلیغات رسمی دربار داریوش است و همان داستانِ جعل هویت بردیا به دست مغی 

. کند که به احتمال زیاد نادرست استگوماتا نام را نقل می

. همانند بدانیم-سین شاه مادپوا- آن است که او را با آژیدهاك ،اشتتوان در مورد ضحاك دتفسیر دیگري که می

-و در نهایت به دست شاهزمین حکم رانددتی طوالنی بر بخش مهمی از ایراناو نیز شاهی سالخورده و مقتدر بود که براي م

رویایی دید و بر ،اه فرهمنددر زمان کودکیِ شاو نیز مانند ضحاك . هلوانی فرهمند و نیرومند همچون کوروش شکست یافتپ

در جنگل ببالید و در نهایت او را به ) کوروش/فریدون(اما کودك ،آینده آگاهی یافت و دستور داد تا کودك را به قتل برسانند

به قتل خوردن س از شکستپها دوي این شاههر. شکست داد) اگ ماديپهار/پگرشاس(یاري یکی از سرداران خودش 

نماید که نام آخرین شاه ماد که احتماال در حالت دان دلیل محتمل میهمسانی این دو ب. ندبعید فرستاده شدو به تندنرسید

بوده است با آژیدهاك شباهت دارد و در برخی از متون به صورت مترادفی براي آن به کار -اندازیعنی نیزه- ویکَه رشتَهاولیه اَ

. گرفته شده است

چون در ،ب نبودآژیدهاك در میان مادها چندان محبو. ن این دو نیز خالی از اشکال نیستدانستبا این وجود یکسان

با . کندسربازان خودش به کوروش تسلیمش کردند و هرودوت نیز به سرکوب سرداران مادي به دست وي اشاره می،نهایت

روش مقاومت کرد که در مورد رقیبان و دشمنان این وجود نباید از یاد برد که او به مدت سه سال با توانی بسیار در برابر کو

کوروش را شکست داد و حتی ،همچنین او تنها شاهی بود که در میدان نبرد. شوداي درخشان محسوب میسابقه،کوروش

. اسارگاد عقب راندپیکبار او را تا 

اند و به رگ کوروش دانستهدربزپدرزن و پکه او را چنان،چندان منفی و منفور نبوده است،اش همیاد و خاطره

که همچنین نشانی از این. 322اندهمچون دالوري جنگاور و خردمند ستوده،ویژه در متونی مانند تربیت کوروشِ کسنوفانس

3221342.
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عنصرِ اهریمنی ،به عبارت دیگر. کشتار روي آورده باشد در دست نیستوحاتی طبقاتی زده باشد یا به کشتدست به اصال

.شودضحاك در او دیده نمی

هاي خونینِ آشوریان به آذربایجان و ایالم وي را با حمله،تاریخی دیگري که در مورد ضحاك وجود داردبرداشت

،معتقد است که ضحاك،323ي مهم این دیدگاه استیوستی که نخستین نماینده. داندم مربوط می.پدر قرون هشتم و هفتم 

هاي درونی تاختند و گاه تا بخشغارت به آذربایجان و کردستان ایران میکه براي است ي آشوریانی بوده یافتهشکل تشخص

. آمدندیش میپسرزمین ایالم نیز 

اما امروزه گرایشی در میان برخی از ،گرفتاي تاریخی همانند میا دورهضحاك را بیشتر ب،چند یوستیهر

که در این مدت ايتاریخیهايشخصیتدر میان . بگیرندنویسندگان ایرانی وجود دارد تا او را با یکی از شاهان آشوري یکی

یش رفت و پاهیانش تا کوه دماوند پدوم بیشتر مورد توجه است که با س) سارگون(به ویژه شروکین ،به ایرانِ غربی تاختند

میان شاهان آشوري شروکین دوم در ،تردیدبی. روستاهاي بسیاري را ویران کرد و قبایل ایرانی گوناگونی را مطیع خود ساخت

. آمیزش با ایرانیان از مجراي نوشتارهاي درباريِ خودش آگاهی داریمکه به رفتار خشونتچرا،در این مورد استبهترین گزینه 

نه چندان یروزمند بود که براي مدتی پاو شاهی کامیاب و . سرگذشت شروکین هیچ ارتباطی با ضحاك ندارد،با این وجود

. سلطنت کرد و در نهایت همچون سایر شاهان آشوري درگذشتدر قلمرو خودطوالنی 

آن است که وي را با قبایل مهاجم ،یک امکان دیگر،اگر بخواهیم ضحاك را به اقوام مهاجر به ایران منسوب بدانیم

یرونی است گفتار ب،گاه او براي این بحثتکیه. 324ي خود بر این حدس رفته استهاشم رضی در دانشنامه. سکا یکی بگیریم

،که تقسیم طبقاتی در آن هنوز ظهور نکرده بود و این ویژگی در آشوریاناي ابتدایی بودي جامعهنمایندهگوید ضحاكکه می

ترِ ستن ضحاك بر احتمال سستدانهمچنین حدس رضی به خاطر شرقی. ستغایب و در کوچگردانی مانند سکاها حاضر ا

هلوانی سیستانی و پاش با رستم که یوند نهایی نوادگان دختريپشخصیت با اسب و ارتباط این. بودنش ترجیح داردغربی

و اینکه هزار سال بر یوندش با تازیانپ،شوکت شاهی ضحاك،با این وجود. کندسکاست نیز این احتمال را تقویت می

هاي ی مستقر و نیرومند مانند سلسلهبیگاه سکاها شباهتی ندارد و بیشتر به دشمنوهاي گاهزمین سلطنت کرد با تازشایران

. میانرودان همخوان است

323 Justi, 1879.
3241381.
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دیگري نیز وجود دارد و آن هم این است که او از ابتدا موجودي اساطیري امکان،در مورد خاستگاه ضحاك. 4

ب اثرگذار ین بار در کتانخست،که گفتیماین نظر چنان. گرددبش به آدمیان و شاهان تاریخی بازنمیبوده است و اصل و نس

به این نتیجه ،ترین واژگان مربوط به ضحاكنولدکه با تحلیل کهن. به طور جدي مطرح شد-ي ملی ایرانیانحماسه-نولدکه 

از این رو برداشت ؛شودیِ دیگر، به ایران شرقی مربوط میهاي اوستایمانند تمام روایت،ي عناصر این روایترسید که همه

که بعدها با شاهان تاریخی تطبیق داده ها بودهي آبکنندهنوعی دیو یا اژدهاي محبوس،تداي کاروي این بود که ضحاك در اب

شان ایران شرقی است و به عناصر ي جغرافیاییاین قاعده درست است که زمینه،در مورد اساطیر اوستایی در کل. شده است

هاي بندي داستانهمچنین این هم درست است که استخوان؛کنندز رخدادهاي تاریخی اشاره میبیش ا،اساطیريِ کهن آریایی

زمین استوار شده که همواره از وراي صافی هاي شاهان محلی در شرق ایرانیرياوستایی بر مبناي رخدادهاي تاریخی و درگ

. اسطوره نگریسته شده و تفسیر گشته است

سیاسی رگرفتنِ گرانیگاه اقتدازمان با شکلدریج همالگوي عمومی تکامل اساطیر اوستایی به این شکل بوده که به ت

تدریج از شرق به غرب مهاجرت کرد و به ها و اساطیر اوستایی نیز به روایت،ي جنوب غربی این سرزمینزمین در گوشهایران

با هامون بود،ارچست که در ابتداي کي چیدریاچه،به این ترتیب. دوي ایران غربی سازگار شبا زمینهتادشکلی تفسیر ش

یدرود پخوارزم با قفقاز و رودهایی مانند آمودریا و سیردریا با ارس و سهايکوه،دانسته شد و به همین شکلمیه یکسان روا

. یکسان دانسته شد

،بر همین مبنا. زمین بوده استاي از شرق ایرانضحاك نیز اسطوره،ذیرفت که در ابتداي کارپبر این مبنا باید 

که در بحث فریدون چنان،یران شرقی دانسترا هم باید جایی در ا-یعنی بوري-وي و شهرِ مهمی که بنیاد گذاشت اه زادگ

از د؛رسانآلود و به قتل میبه جادو می،کردکه گاوها و زنان را محبوس میاش موجودي بودضحاك در شکل اولیه،نشان دادم

رویارویی . سر دشمنی دارد-یابندکه در آب تجلی می-که با عناصر مادینه و بارور ستاین رو وي را باید نیرویی نمادین دان

.گرفتنش در میان دیوان نامداري مانند خشم و اکومن را نیز باید در همین قالب درك کردندان و جايپاو با امشاس

،در کل. از تاریخ بوده استها بدان معنا نیست که بند ناف ضحاك از آغاز گسستهتمام این حرف،با این وجود

زمانی در ،هایی معموال محلی و گمنامرخدادها و شخصیت. اي تاریخی دارندریشه،نماید که کل عناصر اساطیريچنین می

تر تر و سترگفربه،هایی که به تدریج در طول زمانمنش؛اندهایی شدهها و منشي آفرینش روایتاند که دستمایهجایی بوده

دریج چندان عام و زورآور شده که امکان تطبیق آن با تي بیرونی گسسته است و به ارتباط خود را با آن بذر اولیهشده و 

. هاي دیگري از تاریخ و جغرافیا فراهم آمده استها و رخدادهایی دیگر در برششخصیت
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توان اشاره کرد که ر این حد میبودن وي دي کهندرباره. نیز باید عنصري نمادین دانستضحاك را ،بر این اساس

لید به پدر وداها موجودي . کشیده شده باشد- م.پیعنی قرن هفدهم - و ایرانیان یش از جدایی هندیانپایش تا دوران پگویا رد

رونام ویشودرش خدایی پگونه که ي اژدهااو نیز دیوي بود با چهره. ه وجود دارد که از بسیاري جهات یادآور ضحاك استپ

که در نهایت به را اسیر کرد و به بند کشید تا آن-زنانزا و کنایه از ابرهاي باران-و او نیز گاوهاي شیرده هاي بسیاربا اسببود

ا باید تا زمانی دوردست عقب کشید اگر به راستی ضحاك و ویشوروپه یکی باشند، تاریخ ضحاك ر.هلوانی کشته شدپدست 

. شده براي ما را پذیرفتاریخیِ شناختهوندش با رخدادهاي تگشتگی پیو گم

با یک شخصیت تاریخی یگانه همتا جه گرفت که ضحاك، مانند افراسیابتوان نتیها میي این بحثدر کل، از همه

پهلوانان هم -فتی از رخدادها پیوند داشته باشد و این چیزي است که در مورد شاهها و بانباشد، بلکه با الگویی از زندگینامه

که به تدریج به ضحاك قاعدتا موجودي اساطیري و بسیار دیرینه بوده. بیشتر بدان خواهم پرداخت،صداق دارد و به زوديم

. ي تاریخی خاص درآمده استبراي یک دورهياصورت نماینده

هایی را به که فردوسی بزرگ باشد، بر این مبنا ویژگیي داستان اوترین نویسندهدسترهگر و چیترین تدوینبزرگ

. سازدزمین مشابهش مینشاندگان خلفا بر ایرانت تازیان و دستناپذیر با دوران حاکمیکه به شکلی تردیداست او نسبت داده 

ردم از ساسانیان پیوند داشته است و این ي ماش بر شاهی پرشوکت مانند جمشید که با خاطرهبودن ضحاك، چیرگیتازي

هاي اموي و عباسی در کامال با تصویر ذهنی خلیفهاستي اهریمن بودهنشاندهخورده و دسترا میه مغزِ جواناننغز کي نکته

و لیل پایداري داستان ضحاك و بازگوشدن مداومش،از این رو د؛ خوانی داردي ایرانی همي دهقانانِ فرهیختهطبقه

که برعکس، بدان دلیل است که کندریخی اشاره میکه به شاهی تاآن نیستنمودنش با شرایط تاریخی گوناگون،خوانهم

اند، هاي تاریخی گوناگونی که متاسفانه در تاریخ ما دوام داشتهتواند با دورانالگویی اساطیري و ساختاري کلی دارد و می

.تطبیق یابد

:رسیمبه این فهرست می،اگر بخواهیم کردارها و رخدادهاي مهم زندگی ضحاك را خالصه کنیم. 5

.را به قتل رساندپدرش بیوراسپاي تازي بود که فریب اهریمن را خورد و زادهبزرگ،ضحاك

. یتوره بر جمشید شوریدند و او را شکست دادندپضحاك و س

.آمیخت و ایشان را فریفت و با جادو آشنا کردضحاك با دو دختر جمشید در

.هاي لذیذي از گوشت فراهم آوردش خوراكبه دربار او وارد شد و برایزي پاهریمن در قالب آش

.ها دو مار روییداز جاي آنکهد نهاي او بوسه زبر کتفاداش اجازه یافت پآنگاه در مقام 
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راه درمان سرکشی مارها را به او آموخت و در نتیجه هر روز مغز دو جوان را خورشِ ،زشکیپاهریمن در قالب 

.کردندمارها می

. دادندیکی را نجات می،از هر دو جوانل و گرمایل نام داشتند او که ارمایزان پآش

.نظم طبقاتی دوران جمشید را بر هم زد و جهان را تباه کرد،ضحاك

.با این سودا که در این میان به قتل برسد،را به دنبال دیوان و اژدهایان بسیار فرستادپگرشاس،ضحاك

.را به قتل رساندرست و نزدیکان فریدون پدر و سرپ،ضحاك

.محضر ساخت و از مردم گواهی خواست که عدل ورزیده است،ضحاك

. خواندر را درید و مردم را به شورش فرامحض،هوي به نام کارآهنگ

. یوستندپبه وي پفریدون خروج کرد و کاوه و گرشاس

.ردکاما او تا دیرزمانی باور نمی،خبر شورش فریدون را به ضحاك داد،کندرو

.فریدون بر ضحاك چیره شد و او را راند

به کاخ براي انتقام از ایشان خشمگین شد و زمانی که ،اندیوستهپیدون درضحاك وقتی خبردار شد که زنانش با فر

.خود بازگشته بود با فریدون رویاروي شد و از او شکست خورد

.فریدون به امر اهورامزدا او را در دماوند به بند کشید

.ایان زمان در دماوند در بند خواهد بودپنامیراست و تا ،ضحاك

.اشموغی او را از بند خواهد رهاند و خبرِ نابودي دودمان فریدون را به وي خواهد داد،ایان زمانپدر 

. ها و گیاهان و مردمان را خواهد بلعیدسوم رمهآن اشموغ و یک،ضحاك به جنبش درآمده

خفته را بیدار پبه اهورامزدا شکایت خواهند کرد و او به نریوسنگ دستور خواهد داد تا گرشاسگیاه و مردم و رمه 

.کند

.ي بی توبه خواهد بودضحاك را به قتل خواهد رساند در حالی که تنها مرده،پگرشاس
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افراسیاب: دومسخن

هلوانان بزرگی پترین هماورد مهم،در شاهنامهقهرمان وترین ضدبزرگ،افراسیاب در تاریخ حماسی ایران. 1

در . دهدانگیز معنا میهراس،رسین ثبت شده است که به تعبیر یوستیفرَنگنامش در اوستا به صورت . همچون رستم است

مبناي متون در . هلوي این نام به فراسیاپ یا افراسیاب تبدیل شده و به همین ترتیب به شاهنامه و فارسی دري وارد شده استپ

. رافتخار در میان فرزندان تور داشته استپآید که افراسیاب دودمانی میچنین بر،تر از شاهنامههلوي و به شکلی شفافپ

در پشنگ که پسري داشت به نام پکه او -هلوي زئشمپیا در - سري داشت به نام زادشم پ،فرزند فریدون،تور

آشکار ،با توجه به نام او و خویشاوندانش. ي فریدون استي نوهي تور و نوهزادههنو،بنابراین افراسیاب. 325افراسیاب است

معناییِ ایدئولوژیک و دروغینش ي تورانیِ اقوام ایرانی تعلق داشته که گذشته از باراما به شاخه،است که افراسیاب ایرانی بوده

. 326اندترین عنصرِ تاریخی آن بودهو سکاها مهماست ه در اصل به معناي قبایل ایرانیِ بیابانگرد بود،ي مادر زمانه

ها نیکونهاد بود و اغریرث نام داشت و دیگري سر دیگر هم داشت که یکی از آنپدو ،گذشته از افراسیاب،شنگپ

ي هاو با توجه به روایتزشکی در اوستا ستوده شدهپهاي بسیارش در اغریرث به خاطر توانایی. شدگرسیوز خوانده می

یران و پهاي سر به نامپخود برادري داشت به نام ویسه که سه،شنگپ. یابیم که دوستدار ایرانیان بوده استمیشاهنامه در

محسوب هلوانان بزرگ تورانی پاي از دودمان شاخهمشاور خردمند افراسیاب بود و سروزیر و،یرانپ. هومان و شان داشت

. شدمی

این فرد . چول اشاره کردیپشان و فرَس،شیده،توان به سرخهاشت که از میانشان میسرانی بسیار دپافراسیاب نیز 

سرِ او سولیک و آسولیک نام داشتند و از پدو . سردودمان اصلی نوادگان افراسیاب است،برادرِ تنیِ فرنگیس بود که خود،اخیر

،به این ترتیب. ایرخت زاده شدندایرَخت و اَناستندارخت و شاي مانند فرشاورد و الوهک و شانایشان فرزندان نامدار

برجسته و ویژه ،رشمار و نامدارشپي دقیق و متراکمش و خاندان نامهقهرمانان ایرانی به خاطر نسبافراسیاب در میان ضد

. است

به بر خالف ضحاك که بیشتر . هاي گوناگون به شکلی کمابیش یکسان تصویر شده استسیماي او در روایت

درفشی سیاه داشته و بر اسبی سیاه . منظر بوده استهلوانی دلیر و خوشپافراسیاب ،ماندچشم می6وزه و پجانوري با سه 

:قرار نداشته استوآرام،در میدان جنگ نیز در یک نقطه. استکردهنشسته و زرهی سیاه بر تن میمی

32527.
3261370.
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گشنپور پچنین است آیین به یک جاي ساکن نباشد به جنگ

وتخت شنگ را به غصب تاجپرود و در میپس از مرگ منوچهر نزد پهنگامی که . باال نیز بوده استهلوانی زورمند و بلندپاو 

:بینددرش او را چنین میپ،انگیزدمیایران بر

افراسیابچو دید آن سهی قدبه مغز پشنگ اندر آمد شتاب

ده بر چند میلوزو سایه گستربر و بازوي شیر و هم زور پیل

چو دریا دل و کف چو بارنده میغزبانش به کردار برنده تیغ

به ایران شود با سپاه پشنگبفرمود تا برکشد تیغ جنگ

سزد گر برآرد به خورشید سرسپهبد چو شایسته بیند پسر

327ازیرا پسر نام زد رهنمايپس از مرگ باشد سر او به جاي

:گیردخرده می،تصمیم وي براي آغاز جنگو وقتی اغریرث از

آن دالور نهنگافراسیابکهپشنگپسر را چنین داد پاسخ

328رکارزایکی پیل جنگی گهشکارشیرست روزیکی نره

وقتی شکست خورد و دید که ،که در نبرد مهمش با رستمچنان،دست هم بوده استجادوگري چیره،افراسیاب

همچنین در برانگیزاندن توفان و باد و سرما نیز ،د و رستم را به طور موقت کور کردافسونی خوان،یر شودنزدیک است دستگ

گویی نیز شماري و غیبافراسیاب همچنین از هنر ستاره. ها در تنگنا قرار داداه ایران را با این افسونپدستی داشته و بارها س

. ورت قتل سیاوش را در خواب دیداش در صبختیکه واژگونچنان،مند بودبهره

هنگام ،ي اساطیر حماسی ایرانکه ورودش به عرصهچرا،توان افراسیاب را نماد دوران کیانیان دانستمی،کلدر 

اگر ،بنابراین. شود و خروجش با به انجام رسیدنِ ماموریت کیخسرو همراه استآغاز می-یشداديپسین شاه پوا-مرگ نوذر 

.یافتن بازخواهیمافراسیاب را همچون هماوردي نیرومند در کل دوران کیانیا،را نادیده بگیریم-پگشتاس-انی سین شاه کیپوا

شنگ به پ،یشدادیانپزمانی است که در اواخر دوران ،شنویمنخستین باري که در شاهنامه از افراسیاب سخنی می

هلوانی پبار همچون برد است که افراسیاب براي نخستیندر همین ن.کندهایی بسیار را ویران میتازد و سرزمینزمین میایران

هلوانان ایرانی را اسیر کرد و برادرش پمنوچهر و ،افراسیاب در ابتداي کار. کندعرض اندام می،دالور و سرداري برجسته

ایشان را از بند ،ایرانیان را داردوقتی فهمید که برادرش قصد کشتناغریرثاما.اغریرث را به عنوان زندانبان ایشان تعیین کرد

32782-87.
3289798.
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هلوانان پاغریرث نیز به یکی از ،به این ترتیب. در نتیجه افراسیاب از او خشمگین شد و او را به قتل رساند. رهاند و آزاد کرد

حکومت زمینزده سال در زمان منوچهر بر ایرانافراسیاب براي مدت دوا،به روایت مینوي خرد. یوستپشهید اساطیر ایرانی 

هلوانانش در برابر پشاه همچنان با منوچهراهیان تورانی بر ایران چیره بودند و پاین امر قاعدتا در زمانی روي داده که س. کرد

ر نهایت به شکست ایرانیان انجامید و با قرارِ صلحی خاتمه ایران و توران در زمان منوچهر دنبرد . کرده استایشان مقاومت می

رتابی دورتر از محل اردوگاهشان قرار داده شود و در همین جا بود که پقرار شد مرز ایران به قدر تیر ،آنیافت که بر مبناي

. هنرنمایی بزرگش را انجام داد،آرش کمانگیر

که ن ایرانیان و تورانیان خبري نیست تا آنتا مدتی از کشمکش میا،یشینپس از بازگشت مرزهاي دو کشور به حد پ

،سر بزرگشپ،اما چون سالخورده شده بود،شاه توران بود،شنگپبار نیز ر بار دیگر جنگ آغاز شد و ایننوذدر دوران 

جنگید و او را اسیر کرد ،یشداديپادشاه پآخرین ،افراسیاب با نوذر. هساالرش به جنگ ایرانیان فرستادپافراسیاب را به عنوان س

یشدادي گسست و مدتی طول کشید تا بار دیگر در قالب کیقباد پاز خاندان فره ایزدي،به این ترتیب. ناجوانمردانه کشتو

. ي قدرت بنشاندتبلور یابد و دودمان کیانی را بر اریکه

همان فري ،فري که در نوذر حضور داشت. افراسیاب به خاطر به دست آوردن فره ایزدي بود که نوذر را کشته بود

به خاندان ،س از نبرد آن دوپاین فره . آذر بر سر آن با هم جنگیده بودندگسسته بود و ضحاك وپبود که از گرشاس

گذار که بنیانس از ماجراهایی بسیار به کیقباد رسیدپس از مرگ نوذر از این خاندان برکنده شد و پاما ،ودیوسته بپیشدادي پ

. دودمان کیانیان است

به دریاي ،هنگامی که فره از نوذر گسست. یار تالش کردبس،یافتن به فرهبراي دست،افراسیاب نیز مانند ضحاك

ها را از تن برگرفت و برهنه در لباس،س افراسیابپ. نهان شدپ،هاي این اقیانوس بزرگفراخکرت افتاد و در دل آب

ي دریاچه،دیماي از فراخکرت شد که در قفره از او گریخت و مسیرِ گریختنش شاخآبهاما ،فراخکرت شنا کرد تا فره را بگیرد

افراسیاب از آب بیرون آمد و چنان از ناکامی خویش خشمگین شد که ناسزاهایی را بر زبان آورد که عینا . شدخسرو نامیده می

329"...ایثه ایثَه یِثنَه اَهمایی":در اوستا ثبت شده است

هاي یا شعري بوده در یکی از زباناما احتماال دعا،ي ایرانی معنایی نداردشدههاي شناختهاین عبارت در زبان

. کرت جست و فره را دنبال کردآنگاه افراسیاب براي بار دوم به فراخ. کوچگردان ایرانی که امروز اثري از آن باقی نمانده است

بیرون آمد و بار دیگر افراسیاب از آب . دید آوردپي ونگهزداه را دریاچه،بار نیز فره از او گریخت و در مسیر فرار خویشاین

بار نیز فره این. دیگر فره را تعقیب کردبار به فراخکرت جهید و بار س افراسیاب براي سومینپس. همان ناسزاها را بر زبان راند

3298 ،5657.
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تر را بر ناسزایی طوالنی،س از این سومین شکستپافراسیاب . 330دیدار شدپون اي به نام اَوژدانایش به شاخآبهپگریخت و رد

. ماندتیب از دستیابی به فره کیانی بازبه این ترزبان راند و

،شدافراسیاب در کاخِ زیرزمینی خویش که هنگَه نامیده می،هایش از این تالشپآید که مینجم چنین برپاز یشت 

،یابدشناور در دریاي فراخکرت دستهزار گوسفند را براي آناهیتا قربانی کرده بود تا به فره 10گاو و 1000اسب و 100

وقتی که کیخسرو بر اورنگ ،ها بعدمدت. توجهی کردتنها ایزدي نبود که به او بی،آناهیتا.331اما ناهید به او کامیابی نبخشید

–یروزي بر حریف به درگاه ایزد باد پهم او و هم افراسیاب براي ،درش سیاوش را ساز کردپایران نشست و خونخواهی 

ید بر تخت زرین پدر جنگل س،که اَئوروسارِ بزرگاست اما چنین آمده ،نام افراسیاب نیامده،شتدر این ی. قربانی دادند-وایو

،اند خود را از چنگ کیخسرو برهاندکه بتوو اینباد را ستود و از او خواست تا کیخسرو او را نکشد،زده بر بالش زرینهو تکی

. 332ن بر او چیره شد و او را برافکنداما وایو با او همراهی نکرد و کیخسرو در جنگل ایرانیا

این باید لقب افراسیاب بوده سن حدس زده است که دهد و کریستنمعنا می"سردار دلیر"ائووسار در زبان اوستایی 

هلوي مورد اشاره قرار گرفته است و از سوي دیگر از هماورد پهمین لقب در شاهنامه و متون دیگرچون از سویی با ،باشد

از این رو با اطمینانی زیاد ؛براي خدایی مانند واي قربانی کنداي بوده باشد که بتواند سرو خبر نداریم که در مرتبهدیگرِ کیخ

. انزدهم را به افراسیاب مربوط دانستپتوان این بند از یشت می

تا یران بیرون رفتي حوادث اساطیري ابراي مدتی از دایره،س از ناکامی در به دست آوردن فره ایرانیپافراسیاب 

نبردهاي ایرانیان و تورانیان از ،وقتی گاوِ نگهبان مرز دو کشور به دست شاه ایران کشته شد،که به ویژه در دوران کیکاووسآن

هماورد . ترین دشمن ایرانیان تبدیل شدشجاعت بسیار از خود نشان داد و به مهم،افراسیاب،نو آغاز شد و در این دوران

اما در میان ایرانیان جز او کسی نبود که یاراي مقابله با وي را ،کردبار بر او غلبه میرستم بود که هر،این زماناصلی او در 

. داشته باشد

زي از عربستان الیدي به نام زنگیاب تپشاه ،ي سودابه شد و در هاماوران به بند کشیده شددلباخته،وقتی کیکاووس

. شان بیایدایرانیان از افراسیاب درخواست کردند که به یاري،در این هنگام. ر بر مردم روا کردزمین تاخت و ستم بسیابه ایران

به صورت ،این زنگیابنام . در نتیجه افراسیاب به یاري ایرانیان آمد و زنگیاب را از ایران بیرون کرد و او را به قتل رساند

. دهدمعنا می"ي گاو زندهدارنده"اعالم این نکته بر حق است که یوستی در  هم ثبت شده و گَئوش و جینیگاوه زئینی

در بندهش او را با صفت . از هواداران او یاد کرده است"تازیان"فردوسی نام او را در شاهنامه نیاورده و تنها به عنوان 

3308 ،59-64.
33111 ،41 -43.
3328 ،31 -33.
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. شدکشته می،نگریستیم-دوژدئیثرَه-"چشمِ بد"کس را با که هراست اند و در موردش چنین آمده زهرچشم شناخته

در همین . بر خود شوراندرا یشه کرد و ایرانیان پاما بیدادگري ،خود بر تخت ایران نشست،افراسیاب وقتی او را از بین برد

. هلوانان ایرانی به یاري رستم از بند رسته بودند و بار دیگر به کشور بازگشتند و افراسیاب را بیرون کردندپکیکاووس و ،مدت

برخی از کارهاي خوب هم از او که،لیدي مانند ضحاك نیستپانگیز و شاه هراس،افراسیاباین ترتیب، به

چشمه از هلمند و 1000در بندهش به دلیل کشیدن آب ،گذشته از خدمتی که با کشتن زنگیاب به ایرانیان کرد. زندمیسر

افراسیاب همچنین به خاطر ساختن کاخی در زیر زمین . ده استنیز از او یاد ش) هامون(ي کیسانیه هفت رود دیگر به دریاچه

. اي هستاشاره،333سوم از ژرفاي زمین ساخته بودرا از آهن در یکشهرت دارد و در جایی به این نکته که قصرِ خویش 

خاطر اما به،چند برادرش را به قتل رساندهر،اي کافی برده بودطف انسانی بهرهافراسیاب درعین حال از عوا

- همچنین به راستی به سیاوش مهر می. ناهگاهش خارج شد و تن به کیفر دادپي شدنِ برادر دیگرش از اعماق دریاچهشکنجه

ت او را نابود خواهد کرد با مهرِ دخترش زنده دانست در نهایورزید و حتی کیخسروي نوجوان را نیز با وجود آن که می

عتمادي که این دو به هم داشتند نیز جالب توجه است و نشانگر آن است که افراسیاب یران و اپارتباط نزدیک او با . گذاشت

مثبتی هاي صفتنیز در اوستا . اي اهریمنی مانند ضحاكهلوان بوده است تا آفریدهپ-اي خونریز و بدعهد از شاهنسخه،بیشتر

ر رفته و فردوسی نیز بر دلیري و هوشمندي وي بسیار تاکید برایش به کا-دلیر،مردانه- و نَئیریه -سردار دلیر- ائوروساره مانند 

و مهر شکسته یمان میپ،باز بود و به خاطر منافع خود به راحتییرنگکه دروغگو و ناستچند این را هم گفتههر. کرده است

مانی ستمگرانه صادر در مورد دختر خودش  فر،دلیل با مکر گرسیوز سیاوش را به قتل رساندموقعی که بی. استگسسته می

.کرد

جوشجهانی ز گرسیوز آمد بهخروشز خان سیاوش برآمد

نژندخراشیده روي و بماندهکمندز سر ماهرویان گسسته

درازکمندفرنگیس مشکینبازهمه بندگان موي کردند

بخسترابه فندق گل ارغوانببستبرید و میان را به گیسو

آبریختهمی کرد نفرین و میافراسیاببه آواز بر جان

شنیدچو آن ناله و زار نفرینرسیدخروشش به گوش سپهبد

نهفتکه او را به کوي آورید ازگفتبه گرسیوز بدنشان شاه

.7، بند 33311
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کشانبر روزبانان مردمکشانز پرده به درگه بریدش

چادرشبر همهبدرند برسرشبدان تا بگیرند موي

زمینبریزد برین بوم تورانکینزنندش همی چوب تا تخم

نه تختنه شاخ و نه برگ و نه تاج ودرختنخواهم ز بیخ سیاوش

تنبهگرفتند نفرین برو تنانجمنهمه نامداران آن

334داوريگونه نشیند کسازینلشکريکه از شاه و دستور وز

یش از پتا . را با کشتن سیاوش کامل کرد و با از میان بردن وي به نفرین دچار شدفهرست قربانیان خود ،افراسیاب

- تعادلی در میان نیروهاي ایرانی و تورانی برقرار بود و افراسیاب در سرزمین خویش به راحتی حکمرانی می،کشتن سیاوش

رحمانه و خونین منتهی ود و به کشتار بیهلوانی بپهاي هاي محلی و بازينبرد میان دو کشور هم از نوع دست اندازي. کرد

احتماال دلیلِ اصلیِ ،ي ایرانیکشتن این شاهزاده. بخت از افراسیاب رویگردان شد،اما وقتی سیاوش کشته شد،شدنمی

. اش بوده استهاي فراطبیعیشدن افراسیاب از قدرتمحروم

اشاره ،زنده و فعال بود- کل عصر کیانیانرد-طوالنی راسیاب براي زمانی بسیار به این نکته که اف،در شاهنامه. 2

ین در برابر سه مرگ شده بودند و ابی،خوانیم که او و ضحاك و اسکندر از سوي اهریمنشده است و در مینوي خرد می

اخته ي سه سوشیانس بر مبناي آن سنسخه،ن زرتشتیاست که بعدها در دی-و کیخسروپجمشید و گرشاس- نامیراي ایرانی 

.  شد

اطالعاتی ،ضحاك اصوال کشته نشد و در دماوند به بند کشیده شد و در مورد اسکندر،در میان سه نامیراي اهریمنی

،نشانگر آن است که در مقطعی به دلیلی،ي آب حیاتیافتن چشمهاش در ناکامیاما اساطیر مربوط به ،اندك در دست داریم

س از کشتن سیاوش بود که این توانایی را از دست داد و به دست کیخسرو پاسیاب نیز افر. این نیرو را از دست داده است

.کشته شد

افراسیاب یکی از خدایان جنگاور باستانی ایرانیان کوچگرد بوده است که بعدها در تقابل با تکامل ،از دید هنکل

یوند افراسیاب با پبه سنکریستناما،فته استاي شرقی ایران دگردیسی یاهلوانی بومیِ مرزهپ-ي شاهدین زرتشتی به مرتبه

ها توسط شدنِ آببندهش هندي به لگدمال27در بند. گیردکند و او را با دیوِ خشکسالی همسان میعنصر آب اشاره می

،نیاوردها کام او را براي فرهمندشدن برکه ایزدبانوي آبو این،و تالش او براي گرفتن فره از آباست افراسیاب اشاره شده 

در دل ،گریختهلوان میپاو هنگامی که از کیخسرو و هومِ ،در عین حال. همه به نوعی کشمکش او با عنصر آب داللت دارند

334 :1352-2364.
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نماید که افراسیاب در شکلِ بنابراین چنین می،ي همان دریاچه نیز به قتل رسیدهنهان شد و در کرانپچست ي چیدریاچه

راکنده براي ما بر پشکسته و اپودر قالبی دستردپاهایش ه که امروز تنها مربوط بودبا عنصر آب ر وابه شکلی اندامي خود اولیه

.جاي مانده است

:توان به این ترتیب خالصه کردکردارهاي مهم افراسیاب را می. 3

.یران ویسه بودپي سر عموپبرادر گرسیوز و اغریرث و ،شاه تورانی،شنگپفرزند ،افراسیاب

.درش به ایران تاخت و منوچهر را شکست دادپهدار پدر زمان منوچهر به عنوان سافراسیاب

.ردپهلوانان ایرانی را اسیر کرد و نگهبانی از ایشان را به اغریرث سپمنوچهر و ،افراسیاب

. به قتل رساند،اغریرث را به گناه رهاندن ایرانیان از بند،افراسیاب

به این حکم گردن نهاد و به توران ،گرداندیشین بازپکشور را به وضعیت رتاب تیري مرز دو پوقتی آرش با 

. بازگشت

.به ایران تاخت و نوذر را کشتافراسیاب ،س از مرگ منوچهرپ

. اما موفق نشد،رفتبار در جستجوي آن به فراخکرت فروو سه تالشی بسیار کرد تا فره کیانی را صاحب کند 

.ت خورد و از ایران رانده شدافراسیاب از زو شکس،در نهایت

. آوردگاه رو به شکست داشت به جادوگري روي میو هرهلوانان ایرانی کردپنبردهایی بسیار با رستم و سایر 

.به درخواست ایرانیان با زنگیاب جنگید و او را کشت،هنگام به دردسر افتادن کیکاووس

.شدباز بعد از بازگشت رستم و کیکاووس از ایران رانده 

.دژي آهنین به نام هنکه را در زیر زمین ساخت

.سر را رقم زدپدر و پیکی از کسانی بود که رویارویی ،در ماجراي رستم و سهراب

.با او صلح کرداستوقتی دریافت سرنوشتش با سیاوش گره خورده

.دخترش را به عقد وي در آوردذیرفت و خوارزم را به او داد و پاو را در توران ،زمین بریدوقتی سیاوش از ایران

. سیاوش را کشت،با تحریک گرسیوز

.زمین بردو را از چنگ وي رهاند و به ایراناما گیو ا،خواهی دور نگه داردکوشید تا کیخسرو را از قدرت و کین

از رستم به سختی شکست خورد و به چین گریخت  و رستم براي ،خواهی سیاوشدر نبردهاي دور نخست کین

.چند سال بر توران سلطنت کرد

.بار دیگر حکومت توران را به دست گرفت،با بازگشت ایرانیان
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در چند نبرد مهم بر توس ،شان بر برادر کیخسرو برگشته بودشدن فرود که بخت ایرانیان به دلیل ستمس از کشتهپ

. یروز شدپ

.رخ شکست خورداهش در جریان نبرد یازدهپس،در نهایت

ذیرش واقع پمورد ،اش به آناهیتا براي دستیابی به فرههایش به وایو براي نجات از خشم کیخسرو مانند فدیهقربانی

.نشد

،ي این دریاچه آزار دادنداما وقتی گرسیوز را در کرانه،چست فرورفت و به این ترتیب از هوم گریختدر چی

.بیرون آمد و دستگیر شد

.به دست کیخسرو به قتل رسید
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هلوانانپابر: ومسبخش 

هلوانانپابرهلوانان و پقهرمانان، : گفتار نخست

پیش درآمد: سخن نخست

اي که هاي اساطیريدادن این نکته است که ساختار شخصیتنشان،ي مرکزي بحث من در این نوشتارهسته.1

هاي آرمانی "من"ي متفاوت از الیهیابند و دو تکامل می،سطحِ متمایزسهدر ،هلوانی دارندپماهیت حماسی و 

هلوانان عادي پتر و فرازین از یچیدهپهلوانان که سطحی پشناسایی ساختار و کارکرد ابر. آورنددید میپرا 

شده را به دست هاي یادنخست تعریفی از رده،براي دستیابی به این هدف. موضوع این بخش است،هستند

آنگاه در . ها را تحلیل خواهم نمودروند زایش این منش،ریخیاي و تاخواهم داد و در نگاهی مقایسه

رستم و ،یعنی؛ هلوان بودنشان تردیدي وجود نداردپهایی که به گمانم در ابربه تنها شخصیت،سینپگفتارهاي 

.رداختپخواهم اسفندیار

خواهم جست تا سیماي این بهره،ي این دو شخصیت در اختیارمان استاز مهلتی که براي مقایسه،در این گفتارها

هلوان که پاما در ابتداي کار باید ببینیم منظور از ،ان بازشناسی کنمهلوانپدو را به عنوان دو چارچوب عمومی براي تعریف ابر

ردازي اساطیري دارد؟ پهاي شخصیتدقیقا چیست و چه تمایزي با سایر نظام،هایی از آن را مورد بحث قرار دادمرده

و آن هم کردن حقیقتی نهفته در اساطیر ایرانی استعریان،رداختن این نوشتارپهدف از ،ماند که در کلناگفته ن

تکامل یافته "منِ آرمانی"یچیده از نمادها و نشانگان براي رمزگذاري مفهوم پو نظامی غنی،ي فرهنگیکه در این زمینهاین

هایی که خواستار براي اندیشه،اي ارزشمند و کارآمد تواند بودستمایهتوان دید و دها نمیاست که نظیرش را در سایر تمدن

!شاید به آرزوي تحقق یافتنِ آن،بازتعریف بنیادینِ سوژه و بازخوانی مفهوم ابرانسان هستند
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اساطیر ایرانی و یونانی: سخن دوم

ارتباط عناصر اساطیري ایرانی با اساطیر ،شناسی ایرانی مورد مناقشه بوده استاز مباحثی که از دیرباز در اسطوره. 1

ي باختر و دهندهیوندپهاي تجاري و نظامی کردن راهو گذرزمینموقعیت مرکزي ایران. رومی است/و یونانیچینی،هندي

همچون دیگ جوشی عمل کند و مجالی باشد براي ،تا این قلمرو در طول تاریخاست باعث شده ،خاور از این آب و خاك

ي غنی از اساطیر که در این زمینهنرسش از ایپ،به همین دلیل هم. هاي متفاوتهاي گوناگون از خاستگاهیختنِ منشدر هم آم

. نقل محافل بوده استهمواره ،شده هستندها وامگیريایرانی و کدام،به راستی کدام معانی،ایرانی

در این نوشتار ،دانمد بسیار از نمادها و نشانگان میستامري سیستمی و نظامی با دادو،از آنجا که اساطیر را در کل

رسشی پکنم و به جاي آن بر وشی میپچشم- که اصوال به گمانم معناي چندانی ندارد-اساطیري رسشِ اصالت عناصرپاز 

یرانی در کار بودهي اساطیري اهاکه چه فرآیندي در تکامل منشآن هم این،که به نظرم اهمیتی بیشتر داردشومدیگر متمرکز می

و چگونه و چرا این فرآیندها به راه خود ه استدید آوردپیچیده مانند جمشید و فریدون و ضحاك را پهایی که شخصیت

.اندمانند رستم و اسفندیار را زاده،تریچیدهپهایی از این هم اند و نظامادامه داده

هاي همسایه یمیِ ارتباط اساطیر ایرانی با اساطیر تمدنهمان بحث قد،بهترین آغازگاه،براي ورود به این بحث

ي جفت متضاد معنایی مشهوري وجود دارد که بیشتر کسان در میانه،انددر میان اندیشمندانی که در این زمینه اندیشیده. است

- با این دو گزینه،اندم زدهنویسندگانی که در مورد اساطیر ایرانی قل. زایندگی است/و آن هم جمِ وامگیرياندآن جایگري کرده

قابل انکار میان اساطیر ایرانی و اقوام همسایه را ناشی از وامگیري هاي موجود و غیراند که شباهترو بودههي افراطی روب

به زایش اساطیري همخوان در قلمروهایی ،فرض کنند که شرایط اجتماعی مشابهبدانند یا آن را امري درونزاد به شمار آرند و

و - ایی هستند که مراکزي گوناگون پشناسان اروعمدتا شرق،کسانی که به وامگیري اعتقاد دارند. مسایه منتهی شده استه

،این نگرش سنتی و مسیحی جاري بود که اساطیر عبري و یهودي،در ابتداي کار. را در نظر دارند-شده به سوي غربکشیده

- نداشته میپها براي مدتی یونان و به ویژه آتن مرکز این وامگیري،عصر خردس از آن درپ. هاستخاستگاه تمام این روایت

یش پگرانیگاه بیشتر به سمت شرق چرخید و تا عراق و میانرودان ،بعدها که قدمت بیشتر اساطیر میانرودان نمایان شد. شد

این باور گرایش یافتند که خود ایران را زادگاه کم به کم،زیستندي نخست قرن بیستم میشناسان که در نیمهنسلی از ایران. آمد

. اصلی این اساطیر بدانند و این بحثی است که هنوز هم ادامه دارد

تا است باعث شده ،معتقدند که فشار شرایط محیطیِ مشابه،بودنِ اساطیر باور دارنددرونزادبه آن کسانی هم که 

- هاي تازهایرانی باستانی را با خود به سرزمیناند و شکلی از اساطیر هندودهر بواقوامی که قاعدتا از تباري مشترك هم برخوردا
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. دید آورندپربط به هم ریخت را در قلمروهایی بیبه شکلی همگون واکنش نشان دهند و اساطیري هم،شان آورده بودند

. گیرندبیشتر متفکران ساختارگرا و مارکسیست در این رده قرار می

ي به نظریه،که در تحلیل اساطیرنخست آن. موضع خود را روشن کنم،الزم است نخست،حثیش از ورود به بپ

عناصر ،از این رو. ویایی فرهنگپبراي تحلیل ،یچیده استپهاي ي سیستمام که مدلی برآمده از نظریهها تکیه کردهمنش

یابند و رویند و جهش میي فرهنگ میزمینهر د،دانم که همچون همانندسازهایی خودمختارهایی میفرهنگی را همچون منش

. شوندفرگشته می

هاي ارتباطی باور دارم و به گمانم شواهد تاریخی قطعی و ها در زمینهي منشردامنهپکه به تبادل آزادانه و دوم آن

ایدار پسته و فاقد مرکزِ یوپاي به هم ها در شبکهي تمدنردامنهپهاي گسترده و به وامگیريقابل اطمینانی در دست است که 

ها باور دارم که درگیر تبادل همیشگی منش در میان خود ها و زیرتمدناي از تمدنبه وجود شبکه،به این ترتیب. کندداللت می

کل ا که پزدن از یک مرکزِ دیرو به این دلیل هم دمرسدراکنده در این زمینه به انجام میپهایی ها در هستهتکامل منش. هستند

. استدستانه گرایی خامانگارانه و ناشی از تحویلساده،رورده باشدپي اساطیر را در خود یکرهپ

شناختی و بافت زبانیِ جاري در ساختار جمعیت،بسته به قلمرو جغرافیایی،شدهي یادکنم شبکهسوم آنکه فکر می

هر تمدنیِ مستقل از هم بر زمین تکامل یافته باشد که پار سکنم چهدر کل گمان می. همسایه قابل تقسیم استهايبه تمدن،آن

از هم وامگیري،خبر بوده و جز مواردي محدوداز یکدیگر بی،این چهار قلمرو. امرداختهپها هاي دیگري به آندر کتاب

است از تمدن ایرانی و ترین تمدن عبارتمهم،اش قرار داردخاورييکه تمدن ایرانی در نیمهدر قلمرو میانی. اندنکرده

. دنیز قرا داررومی/اترِ یونانیپاي مصري و تمدن نوپهندي که در کنارشان تمدن دیر

ي اساطیر به هاي مهم در عرصهزمین بوده که یکی از نوآورينماید که در ایرانچنین می،هاي تاریخیبر اساس داه

ي کنم در زمینهاز این رو فکر می. اخالقیبا ماهیت به جهانی و باور است بوده ظهور دین زرتشت هم انجام رسیده و آن 

تمدن ایرانی خاستگاهی دیرینه و کهن بوده ،انجامندي آرمانی میکه به تعریف سوژه"من"یکربندي پخاص اساطیر مربوط به 

هاي بسیاري میان وامگیريتردیداي از مراکز فرهنگی منتشر و مربوط به هم است و بیچند خود این تمدن از شبکههر. است

. اش هم برقرار بوده استهاي همسایهآن و تمدن

و گمان کنمها بازتعریف میي سیستمي نظریهچند این مفهوم را در زمینههر،به اردوي وامگیري تعلق دارم،به طور خالصه

. اطیر مورد نظرم را ممکن ساخته استهایی بوده که تکوین اسهاي ایرانی یکی از گرانیگاهفرهنگي خردهکنم شبکهمی

داند که اساطیر بسیار اي مهم و کلیدي میهاي یونانی را خزانهروایت،نگرش غالب در مورد وامگیري اساطیر. 2

،ایرانی نیز بارها آزموده شده استکاربست این نگرش در مورد برخی از اساطیر . استیگري بر مبناي آن برساخته شدهد
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یر ایرانی تفاوتی هاي یونانی از چند جنبه با اساطاسطوره،تراژدي و در کل،تحلیل داستان رستم و سهراب گفته شدکه درچنان

: کنممرور می،یش از این در داستان سهراب گفتمپنخست آنچه که . دساختاري دار

در . دماننده در دست ایشان میاراهایی بیبازیگران اصلی هستند و آدمیان به آدمک،ها خدایانکه در آننخست  آن

تنها ،محور اصلی رخدادهاست و خدایان،کردارهاي آدمیان- هایی مانند شاهنامهبه ویژه حماسه-حالی که در اساطیر ایرانی 

تر از تر یا فردگرایانهمدارانهانسان،این برداشت مشهور که اساطیر یونانی. چون نیروهایی دوردست و منفعل حضور دارند

ي اساطیر یونانی بودند و که شیفتهاستو از ناآشنایی اندیشمندان اومانیستی ریشه گرفتهکامال نادرست،اطیر ایرانی استاس

.اندهاي ایرانی نداشتهجز دریافتی سطحی از روایت

ادگی تعریف اي و خانولهفاقد هویتی مستقل و خودمختار هستند و همواره در قالبی قبی،که قهرمانان در یوناندوم آن

کنند و در بسیاري از موارد اصوال دور شان حرکت میهلوانان معموال مستقل از خانوادهپ،زمیندر حالی که در ایران،گردندمی

،اغریرث(کنند یا بر خالف قواعد و منافع آن رفتار می...) وکیخسرو، سیاوش، فریدون، سهراب(د بالناز تبار و خاندانشان می

...).وسیاوش، ضحاك 

تیابی به قدرت و عنصر قدرت و معنا تقریبا حضور ندارد و محور اصلی ماجراها دس،که در اساطیر یونانیسوم آن

هاي بلند و نام و ننگ وي چندان مورد توجه نیست و برخورداري وي از کارکرد اجتماعی قهرمان و آرمان،یعنی؛بقاست

منالئوس و پاریس ،درگیري آخیلس و آگاممنون. است که محور اصلی ماجراستماندن اافتاده یا زندهپیشپهایی ساده و لذت

به ،گذارندهاي رجزخوانی را در اساطیر یونانی به نمایش میاریس که یکی از معدود نمونهپبر سر زن است و آژاکس و ... و 

ي شخص در نظام هستی و معناي ژهکاروی،در حالی که در اساطیر ایرانی،کنندب زره آخیلس است که چنین میخاطر تصاح

،ي بعدي آن قرار دارد و بقا و لذتعنصر اصلی است و قدرت در مرتبه،شودحضور وي بر گیتی که به نام و ننگ تعبیر می

.یابدمیس از این دو است که اهمیت پتنها 

از این رو جنگاوران . استکننده زور بازو عنصر اصلی تعیین،هلوانان یونانی و رومیپکه در نبردهاي چهارم آن

خو است که به تندخویی درنده،آخیلس. هیکل و خالی از ظرافت و هوشمندي هستندمردانی زورمند و قوي،اساطیري ایشان

اریس پچندان ناخوددار است که وقتی زره آخیلس را به ،اهیانش کشتار شوند و آژاکسپگذارد تا سخاطر تصاحب کنیزي می

رساند و در هراکلس نیز در نابخردي زبانزد است و فرزندانش را در حال مستی به قتل می! کشدخنجر میخود را با،دهندمی

قهرمانان یونانی از هیچ مرز و بومی دفاع . رماجراي خویش به دنبال معنایی خاص یا برآوردن آرمانی بزرگ نیستپزندگی 

گذارند نظمی نوین ایی که از خود به جا میپارتباط ندارند و رداي جبرگرایانه و مکانیکیبا خدایان جز به شیوه،کنندنمی

. که تنها ماجراهایی شنیدنی است،نیست
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منِ "به معناي "سوژه"ادعا کردم که قهرمانان یونانی ،بر اساس این چهار ویژگی بود که در گفتارِ مربوط به سهراب

این در حالی است که در . گذارندبودن را به نمایش می"من"ه از نایافتنیستند و شکلی ابتدایی و رشد"ارخودمختار و خودمد

هلوان ایرانی نظامی منسجم و همگرا از عناصر ریختی و رفتاري است که پهر ،یعنی؛شوده میچنین مرکزي دید،اساطیر ایرانی

شود قدرتی بزرگ را موجب میهلوان بر معنا وپتمرکزِ ،این هدف. ه سازمان یافته استژدر راستاي هدفی خاص و آرمانی وی

. سازدهلوانان ایرانی فراهم میپشمردن مان است که زمینه را براي اخالقیو این ه

این نوآوري بزرگ . ماهیتی اخالقی دارد،تمایز بنیادین اساطیر ایرانی و غربی آن است که جهان در نگرش ایرانی

کل ،چندان سترگ و اثرگذار بود که باعث شد کل کردارها،بداندرا امري اخالقی - یعنی کل هستی-که همه چیز را زرتشت

ید پس/این همان چیزي است که سیاه. بندبد آرایش بیا/استاي دو قطبِ جمِ بنیادینِ خوبها در رعناصر طبیعی و کل شخصیت

ن مطلق نیست و چند این قول نیز چنداهر. هاي اساطیري ایرانی را به قول استاد بهار موجب شده استبودنِ شخصیت

. یدي و سیاهی دانستپروشنی از سیهباید سا-که مرور کردیمچنان–هاي اساطیري ایرانی را شخصیت

بر خالف قهرمانان یونانی که کردارهایشان در . بودنِ چیزي نیستروشن نشانگر خاکسترياین سایه،با این وجود

زمین با کردارها و سخنان و در قلمرو ایران،کنداین معیارها بروز میگنجد و در کل در فراغت کامل ازهایی اخالقی نمیسنجه

هلوان فراهم پیچیده در یک پهایی چند ممکن است در ترکیبهر،رو هستیم که صریحا نیک یا بد هستندههایی روبخواست

. دآمده باش

:هاي اساطیري انسانی وجود داردي عمومی از شخصیتبه گمان من سه رده،گانهنجپبر مبناي همین تمایزهاي . 3

افرادي ،قهرمانان. است"قهرمانان"متعلق به ،گیردها را در بر میترین شخصیتترین و سادهي نخست که کهنرده

کسی است که کرداري نمایان را ،قهرمان. فارغ از معیارهاي درونیِ اخالقی و مجبور به اجراي نیات خدایان،هستند فاقد مرکز

او در واقع ابزاري است در دست خدایان تا کاري بزرگ به . رسانداي از فعالیت چشمگیر خدایان به انجام میهدر زمین

ز اعراب محلی ا،اراده و انتخابِ خود قهرمان و محوري درونی که بر مبنایش تصمیم بگیرد. خواست ایشان به انجام برسد

این شرط الزم عبارت . کندکفایت می،کردنِ این وظیفهین لوازم براي برآوردهتربه سادهبودنِ قهرمان از این رو آراسته. ندارد

که آدمکی زورمند است در دستان خدایان،قهرمان. مند استهمواره از این عنصر به فراوانی بهره،است از زور بازو و قهرمان

،ساختار قهرمان. مدارانه مرتبط سازدو هویتی منآن را به مرکزي درونیکه بی آن،رساندماندنی را به سرانجام مییادکاري به

هاي خویشاوندي و شود که نظماي تعریف میي اجتماعی باستانیآشکارا ابتدایی و کهن است و به همین دلیل هم در زمینه

گی یا برخوردار از این روست که قهرمان معموال درگیرِ نفرینی خانواد.دهنداي در آن به هویت افراد شکل میهنجارهاي قبیله

. از موهبتی وراثتی است
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همگی در این رده سلتی و ژرمن،رومی،هاي داستانی یونانیشخصیت،یعنی؛هاي آریاییِ باخترياساطیر سرزمین

غیاب ،شودآنچه که در همه به طور مشترك دیده می،از آخیلس گرفته تا زیگفرید و از هراکلس گرفته تا بئوولف. دگنجمی

.اي خودمختار استبودن سوژهو نابالغونیمرکزي در

توان دریافت که به روشنی می. بوده باشندهااساطیرِ تمام تمدنردازي درپي شخصیتاولیهشکلِ،هارسد که قهرمانبه نظر می

است که به امر اش قهرمانیدر شکل اوستایی،آرش. اندقهرمانانی بیش نبوده،هاي اساطیري ایرانی نیز در ابتداي کارشخصیت

بیشتر به نوعی ماشین ،آرش در تیریشت. رساندکرداري بزرگ را به انجام می،کند و با یاري ایشانرتاب میپخدایان تیري را 

. کردنِ جانوران و هیوالهاستماشین نابود،ماشینِ کشتنِ آدمیان و هراکلس،خیلسآدرست همان طور که ،ماندرتاب تیر میپ

.جنگاور مانند ایندره در دست داریمپهلوانانی -ایزدز چنین وضعیتی دارد و همچنین است تصویري که از سیاوش اوستایی نی

. اینان بر خالف قهرمانان از محوري درونی برخوردارند. هلوانان هستندپ،هاي اساطیريدومین رده از شخصیت

هر،اندکه معیارهاي تمیز نیک از بد را درونی کردهخویشکاري بزرگی را در هستی بر عهده دارند و موجوداتی اخالقی هستند

بودنشان در . هاي کامل و مرکزدارندسوژه،هلوانانپ. ي این معیار عمل کنندهلوان باشند و واژگونهپچند ممکن است ضد

زدي اعالم یازند و از جبر ایهایی درونی و شخصی دست میهستی معنی دارد و از این رو براي کردارهاي خود به انتخاب

. انداستقالل کرده

اندازي هاي فرهنگی نیز در چشمهنهپها و و در سایر تمدن،دید آمدندپي نگرش زرتشتی در ایران هلوانان در زمینهپ

نداشتن کل هستی و ظهور خداوندي که نیک پاز آنجا که اخالقی. تکامل یافتندشناسانه نداشتنِ قلمرو هستیپمشابه از اخالقی

. زمین دانستهلوانان را باید ایرانپنخستین خاستگاه ،نوآوري بزرگ زرتشت بود،باشدمطلق 

ي شر را منتهی شد و اهریمنی ضرورت یافت تا مسئله،شیطانزایشِ همان طور که باور به خدایی مطلقا نیک به 

. هلوانان در آن ممکن شدپایش ضدوجود محوري درونی براي تمیز نیک از بد نیز شرایطی را فراهم آورد که ز،توضیح دهد

ناگزیر شد نیک و بد را به ،کندهاي نظري را تعیین میتمام دستگاه،زرتشت با نوآوري فلسفی سترگش که همچنان تا به امروز

خت که از سویی به شدت اخالقی بودند اهایی را برسهویت،هاهایی در آسمان تحویل کند و بازتاب این دو قطب در منقطب

راه راستی یا ناراستی را برگزینند و به این ترتیب به ،توانستند مانند آن دو ایزد آسمانیِ نیک و بداز سوي دیگر میو 

بودن اخالق بود و مسیر تکوین باور به فراگیر،هلوانپرمز دگردیسی قهرمان به . تبدیل شوند"بد"یا "خوب"هایی شخصیت

؛هاي اساطیرياي بود که ظهور سوژهگرایی سرسختانهن آدمیان و ارادهبودقاد به مختاراعت،این دو رده از کردارهاي خوب و بد

.هلوانان را ایجاب کردپ،یعنی
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پ،گشتاس،یعنی؛اندهلوانی نیز بودهپهاي اولین شخصیت،احتماال نخستین حامیان دین زرتشت،از نظر تاریخی

اي زرتشتی بازتعریف شدند و به این ترتیب به اي دانست که در زمینهيهاي اساطیرزریر و اسفندیار را باید نخستین شخصیت

و ها به دلیل انتخابِ اشهاین شخصیت. مقدس دانسته شدند،یشینپي آسمانی و ایزدگونههاي نیمهشکلی متمایز از شخصیت

،اري آسمانی یا موقعیتی ایزدگونهنه به دلیل برخورداري از تب،شدندنداشته میپشدن با اهورامزدا بود که بزرگ یمانپهم

. توان دیدکه در نزد جمشید و فریدون و کیکاووس میچنان

رواج ،ساختگرایی زرتشتی را درونی میي فرهنگ ایرانی که اخالقهلوان اخالقی به سرعت در زمینهپالگوي 

با این . بودند به موجوداتی گناهکار تبدیل کردهلوانان دیرینه را که از ساختاري قهرمانی برخوردارپ- یافت و به این ترتیب شاه

مندي از ازاي بهرهدر،یعنی؛هلوانانی گناهکار تبدیل شدندپروند تکامل شخصیت ایشان همچنان ادامه یافت و به ،وجود

ابت برخی ب،شدنشان بودو آن هم گناهکار شمردهرداختندپناگزیر بهایی گران ،ي خویشمحور درونی اخالق و تمامیت سوژه

. اي مرتکب شده بودندیش از این فارغ از چنین سنجهپاز کردارهاي بزرگی که 

تر در ابتدا یهودیت و بعدتر به شکلی موفق،در غرب. دید آمده استپاز تکامل قهرمان هلوانپبه این ترتیب، 

به همین دلیل هم ظهور . بودنِ هستی بودندرِ برداشت زرتشتی در مورد اخالقیآویامپرستی نیروهایی بودند که پمسیحیت و مهر

تنها در قرون . رستی از ایران به روم منتقل شود و در آنجا ریشه بدواند به تاخیر افتادپاین قلمرو تا زمانی که مهرهلوانان درپ

به . لمرو تکامل یافتهلوان در چارچوبی دینی در این قپشکلی از ،ترنزدیک به میالد مسیح بود که با تکیه بر قهرمانان کهنسال

هلوانانی پهراکلس و آخیلس بازتعریف شدند تا در کنار ،رسئوسپهمزمان با از یاد رفتنِ آژاکس و بلروفانس و ،این ترتیب

قدمِ بهدگردیسی قدم. ی بسیار زیاد دارندقدمت،هلوانانپزمیندر ایران، اما مانند آرتور و بلیزاریوس جایگاهی براي خویش بیابند

ري کرد و دید که چگونه این شخصیت متعلق به قرن یازدهم ییگپتوان در متون هلوانی شهید را میپمانی مانند سیاوش به قهر

ي م به مرتبه.پنجم پي خداي شهید بابلی ترکیب شده و در قرن ششم و م تا دوران هخامنشیان با اسطوره.پو دوازدهمِ 

هاي اساطیري ایرانی نیز خیلی زود شروع شد ه در مورد آرش و سایر شخصیتروندي مشاب. هلوانی شهید برکشیده شده استپ

قهرمانان تنها . توان قهرمانی یافتبه همین دلیل هم در اساطیر ایرانی مستقر تقریبا نمی. و خیلی زود به سرانجام رسید

. بردیپها ذشتهتوان به حضورشان در گهلوانانی مانند آرش میپهایی هستند که با تبارشناسی سنگواره

اند و دیدار شدهپویژه هاي اساطیري نیز در شرایطی ي سومی از شخصیتدعوي اصلی این نوشتار آن است که رده

هلوانان و درآمیختن الگوهاي متفاوت پهایی اساطیري هستند که از تکامل شخصیت،هلوانانپابر. هلوانان هستندپاینان ابر

دها و معانی را به خود اي تمام نماچالهنظامی از تعریف منِ آرمانی است که همچون سیاه،هلوانپابر. انددیدار شدهپهلوانی پ
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هلوان با احداث مرکزي اخالقی در قهرمانان زاده پهمان طور که . کندیچیده با هم ترکیب میپاي و همه را در منظومهجذب

. گذارندي وجود میاي به عرصهپهلوانان پشناختی دریدایش مرکزي هستیپهلوانان نیز به دنبال پابر،شد

یافته از نیروهاي همچون شکلی تشخص،نه بدان شکلِ خام و ابتداییِ کهن،موجوداتی خداگونه هستند،هلوانانپابر

که همچون مرکزي ،ماندهلوان از آن رو به خدایگانی میپابر. "من"رونده از تکامل یشپاي بلکه همچون ادامه،طبیعی

خدایان به ،اگر در شکلی اولیه. سازدس از خویش دچار آشفتگی میپویشپکند و هستی را در شناختی عمل میهستی

بدان دلیل بود که آدمیان عصر باستان ناگزیر بودند براي فهمِ نظمِ هستیِ ،هلوانانی زورمند و عیاش جنگاور شبیه بودندپ

شدن براي فهماست که"من"مسیري واژگونه طی شده است و این ،هلوانانپابردر. آن را به آدمیان همانند کنند،یرامون خودپ

. شودشناختی برکشیده میي امري هستیبه مرتبه

کنند و بر این مبنا هلوانان از مرکزي برخوردارند و بر مبناي معیارهاي نیک و بد عمل میپهلوانان مانند پابر

و ،یابی و داورآنان نیز مرکزي دارند و محوري درونی براي ارز. شوندگ میهاي بزردستخوش اشتباه با آراسته به کنش

حضورشان ،با این وجود. یمان دارندپوستدي مبتنی بر عهدوددا،خودمختارانی انتخابگر هستند که با ایزدان،هلوانانپهمچون 

ایزد در برابرشان همچون . تر استطلبانهلزادتر و استقالدرون،تر است و ارتباطشان با محور اخالقسترگ،ي هستیهنهپبر 

هلوانان پهلوانان با پابر. اثر استاما بی،دوستی منفعل و همراهی محبوب،ي دوردست و در بهترین حالتنوعی نیروي بیکاره

،سادگیگیرند و آن را بهنمیي یزدان برساخته و برساختهیشپاز این نظر تفاوت دارند که محور اخالق را به صورت امري 

دست به ،سازند و بر آن اساسمیي خویش را برو اخالقِ ویژهکنندهایی خودخواسته تکیه میبلکه بر ارزش،کننددرونی نمی

این کردار ایشان با آنچه که از مفهوم انتزاعی خدا در ذهن داریم شبیه است و از این رو اینان . برندساختن هستی میدگرگون

شان بر دیگران به رستاخیزي ازي داوريبودنِ زمینهو از سوي دیگر به خاطر بستهماننداستانی میاز سویی به خدایانی ب

.هلوان استپاي به هم رسیده باشد و آن ابرته این دایره در نقطهگویی که سرو،قهرمانان گذشته نیز شباهت دارند

ي من که خودمختارترین و موثرترین وضعیت ترین شکلِ صورتبندکامل. وضعیت غایی سوژه هستند،هلوانانپابر

نمایندگان و آفرینندگان اعصاري خاص ،هلوانان مانند خدایانپاز این روست که ابر. گذاردحضور در هستی را به نمایش می

. گذارندهایی ماندگار را از خود به یادگار میهستند و نظم

رستم و اسفندیار ،دانمتا جایی که من مییچیده استپو در کل امري دشوار،ي اساطیرهلوانان در عرصهپظهور ابر

که این دعوي براي آن. توان یافتهاي دیگر نمیو مشابهشان را در تمدنم هستندي این ناهستند که شایستههاییتنها شخصیت

ي برگیرندهها به راستی در ذیر استوار شود باید نشان دهم که ساختار این شخصیتپهایی رسیدگیبر اساس داده

. اي برخوردار نیستندیچیدگیپهاي دیگر از چنین که همتاهایشان در تمدنینهلوانان گوناگون است و اپهاي چارچوب
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هلوانپدو ابر: دومگفتار 

اسفندیار: سخن نخست

عصر ،قعدر وا. 335بار ذکر شده استیکهلوانان قدیمی و باستانی ایرانی است که نامش در اوستا پاسفندیار از . 1

تردید از واقعیتی شتیبانان زرتشت بودند و به همین دلیل هم بیپشود که هلوانان ایرانی با او و خاندانش آغاز میپتاریخیِ 

. تاریخی برخوردارند

یار س از اسالم به اسفندیاذ و اسفندپندیات و پهلوي به سپاین نام در . نتوداتَه آمده استپنام اسفندیار در اوستا به صورت اس

را معناي آن ،ژوهشگران معاصرپي تقریبا همه. همین اسم در شکل سبِئوس باقی مانده است،در زبان ارمنی. تبدیل شده است

به احتمال زیاد به داد -ندپاس. سازي از نام او به نظرم نادرست استاین مفهوم. اندداد و عدلِ مقدس ترجمه کرده-سمقد

در چون. دهدارجاع می- ایزدبانوي زمین- ندارمذپیا اس)هرمز(مینو ندپو به س"ندمینوپي سهیا هدیندارمذپي اسهدیه"معناي 

مانند مهرداد و تیرداد و دنام ایزدي را دار،یش از آنپ،دیابایان میپ"داد"سوند پهایی که با سمهاي ایرانی معموال ازبان

،در دوران زندگی او و در نظام باورهاي زرتشتیسازدار را برمیکه بخش نخست نام اسفندیي"سپند".داد و هرمزدادزروان

داد به گمانم همان خداداد است، -از این رو نام سپند. شده استدانسته می) سپندمینو(جایگاهی ارجمند داشته و لقب خداوند 

.به روایت زرتشتیان اولیه

یشاهدخت،حامی زرتشت است و مادرش کتایونشاه کیانی و پ،درش گشتاسپ. خاندانی نامدار دارد،اسفندیار

ترین متنِ حماسی موجود عمویش زریر است که کهن. س از ماجراهایی بسیار به وصالش دست یافتپپرومی که گشتاس

. شوتنِ نامدار و از جاودانان زرتشتی استپش برادر. دهدحکایت او را شرح می،ایرانی

سر پاو سه . یابدشت وي ادامه میپس از وي و از پشکلی رو به انقراض ي کیانی در اسفندیار کسی است که سلسله

: ها شکلِ فارسی دريِ اسامی اوستایی مشابهی هستنداین نام. اندآذر نامیده شدهمهرنوش و نوش،بهمن،داشت که در شاهنامه

،خوداو. شدزرتشتیِ بهمن شناخته میبا نام همان بود که سرِ نامدارش پدر میان این سه، . ترسهو آتورتَرسهمهر،وهومن

نخستین ،او در تاریخ اساطیري ایران.دحکم رانزمین ایرانبربر تخت نشست و ويس از پدختري به نام هماي داشت که 

زمان هم- ي مشهور در ایران غربینخستین شاه مادینه-قریبا با ملکه سمیرامیسِ آشوري که از نظر تاریخی تشاه زن است

ایشان ،ژوهشگرانپو بسیاري از دادندیوند پشاهانی بودند که عصر کیانی را به دوران تاریخی همان فرزندان اسفندیار.است

.دانندرا همان هخامنشیان می

33513 ،24 ،103.
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که استو گفتهروابط خونی اسفندیار و فرزندانش را بازگو کرده ،ساسانیپسادقیقی در چارچوب زرتشتی

اش درکس که انتقام خون خویشاوندان او را بگیرد به عقد دختر زیبارو و نژادهوعده داد تا هرشاه به اطرافیانش پگشتاس

یعنی ازدواج با -اي از آیین خویدوده ازدواج کرد و این نمونهکه خواهرش بود با وي ،چون اسفندیار چنین کرد.دمآخواهد 

دید آمدند که خود با پهاي بهمن و چهرزاد سر و دختري به نامپ،به روایت دقیقی از ازدواج اسفندیار و خواهرش. بود-محارم

این در حالی است که در . ستداراب زاده شد که به تعبیري نخستین شاه دوران تاریخی ا،هم ازدواج کردند و از ایشان

. اي وجود نداردشارهها ااما به رسم خویدوده در آن،استها نام برده شدهچند از این شخصیتهر،ي طرسوسینامهداراب

علت ،در این متن. اشاره رفته است- بار با دخترش هماياین–هلوي به خویدوده بهمن پبا این وجود در متون 

س بهمن از غمِ مرگ پ. رفتشدن از او بیمار شد و بیمِ مردنش میس از باردارپکه هماي است مرگ بهمن چنین آمده 

- یوند هماي و بهمن اشاره میپکه به نامه با وجود اینبهمن،در عین حال! 336ذشتدخترش چندان تنگدل شد که از غصه درگ

سال س از درگذشت شوهرش تا سیپداند که اي میگوید و هماي را فقط ملکهها سخن نمیي خونی آنکند از رابطه

. اندتر یکسان گرفتهغربیهاي اساطیريناگفته نماند که هماي را برخی از مورخان اسالمی با شخصیت.  فرمانروایی کرد

ي السلطنهنایباند که احتماال شکلی دیگر از نام سمیرامیس، مادر وي اصفهانی نام وي را شمیران ثبت کردهمسعودي و حمزه

فرعون ،هماي را دخترِ حارث،التواریخدر مجملاما ،ها بر این کشور فرمان راندشاه آشور است که براي سال،شمشی عداد

. انددانسته،مصر

هاي مبهم و درآمیخته به این ترتیب تا اینجاي کار معلوم است که اسفندیار نیاي دودمانی از شاهان و شاهدختان با سرگذشت

.استشدهرتو آیین زرتشتی تفسیر میپبوده که تا حدودي در 

که چنان،شکی وجود ندارد،هلوانان را در خود گرد آورده بودپ- در مورد فرهمندي اسفندیار و اینکه صفات شاه

:کنددرش زال چنین توصیف میپاو را براي ،که براي نبرد با وي آماده شودیش از آنپلختی ،رستم

اسفندیاررسیدم به نزدیکنامداربدو گفت کاي مهتر

فرهیخردمند و با زیب و باسهیسواریش دیدم چو سرو

سپردانایی او رادو بزرگی گردتو گفتی که شاه فریدون

337شاهنشهیهمی تافت زو فرآگهیبه دیدن فزون آمد از

336189-232.
337 :535-538.
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ي نزدیک او و تقریبا تمام متون از رابطه. شوددر ارتباطی نزدیک با زرتشت تفسیر میپهمچون گشتاس،شخصیت اسفندیار

ي آیین عمویش زریر براي توسعهکه اسفندیار به همراه است در شکند گمانیگ ویچار چنین آمده . اندزرتشت یاد کرده

ردگی اسفندیار نسبت به پفردوسی نیز به سرس. راکنده ساختپزرتشتی به باختر و خاور لشکر کشید و دین او را در روم

:زرتشت تاکید کرده است

پندهابپذرفتم آن ایزديسوگندهابخوردم من آن سخت

پرستبتشوددلش تاب گیردشکستکس که آرد به دین درکه هر

بیمنباشد مرا از کسی ترس ونیممیانش به خنجر کنم به دو

که متنی دینیکدر ویجرکرد . که بعدي معنایی نیز داشته است،تنها در قلمرو رزم و دفاع نبوده است،ارتباط این دو

شاگردانِ ،)سرعموي زرتشتپ(شوتن و میدیوماه پو پاسفندیار به همراه جاماس،338از قرن سوم و چهارم هجري است

پدر سخنِ مربوط به گشتاسکه شرحش است اشاره شده ي ا"یشتدرون"نامه به مراسم در زراتشت. اندزرتشت دانسته شده

اسفندیار از ،در این مراسم. تن شودمراسم باعث شد تا اسفندیار رویینکه دعاي این است تلویحا چنین آمده در اینجا . گذشت

. 339ذیر یافتپنابه این ترتیب بدنی آسیب؛رفت و خوردزرتشت اناري گ

در . تنی برجستگی داردها این عنصر رویینکه در تمام آنهایی گوناگون در دست استدر مورد اسفندیار توصیف

ش یشگویی کرد که شماري زیاد از خویشاوندانپپنزد گشتاسپوقتی جاماس. رواستپهلوانی جسور و بیپاو ،یادگار زریران

شاه غمگین شد و از تخت برخاست و بر زمین نشست و با عهدهاي برادران و ،از میان خواهند رفتپدر نبرد با ارجاس

ایان نیز چنین کرد و همه را پدر . اهیان تورانی را از بین ببردپي سکه اسفندیار سوگند خورد تا همهتا آنفرزندانش برنخاست

یک را زنده گذاشت که او را نیز از یک چشم کور کرد و پتنها ارجاس. دم تیغ گذراندبه انتقام مرگ عموها و برادرانش از 

یامد حمله به ایران را پاش کرد تا تورانیان و به سوي توران روانهنشاندبریده بر خري دماو را را برید و ایش پدست و یک 

تنی او سخنی در میان چند از رویینو هراست ویر شدههلوانان تورانی تصپي نبرد اسفندیار با صحنه،در همین متن. دریابند

. هلوانی دالور استپاما آشکار است که سرداري الیق و ،نیست

با این . نهداسفندیار به همین شکل از ابتداي درگیري دینی ایرانیان و تورانیان به عصر اساطیر گام می،در شاهنامه

یش از روایت پفردوسی . و نه آغازگاه آناسفندیار استماجراهاي جنگی ایی ي نهمرحله،پنبرد اسفندیار و ارجاس،وجود

338 Bahramje Sanjana, 1848.
3391338 :77-79.
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- چینی میردازد و براي شرح جریان این نبرد مقدمهپمیپهاي درون دربار گشتاسبه شرح اختالفپجنگ اسفندیار و ارجاس

. کند

- قلمداد میي مالمت شایسته،شاخواهیتایی نبود و به خاطر زیادهآن شاه مقدسِ اوس،پگشتاس،در نگاه فردوسی

سرکشانه ایران ،طلب کرد و چون تقاضایش رد شدپدرش لهراسپیش از موعد از پتخت را واو همان کسی بود که تاج. شد

تن به بدگمانی داد ،رو شدهاو همچنین کسی بود که وقتی با تقاضایی مشابه از سوي اسفندیار روب. را ترك کرد و به روم رفت

به نام گُرَزم نزد او از اسفندیار بدگویی کرد و پیکی از خویشاوندان گشتاس،به روایت فردوسی. و ستم روا داشتو در حق ا

زنجیري آهنین ببندند و با این ترتیبِ سخت در دژ ودستور داد تا اسفندیار را در غل،شاه که از سخنان او بدگمان شده بود

. گنبدان به بندش کشند

نامش به معناي رزم . شوددر اوستا نیز حضور دارد و کَوارسمن نامیده میاستامه نامش آمدهگرزمی که در شاهن

،گرزم،در ادبیات زرتشتی. طبري نام او را به شکل قرزم ثبت کرده است. کیانی است و از خویشاوندان شاه قلمداد شده است

توز و ي مشاوري بدخواه و کینهاما در شاهنامه به مرتبه،تکه در دفاع از دین زرتشتی کوشاسهلوانی نامدار و نیرومند است پ

کند و بر دالوري وي در جنگ یوندهاي عاطفی او و اسفندیار تاکید میپچند فردوسی نیز به هر. حسود فرو کاسته شده است

. گریست،ي او رسیدکه وقتی اسفندیار در میدان جنگ به کشتهچنان،فشارداي میپبا دشمنان زرتشت 

رو هتاز اقوام تورانی در کشورش روبوکوتاه زمانی بعد با تاخت،سر را به ستم در زندان داشته بودپی که پگشتاس

دینی رستم هم به طرز معناداري در نبردهاي . یر شده بود و از نیروي جوانی نشانی نداشتپپگشتاس،در این هنگام. شد

را به - یشینپشاه -سالخورده پیشروي کرد و زرتشت و لهراسپتا بلخ پی ارجاساز این رو وقت. ایرانیان و تورانیان غایب بود

،در را نداشتپرساندن به اسفندیار ابتدا قصد یاري. رهانداسفندیار را از بند برا فرستاد تا پبه تنگ آمد و جاماس،قتل رساند

آنگاه از . برخاست،انش را به اسارت برده استخواهر،پاند و ارجاسکشته شدهپاما وقتی خبردار شد که زرتشت و لهراس

رفت تا پاره کرد و همراه جاماسپزنجیر را بر دستان خویش وبا حرکتی غلدر در بند مانده بودپآنجا که تنها به احترام 

. هساالر ایرانیان شودپس

خوان تر از هفتتماال کهنداستانی که اح. کندخوانِ اسفندیار را روایت میدر اینجاست که فردوسی داستان هفت

ن در هیبت بازرگانان به خواس از عبور از هفتپاسفندیار . شده استرستم بوده و سرمشقی براي آفرینش آن محسوب می

را فریفت و او را با سردارانش به قتل پهایی به درون دژ برد و ارجاسدژ راه یافت و بخشی از سربازانش را در خمرهرویین

.رداختپاي بدان خواهم ي بحثی بیشتر است که به شکلی مقایسهخوان او شایستههفتداستان. رساند
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کار نبرد ،در داستان یادگار زریران و اشعار دقیقی. تفاوتی جدي وجود دارد،در روایت شاهنامه و یادگار زریران

،شوددر نهایت کشته نمی،اهیانش استپی از سسین تورانپکه واپرسد و ارجاسایرانیان و تورانیان در میدان نبرد به انجام می

یافتن به وي هفت الی که اسفندیار براي دستدر ح،شودبا نیرنگ و در دژ خویش کشته میپارجاس،اما در متن شاهنامه

. شت سر گذاشته استپي دشوار را مرحله

کند و روایت شاهنامه به د نمیهلوان و دعاي زرتشت یاپتنی این یشت و ارتباط رویینفردوسی از مراسم درون

خوان از چون در جریان هفت،شودتن میخوان است که رویینشت سر گذاشتن هفتپس از پشکلی است که گویی اسفندیار 

ا پذیر پناتنی آسیبهمچون رویینپرگی بر ارجاسیس از چپاما ،گیردناه میپر پس نیزه و سپگزند اژدها و چنگال سیمرغ در 

. گذاردبرد با رستم میبه میدان ن

تنها یک ،س از آنپ. رسدبه نخستین اوجِ خویش می،خوانس از گذرکردنش از هفتپداستان زندگی اسفندیار 

. اش وجود دارد و آن هم نبردش با رستم استداستان مهم در زندگی

او عهد کرده بود قولیل کرده بود از کردن فرزند به یاري و رهاندن وي گسرا براي متقاعدپدر آن هنگام که جاماسپگشتاس

،چنین کرداسفندیاروقتی . تخت را به وي واگذار خواهد کردوتاج،را بکشدپکه اگر اسفندیار خواهران را برهاند و ارجاس

. گفتپس نزد مادر گله کرد و کتایون موضوع را به گشتاسپ؛شودي از تحقق این وعده دیده نمیادید نشانه

یش خواند و از او خواست تا طالع پدانا را پجاماس،تخت داشتول در گروي قدرت و تاجکه دپگشتاس

یش از این پکه چنان. چنین کردپجاماس. اسفندیار را بنگرد و ببیند که او در کجا و به دست چه کسی به قتل خواهد رسید

س از ابراز ندامت پبیند و اي ایران و توران را میهطالع جنگ،پبندي وجود دارد که در آن جاماس،در یادگار زریران،گفتیم

سران پکند که بسیاري از این امر را فاش می،شدنِ شاهاز خشمگینلرز زیاد و هراس وو با ترسبردن به حقیقتیپزیاد بابت 

براي فهم پري جاماسفردوسی این بند را از یادگار زریران گرفته و در زمانِ اخترشما. و برادرانش در نبرد کشته خواهند شد

ي زیاد به شاه خبر داد که فرزندش به دست س از عذر و بهانهپوزیر منجم ،به این ترتیب. طالع اسفندیار به کارش گرفته است

. رستم کشته خواهد شد و این تقدیر و جبري آسمانی است

:تی این خبر را شنیدچون وق،گمانی بد در سر نداشته استپگشتاس،نماید که در ابتداي کارچنین می

روزگار؟به من بر بگردد بدشهریاربه جاماسپ گفت آنگهی

مهیتختوسپارم بدو تاجشاهنشهیکه گر من سر تاج

کاولستاننداند کس او را بهزاولستاننبیند بر و بوم

آموزگار؟بود اختر نیکشروزگار؟شود ایمن از گردش
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گذرکه بر چرخ گردان نیابدمرشچنین داد پاسخ ستاره

رهابه مردي و دانش که آمداژدهاازین بر شده تیز چنگ

زماننجستست ازو مرد داناگمانبیبباشد همه بودنی

شدسرش را غم و درد هم پیشهشددل شاه زان در پراندیشه

340آموزگارهمی بر بدي بودشروزگاربد اندیشه و گردش

که کشته سر را با علم به اینپ،یعنی؛به کاري ناروا دست یازیدپز آگاهی بر بخت فرزندش است که گشتاسس اپ

شاید با این خیال که او در نهایت به دست وي کشته خواهد شد و دیگر دلیلی ندارد . خواهد شد به میدان نبرد با رستم فرستاد

.تخت را از دست بدهدوتاج،خودش در این میان

در پاسفندیار نزد . نقش زده است،ی که اسفندیار به انجام این کار مامور شد را فردوسی با واژگانی رنگینمجلس

به او وعده کرده پیک برشمرد و گفت که جاماسبههاي خود را یکخدمت. نکردن سلطنت گله کردرفت و از او به خاطر رها

گفتار او را تصدیق کرد و کردارهاي ،پگشتاس. خواهد شدصاحب گاه و اورنگ پ،س از بازگشتن از جنگ ارجاسپبود 

. سین برایش تعریف کرد و آن نیز رویارویی با رستم بودپاما ماموریتی وا،بزرگ او را ستود

شود که معلوم می،سرش براي رستم فرستادپاسفندیار توسط ،یامی که اندکی بعدپو پاز لحن و سخن گشتاس

. اندکردهیروي میپاقوام آریایی همچنان از دین کهناند و شدنِ ایرانیان بر کنار بودهز جنبشِ زرتشتیهلوانان سیستانی اپخاندان 

نه او و نه بزرگانِ ،بر تخت نشستپگیرد و از وقتی که لهراساقتدار او را به چیزي نمی،شکایت کرد که رستمپگشتاس

. اندن گام نگذاشتهخاندانش براي ابراز احترام و یاري به درگاه شاه ایرا

با این کار مخالف بود و ،ردپسپتخت را به لهراسوه زال در آن هنگام که کیخسرو تاجکچرا،این البته راست است

هاي ایرانیان ي کشمکشباره از صحنهبعد از تاجگذاري او هم دودمان سام و زال به یک. دیدي سلطنت نمیرا شایستهپلهراس

بلخ را گشودند و بزرگان را ،حتی در هنگامی که تورانیانپ،ند و در جریان نبردهاي اسفندیار و ارجاسو تورانیان بیرون رفت

.عادي و استثنایی استغیر،هاي ایران و تورانکه در بافت کلی جنگ،اه ایران نرسیدپکمکی از ایشان به س،کشتند

بایست به زابلستان برود و او می. تعیین کردشرطی ناممکن را ،سرشپتخت خود به وبراي واگذاري تاجپگشتاس

در آورد که رستم در پاسفندیار به یاد . اش آشکار شودرستم را با دست بسته به درگاهش بیاورد تا فرمانبرداري و خاکساري

ساختن او خوارس پ،وتاج را به شاهان باز بخشیده استناه ایرانیان بوده و بارها تختپشت  و پترین بزرگ،تمام دوران کیانی

:اي فشردپي خود بر خواستهپاما گشتاس،حتی اگر ممکن باشد،شایسته نیست

340 :50-58.
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نامداردل پرهنرکه اي شیراسفندیارچنین داد پاسخ به

دشتهمان عهد او گشت چون بادبگشتآنکس که از راه یزدانهر

راهبه فرمان ابلیس گم کردشاههمانا شنیدي که کاوس

آببه زاري به ساري فتاد اندرعقاببآسمان شد به پرهمی

سپردشبستان شاهی مر او راببردز هاماوران دیوزادي

شدهمه دوده زیر و زبر گشتهشدسیاوش به آزار او کشته

گذشتبه گرد درِ او نشایدگشتکسی کو ز عهد جهاندار

سپاهان گیر و برکشره سیستکالهاگر تخت خواهی ز من با

کمندبیارش به بازو فگندهببندجا رسی دست رستمچو آن

دامنباید که سازند پیش توسامزواره فرامرز و دستان

341سپاهبیاور کشان تا ببیندبارگاهپیاده دوانش بدین

تخت به او وردن تاجپد تا از سدر همچنان قصد دارپاسفندیار از شنیدن این درخواست خشمگین شد و دریافت که 

:سر باز زند

بازگردبه شاه جهان گفت زینکردسپهبد بروها پر از تاب

اسفندیارهمی راه جویی بهکارترا نیست دستان و رستم به

342همیمرا از جهان دور خواهیهمیدریغ آیدت جاي شاهی

. در اطاعت کرد و قصد کرد تا به سوي قلمرو رستم رودپمانبردار از امر مانند همیشه مثل فرزندي شایسته و فر،با این وجود

.هاي رستم را برشمرد و او را از این کار بر حذر داشتویژگی،کتایون،مادرش

بادبرین کشتن و شور و تاراجبادکه نفرین برین تخت و این تاج

343دنزاکه با تاج شاهی ز مادربادمده از پی تاج سر را به

.در ناگزیر استپذیرش امر پاصرار کرد که در ،کردکه سخن مادر را تایید میاما اسفندیار با وجود آن

. خودداري کرد-درش بودپیشنهاد پکه -اهی گران پبه کاري نامعمول دست زد و از بردن ساسفندیاردر این هنگام 

ا در رکاب نهادند و به قلمرو سیستان پتنی از وابستگانش شوتن و چندپ،بهمن و برادرش،سرشپخود با ،به جاي این کار

.136-126: شاهنامه،341
.140-138: شاهنامه،342
.162163:شاهنامه،343
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در زمان مستی پیام او این بود که گشتاسپ. یکی نزد حریفان فرستادپسرش بهمن را همچون پنخست ،اسفندیار. وارد شدند

ي رستم را هابزرگی،در ضمن. بردن رستم به دربارش صادر کرده است و او مامور است و معذوربستهفرمانی براي دست

داشت او در گرامی،در مخالف است و قول داده بود که اگر رستم با او به دربار شاه بیایدپو گفته بود که خود با این امر ستوده

.تاهی نکندوهیچ ک

یامی که اسفندیار به همراه پاما ،و مقدم اسفندیار را گرامی داشتندذیره شدند پي نوجوان را شاهزاده،رستم و زال

در جریان رخدادهایی که در گفتاري دیگر به طور مفصل ،در نهایت. ایجاد کردحسی دوگانه را در میان ایشان،ده بودآور

تیر گزینی ،دانیمکه میچنان. ایان کار اسفندیار بودپرستم و اسفندیار رویاروي یکدیگر قرار گرفتند و این ،بررسی خواهد شد

. آورداي درپاسفندیار را نابینا کرد و او را از چشمان،که رستم از سیمرغ گرفته بود

نگریست و اسفندیار نیز در به او همچون دشمن نمی،آوردمیاي درپدر همان هنگامی که اسفندیار را از ،رستم

د رورپسر خود پبهمن را همچون ،رستم. رستی فرزندش بهمن را به او واگذار کردپرستم را بخشید و سر،سین دمِ زندگیپوا

. آمدافرجام از آب دردرخواندگی نیز نپاین ،با این وجود. هلوانی ظاهر شدپي درخواندهپو این دومین باري بود که در نقش 

در به سیستان تاخت و برادران و پبه انتقام خون ،بهمن وقتی از مرگ رستم در کابل خبردار شد،هابنا بر بیشتر روایت

حتی روایتی وجود دارد که مرگ رستم را نیز به بهمن ؛اند و دودمان وي را منقرض کردگذرخویشاوندان رستم را از دم تیغ 

.کندمنسوب می

ندمینو داللت دارد و هم پیوند او با امر قدسی و سپنامش به ،هم. هلوانی دینی و مقدس استپآشکارا ،اسفندیار. 2

پسر ،بهمن. اش کردبار معرفیکه زرتشت براي نخستیناسترسانِ هرمز امیپي سرش بهمن که در واقع همان اسم فرشتهپنام 

در واقع نخستین شخصیت اساطیري یا تاریخی است که بهمن نام دارد و این را مدیون نزدیکی دورانش و پدرش ،اسفندیار

. به زرتشت است که این مفهوم را ابداع کرده بود

همچون شاهی تبه است و در تاریخ دینی ایرانیان کهن در تاریخ دین زرتشتی استوار و بلندمراسفندیارجایگاه

ادشاهی دست یافته پاسفندیار هم براي مدتی به ،هایپي گشتاسشواهد زیادي وجود دارد که در سلسله. شدبزرگ ستوده می

،اندکشته شدههلوانانی که مانند اسفندیار و سیاوش در جوانی پگویا ،اي هم دیدیمکه در مورد سیاوشِ شاهنامهچنان.است

ي شاهزادگانی ناکام به مرتبهاي در روایت شاهنامه،شان شاه هم بوده باشندحتی در شرایطی که در شکل اولیه و اوستایی
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هلوي بسیاري او را با پمتون و 344استاسفندیار را شاهی کوشا و مومن به دین زرتشتی دانسته،دینکرت. اندکاسته شدهفرو

. هاي قدیم استبودنش در زماناند که نشانگرِ شاهدانستهمانند ه،شاهان تاریخی

،زمین رواج داشته استیرانیان و اقوام وابسته به ایرانداستان رزم رستم و اسفندیار از دوران ساسانی در میان ا

در مقابل ،ودحارث که رقیب و دشمن بزرگ حضرت محمد بربنصبینیم که نکه در اخبار مربوط به صدر اسالم چنین میچنان

کرد و مردم مکه این داستان را داستان رستم و اسفندیار را براي مردم مکه تعریف می،خواندمییروانش قرآن فروپوي که بر 

تختی وو از تاجس نشسته بودپهلوانی شهید پي اسفندیار به مرتبه،احتماال در این دوران. دادندهاي قرآن ترجیح میبر روایت

. محروم شد،شاه داشته استپانی به عنوان وارث گشتاسکه احتماال زم

شاهی که حامی زرتشت بود و در میان کوانِ ایران شرقی بر ،یعنی؛پدانستنِ گشتاسدر واقعی،از نظر تاریخی

او دانست وپتوان فرزند گشتاساسفندیار را نیز می،به همین ترتیب. اشکالی وجود ندارد،کردقلمروي کوچک حکومت می

م بر جایی در خوارزم یا خراسان بزرگ .پي دوم شاهی دانست که احتماال در اواخر هزاره،یپرا نیز در دودمان لهراس

هاي مربوط به او به زودي از هویت روایت،شودکه در مورد تمام اساطیر دیده میچنان،با این وجود. کرده استحکومت می

به ،شاهی زرتشتی و دالور بود،اسفندیار که در ابتداي کار،را طی کردند و به این ترتیباش استقالل یافتند و راه خود تاریخی

. دهدهاي بزرگ اساطیر ایران را تشکیل میاش با رستم یکی از اوجهلوانی دینی تبدیل شد که رویاروییپابر

. اندشده کردهان تاریخیِ شناختهسفندیار با شاهتالش زیادي براي تطبیق ا،ژوهشگران معاصرپمتون کهنِ ایرانی و 

اند و این درحالی که هرتل و هرتسفلد او را با داریوش نخست یکسان گرفته؛345داندبندهش او را همان اردشیر هخامنشی می

م بر جایی در ایران غربی .پکه در قرن دوازدهم و یازدهم حامی زرتشت را پِاند که گشتاسخطا را بدان دلیل مرتکب شده

که البته ،اندکه در زمان کمبوجیه شهربان گرگان بود را یکی گرفته،در داریوشپ،هخامنشیپبا گشتاس،راندمیفرمان

همن را با اردشیر اي وجود دارد که بهلوي نیز اشارهپکه در متون است خطاي ایشان به این دلیل تثبیت شده . نادرست است

قاعدتا در اواخر - فت که در مقطعی از تاریخ ایران باید چنین نتیجه گردر واقع از این شواهد. 346گیرددرازدست یکی می

بر ،شده و در همان هنگام بیش از ششصد سال قدمت داشتههاي کهنی که به ایران شرقی مربوط میروایت- دوران هخامنشی

یدا پدمان هخامنشیان براي خود هایی تاریخی در دوهمسان،و برخی از شاهان اوستاییاست شرایط سیاسی زمانه انطباق یافته 

.توان نتیجه گرفتها را نمیها و آن روایتانطباق واقعی این شخصیت،اما از این نکته،اندکرده

3447 ،5.
.30، 31بندهش، 345
346189-232.
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را - سر کوروش بزرگپ- اند که هرودوت در تواریخ خود نامِ بردیا نویسندگان دیگري نیز به این نکته اشاره کرده

دانستن اسفندیارِ کیانی و بردیاي هخامنشی اما یکی،ت که باید همان اسفندیار باشداسثبت کرده) (اسفنداتس 

در گزینش ،اي از هخامنشیان که داریوش نیز بدان تعلق داشته استشاخه،در کل. نیز برداشت غریب و نادرستی است

که نامِ اوستاییِ زن -را آتوسا گذاشت یکی از دخترانش اند و خود کوروش هم نام ي بسیاري داشتههاي زرتشتی سابقهاسم

است که بابلیان سرش را هم اسفندیار گذاشته باشد و او همانپو هیچ عجیب نیست که نام -و مادرِ اسفندیار استپگشتاس

. کردندستایشش می- مرتبهیعنی نژاده و بزرگ-با لقبِ بردیا 

س از پي کیانیان که احتماال ظ تاریخی شاهی بوده از دودهآید که اسفندیار به لحامیها چنین بري این بحثاز همه

یکی از شهیدان ،و به این ترتیباي درآمدهپبراي مدتی حکومت کرده و بعد در جوانی به دست دشمنی از ،پگشتاس،درشپ

با رقیبی ،نیهاي رستم در عصر اشکاس از ظهور داستانپ،این روایت زرتشتی و کهنسال. شده استدین زرتشتی دانسته می

زرتشتی همان کسی بوده که اسفندیارِ دیندار آمیختند و نتیجه آن شد که رستمِ غیرو به تدریج با آن دررو شدندهنیرومند روب

یدنش به عربستان در که رسچرا،ساسانی به سرانجام رسیده بوداین ترکیب قاعدتا تا اواسط دوران . را به قتل رسانده است

. اش در آن هنگام استقرنهدي نشانگر قدمت دست کم چندمیال6ابتداي قرن

:توان به این ترتیب خالصه کردداستان زندگی اسفندیار را می. 3

.، نخستین شاه زرتشتی استپفرزند گشتاس،اسفندیار

. شاگرد زرتشت شد،پهلوانی بزرگ بود که به همراه برادر و بزرگان دربار گشتاسپ،اسفندیار

یار داد و به این ترتیب او یشت برگزار کرد، اناري به اسفندو اطرافیانش درونپشت براي گشتاسوقتی زرت

.تن شدرویین

.اسفندیار در نبردهاي میان ایرانیان و تورانیان دالوري بسیار نشان داد

.دژ زندانی شددر گنبدانپاسفندیار به سعایت گرزم مورد غضب قرار گرفت و به امر گشتاس

.هساالر ایران شدپآزاد شد و سپدرش و توسط جاماسپبه دستور ،و زرتشتپشدن لهراساز کشتهسپ

.را کشت و خواهرانش را آزاد کردپدژ دست یافت و ارجاسخوان به رویینهبا عبور از هفت

.تخت را خواست و چون سستی وي را دید به مادرش شکایت کردودرش تاجپاز 

.وي را خواهد کشت،به او خبر داد که رستمپرا گریست و جاماسي اوزایچه،پگشتاس

بسته به درگاهش که به سیستان برود و رستم را دستشرط دسترسی به تاج و اورنگ را این قرار داد ،پگشتاس

.بیاورد
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بر اجراي دقیق ،چند در دل براي او احترامی بسیار قایل بوداسفندیار با خویشاوندان نزدیکش نزد رستم رفت و هر

.افشاري کرد و تدبیرهاي رستم براي آشتی را رد کردپپي گشتاسخواسته

.یروز شدپرستم را زخمی کرد و تقریبا ،در نبرد نخست

شکست خورد و آماج ،در نبرد دوم از رستم که به یاري سیمرغ درمان شده بود و راز کشتن وي را آموخته بود

.تیري گزین شد

.ردپا رستم آشتی کرد و فرزندش بهمن را به او سپیش از مرگ ب

:توان به این شکل خالصه کردهاي شاهنامه را میروابط اسفندیار با سایر شخصیت
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رستم: سخن دوم

ترین بزرگ،یري که در این نوشتار به دست خواهم دادو به تعبهلوان ایرانیپترین تردید بزرگبی،رستم. 1

هاي داستان. هاستهاي اساطیري در سطح تمام تمدنترین شخصیتیچیدهپبرانگیزترین و و یکی از مسئلهان ایرانیهلوپابر

هزار سال گذشته به وي صورت گرفته هاي بسیاري که در دوگیرد و ارجاعي شاهنامه را در بر میمنسوب به وي بخش عمده

که بخواهم وارد جزئیات بدون این،در اینجا. هلوانی برکشیده استپي نمادي عام براي سنت سلحشوري و وي را به مرتبه

ي بخشی از ماجراهاي وي در جریان زندگینامه. کنمی داستان زندگی رستم را ترسیم میتنها چارچوب عموم،ماجرا شوم

رد تحلیل قرار خواهم بیشتر مو،خوان و نبردش با اسفندیارس از این در ارتباط با هفتپسهراب بیان شد و بخش دیگري را 

.داد

نام ،سام،یش از این گفته شد در اوستاپکه چنان.داردهلوانانی است که به دودمان سام تعلق پیکی از ،رستم

چنین ،التواریخملجم.دانستپي گرشاستوان نوادهاز این رو رستم را می؛استپي گرشاسخانوادگی و اسم قبیله

پسر ،پسر شم،پسر اشرط،پسر گرشاسف،پسر نریمان،پسر سام،پسر زال،رستم: کرده استاي را براي او ذکر تبارنامه

هاي نامهاي مشابه،که در این تبارنامه برخالف نمونهجالب آن. 347پسر جمشید،پسر تورجم،پسر ثور،پسر شیداسپ،طورگ

با دختر شاه زابل به نام تن از ضحاك پس از گریخجمشید نامه، بر اساس گرشاسپ. مادربزرگان زیادي ثبت شده است

با سام هم. گرشاسف هم با دختر شاه روم ازدواج کرد و صاحب نریمان شد. چهره ازدواج کرد و تورجم از او زاده شدپري

.زال هم که با رودابه وصلت کرد. بود- اونقیطی-ج ازدواج کرد که دختر فرعون مصر ماهورا

اي ایرانیان پکه در جریان نبردهاي نوگهلوانی بزرپ.ي گرشاسپ استبنابراین نوهو فرزند نریمان ،سام در شاهنامه

هاي ترین شخصیتترین و معماگونهیچیدهپو فرزندي به نام زال دارد که یکی از دهدو تورانیان شجاعت بسیار به خرج می

. شاهنامه است

دانست و از نه و دیوزاده میا موجودي هیوالگوزاده شد و از آنجا که سام او ر،ید و رویی سرخپزال با موي س

،اي گوشتخوار و عظیم بودرندهپاما سیمرغ که ،در آنجا رهایش کرد تا بمیرداو را به جنگلی برد و ،شدنش شرمگین بودزاده

کی زیبارو و که زال بالید و بزرگ شد و به کودرورد تا آنپاو را برگرفت و به آشیان خود برد و همراه با فرزندان خویش ب

- یک بار که از کنار کوهی می،سرش غمگین بودپکردن که وجدانی ناراحت داشت و از رهاآنگاه سام. نیرومند تبدیل شد

زال را ،سیمرغ. آسا جان سالم به در برده استزال را در آشیان سیمرغ دید و دریافت که فرزندش به این شکلِ معجزه،گذشت

.25: 1383مجمل347
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،زال. دهدمعنا می"زرد"و "یرپ"فرزند را در این هنگام زال نامید که ،سام. روردپرامی داشت و بداد و سام او را گدر بازپبه 

.آیدیر به دنیا میپهلوان شاهنامه است که پتنها 

-ي ناجی و شاهکه ویژهرمخاطره آغاز کردپزندگی خود را براساس الگوي زایش ،زال از ابتداي کار،به این ترتیب

بلکه ،قیام وي را در آینده دیده باشد،شاهی ستمگر نبود که در اختران،کردا این وجود کسی که او را تهدید میب. هلوان استپ

،کردخطر بزرگی که در کودکی وي را تهدید می. شرمزده بود-بودنشیرنماپیعنی - ظاهري وي در خودش بود که از ویژگی پ

- مانند شاه،اي که او را نجات داد همآن حامی. شده در جنگل بودندهاننپکه نیروهاي طبیعیِ ،تعقیبِ سربازان شاه نبود

. تجلی یافته بود،بلکه خود طبیعت بود که در قالب سیمرغ،ان نبود که با طبیعت در ارتباط نزدیک باشدپانسانی چو،هلوانانپ

انگیزي که داشت در دي و خرد شگفتهلوانان ایرانی جایی براي خود باز کرد و نیرومنپدر میان زالبه این ترتیب، 

رستم زاده ،یوندپرخ داد و از این - رودابه-میان او و شاهدخت کابل ماجراي عشقی دلکشی ،آنگاه. همه جا نامبردارش کرد

. شد

سنگین بود که مادرش از زادنش چندان درشت و،در مقام نوزاد. موجودي ویژه بود،رستم از همان آغاز تولد

هلوي رودابه را شکافت و رستم را پنتیجه زال که روابط نزدیک خود را با سیمرغ حفظ کرده بود با راهنمایی او در،مانددر

نخستین گزارش از یک عملِ سزارین موفق است که در ،داستان زایش رستم به این روش. بیرون آورد و جاي زخم را دوخت

گردد به روایت مورخان رومی از مییش از این بازپش که از نظر تاریخی به ترین گزارکهن. اندآن مادر و بچه هر دو زنده مانده

اما مادرش در این بین ،و نام خود را به عملِ سزارین دادزایش یولیوس سزار مربوط است که به همین ترتیب به دنیا آمد 

.درگذشت

ید پیل سپ،ساله بودامی که هشتهنگ. رستم با سرعتی بسیار ببالید و بزرگ شد و به دالوري سهمگین تبدیل شد

یل را از پ،گرز سام را برداشت و با آن،یکري از آخور گریخت و مردم را تهدید کرد و رستم که هنوز کودکی بیش نبودپغول 

. اي در آوردپ

:در این هنگام رستم به شکل و شمایل مشهور خویش دست یافته بود

بخواندام یزدانبرو هر زمان نبماندز رستم همی در شگفتی

فراخمیان چون قلم سینه و برشاخبدان بازوي و یال و آن پشت و

ببردل شیر نر دارد و زورستبردو رانش چو ران هیونان

همالندارد کس از پهلوانانیالرویی و این فر وبدین خوب

بشکریمبه می جان اندوه راخوریمبدین شادمانی کنون می
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بیادبپرسی کس این را نداردنژادزال آنگهی گفت تا صدبه

آورندبدین نیکویی چاره چونآورندکه کودك ز پهلو برون

348اندرینکه ایزد ورا ره نمودآفرینبه سیمرغ بادا هزار

هلوي با نام پمتون در،این دژ.ند حمله بردپیش آمد که در جریان آن به دژ کوه سپآنگاه نخستین سفر جنگی رستم 

سین جنگ رستم به پکه صورت دیگري از همان نامِ اسفندیار است و جالب است که نخستین و وا349دات ثبت شده-ندپدژ اس

.شوداش با این نام مربوط میدرگیري

آن گام به میدان یش از رستم نیز دالوران سیستانی زیادي براي فتحپکه اي بزرگ در مکانی دشواریاب بودهقلع،ندپدژ کوه س

در برابر این دژ و هنگام جنگ با اربابان آن کشته شد و سام که خونخواه ،نیاي رستم،گوید که نریمانفردوسی می. نهاده بودند

. هاي آن شکست خورددر برابر دروازهدر بودپ

به انجام دور از انتظار رفندي تانخستین نبرد خود را برستم را براي ستاندن انتقام نیاي خویش گسیل کرد و او،زال

وشش تاجران پدر ،شر جوانی و نابخردي نونهالی یاري بگیرد و مستقیم به دژ حمله بردواو به جاي آنکه از شور. رساند

این روش او با کردارِ . نمک به دژ وارد شد و وقتی به درون قلعه راه یافت هویت خویش را برمال کرد و دژ را تسخیر کرد

با این تفاوت که رستم این ترفند را در نخستین نبرد خویش به کار زد و اسفندیار . هنگام فتح دژ رویین همسان استاسفندیار

.ختگی رسیده بودپي خوانِ خود و هنگامی که به مرحلهسین مرحله از هفتپآن را در وا

س رستم به پ؛سنگین وي را نداشتبدن تنومند و یدا شد که هیچ اسبی یاراي کشیدنپآنگاه این مشکل براي رستم 

نهاد و فشاري بر یشت اسبان مپرستم دست خویش را بر . یک آزمودبهاسبان را یکدشتی که چراگاه اسبان بود اندر شد و

جز یکی که اسبی ویژه بود و رستم او را ،شکستشدند یا کمرشان میي اسبان زیر این فشار خم میهمه. کردایشان وارد می

ي ي او با سوارش شایستهم تبدیل شد و رابطهترخش به اسب و یار و همدم همیشگی رس،از اینجاي کار به بعد. میدرخش نا

راجوترین ترین و به تعبیري دالورترین و ماجزیرك،هوشمندترین،رخش. ژوهشی مستقل قرار گیردپآن است که موضوع 

ي مشهورترین اسب در هر ارتباط با رستم است که به مرتبست و دا- هاي جهانو احتماال اسطوره-اسب در اساطیر ایرانی 

.شودمدارِ ایرانی تبدیل میفرهنگ اسب

این داستان به احتمال زیاد . کوه بودبازآوردنِ کیقباد از البرز،نخستین ماموریتی که رستم و رخش با هم انجام دادند

هاي هلوانی که در اینجا از سرزمینپ- است با این تفاوت که شاهکیخسرو از توران برساخته شدهي بازگشتن از روي افسانه

3481587-1594.
.1823، 12بندهش، 349
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زمین ن سرزمین وحشی نیز در درون ایرانکیقباد است و آ،یعنی؛نخستین شاه کیانی،شودآورده میشی به تختگاه ایران بازوح

بر تخت پرفت و به جاي گرشاسکیقباد به همراه رستم به دربار. یرامونیپترین بخش آن قرار دارد نه سرزمینی و در مرکزي

.شودحضور رسمی و ارتباط رستم با دربار به آغازگاه عصر کیانی مربوط می،به این شکل. نشست

این ابتداي کار افراسیاب بود و . پشنگ و افراسیاب تورانی به ایران تاختند،از تاجگذاري کیقبادکوتاه زمانی بعد 

. رو شد و او را شکست دادر درستم در این نبرد با افراسیاب رو. کردود جایی باز میتازه داشت به عنوان شاه توران براي خ

این شاه سرکش هايترین کردارهاي رستم بر رفع و رجوع ماجراجوییآنگاه دوران زمامداري به کیکاووس رسید و مهم

دران حمله برد و در آنجا اسیر دیو کیکاووس به مازن،نخست. شددادنش از تنگناهایی که دچارش میمتمرکز شد و نجات

ایان به پي دالوري مهمی را در نشانه،خوان بگذرد و به این ترتیباو ناچار شد از هفتدادنرستم براي نجات. ید شدپس

. گذاشتس آن را همچون کالهخودي بر سر میپید بود و از آن پدست آورد که سرِ دیو س

ي ایرانی به جنگ دیوان مازندران رفت یافتههلوانان نجاتپهمراه او و سایر به ،وقتی رستم کیکاووس را نجات داد

کار نمایان رستم در . حکومت مازندران را به وي واگذار کرد،سر دشتبانی به نام اوالد به او کرده بودپاي که اداش یاريپو به 

. از مرگ او مقاومت مازنیان در هم شکستس پهلوانی به نام جویاي بود که پشدن بر چیره،هاي مازندرانجریان جنگ

هلوانان ایرانی که پماجرا از این قرار بود که رستم به همراه شماري از . یش آمدپهلوان پنبرد هفت،س از آنپ

،گرگین،گودرز،توس. هایی رفتند که در قلمرو توران قرار داشتبراي شکار به جنگل،شمارشان از هفت تن هم بیشتر بود

،از سوي دیگر. کردندبرزین و گستهم کسانی بودند که در این نخجیر او را همراهی می،زنگه،گیو،گرازه،بهرام،زواره

اهی بزرگ بسیج پس،از این رو افراسیاب؛اندنی به قلمرو ایشان گام نهادههلوانان ایراپافراسیاب و تورانیان خبردار شدند که 

ي اساطیر یران ویسه نیز حضور داشت و این نخستین ماجراي او در عرصهپ،اهپدر این س. کرد و به مقابله با ایشان گسیل کرد

رویارو شدند و ایشان را در هم شکستند و به ،هزار تن سرباز داشت30اهی تورانی کهپهلوانان ایرانی با سپ. ایرانی بود

. عزیمت وا داشتند

این حادثه ترمیم نشده بود که داستان سیاوش شروع یش آمد و هنوز زخم پماجراي رستم و سهراب ،س از آنپ

.رستم به توران تاخت و افراسیاب را از آنجا راند،که گفتیمچنان،س از مرگ سیاوشپ. شد

یلسم کارهاي نمایان زیادي کرد و بر زواره پهلوانی تورانی به نام پ،خواهی سیاوش استي کیندر این نبردها که نخستین دوره

رستم در این نبردها بر خالف رسم معمول . اما رستم او را شکست داد و به قتلش رساند،سر رستم چیره شدپدر و برا،و فرامز

بود که به دست فرامرز به قتل ،یجابپشاه اس،ها کشته شد ورازادنخستین کسی که در این جنگ. خون بسیار ریخت،خویش

در این نبردها نزدیک بود خود افراسیاب هم نابود . دست رستم کشته شدبه،سر افراسیابپ،که گفتیم سرخهچنانآنگاه . رسید
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به ،هومان،سرعمویشپاما ،اي گذاشت و از او شکست یافت و اسبش کشته شدپچون مغرورانه به میدان نبرد با رستم ،شود

. اش شتافت و او را نجات دادیاري

که یادآوري رنجی هفت سال بر آن سرزمین فرمان راند تا آنا تقاتالن سیاوش را از توران راند و ،در نهایت،رستم

خواهی آغاز شد و کیخسرو هاي دوم کینآنگاه جنگ. قرار کرد و بار دیگر به ایران بازگشتکه بر سیاوش رفته بود او را بی

. بازگشته بود از میان بردارداه ایران را به رهبري توس به سوي توران روانه کرد تا افراسیاب را که بار دیگر به تخت و گاهپس

س از قتل پ. او را به قتل رساند،توس در راه به فرود برخورد و درگیري میانشان بدانجا کشید که با وجود دستور کیخسرو

. بخت از ایرانیان روي برگرداند و شکست و مرگ نصیبشان شد،فرود

،فریبرز،هساالري ایرانیان را به عمویشپو ستوس را برکنار کرد ،کیخسرو که از مرگ فرود خشمگین شده بود

و هفتاد تن از خاندان گودرز را در آنجا به قتل ندرود بر ایرانیان چیره شدتورانی در نبرد کاسهاه پیران و سپبا این وجود . ردپس

ایرانیان شکست ،دياما این بار هم در نبر،هداري منصوب شد و به سوي تورانیان لشکر کشیدپبار دیگر توس به س. ندرساند

،اهیان چینی و کوشانی تقویت شده بودندپتورانیان که در این میان توسط س. یافتند و ناگزیر شدند به کوه هماون عقب بنشینند

. ا بیندازدپایرانیان را از ،کوه را محاصره کردند و در انتظار ماندند تا گرسنگی و ضعف

اه پاما ناامیدانه به س،ي هجومی دالورانهمده بودند و داشتند دربارهآنگاه در زمانی که گودرز و توس به تنگ آ

ایرانیان . رسید و ایرانیان را نجات دادزمین سراهی گران از ایرانپرستم با س،زدندتورانی و به کشتن دادن خویش راي می

ختند و در برابر تورانیان و چینیان و نفسی که رستم به همراه آورده بود در هم آمیگرفته در کوه هماون و ارتش تازهناهپ

. کوشانیان صف آراستند

هلوانی به نام اشکبوس به میدان آمد و دالوري کرد و رجز خواند و چند تن از ایرانیان را به پ،در نخستین نبرد

یاده به پاي پ،خسته بود و رخش را براي استراحت رها کرده بود،رستم که به دلیل تاختن در مسیري طوالنی. خاك انداخت

در این . ترین و زیباترین نبردهاي شاهنامه رخ داداسخ داد و به این ترتیب یکی از رنگینپمیدان رفت و به رجزهاي اشکبوس 

بیان استاد توس به قدري .تر بدان بنگریمکه بد نیست کمی دقیقاستنبرد به قدري سیماي رستم به خوبی ترسیم شده

هلوانی پکه که ایناو را ریشخند کرد ،یاده دیدپرستم را ،وقتی اشکبوس. سازدنیاز میدن هر عبارتی بیزیباست که ما را از افزو

:آنگاه رستم گفت. است که حتی اسبی ندارد

؟وردآسر سرکشان زیر سنگآوردپیاده ندیدي که جنگ

بجنگسوار اندر آیند هر سهپلنگبشهر تو شیر و نهنگ و

کارزارپیاده بیاموزمتسواراي نبردههم اکنون ترا 
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اشکبوسکه تا اسپ بستانم ازطوسن فرستادآپیاده مرا ز

انجمنز دو روي خندان شوندمنکشانی پیاده شود همچو

کارزاربدین روز و این گردشسوارپیاده به از چون تو پانصد

مزیحونبینم همی جز فسوس سلیحکشانی بدو گفت با تو

زمانريآببین تا هم اکنون سرکمانبدو گفت رستم که تیر و

کشیدکمان را بزه کرد و اندردیداسپ گرانمایهه چو نازش ب

برويکه اسپ اندر آمد ز باالاويیکی تیر زد بر برِ اسپ

جفتکه بنشین به پیش گرانمایهبخندید رستم به آواز گفت

کارزارزمانی برآسایی ازدرکنارسرشسزدگر بداري 

سندروستنی لرز لرزان و رخاشکبوسکمان را بزه کرد زود

خیرتهمتن بدو گفت برخیرهتیربه رستم برآنگه ببارید

رادو بازوي و جان بداندیشراهمی رنجه داري تن خویش

نگخدگزین کرد یک چوبه تیرچنگتهمتن به بند کمر برد

عقابنهاده بر او چار پرآبیکی تیر الماس پیکان چو

خدنگبه شست اندر آورد تیربچنگکمان را بمالید رستم

بخاستخروش از خم چرخ چاچیراستبرو راست خم کرد و چپ کرد

خروشز شاخ گوزنان برآمدگوشچو سوفارش آمد به پهناي

اويي پشتگذر کرد بر مهرهاويچو بوسید پیکان سرانگشت

بوسسپهر آن زمان دست او داداشکبوسيبزد بر بر و سینه

زهفلک گفت احسنت و مه گفتدهقضا گفت گیر و قدر گفت

نزادچنان شد که گفتی ز مادربدادکشانی هم اندر زمان جان

نگاهکه دارند پیکار گردانسپاهنظاره بریشان دو رویه

کینبر آن برز و باال و آن زور وچیننگه کرد کاموس و خاقان

دمانسواري فرستاد خاقانزمانچو برگشت رستم هم اندر

کشیدپر از خونهمه تیر تا پرکشیدکزان نامور تیر بیرون
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350پنداشتندسراسر همه نیزهبرداشتندهمه لشکر آن تیر

شاعري که با کشمکش . داستان آرش را نسرود،که چرا استاد توساز اینددریغ مرا دریافته باشننده دلیل کنم خوانفکر می

! توانست بکندها میبا داستان آرش چهرستم با پهلوانی عادي چنین کرده است،

دار رستم را هلوانی کوشانی به نام کاموس کشانی به میدان آمد و دلیري بسیار کرد و نیزهپ-شاهدر همین نبرد بود که 

. ا به میدان نهادپرستم براي گرفتن انتقام خون وي . هلوانی نژاده بود را به خاك افکندپ،که الواي کابلی نام داشت و خود

بدستکمندي ببازو و گرزيمستبیامد بغرید چون پیل

خمي شصتبنیروي این رشتهمدمبدو گفت کاموس چندین

351دلیرچو نخچیر بیند بغردشیرهچنین پاسخ آورد رستم ک

هلوانان دیگري یکایک به میدان آمدند و رستم همه پآنگاه . اما از کشتنش درگذشت،کاموس را نیز با کمندش اسیر کرد،رستم

ایان پیروزي ایرانیانپخاقان چین بود که اسیر شد و به این ترتیب نبرد کوه هماون با ،سین کسپوا. را یا کشت و یا اسیر کرد

. یافت

برد و ي اسبان کیخسرو حمله میدر همین هنگام، خبر رسید که دیوي به نام اکوان در قالب گورخري به گله

دست اما اکوان او را در زمانی که خفته بود به دام انداخت و رستم را سر ،تم براي نبرد با او به راه افتادرس. بلعداسبانش را می

رستم که . اکوان از پهلوان ایرانی پرسید که دوست دارد او را بر زمین بیندازد یا در دریاسپس.بلند کرد و به آسمان برد

اکوان دیو طبق حدس رستم . از او خواست تا به زمینش بیندازدي گفتار وي را عمل خواهد کردونهواژگ،دانست اکوان دیومی

رستم شناکنان خود را نجات داد و اکوان دیو را غافلگیر کرد . فتاو را بر دریا انداخت و به این ترتیب رستم از مرگ نجات یا

.باد زیانکار است،یعنی؛ شده از واي بدگفتیم، اکوان دیو نمودي بازسازيکهانچن. و بر او چیره شد

که به نزد رستم رفت و به او خبر داد که از پهلوانان بزرگ ایرانی بود،فرزند گودرز،در همین گیر و دار، گیو

دزدیده شده، در توران رسوا گشته و به دام - دختر افراسیاب-اي، توسط منیژه ماجراجویی عشقیدر پی،بیژن،پسرش

در این دست بودکیخسرو که جادوگري چیره. بشتابدگیو از رستم درخواست کرد تا براي نجات بیژن. افراسیاب افتاده است

رستم به توران رفت و سنگی . زندانی شده است،دید که بیژن در چاهی ژرفنمابه یاري ایشان آمد و در جام جهانمیان 

.عظیم را که بر سر چاه نهاده بودند کنار زد و بیژن را نجات داد

350 :1282-1310.
351 :1439-1441.
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فرمان ،ادشاهی ستمگر و آدمخوار به نام کافور رفت که در شهري به نام بیداد در سغدپرستم به جنگ پس از آن 

.خوار چیره شد و او را به قتل رساندرستم بر کافور مردم. کردیه میراند و از گوشت مردمان تغذمی

یوست و باعث شد تا پوالدوند به افراسیاب پهلوانی به نام پ،خواهی آغاز شد که در ابتداي آنکیننبردهاي سوم ،س از آنپ

دیگر قدم به ربا،رستم،خوردندهلوان شکستپوقتی توس و گیو و رهام و بیژن از این . تورانیان بر ایرانیان چیره شوند

. والدوند شرمسار و سر به زیر به چین گریختپشت و او را چنان شکست داد که اآوردگاه گذ

رداختند و ایرانیان بر پتن بهایرانی و تورانی در آن به جنگ تنهلوانان بزرگ پرخ روي داد که س نبرد یازدهپس

تن سپهساالر و یازده) یران و گودرزپ(تن بود که یکی دوازده،پهلوانان از هر طرفشمار این ،در واقع. تورانیان چیره شدند

،هلوانانپترین حضور نداشت و بزرگدر این پیکار رستم . اندرخ نیز خواندهو از این رو این نبرد را دوازدهدیگر سردار بودند

هایی توانست بابت نیکیز سوي کیخسرو امان یافته بود و میانیراپهر چند . هساالر بودندپدو سیران بودند که هرپگودرز و 

ایان پدر . اما تن به زینهار نداد و به افراسیاب وفادار ماند و به دست گودرز کشته شد،که به او کرده بود از مرگ نجات یابد

.خون سیاوش بکشدبه انتقام را همین نبردها بود که کیخسرو توانست به افراسیاب و گرسیوز دست یابد و ایشان 

هلوانی بودند که او را در پهشت رستم و زال در میان.س از چیرگی بر افراسیاب به کوهستان اندر شدپکیخسرو 

- و زال بازگشتند و به این ترتیب از سرنوشت غمرستم،وقتی کیخسرو از ایشان خواست تا برگردند. این مسیر همراه بودند

تخت ایران را ووقتی کیخسرو تاج. حریف ماندبی،رستم در عمل،از خروج افراسیاب از میدانس پ. هلوانان رستندپانگیز سایر 

زمین خارج ي سیاست ایرانراي مدتی از دایرهکناره گرفت و رستم نیز ب،زال که با این گزینش مخالف بود،نهادواپبه لهراس

شود و این نشانگر آن است که او یچ اثري از رستم دیده نمیه،در سراسر نبردهاي ایرانیان و خیونان بر سر دین زرتشتی. شد

دادن به س از سامانپیدا شد و او اسفندیار بود که پآنگاه بود که هماوردي نامنتظره برایش . و زال به این آیین نگرویده بودند

. تاختیش میپدر براي رویارویی با مرگ پکار تورانیان به امر 

بسته به درگاه شاه رفتن نتوانست ننگ دست،جنگیدن با اسفندیار کاري درست نیستدانست کهمیرستمهر چند 

زال . خورده سختی زخمی شد و از او شکست بودن حریف بتننر جنگید و بار نخست به دلیل روییس با اسفندیاپ. ذیردپرا ب

رستم را شفا ،کارا ماهیتی شمنی و کهن داردباز دست به دامان سیمرغ شد و او در مراسمی که آش،دیدکه فرزند را زخمی می

این اسفندیار بود ،آنگاه سیمرغ به رستم آموخت که چگونه بر حریف نیرومندش چیره شود و به این ترتیب در نبرد دوم. داد

.افتاداي درپکه با تیري در چشم از 

رورده پدر این مدت او بهمن را . س از کشتن اسفندیار کشته شدپاندك زمانی ،رستم همان طور که خود آگاه بود

سیستان در به پخواهی خون س از مرگ رستم به کینپرفت تا و او مینیرومند و نامدار تبدیل کرده بودهلوانی پبود و او را به 
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سراي اما ماجراي مرگ رستم چنین بود که برادري ناتنی به نام شغاد داشت که از کنیزي در، 352اندازدبتازد و خاندان سام را بر

ي تباهی منجمان و مغان از سرنوشتش آگاهی دادند که او مایه،چند بسیار زیبارو بودهر،چون او زاده شد. زال زاده شده بود

:خاندان زال خواهد شد

ییگویندهي رود ونوازندهییبردهکه در پرده بد زال را

اندکیکه ازماه پیدا نبودیکیکنیزك پسر زاد روزي

نامداريازو شاد شد دودهسوارباال و دیدار سامبه 

سرانز کشمیر و کابل گزیدهکنداورانشناسان وستاره

دستبرفتند با زیج رومی بهپرستیزدانپرست و زز آتش

مهرکه دارد بران کودك خردسپهرگرفتند یکسر شمار

بنگریددینهمی این بدان آن ببدیدان شگفتیگستاره شمر

یادگارکه اي از بلند اخترانسواربگفتند با زال سام

مهرندارد بدین کودك خردسپهرگرفتیم و جستیم راز

رسدبه گاه دلیري و گرديرسدچهره به مردياین خوبچو

دستگاهشکست اندرآرد بدینتباهي سام نیرمکند تخمه

جوشهمه شهر ایران برآید بهپرخروشهمه سیستان زو شود

353بسیازان پس به گیتی نماندکسیشود تلخ ازو روز بر هر

شاه کابل او را به عقد دختر ،رورد و در نهایتپسرانش پیشگویی توجهی نکرد و شغاد را همچون سایر پزال به این 

:آنگاه. خویش درآورد

تانداسز رستم زدندي همیهندوستانبزرگان ایران و

ساوز کابل همی خواستی باژ وگاوچنان بد که هر سال یک چرم

زابلیچنان بد کزو رستمکابلیي مهتردر اندیشه

شغادازان پس که داماد او شدیادنگیرد ز کار درم نیز

زدندهمه کابلستان بهم بربستدندچو هنگام باژ آمد آن

3521368.
35332-44.
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354یادکردآن سخن پیش کس نیزنشغاددژم شد ز کار برادر

اي چید شغاد توطئه. درزنش را برانگیختپي برادر و کینه،وقتی رستم با این وجود باجِ مرسوم را از این شاه ستاند

:و از شاه کابل خواست تا

نخچیرگاهبکن چاه چندي بهراهتو نخچیرگاهی نگه کن به

درازان تیغهايبه بن در نشسازي رستم و رخشبراندازه

اندرونسنان از بر و نیزه زیرآبگونيهمان نیزه و حربه

رنجچو خواهی که آسوده گردي زپنجاگر صد کنی چاه بهتر ز

رازبکن چاه و بر باد مگشايسازبجاي آر صد مرد نیرنگ

355کسهیچمگوي این سخن نیز باسپسسر چاه را سخت کن زان

رنجیده نزد رستم رفت ،وقتی چنین شد. شغاد را دشنام داد و او را راند،آراستند و شاه کابلنمایشی مجلسی سپس

خواهی آمد و وزشپسو رفت و حریفش طبق نقشه به رستم براي تنبیه شاه کابل به آن. درزنش نزد او شکایت کردپو از 

مهمان کرد و خبر داد که نخجیرگاهی سبز و خرم در آن حوالی رستم را ،آنگاه شاه کابل. بخشیده شد،که رسمِ رستم بودچنان

اند و هایی کندهي شغاد در آنجا گودالیش با برنامهپیشاپکه خبر از اینبی،سو تاختي شکار بود به آنرستم که شیفته. هست

خواست می،مشامش خورده بودرخش که بوي خاك تازه به . اندوشاندهپاند و رویش را هایی را در زیر آن جاسازي کردهنیزه

ها تهمتن و اسبش در چاهی افتادند و آماج نیزه،اما رستم به او نهیب زد و به این ترتیب،از رفتن به این نخجیرگاه سر باز زند

.شدند

راهز چنگ زمانه همی جستچاهچو او تنگ شد در میان دو

ارکارزنبد جاي آویزش وچاهساردو پایش فروشد به یک

گریزنبد جاي مردي و راهتیزبن چاه پر حربه و تیغ

بزرگبر و پاي آن پهلوانبدرید پهلوي رخش سترگ

356کشیددلیر از بن چاه بر سربرکشیدبه مردي تن خویش را

کرد و شاه کابل ظاهرسازي آغاز. شغاد و شاه کابل در این میان براي دیدن دستاورد خویش به سر چاه رسیدند

. اما رستم او را خبردار کرد که کیفر این کار را خواهد دید،شیمان نمودپخود را 

35457-62.
35578-83.
356165-169.
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سمانآبکسی زنده برنگذردزمانفراوان نمانی سرآید

ارکه ببرید بیور میانش بهفرنه من بیش دارم ز جمشید

نژادفرخبزرگان و شاهانکیقبادنه از آفریدون وز

357رسیدزره چون زمانشگرويبریده خنجرگلوي سیاوش ب

رستم از برادر خواست تا کمانی با دو تیر برایش بیاورد تا اگر شبانگاه شیران به او هجوم بردند و هنوز جانی در بدن ،سپس

:ي برادر را برآوردسین خواستهپشغاد این وا. با ایشان بجنگدداشت 

کشیدو یک بارش اندربه زه کرد برکشیدشغاد آمد آن چرخ را

شادبه مرگ برادر همی بودنهادبخندید و پیش تهمتن

گرفتبدان خستگی تیرش اندربرگرفتتهمتن به سختی کمان

درختبیامد سپر کرد تن راسختبرادر ز تیرش بترسید

روزگاربروبر گذشته بسیچناردرختی بدید از برابر

راينهان شد پسش مرد ناپاكبجايمیانش تهی بار و برگش

شستچنان خسته از تیر بگشاددستچو رستم چنان دید بفراخت

برفروختبه هنگام رفتن دلشبدوختدرخت و برادر بهم بر

کردتهمتن برو درد کوتاهکردشغاد از پس زخم او آه

ناسشیزدانکه بودم همه سالهسپاسبدو گفت رستم ز یزدان

358شببرین کین ما بر نبگذشتلبازان پس که جانم رسیده به

یکرش به کابلستان رفتند پزال و فرامرز براي بردن . جان داد،هلوان اساطیر ایرانیپترین به این ترتیب بود که بزرگ

شاهان سکا بود که به این ردند که بر رخش سوار بود و این رسم پو او را مومیایی کردند و در گوري در حالی به خاك س

:و زال بر سوگ او گریستکه در زندگی بودندچنان،ي رزمسواره بر اسب و آماده،رفتندترتیب در خاك می

دالور جهاندار کندآوراگوا شیرگیرا یال مهترا

کجات آن بزرگی و فرزانگیکجات آن دلیري و مردانگی

بر و برز و یال گرانکجات آن کجات آن دل و راي روشن روان

357186-189.
358 :199 -209.
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359کجا تیر و کوپال و تیغ بنفشکجات آن بزرگ اژدهافش درفش

فردوسی خود بر . یار متاخرتر استبس،هلوانی است که نسبت به کسانی همچون اسفندیار و آرشپ،رستم. 2

منش کردم آن / سیستانکه رستم یلی بود در ": استاین را به صراحت گفته ،و در ضمناقعیت تاریخی رستم تاکید کردهو

."رستم داستان

،رداختن به شخصیت تاریخی رستمپیش از پاما ،براي ما روشن شده استاز این روست که هویت تاریخی او تا حدودي

. ي تاریخی ظهور وي را شناختنخست باید زمینه

- اما او از جنوب شرقی ایران ،ایران شرقی استهلوانان نامدار اوستاییپي او مانند سایر خاستگاه رستم و اسطوره

قلمرو ایران شرقی جایی بود که مردمش در جریان . برخاسته است-و نه از شمال شرقی که در نزد اوستاییان رواج دارد

هزار تن در جریان 100به طوري که . بسیاري نیز دادندبه سختی در برابر مهاجمان مقاومت کردند و تلفات،ي اسکندرحمله

. بلخ کشتار شدند و نخستین موج مهاجرت ایرانیان شهرنشین به بیرون از این قلمرو در این هنگام آغاز شدسرکوب شورش 

.دید آورد و بعد از چند قرن به تکوین راه ابریشم انجامیدپهایی در ارتباط با خاك اصلی ایران را روندي که مهاجرنشینی

ي سغد و سند مستقر رو شدند که در منطقههش سردارانی روبزمین چیره شدند با شورزمانی که سلوکیان بر ایران

استقالل خود را ،یچی کردند و براي مدتی محدودپاین سرداران یونانی به همراه مردم محلی از فرمان سلوکیان سر. شده بودند

شتیبانی و استقبال پا زمین سرازیر شدند و همه جا ببخشانی به درون ایراننجاتهمچوننگاه قبایل سکا به آ. حفظ کردند

ارتی از دل آن پرن که شاهان پي هاي قبیلهیکی از نخستین آماج. هاي یونانی رویارو شدندنیروهاي مردمی و مقاومت اردوگاه

.ي سغد حل شده بودندیونانی بود که به تدریج در دل فرهنگ غنی منطقه- قلمرو این شاهان هندي،برخاستند

اما ،زبانایرانینژاد و هاي ایرانیاي از قبیلهاتحادیهاینان. سکاها بودند،اکمان محلیترین معارض قدرت این حمهم

سکاها در آغاز دوران . زمین به صورت قبایلی متحرك و غارتگر زیسته بودندها در مرزهاي ایرانکوچگرد بودند که براي قرن

. ه درون این سرزمین راه یافتند و به تدریج یکجانشین شدندریختن مرزهاي استوار ایرانِ هخامنشی بزمان با فروسلوکی و هم

هاي ایران به جریان افتاد و کمک کرد تا مهاجمان باختري از این سرزمین اي در رگها به صورت خون تازهنیروي نظامی آن

. با سکاها بودندیکی از همین قبایل خویشاوند ،نهادند نیز در اصلارتیانی که دودمان اشکانی را بناپ. رانده شوند

-حضور سکاها در قلمرو ایرانِ اشکانی به قدري چشمگیر بود که تاجِ شاه اشکانی را رئیس قبایل سکا بر سرش می

هاي ترین نیروهاي حاکم بر استانمهم،گشتمیر که تبار بیشترشان به سکاها بازگذاشت و هفت خاندان اشرافی و سلحشو

359 :227 -230.
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یش از آن آراخوزیا نامیده پقبایل سکا در همین دوران به سیستان کوچیدند و آنجا را که . ودندساله بانصدپایرانی در این دورانِ 

. ملقب ساختند،با این نام جدید که به معناي سرزمین سکاهاست،شدمی

م شاهی سکا به نام .پ57در سال . آمدند و قندهار را فتح کردندسکاها به حرکت در،م.پ70در حدود سال 

اي از این سکاها به استانی باستانی کوچیدند که شاخه. دید آوردپاین شهر تاجگذاري کرد و دودمان شاهان کوشانی را موآ در 

یمان سکاها پها که از سویی همارتپ. بلوچستان امروزین استوشد و همان سیستانوزیا نامیده میآراخ،در زمان هخامنشیان

ایشان را به عنوان تیولداران این ناحیه به رسمیت شناختند و در ،خو کرده بودندبودند و از سوي دیگر به نظامی خانخانی 

. .شان در این سرزمین رسمیت یافتسروري،مقابل

کردند که بیشترشان به خاندان مشهورِ هلوانانی بر این قلمرو حکومت میپ-شاه،ي نخستین قرن میالديدر نیمه

راتور روم که به ایران پام- کراسوس جنگ ها به دالور که یکی از ایشان در همان سالخاندانی اشرافی و . سورن تعلق داشتند

هلوانی بود به نام پ،یکی از اعضاي خاندان سکا. اهیانش از میان بردپرفت و او را در نبردي تماشایی با تمام س-حمله کرده بود

. گوندفَرنَه

به شکلی ،اندي رخدادهاي دوران اشکانی نوشتهکه دربارههاي رومیانهلوان سکایی در تاریخپ-داستان این شاه

،و در کلاست تشکیل شده ) فره(و فرنه ) اهپس(نامی است که از دو بخشِ گُند ،گندفرنه. خوردگریخته به چشم میوجسته

اما ،ع شاهان اشکانی بودراند و تابمیاو در حوالی زمان تولد مسیح بر سیستان و کوشان فرمان . دهداهیان معنا میپفرهمندي س

بعد از او بر تخت نشست و قلمرو کوشانی آنگاه . متحد شد،سین شاه ایشان بودپبعد به قلمرو کوشانیان تاخت و با گودا که وا

اش به هند و یروزمندانهپهاي حملهشاهی ماجراجو و جنگاور بود و ،گندفرنه. را به بخشی از آراخوزیاي سکا ملحق ساخت

در حدي که نام او در کتاب اعمال توماي حواري نیز آورده شده است و ،بسیاري برایش به ارمغان آوردشهرت ي سنددره

. در قلمرو تحت فرمان او آرامشی براي خویش یافت،س از مرگ او به ایران گریخته بودپاین حواري مهم مسیح که 

گرفت فرمان بلوچستان را در بر میونستان و سیستانمرو وسیعی که افغام زنده بود و بر قل.45گندفرنه تا سال 

او . کردمیم بر ایران حکومت .50- 41هاي توان همزمان با گودرز اشکانی دانست که در سالبه این ترتیب او را می. راندمی

از شاهان هاي برخی ر سکهشود که مشابهش را بدیده میهایش نماد رازآمیزي رد و بر سکهسکه هم ضرب ک،براي خود

. توان بازیافتهم می-مانند ارد دوم و اردوان سوم-اشکانی 

م در جریان هجوم اقوام کوچگرد به این .75ي این شخصیت در حدود سال شواهدي در دست است که خانواده

دگان رستم بازتاب ي بهمن به سیستان و کشتار نوامنطقه قتل عام شده باشند و احتماال این همان است که بعدها در قالب حمله

. یافته است
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کسی جز همین گندفرنه نبوده ،شواهدي بسیار وجود دارد که رستم،اندکه مارکوارت و هرتسفلد نشان دادهچنان

هاي زیادي که به شاهان با توجه به اشاره.هلوانی سکایی استپ،ردیدي وجود ندارد که رستمت،از نظر تبار و خاندان. است

. تردیدي نیست که قلمرو وي سیستان و سغد کهن بوده است،و هندي و تورانی در داستان وي وجود داردکوشانی و چینی 

:گویداستاد توس می،آیدیش میپ- سر رستمپ-هنگامی که سخن از فرامرز 

بودکه با فر و با گرز و باارزبودز پشت سپهبد فرامرز

کنداورانن وجویاهمه رزمگرانابا کوس و پیل و سپاهی

فروزگیتیهمه سرفرازاننیمروزز کشمیر وز کابل و

گذرکه کس را ز رستم نبوديپدردرفشی کجا چون دالور

:گویدو شاه به او می

نیرمیز دستان سامی و ازرستمیتو فرزند بیداردل

تراستز قنوج تا سیستان مرتراستکنون سربسر هندوان مر

،شان و بیواراما برخی از نویسندگان مانند عالی،ها به روشنی به جایگاه جغرافیایی رستم اشاره شده استدر این بیتچندهر

اش بر مهاجمان رومی همچون انتقامی از لشکرکشی اسکندر فهمیده کسی جز سورن نیست که پیروزي،اعتقاد دارند که رستم

. دي قهرمانی ملی برکشیشد و او را به مرتبه

،دید آمدپس از نبرد سورن با کراسوس پاي که هاي حماسیبه احتمال زیاد با روایت،داستان گندفرنه،به گمان من

با -و این نخستین ایرانی بود که چنین کرد- راتور روم غلبه کردپآن سرداري که از خاندان سورن بر ام. آمیختهمدر

. استتردید از خویشاوندان نزدیک وي بودهاما بی،زیستهیش از او میپیکی دو نسل و قطعیتی زیاد گندفرنه نبوده 

هساالرانی پدو سهر،دو به یک خاندان تعلق داشتندکه هرچرا،چندان دور از انتظار نیست،شدن شخصیت این دوآمیخته

نابراین با هم خویشاوند بودهوابسته و ب،ي رئیس این خانداني کوچک خانوادهبایست به حلقهبزرگ بودند و در نتیجه می

. باشند

یکی از . هاي چشمگیر خویش ستوده شدندیروزيپهلوانانی نامدار و جسور بودند و به خاطر پ،دوي این افرادهر

- راتور روم رهبري میپاه عظیم رومیان را که توسط یکی از سه امپس،ایان داد و دیگريپادشاهی مقتدر کوشانی پها به عمر آن

شان در لی است کافی براي آنکه بازتابدلی،یکی بوده استکمابیش این نکته که زمانِ فعالیت این دو نیز . کلی از میان بردشد به 

زمین ي شرقی و غربی ایراندر دو جبهه،گندفرنه و سردار گمنامی که بر کراسوس غلبه کرد. آهنگی یکسان بیابد،ذهن ایرانیان

دوي ایشان هر،در ضمن. استوار ساختند،زمین را در قلمروي دلخواهو مرزهاي ایراندندهایی درخشان به دست آوریروزيپ
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و ملیت ایرانی دلبستگی چند به مفهوم ایران هر؛انبردار و مطیع شاه ایران نبودندکردند و فرمهلوانانی مستقل عمل میپهمچون 

که ادعاي بی آن،دیگري در مرزهاي غربی به نبرد مشغول باشدکه کسی از این خاندان در مرزهاي شرقی و وگرنه این،اندداشته

.نمایدمعقول نمی،تختی در کار باشدوتاج

- ي ارد اندك زمانی بعد با توطئهیروزمند راپشود که آن سورنِ بودنِ این دو از آنجا معلوم میمستقل و خودفرمان

نان با شاهان چند همچهر،رداختپلمرو خویش به ضرب سکه در قجداسرانه به قتل رساندند و گندفرنه نیز - اشکانیشاه 

از نافرمانی و غرور رستم را پشکایت گشتاس. این طرز سلوك با رفتار رستم همانندي بسیاري دارد. مانداشکانی وابسته باقی

.دادو گودرز قرار نمیهلوانان دیگر ایرانی مانند توس پکس او را همرده با هیچ،یش از او کیکاووس نیز داشت و در کلپ

تري مربوط به هاي کهنعضاي خاندان سورن باید در نخستین قرن میالدي با روایتاي هاي قهرمانانهبازتاب کنش

ي مستقرِ ایرانیِ ها خاندان و تبار خویش را به چه ترتیبی در زمینهدر این مورد که خود سورنی. ترکیب شده باشدپساگرش

مانند شاهان طاهري و صفاري - اما بعید نیست که ایشان ،هاي چندانی در دست نیستداده،داده بودندتر از خویش جاي کهن

هلوانان و نامدارانِ روزگاران کهن قلمداد کرده باشند و به این ترتیب در میان ایرانیان پي خود را نواده-و سامانیِ عصر اسالمی

هلوانی بوده پ،پهمانا گرشاس،اگر چنین بوده باشد. ی به دست آورده باشندمشروعیت،شهرنشینی که فرمانبردارشان شده بودند

،ي سیستانیشود و جز در این زمینهدانسته میپکه رستم نیز از تبار گرشاسچرا،اندرا به وي منسوب کردهکه ایشان خود

ا تبیین پاي سکایی و نوحماسهکهنسال و زرتشتی را با پخوردن روایت گرشاسل دیگري وجود ندارد که بتوان جوشمجا

.کرد

. یروز شدپلقبی براي گندفرنه یا آن سورنی بوده باشد که بر رومیان ،بایست در ابتداي کارمیرستمبه این ترتیب،

زمین رواج یافت و به تدریج عناصري از در مدتی کوتاه در ایرانداستان رستم که از این خاستگاه تاریخی شکوفا شده بود

ي بازآوردن کیخسرو کوه را باید از قصهکه داستان آوردن کیقباد از البرزچنان،تر را نیز به خود جذب کردقدیمیاطیرسایر اس

طیر یوند رستم و سیاوش از اساپنبرد رستم و سهراب به همین شکل از بنیانی شاید یونانی و . به دست گیو برگرفته باشد

. ابرانسان اساطیري ترکیب شدندو با سیماي ایناوستایی و کیانی وامیگري

دیدار شدند پهایی که در دوران اشکانی گوسان. ي اساطیر ایرانی گذاشتدر این فرآیند بود که رستم قدم به عرصه

- هاي خویش داشتهبه احتمال زیاد حکایت او را در مرکز روایت،خواندندمیهلوانی را با سازوآواز بر مردم فروپهاي و حماسه

راکنده شده و به نمادي ملی براي هویت ابرانسان ایرانی پزمین بوده که داستان رستم در کل ایرانا این مسافران هنرمند اند و ب

داستان نبرد او را با ،راویان،م.ي آغاز قرن ششم در مکهچندان گسترده بود که ،راکندگیپي این دامنه. تبدیل شده است
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به این نام شناخته -هساالر ایران در نبرد با تازیانپاز جمله س-ساسانی سردارانی نامدار عصر کردند و در اسفندیار حکایت می

. اندشدهمی

شواهدي که در این زمینه . نوردیدارج شد و قلمروهایی دوردست را درداستان رستم از مرزهاي فرهنگ ایرانی خ

سر پدر و پهایی مثل نبرد سلت و ژرمن که به داستان،اسالوهاي اقوام نشانگر آن است که به احتمال زیاد داستان،وجود دارد

شود که در ها به سندي مربوط میي نشت این روایتیک نمونه از دامنه. کنند از خاستگاهی ایرانی برخوردارنداشاره می

. کشف شددر غارهاي هزاربوداي چین شمالیابتداي قرن بیستم 

ند که زبان و نژادي ایرانی داشتند و سفیران اناظر بر راه ابریشم بودهداییِ بوهاي سغدیانِ از قرارگاهاین غارها 

ترین که کهنه استیدا شدپي سغدي نامهمتنی به نام رستمدر این غارها .شدندفرهنگ ایران در قلمرو چین محسوب می

ناه پیري رستم با دیوهایی که در دژي بافتی کهن دارد و به درگ،این داستان. 360دهدروایت نوشتاري از رستم را به دست می

کشد و باقی ها را میکند و هزاران تن از آنشود که رستم بر دیوها غلبه میداستان از جایی شروع می. شوداند مربوط میگرفته

. ناه بگیرندپکند تا به درون دژ بگریزند و در آنجا را وادار می

د و بعد به خواب رخود چیزي خو،را براي چرا در دشتی رها کردرخش،بازگشت"با نیکنامی بزرگی"آنگاه رستم 

جنگید شرمگین شدند و تصمیم گرفتند به تنه میشان از مردي که یکخوردناز شکستدیوهایی که درون دژ بودند. رفتفرو

توصیفی که از این .س بسیج شدند و از دژ بیرون تاختندپ. او هجوم برند و دستگیرش کنند و با شکنجه به قتلش برسانند

دیوهایی سوار بر سوسمار و ،رندهپچون در میان ایشان دیوهایی ،به هیوالهاي ایالمی شباهت دارداستدیوها در متن شده

. شدنددیده می،مار و دیوهایی که سرشان از زیر تنشان آویخته بود

او یاوري مهربان و وفادار و نگهبانی . مبینیهایی را دارد که در شاهنامه میرخش در این متن نیز همان ویژگی

س رستم برخاست و ببر بیان پ. برد و رستم را از خواب بیدار کردیپرخش بود که به هجوم دیوان . هوشیار و هوشمند است

اما نخست با رخش سخن گفت و با او قرار گذاشت تا دیوان را درون جنگلی بکشانند و در ،وشید و به جنگ دیوان رفتپرا 

. آورنداي درپجا همه را از آن

ي متفاوت تابخانهو در دو کاست ي سغدي ناکامل است و خود آن نیز به دو نیمه تقسیم شده نامهمتن رستم

ن رستم با هماتیتوان با اطمینان فرض کرد که شخصمی،استکه باقی ماندههایی از آناما با همین بخش،شودنگهداري می

که روایت این.نجم میالدي در قلمرو سغد و ایران شرقی شهرت داشته استپشود از قرن دیده میجزئیاتی که در شاهنامه

. چند قرنی قدمت داشته است،نشانگر آن است که دست کم در همان زمان،اي دیوار چین رسیده بودهپمزبور در این تاریخ تا 

3601386.
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ي نزدیکش با رابطه،ي عناصر ریختیِ آشنایش را داردهمه،شودتصویري که از رستم در این متن دیده می،عالوه بر این

کرده و خود رخش را رها می،س از نبردپاین عادت که ،اشرخوريپ،اش بر هزاران دشمنچیرگی،تنه جنگیدنشیک،رخش

هلوانی نامدار با پ،رستم،همه نشانگر این هستند که در این تاریخ،که گرزي گران و ببر بیان داشته استو اینرفتهبه خواب می

هلوانان تعلق داشته باشد و این پي ابرآید که به ردهنمیمتن برچند از این هر. یافته بوده استرداخته و تکاملپسیمایی 

.هلوانان به آن باز خواهم گشتپس از تعریف ابرپموضوعی است که به زودي 

نزدیکی زمان مسیح در قلمرو ایران شرقی و به آشکار است که رستم شخصیتی سکا بوده که در،س تا اینجاي کارپ

اي هاي اشکانی به اسطورهاي از حماسهاش به تدریج در زمینهقدرت و شهرت داشته و زندگینامه،ویژه در سیستان و سغد

از ،داندي این سیماي اساطیري میکه فردوسی خود را آفرینندهاین. زگار فردوسی دوام آورده استهلوانی تبدیل شده و تا روپ

.موضوع اصلی این نوشتار است،شود و آنافزوده میگوهري مهم و ارجمند به رستم ،این رو درست است که به دست او

اوو مرور کردارهاي بزرگ ي ويتنها با مراجعه به زندگینامه،هلوانانپبرخالف سایر ،ي رستمشناسایی انگاره. 3

براي . سازدهلوانان متمایز میپهلوانان را از پاست و این همان جوهري است که ابرتر از ماجراهایشفربه،رستم. ممکن نیست

.ها را مرور کنیمبد نیست برخی از این ویژگی،شدن با خصوصیات این شخصیت اساطیريآشناتر

) تناورند و تنوم(و تَخمه ) رستن و بالیدن(رتس / این نام از دو بخشِ رس. تردید یک لقب استبی،نامِ رستم

ي اول این اسم هنوز در هاي فعلیِ ناشی از نیمهبن. دهدمعنا می"بالیدهتنومند و خوب"همرفته تشکیل شده است و روي

،این عنصر. و تهمورث وجود داردپهایی مانند تهمینه و تهماسهمان است که در نام،فارسی رواج دارد و بخش دوم این نام

نیز -یلتنپ-بِ دیگر او ه نام دیگر رستم است و دقیقا به همین معناست و به این ترتیب با لقکشد در نام تهمتن نیز دیده می

.باشدمترادف می

در بندهش چنین . فرزند زال بوده و به خاندان سام تعلق داشته است،تمام متون در این مورد توافق دارند که رستم

،این متن. آمیختندپسر و دختر بودند و با یکدیگر درها یک دوقلوي یک از آنجفت فرزند داشت که هر6،خوانیم که ساممی

دمنگ، خسرو، مرگندگ، اَپرَنگ، سپرَنگ و : شناسد که نامشان عبارت بود ازجفت را تنها با نام قلوي پسر می6ک این یهر

تخم که همان زواره و رستم در شاهنامه هاي اوزوارگ و روتسشدند، دو پسر آوردند به نامجفتی که دستان خوانده می. دستان

. هستند

،قامت و نیرومند با بدنی عضالنی و درشت که با وجود سنگینی و عظمتدي است بلندها مررستم در تمام روایت

هاي را نیز به خوبیِ سالح- رتابیپگرزِ -ال پهاي محتاج ظرافت مانند کمان و کودست هم هست و سالحچابک و چیره
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خوانی دست هم هست و در آوازهوازي چیرهبینیم که تنبورنخوان میهمچنین در هفت. گیرده به کار مید گرز و نیزسنگین مانن

. اي مانند آخیلس و هراکلس یکسان گرفتنتراشیدهنخراشیده و هاي کلفتنیز دستی دارد و از این رو او را نباید با گردن

ببري ،وستپبه جاي زره . آویخته استمعموال به زین اسب میکه آن را گرزي دیوسر بوده،سالح مخصوص او

شده و شاخدارِ سر وست دباغیپ،به جاي کالهخود،به همین ترتیب. نامیده استکرده و آن را ببر بیان میبزرگ را بر تن می

ریش خود را چاك داد و از ،که سهراب را کشتس از آنپریشی بلند و مویی انبوه داشته و . نهاده استید را بر سر میپدیو س

،ار سکا داشتندشاهان اشکانی که تبي برخی از چنین ریشی را بر چهرهکه آنجالب . اش مشهور شدآن هنگام ریش دوشاخه

. هایشان نقش شده استتوان دید که بر سکهمی

. یکر بود و رنگی بنفش داشتپاژدها،ي رستمدرفش ویژه

رهاتی ز بند آمدستیتو گفاژدهاسرش هفت همچون سر

ستاسرشیر زرین،بران نیزه برپیکرستدرفشی بدید اژدها

مایل رنگ آن به احتمال زیاد از رنگ درفش و لباس کوروش بزرگ وامگیري شده است که رنگ ارغوانی و بنفش 

،ي ایرانترِ همسایهم و مللِ جواناین همان رنگی است که در نزد اقوا. را به عنوان نماد دربار هخامنشی برگزیدبه سرخ

راتوران روم به پکه امچنان،ذیرفته شدپادشاهی به دست آورد و در همه جا همچون نماد شاهنشاهی پاي همچون مفهوم تداعی

ن ادشاهی االهی بر زمیپي انداختند و بعدها هم که کلیساي کاتولیک به عنوان نمایندهشنلی ارغوانی بر دوش می،همین دلیل

.آوردها را به همین رنگ درلباس کاردینال،رسمیت یافت

زمانی که . نیز شهرت داردخوردخوراکی بسیار را می،که در هر وعدهغذابودنش و اینچنین به دلیل خوشرستم هم

زد و میکرد و به سیخیش از هر استراحتش گوري و گوزنی را شکار میپ،گذراندخوان را از سر میرستم در مازندران هفت

. خورددید که گوري را به سیخ کشیده و می،یام اسفندیار به نزدش رفتپوقتی هم که بهمن براي رساندن . خوردمی

. آوردمیهلوانانی مانند ضحاك را به یادپهلوانانی مانند جمشید و ضدپ- گناه گوشتخواريِ شاه،دریغ رستمگوشتخواريِ بی

به خوبی در ،استاي زرتشتیبا بهمن که شاهزاده- زرتشتی و کافر راهلوانی غیرپیعنی -ي غذاخوردن رستم تفاوت میان شیوه

:توان دیدها میاین بیت

گرمیکی گور بریان بیاوردنرمبگسترد بر سفره بر نان

یادها برو کردگذشته سخننهادچو دستارخوان پیش بهمن

نخواندان کسان راوزان نامدارنشاندبرادرش را نیز با خود
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361خوردنیشکه هر بار گوري بديخویشدگر گور بنهاد در پیش

:درانه او را شماتت کردپ،خوردوقتی رستم دید که بهمن جز اندکی غذا نمی

یکین او دهآنبد خوردنش زاندکیهمی خورد بهمن ز گور

پیشگاهز بهر خورش دارد اینشاهبخندید رستم بدو گفت

خوانهفتچرا رفتی اندر دمخوانخورش چون بدینگونه داري به

شهریارچو خوردن چنین داري ايکارزارچگونه زدي نیزه در

مبادخوارهگوي و بسیارسخنبدو گفت بهمن که خسرونژاد

خویشنهیم آن زمان جانبه کف بربیشخورش کم بود کوشش و جنگ

نهفتکه مردي نشاید ز مردانگفتبخندید رستم به آواز

کردوزو یاد مردان آزادهکردیکی جام زرین پر از باده

تو یادکه برگیر ازان کس که خواهینهاددگر جام بر دست بهمن

درکشیدزواره نخستین دمینبیدبترسید بهمن ز جام

رمیگسابه تو شاد بادا می وشهریاريبدو گفت کاي بچه

درنگدل آزار کرده بدان میچنگازو بستد آن جام بهمن به

362کفتازان خوردن و یال و بازوي وشگفتهمی ماند از رستم اندر

،او در سراسر شاهنامه. خویی ویژه نیز برخوردار بودواز خلق،رجبروت و باشکوهپگذشته از این ظاهرِ ،رستم. 4

گیرد و آزادگی و استقالل خویش را ها خود براي خود تصمیم میدر تمام موقعیت،یعنی؛نماد خودمداريِ اخالقی است

. ایبند استپدارد و در عین حال به طیفی وسیع از اصول اخالقی نیز محترم می

ی است که بارها در هلوانپرستم . توان یافتاستقالل و آزادگی رستم را بیش از هر جا در ارتباطش با شاهان می

گزیند و اورنگ را به برمیي فره ایزدي راباره دارندهاما هر،گیردتخت قرار میوکردن و برخورداري از تاجت حکومتموقعی

با این وجود همواره نسبت . بخش را ایفا کردو تا حدودي کیخسرو نقش تاجکیکاووس،رستم در برابر کیقباد. گذاردمیاو وا

. غصب جایگاه وي نیفتادوفادار بود و هرگز در فکر ،به شاه

361 :351-354.
362 :356-368.
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که چنان،نه شخصی خاصبیشتر وفاداري به نقشی اجتماعی و موقعیتی ملی است،وفاداري او به شاه،با این وجود

،عنی؛ یهلوانش بودپجهان،اي که رستمهلوان اصلیپ-شاه. انِ ایرانی درگیر کشمکش استدرش با شاهپاتفاقا همواره به همراه 

زال با کیخسرو که جانشینی از تباري متفاوت را براي خود ،ارها با او وارد دعوا شد و به همین ترتیببارها و ب،کیکاووس

. برخورد داشت،برگزیده بود

وقتی کیکاووسِ هراسان . توان بازجستمیسهرابمنش رستم در برابر شاهان را به خوبی در جریان نبرد رستم و 

سوي ایران یام بهپتاکید کرد که رستم باید به محض دریافت ،فرستاد،رستم،شدرزنپگیو را به نزد ،یشروي سهرابپاز 

:کهروز گیو را در مجلس بزم نگه داشت تا آنخطر سهراب را به چیزي نگرفت و تا سه ،اما رستم،بشتابد

نیوچنین گفت با گرد ساالرگیوبه روز چهارم برآراست

نیستاین داستان بر دلش خوارهمنیستکه کاووس تند است و هشیار

خوابشده دور ازو خورد و آرام وپرشتابغمی بود ازین کار و دل

آوریمز می باز پیگار و جنگآوریمبه زابلستان گر درنگ

رایی درآید بکینز ناپاكخشمگینشود شاه ایران به ما

363زمیندرکه با ما نشورد کس انازینبدو گفت رستم که مندیش

. شاه که براي چهار روز در انتظارمان مانده بود را خشمگین یافتند،اما وقتی رستم و گیو به دربار ایران رفتند

بازبرآشفت و پاسخ نداد ایچنمازچو رفتند و بردند پیشش

بشستپس آنگاه شرم از دو دیدهنخستزد به گیو ازیکی بانگ بر

منکند پست و پیچد ز پیمانمنفرمانبهکه رستم که باشد 

سخنوزو نیز با من مگردانبردارکنبگیر و ببر زنده

دست؟گونهنآرستم بره که بردي ببخستز گفتار او گیو را دل

انجمنماند خیره همهفروپیلتنبرآشفت با گیو و با

داره برکن بهدو را زندکه رو هرشهریاروس راتبفرمود پس 

نیبرافروخت برسان آتش زکیخود از جاي برخاست کاووس

شگفتجویانبدو مانده پرخاشگرفتوس و دست تهمتنتبشد 

363 :364-369.
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بردمگر کاندر آن تیزي افسونبردکه از پیش کاووس بیرون

کنارکه چندین مدار آتش اندرشهریارتهمتن برآشفت با

اندرخورستترا شهریاري نهبدترستیکدگرهمه کارت از 

کنپرآشوب و بدخواه را خوارکنتو سهراب را زنده بر دار

کوستو گفتی ز پیل ژیان یافتوستبزد تند یک دست بر دست

گذربرو کرد رستم به تنديسرز باال نگون اندرآمد به

بخشتاجاوژن وگفت شیرمنم رخشآمد بهبه در شد به خشم اندر

کیستوستچرا دست یازد به من کیستکاووسچو خشم آورم شاه

ستمننگین گرز و مغفر کالهستمنزمین بنده و رخش گاه

کنمافشانبه آوردگه بر سرکنمشب تیره از تیغ رخشان

اندمندو بازو و دل شهریاراندمنسر نیزه و تیغ یار

امآفرینندهيیکی بندهامبندهه آزاردم او نه منچ

خردبیاید نماند بزرگ و نهگردبه ایران ار ایدون که سهراب

کنیدخرد را بدین کار پیچانکنیدي جانشما هر کسی چاره

364مراسکشما را زمین پر کرمرابه ایران نبینید ازین پس

هلوانان دربار کیکاووس پي او نزد اما باید از انگاره،نیازي به توضیح ندارد،بندها به زیبایی آمدهي رستم که در این خودانگاره

:شنید

رمهکه رستم شبان بود و ایشانهمهغمی شد دل نامداران

شاه را ،گودرز.ي آشتی را فراهم سازدگودرز را که خردمندترینشان بود به نزد کیکاووس فرستادند تا زمینه،هلوانانپ،پس

این . دیوان مازندران و شاه هاماوران یادآوري کردهاي رستم را در رهاندن او از چنگو خدمتبابت تندخویی سرزنش

وقتی گودرز نزد رستم رفت و عذرخواهی ضمنی شاه را به او . ها کاووس را کارگر افتاد و از سخن خویش پشیمان شدسخن

:نمایداي از ارتباطش با شاهان میید که همچون صورتبندي فشردهبار دیگر سخنانی از او شن،رساند

نیازبیکیکه هستم ز کاووسبازتهمتن چنین پاسخ آورد

364 :373-396.
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مرگقبا جوشن و دل نهاده بهترگمرا تخت زین باشد و تاج

خاكچه کاووس پیشم چه یک مشتباكچرا دارم از خشم کاووس

365کسجز از پاك یزدان نترسم زبسسرم گشت سیر و دلم کرد

هر. یشقدم شدپخواستن وزشپکیکاووس که در کل مردي نیکونهاد بود در ،وقتی بار دیگر کیکاووس و رستم روبرو شدند

کنم که این بار باید از دید رستم ورا مرور میلحن دو طرف هنگام آشتی اما بار دیگر ،امها را پیش از این آوردهچند این بیت

:کیکاووس نخست آغاز کرد و گفت. ي او نگریسته شودي انگارهاز زاویه

چنان زیست باید که یزدان بکشتکه تندي مرا گوهرست و سرشت

نودلم گشت باریک چون ماهنووزین ناسگالیده بدخواه

آراستمچو دیر آمدي تنديخواستمجستن ترابدین چاره

دهنپشیمان شدم خاکم اندرپیلتنی تو ايچو آزرده گشت

تراستهمه کهترانیم و فرمانتراستبدو گفت رستم که گیهان

366تهیروانت ز دانش مبادادهیکنون آمدم تا چه فرمان

وسط اسفندیار تایید گوید و تسرش میپي او به توان در سخنی که کتایون دربارهی را نیز میپي رستم نزد خاندان گشتاسانگاره

:بازجست،شودمی

نیلاندر زمین جويز خون راندپیلسواري که باشد به نیروي

شیدز شمشیر او گم کند راهبدرد جگرگاه دیو سپید

درشتنیارست گفتن کس او رابکشتهمان ماه هاماوران را

کارزارنبودست جنگی گهسوارهمانا چو سهراب دیگر

درنگبیبه آوردگه کشته شدجنگچنگ پدر در به هنگامبه 

367آبز خون کرد گیتی چو دریايافراسیاببه کین سیاوش ز

هنگامی که بهمن . شوداین مناعت طبع رستم و استقاللش از دربار در برخوردش با اسفندیار نیز به خوبی دیده می

اما در ضمن به نرمی به او هشدار ،فرمانبردارانه و دادخواهانه براي اسفندیار فرستادیامی پ،خبردارش کردپاز فرمان گشتاس

:هم داد

365 :426-429.
366 :443-448.
367 :156-161.
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ستیزام درکه من خود یکی مایهمریزتو بر راه من بر ستیزه

مننه بگرفت پیل ژیان جايمنندیدست کس بند بر پاي

استنارومگرد از پی آنک آنسزاستتو آن کن که از پادشاهان

368مبینجهان را به چشم جوانیکینبه مردي ز دل دور کن خشم و

به عنوان مثال، در . توان بازیافتنیز در جاهاي گوناگون شاهنامه میبزرگی رستم را حتی در مقایسه با پدرش زال 

ین دیدار حدس زدند که آن هنگام که بهمن از سوي پدر به پیامبري نزد دودمان نریمان رفت، هم رستم و هم زال در نخست

مش کرنش کرد و احترازال با دیدن او پیاده به نزدش شد و او را. باید شاهزاده باشد و از خاندان گشتاسپ برخاسته باشد

که بهمن در ت، او را بسیار تکریم کرد، چندانو وقتی اندکی بعد نام و نشانش را دانسگذاشت و به استراحت دعوتش کرد

. ي پیري چون او ندانستو در بار دوم این همه ستایش و کرنش را شایستهدهقانی پیر اشتباه گرفتاو را بانوبت اول 

نمازفرود آمد از باره بردشسرفرازچو بشنید گفتار آن

شنودبپرسیدش و گفت بهمنببودبخندید بهمن پیاده

369نیستچنین تیز رفتن ترا رويبایستبسی خواهشش کرد کایدر

اما در ابتداي کار وقتی ،همان روند را طی کردها را زد ودر مقابل، رستم وقتی با بهمن روبرو شد، همان حدس

وقتی و تنهاست باید نام و تبار خود را بگویدبهمن از رستم خواست تا با هم مالقات کنند، رستم به درشتی گفت که نخ

. در آغوش گرفت و مهربانانه خوشامدش گفتکار دارد، او رادریافت با پسر اسفندیار سرو

کمبد بیش وهبه نخچیرگه هرکهمه بپذیره شدش با زواره

فزودهابپرسیدش و نیکويدودپیاده شد از باره بهمن چو

خویشنگویی نیابی ز من کامخویشبدو گفت رستم که تا نام

دارنامسر راستان بهمناسفندیاربدو گفت من پور

370گرفتآمدن پوزش اندرز دیرگرفتورا پهلوان زود در بر

که در سراسر چنان،ي و جوانمردي نیز همراه کرده استاین خودمحوري و مناعت طبع را با بزرگوار،رستم

س از به پن هلوانی مانند گرگیپدر شرایطی که . بدخواه دیگران نیست و به چیزي طمع ندارد،شکندیمان نمیپشاهنامه هرگز 

اکیزه پرستم همچنان ،شکندیا اسفندیار با کشتن راهنماي تورانی خود عهد خویش را می،گویددروغ می،دام افتادن بیژن

368 :405-408.
369 :308-310.
370 :339-343.
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تخت مازندران را به او داد وبه عهد خویش وفا کرد و تاج،خوان را به او نشان دادراه گذر از هفت،وقتی اوالد مازنی. ماندمی

نهان پمثال هویت خویش را از سهراب ؛کردردي که شرایطی جنگی اقتضا میمگر در موا،دروغ نگفتو در هیچ موردي

کردار رستم دقیقا همان چیزي است که در ،در کل. خویشتن را همچون تاجر نمک بازنمود،ندپداشت و به هنگام فتح دژ اس

. اري بود و جوانمرديسنت عی،یش از آنپس از اسالم به فتوت شهرت یافته است و پتاریخ 

در او به سادگی . مدارانه استاي تاریخارا چیزي بیش از اسطورهآشک،رستم با این ظاهر رنگین و باطنِ ژرف. 5

و گوهري چنین هایی متفاوت بر هم رسوب کردهتوان انباشتی از عناصر معنایی گوناگون را تشخیص داد که در دورانمی

. انددید آوردهپشگفت را 

اند تا رستم را با یکی از خدایان کوشیده،انداي داشتهشناسی مقایسهبسیاري که گرایشی به اسطوره،در میان نویسندگان جدید

. ایرانی باستان بدانندي یکی از ایزدان زورمند هندوو او را شکل احیاشدهکهن آریایی همانند سازند

خداي . ایندره است،ز همه بیشتر با شخصیت رستم شباهت داردکسی که ا،ایرانیودر میان خدایان باستانی هند

زمین در ایران،هاترینِ ایزدان است و با این وجود به خاطر تعلقش به دودمان دوهیکري که در ودا محبوبپجنگاور و غول

د وارد کرد و به این لید در آیین خوپزرتشت او را با همین نام به عنوان دیوي . شده استهمچون دیوي مهیب تصویر می

.ترتیب جایگاهی نزدیک به ضحاك و خشم و اکومن را به او اختصاص داد

رشمار و همچنین پاش بر دشمنانی هاي بسیارش و غلبهماجراجویی،گرزِ مشهورش،ایندره به خاطر اندام درشتش

. خشن و خونریز استدره ایزدي بسیاراین،با این وجود. اش به شراب به رستم شباهت داردبودنش و عالقهرخورپبه خاطر 

در . گناهان را به قتل برسانداست مست کند و بینشود و به سادگی ممکهاي اخالقی خاصی در او دیده نمیارزش

با ،شباهتی به رستم ندارد،جز بعد ظاهري و ریختی،شود و در کلسلوك شخصیِ رستم دیده نمیوهایش اثري از سیرروایت

.هلوانی باستانی مانند ایندره بوده باشدپ- اي از ایزدبازمانده،ذیرفت که برخی از عناصر ظاهري رستمپتوان این وجود می

زمانی معنادارتر ،یوند وایو با رستمپ. 371وایو است،ویکاندر به شباهتش با رستم باور دارداستیگ ایزد دیگري که 

یوندي پدر ،آیدیر به دنیا میپ،همچون زروان،زال. بسیار محتمل است،یاین دوم. یکی بگیریم،شود که زال را نیز با زروانمی

در سراسر . رساندیکی نیک و دیگري بد دارد که یکی دیگري را به قتل می،نزدیک با نماد رمزيِ سیمرغ قرار دارد و دو فرزند

ظاهري همچون ،شدن رستماو در زمان زاده.که نامیرا باشدنماید اي به مرگ زال وجود ندارد و چنین میشاهنامه هیچ اشاره

هلوانان پمانند ،کشدگذرد و بهمن به سیستان لشکر میمیس از هفتصد سال رستم درپسالخوردگان دارد و با این وجود وقتی 

اما به ،آن است که به دست بهمن اسیر شد،آخرین خبري که از او در دست داریم. شتابدنیرومند و جوان به مقابله با او می

371Stig Wikander, 1950.
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زدن به او نفرینی را به بار خواهد دانست و معتقد بود آسیبمقدس میکه برادر اسفندیار او راچرا،شوتن آزاد شدپدرخواست 

. آورد

با ،چند در زمانکنار حضور دارد و هروهمواره در گوشه. فعال استعنصري به نسبت غیر،زال در شاهنامه

توان او را می،به این دلیل و دالیل ریختی و جزئی بیشتر. کنددرت در مکان حرکت میاما به ن،اقتداري زیاد جاري است

.ي اساطیر حماسی ایرانی دانستهنهپي زروان در یافتهتجلی تشخص

مستقل و سرکش است و ،او همواره در مکان در حال حرکت است. یابدبه راستی با وایو شباهتی می،رستم در این چارچوب

شود با وایوي ودایی که او هم عنصر اخالقی نیرومندي در او وجود دارد که باعث می،با این وجود. بردفرمان نمیاز هیچکس 

براي غلبه بر ،زرتشت که عنصر باد را همچون ایزدي ضروري در آیین خویش نیاز داشت. تفاوت داشته باشد،دیو است

شد و که آن اولی درنگ خداي نیز نامیده می،واي نیک و واي بد،داردچنین فرض کرد که دو باد وجود ،بودنِ وایومشکلِ دیو

. یوندي نزدیک داشتپاتفاقا با زروان نیز 

،اگر چنین حدسی درست باشد. همسان دانست-یعنی باد نیک-توان با واي وِه را به خوبی میرستم،در این زمینه

چون اکوان دیو که به سرعتی چشمگیر از جایی ،دهدبد را نشان میباد نیک و بادنبرد رستم و اکوان دیو به روشنی کشمکش 

ناگفته . کامال به واي بد شباهت دارد،یافت و رستم را به آسمان بلند کرددر قالب گورخر تجسد می،رفتبه جاي دیگر می

، اهریمن و اهورامزدا تبدیل شدجنگمینو را نیز که بعدتر به ي سپندمینو و انگرهنماند که تصویر زرتشتی از نبرد جاودانه

. خوب و باد بد تعبیر کرداي از کشمکش باداش همچون بازماندهتوان در شکل اولیه و گاهانیمی

مهر نیز مانند . میتراست،ایزد دیگري که به ویژه از نظر محتوا با رستم شباهت دارد و توجهی کمتر به او شده است

یکی ،ارسیپحافظ ایران و ایرانیان است و ،او نیز مانند رستم. بردشکنان را از میان مییمانپیمان است و پحافظ عهدو،رستم

اي ویژه و اسبانی خاص تعلق خاطر دارد و به وجره مهر نیز مثل رستم به گردونه. از مراتب واالي سلسله مراتب کهانت اوست

نبرد رستم و اسفندیار با توصیف ي ه از این، صحنهگذشت. ي لغوي هم همان گرز استمسلح است که حتی از نظر ریشه

کمانی در دست تازد، در آنجا هم مهر در حالی که با اسبان تیزتک خود پیش می. ها از مهرِ پیروزمند شباهت عجیبی داردیشت

و بنابراین استردهاي بوده از نور آفتاب که همه جا را روشن کاستعاره،و این تیرباردرد و بر چشم دشمنانش مرگ میدا

. کشدحقیقت و رسوایی را براي عهدشکنان پیش می

غلتیدن به چاهی کشته شد و این سرنوشتی است که رستم نیز مانند مهر با فروچون . پایان کار این دو نیز شباهتی با هم دارد

این مضمون مرگ در چاه و . شودنهان میپها در آن هنگام که در چاه باختر از چشم،گذراندمیترا هر شامگاه از سر می

شدن اال از همان ماجراي مهر و ناپدیدشود، احتمها تکرار میوان در داستاناافتادن پهلوان در زیر زمین که چنین فرفرو
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،ضحاك. هاي فراوان دیگري از این نوع مرگ وجود دارددر اساطیر ایرانی نمونه. اش در زیرزمین ریشه گرفته استشبانه

گوید که او و هفت کردن داستان پیروز ساسانی میهنگام بازگوو فردوسی نیزا فروانداختنش در چاهی کشتپدرش را ب

هاي عرفانی مانند ماجراي حتی ساختار برخی از داستان؛ام نبرد با تورانیان در چاهی فروافتادند و کشته شدندپسرش هنگ

.  گرفته از این قالب کهن دانستتوان واممثنوي معنوي را نیز میخرگوش و شیر و چاه در

آشکارا ،رستم. ي دیرین ایرانی استرستانهپهاي مهري سنتادامه،آیین فتوت و جوانمردي ایرانی،دانیمکه میچنان

توان با دقت زیادي اخالق می،ایبند استپها هایی که بدانهاي جوانمردي و عیاري است و با مرور ارزشتجلی کامل ارزش

ش نندرست شمرد و از سوي دیگر با خود مهر هماپاز سویی رستم را باید مهر،در این چارچوب. تانه را بازسازي کردرسپمهر

از . رستی در زمان ظهور زرتشت دینِ مهم رقیب وي بود و در نهایت هم با نیرومندي بسیار در آیینش ادغام شدپمهر. دانست

.  درگیري این دو آیین تعبیر کردتوان بهاین رو کشمکش اسفندیار و رستم را می

اگر بخواهم دید . در میان نویسندگان امروزین هوادارانی جداگانه دارد،ایندره و مهر،گرفتنِ رستم با وایوهمسان

ي سکا بوده که به تدریج تلنباري خود را در این میان تصریح کنم باید بگویم که به نظرم خاستگاه تاریخی رستم همان گندفرنه

به گمانم آن است که ،هاوجه مشترك تمام این ارزش. ها و آراي اخالقی و اساطیري را بر خود گرد آورده استز ارزشا

از این رو . ي رسمیت و مشروعیت دینی و سیاسی استسرکش و خارج از دایره،هلوانی ناهنجارپابر،رستم. کافرانه هستند

،هاي آشکارا سودمند و ستودنیاي از ارزشاست که همواره همچون منظومهچنین شده و بدان دلیل به این شکل باقی مانده

. کرده استنشده در دل نظام مشروع مستقر عمل میاما هضم

رستانه و بعد پتر از همه مهرمهم-ییشازرتشتپمانده از ادیان هاي باقیاین ارزش،یش از اسالمپاز این رو در دوران 

مانند -هاي زرتشتی این تصویر تا حدودي به ارزش،س از اسالمپه در او تجلی یافت و بود ک- سیماي ایندره و وایو

توان با یکی رستم را نمی،بر این منوال. ي میترایی تکمیل شدآمیخته شد و با عناصرِ مغانه-رستی تندروانهپراستگویی و یکتا

- شدهآن میدر هر عصر جذبِ ،هاي کافرانهاص از ارزشاي خاو گرانیگاهی است که رده. از خدایان کهن آریایی همانند کرد

.اي چنین ژرف به دست آورده استو از این روست که جذابیتی چنین شگرف و معماگونگیاند

:توان به این ترتیب خالصه کردداستان زندگی رستم را می. 6

.به دنیا آمد،نجام شده بودیوند زال و رودابه و با عمل سزارینی موفق که به یاري سیمرغ اپرستم از 

.آوردي دراپید را از پیل سپ،سالگی با گرز سامرستم در هشت

.ند را گشودپدژ اس،وشش تاجران نمکپرستم در 
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.برگزید،رخش را که نرینه اسبی نیرومند بود،رستم

.کوه رفترستم براي آوردن کیقباد به البرز

.زمین را دفع کردنشنگ و افراسیاب به ایراپيحمله،رستم

.خوان گذر کرد و کیکاووس را نجات دادرستم از هفت

.جویاي مازنی را کشت و حکومت این قلمرو را به اوالد دشتبان داد،رستم

.یران و افراسیاب را شکست دادپ،هلوانپرستم در نبرد هفت

.آمیختخش به سمنگان رفت و با تهمینه درکردن ررستم بعد از گم

.سهراب نوباوه را در نبرد کشت،رستم

.روردپسیاوش را ،رستم

- سرخواندهپسودابه به انتقام ،یش از آنپعهده گرفت و خواهی سیاوش را برکینهايرهبري نخستین جنگ،رستم

.اش کشت

.هفت سال بر توران حکومت کرد،رستم

هلوانان دیگر تورانی پاد و بر اشکبوس و کاموس و نجات د،ایرانیان را که در کوه هماون محاصره شده بودند،رستم

. و کشانی و چینی غلبه کرد

.آوردو را از پاي دراکوان دی،رستم

.بیژن را از چاه نجات داد،رستم

.خوار را به قتل رساندکافور مردم،رستم

.والدوند چیره شدپخواهی بر رستم در نبرد سوم کین

.روردپسرش بهمن را پکشت و اسفندیار را شکست داد و،رستم

.رستم به دست برادرش شغاد کشته شد

:توان به این ترتیب خالصه کردهاي اساطیري میروابط رستم را با سایر شخصیت
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هلوانانپابرهايویژگی: گفتار سوم

سازد و در سطحی برتر و واالتر میهلوانان متمایز پدر رستم و اسفندیار عناصري وجود دارد که آنان را از سایر . 1

تر به ساختارشان بیندازیم و نقاط اشتراك و براي دستیابی به ماهیت این واالیش باید نخست نگاهی دقیق. دهدقرارشان می

. تمایزشان را دریابیم

:دو نظام شخصیتی رستم و اسفندیار دراین موارد با هم شباهت دارند

- ي کامل جوانمردي و اخالق سلحشوري محسوب میند و زیبارو هستند و نمونههلوانانی زورمند و تنومپدو هر

.شوند

رخش که به قدر کافی شهرت دارد و اسفندیار هم معموال با اسب سیاهی تصویر شده .دو اسبی ویژه دارندهر

.است

تخت وقدمی تاجها در یکشان باردر جریان زندگیدو تباري شاهانه و فرهمند دارند و ایرانیانی نژاده هستند وهر

.گیردمورد اشاره قرار می،کند و اسفندیار معموال با صفت شاهر توران به مدت هفت سال سلطنت میرستم ب. گیرندقرار می

ي سیمرغ روردهپاز یک سو زال را داریم که . یوندي نزدیک قرار داردپدري دارند که با نیروهاي آسمانی در پدو هر

.یرو زرتشت استپرا داریم که حامی و پگر گشتاساست و از سوي دی

امري ،این حمایت در مورد رستم. رستانی سرسخت هستند و از حمایت نیروهایی آسمانی برخوردارندپدو یکتاهر

در . یابدتجلی می،نمایددورادور و نامحسوس است و گهگاه در قالب موجودي مانند سیمرغ یا میشی که راه را به وي می

.گرددمییوندش با زرتشت بازپصفتی صریح و روشن است و به ،اسفندیار این حمایتمورد 

به کرده و دست خود را را کشتار شوند که ایرانیان چیره می) پارجاس،افراسیاب(دو بر یک شاه بزرگ تورانی هر

یک ،ه تورانی کشته شده بودندایرانیان فرهمندي که به دست شا،دو مورددر هر. خون افرادي فرهمند و مقدس آلوده بود

.شدندرا شامل می) پلهراس/نوذر(از فره اما برخوردار ،و یک شاه بازنشسته و ضعیف) زرتشت/سیاوش(شخصیت مقدس 

. داشتند که رایزن و یاورشان بودند) شوتنپزواره و (دو برادرانی هر

.بودنددچار مشکل و تنش) پکیکاووس، گشتاس(ي خویش دو با شاهان زمانههر

-داشتند که خود را بیهوده در رویارویی با رستم به خطر می) بهمن،سهراب(سري گردنکش و نوخاسته پدو هر

.انداخت

.خوان گذشتنددو از هفتهر
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.را با این تدبیر گشودند که در قالب بازرگان به درونش نفوذ کردند) دژ رویین،ندپدژ اس(ناشدنی دو دژي فتحهر

.را از اسارت نجات دادند) آفریدهماي و به،بیژن،کیکاووس(انی غلبه کردند و دوستان و یارانی دو بر دشمنهر

خونان یک مرد از هم،این خویشاوندان. کشیدندي قتل ایشان را میدو خویشاوندانی خائن داشتند که نقشههر

. گرفترا در بر می) مشاه کابل، گرز(و یک مرد از خویشاوندان دورتر ) پگشتاس،شغاد(درجه اول 

چند قدمت هر،بسیار با هم داردي مرکزي ماجراهاي رستم و اسفندیار شباهتیدهد که هستهاین فهرست به روشنی نشان می

.تر از آن دیگري استاسفندیار و عظمت و شاخ و برگ داستان رستم افزون

:رندهلوان در این موارد با هم اختالف داپاین دو ابر،در این میان

.رسددر حالی که اسفندیار جوان است و به سن پیري نمی،کندیر است و هفتصد سال عمر میپسالخورده و ،رستم

. در حالی که اسفندیار آرزومند دستیابی بدان است،وشدپتخت چشم میوجرستم بارها از تا

اما تقریبا در هیچ ،کندنیاز میبا او رازوهمچون دوستی،هلوانپایزدي یگانه است که ابر،نیروي آسمانیِ حامی رستم

. ماندمیو حتی گاه به اصلی اخالقی و انتزاعی اثر کند و به خدایی بیکاره و بیجایی به طور مستقیم در رخدادها مداخله نمی

هاي قدرتي سیمرغ است که خصلتی جادویی دارد و به زودي استدالل خواهم کرد که نماینده،نیروي فعال در زندگی رستم

تن و او را رویینکندنیروي حامی اسفندیار اهورامزداست و در قالبی دینی او را حمایت می،در مقابل. وحشی طبیعت است

.سازدمی

بینیم که در هیچ جا نمی. گنجداي نمیچ ساختار دینی شناخته شدهمرشد و راهنماي معنوي ندارد و در هی،رستم

. امري شخصی و ساختارشکنانه است،ارتباطش با خداوند،اسمی دینی را به جاي آورد و در کلبراي ایزدي قربانی کند یا مر

ها و و بابت تاسیس آتشکدهکندشاگرد نامدار زرتشت است و در قالبی دینی با اهورامزدا ارتباط برقرار می،اسفندیار،در مقابل

.نگردمدار به دین میآمیز و شریعتدر چارچوبی مناسک،یعنی؛ها شادمان استکردن بتخانهویران

بودن و در حالی که همه به مقدس،شودخدا دانسته میبه همین دلیل هم رستم در بسیاري از جاها کافر و بی

.دهندرستی اسفندیار گواهی میپخدا

در پاسفندیار با اما،شتیبانی و دوستی او برخوردار استپز اایان پدرش دارد و تا پرستم ارتباطی بسیار نزدیک با 

.تازدمیپیش ورزد و به خاطر بدخواهی او به سوي مرگ دشمنی می

به ،شودهاي درباري درگیر میشود و با دسیسهدر سیاست وارد میدر از پمردي سیاستمدار است و با ،اسفندیار

که یچ چسبندگی ندارد و در مواردي همه،هاي کاخاما رستم به توطئه،بیندشود و آسیب میه از او زندانی میدلیل سعایت شا

.کندبا قدرت آن را نابود می،خوردمیمانند ماجراي سودابه بدان بر
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،و اسفندیار) کیکاووس و بیژن(مردان ،رستم،رهاننددوست یا خویشاوندي را از بند می،هلوانانپدر آنجا که این ابر

. اما در مورد اسفندیار دارند،یافتگان با رستم خویشاوندي ندارندجاتن. دهدرا از زندان نجات می) آفریدهماي و به(زنان 

اصلِ بنیادین ،هرگز تن به بند و قید نداده و آزادگی،افشاري داردپخود در زمان نبردش با اسفندیار ،ه رستمکچنان

و باالخره شود دژ زندانی میگنبدانها درذیرد و براي سالپقید و بند شاه را بر خود می،در حالی که اسفندیار؛وجودش است

. اما رستم مردي کوچگرد و سرگردان است،کنداي شهري و یکجانشین زندگی میکه اسفندیار در زمینهتر از همه اینمهم

این را . دو روایت متفاوت از یک الگوي شخصیتی خاص هستند،تا اینجاي کار آشکار است که رستم و اسفندیار

ي جایگیري چند شیوههر،هاي ایشان نیز با هم یکسان استي روایتدهندههاي تشکیلتوان فهمید که جمز میاز آنجا نی

:هاي رستم و اسفندیار عبارتند ازي داستانهاي اصلی برسازندهجم. ها متفاوت استیک از این دوقطبیهلوان در برابر هرپ

قید و شرط و استوار ایشان به نیکی و ایبندي بیپمبناي بر،محور مرکزي کردارهاي رستم و اسفندیار:نیکی/بدي

. شتیبانی چرخ از این دو نیز به همین دلیل استپها با نیروهاي آسمانی و یوند آنپ. رهیزشان از بدي استوار استپ

یمانِ پواسداشت یا تخطی از عهدپکه بر براي آن،اماین جم را در معناي میترایی کلمه به کار گرفته: مهريبی/مهر

. ایبند هستندپسخت ،اسداشت دوستی و حفظ عهدهاي یاريپبه ،هم رستم و هم اسفندیار. هلوانان تاکید کنمپدوستیِ میان 

از همان دم . نمایدگناه میبی،بدان دلیل که از وجود چنین عهدي ناآگاه است،کشدسرش را میپحتی در آن هنگام که ،رستم

دادن در اجراي فرمان خرجکسی است که با سرسختی به،اسفندیار. آیندگسلند به مرگ دچار مییوند مهر را میپ،که این دو

- ز اسفندیار را میرستم نی،در مقابل. کوشد تا او را خوار سازدگسلد و میعهدي کهنِ میان شاهان ایرانی و رستم را می،درپ

بیهوده . دهدآن عهد دیرین را به باد می،ان و هم قهرمانی دینی استي ایرهلوان که هم شاه آیندهپکردن این ابرکشد و با نابود

. شونددو کشته میهر،گسستن است و اندك زمانی بعدیامد این مهرپهلوان پدو ابرنیست که سقوط هر

دو مردانی بزرگوار و سترگ و هر. این نیز جمی بنیادین در داستان رستم و اسفندیار است: گناهیبی/گناهکاري

هاي در کردارهایشان نشانه،با این وجود. انگیزندمیهایشان را به شدت بري داستانشنونده،یکوکارند که همدلی و ستایشن

سرِ خود پدین و بنابراین گناهکار است که فردي بی،اگر در چارچوبی دینی نگریسته شود،رستم. توان یافتبسیاري از گناه می

در برخی ،اسفندیار را اگر تنها بر اساس قواعد جوانمرديِ مورد نظر رستم بسنجیم. رساندمیقتلبه و جانشین شاه ایران را 

به قتل رساند و رستم را با ،که گرگسار را با وجود آن که عهد کرده بود جانش را ببخشدچنان،جاها خطاکار خواهیم یافت

.خوار داشت،وجود احترامی که سزاوارش بود

در ،دوي اینانهر. توان بر اساس گناهانی که مرتکب نشدند نیز بازشناسی کرداین دو را میشخصیت ،با این وجود

یچی پر سرپداسفندیار از فرمان . وشیدندپبار از آن چشم ي ارتکاب گناه قرار گرفتند و هررشمار در آستانهپهایی موقعیت
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،دیبخشرا اش خوردهو رستم همواره دشمنان شکستدکریشه نپاحترام او را همواره حفظ کرد و در برابر او سرکشی ،نکرد

. جنگیدنددو طرف با خشم و کین بسیار میخواهی که هرهاي کینجز در جریان جنگ

در این . زمین استنیروهاي زیانکار از مرزهاي ایرانداشتن دور،هاي رستم و اسفندیارمحور فعالیت: انیرانی/ایرانی

تنها . کندي ایران است که چنین میي موقعیتش به عنوان شاه آیندهشتوانهپي دینی و با ا انگیزهاسفندیار تا حدودي ب،میان

و با این وجود ،یرو مرشد و راهبري معنوي مانند زرتشت استپتخت ایران چشمی دارد و نه ورستم است که نه به تاج

.زمین داردهاي دشمنان ایرانرا در دفع حملهبیشترین اثر 

یک از این دو به هر. امري محوري است،هلوان با امور قدسیپیوند این دو ابرپ،که گفتیمچنان: امقدسن/مقدس

ي دیگري با یزدان کنند و در چارچوبی خاص و واژگونهیوند برقرار میپشکلی ویژه و متفاوت با دیگري با نیروهاي آسمانی 

.رتباط در کانون کردارهاي ایشان قرار داردي این اجوهره،با این وجود. نمایندارتباط برقرار می

شکست و ،اندجنگاورانی رزمجو هستند و به هیاهوي میدان نبرد خو کرده،از آنجا که این دو: شکست/یروزيپ

یابد خوردنشان تنها در شرایطی تحقق مییروزمند هستند و شکستپدو به شدت هر. یروزي در محور کردارهایشان قرار داردپ

.رو شوندهروبکه با هم

دوي ایشان کشمکش هر. سر استپدر و پ،جفت متضاد معنایی جالبی که در مورد این دو وجود دارد: سرپ/درپ

سرِ پدرِ کشنده است و اسفندیار پبا این تفاوت که رستم ،در را در خود دارندپسر با نیرنگ پشدن سر و کشتهپدر و پمیان 

.شدهکشته

ن همی،کندها را نیز تعیین میترین جم در این میان که ساخت و مفهوم سایر جمهماحتماال م: کوچگرد/کشاورز

. رداختپهلوانان است که به زودي بیشتر بدان خواهم پبودنِ ابرکوچگرد  یا کشاورز

که این بدان معناست. هلوانان تفاوت دارند که جامعِ تمام عناصر معنایی ایشان هستندپهلوانان از این رو با پابر.2

هلوانان پاي منسجم و به طور یکجا در ابردر منظومه،سازدمیهلوانان را برپهاي مختلف تمام الگوهاي رواییِ گوناگونی که رده

اسفندیار به رستم و. کندهایی چنین تنومند و سترگ تبدیل میشخصیتبه گرد هم آمده است و از این روست که ایشان را 

:به این ترتیب شباهت دارند،هلوانیپهلوانان با الگوهاي گوناگون پد از ابرهاي موجوعنوان بهترین نمونه

اند و بنا به تخت دسترسی داشتهودوي ایشان به تاجهر. خوانی دارندهم،هلوانانپ-این دو با شاه: خستن

متون دوران اسالمی و اورنگ و تاج داشت و ،هفت سال در توران،رستم. اندهاي گوناگون در عمل نیز سلطنت کردهروایت

. شدت نشست و بعدتر به دست رستم کشتهبه تخپدرش گشتاسپس از پدانند که اسفندیار را شاهی می،هلويپنوشتارهاي 



288

ان چندان بزرگ و عظیم است نظام هویتش،با این وجود. دو دارندبودن را هرتاجدار،یعنی؛هلوانانپ-عنصر اصلی شاه،بنابراین

. نمایداي فرعی میآن همچون زایدهبودن در که شاه

به ،دارندمیلید و انیرانی را از میان برپو شاهی جادوگري را ،شونداین دو همچنین از این نظر که بر اژدها چیره می

د دهنهلوانان در جریان فتح جهان انجام میپ- با آنچه که شاه،سفرهاي جنگی ایشان چین و روم و هند. مانندهلوانان میپ-شاه

،و زرتشتتمرزبان قلمرو ایران اس،رستم. اندیک به مرزبندي عنصري از هویت ایرانی همت گماشتههمخوانی دارد و هر

- درست مانند شاه؛رانندیش میپدو نیز این قلمرو را گسترش داده و مرزها را به اسبان مرزهاي قلمرو زرتشیان است و هرپ

با این تفاوت که ،کردندآن را مرزبندي می،کردنش به طبقات و قلمروهاي گوناگونقسیمکه جهان را فتح کرده و با تهلوانانیپ

.بیرون بنیان نهاده شده است و طبقاتی نیست/هلوانان بر محور درونپمرزبندي اصلی ابر

و مرستجستن با اسفندیار در دشمنی. ناهکار هستندیوند دارند که گپهلوانان پ-این دو از این نظر نیز با شاه

هر. شودسرش گناهکار دانسته میپگناهکار است و رستم به خاطر کشتن اسفندیار و شاید ،درشپتخت وکردن به تاجطمع

.شونددهند و کشته میخود را از دست میي این گناه خویش فره به بادافره- مانند جمشید و کیکاووس- هلوانان پدوي این ابر

بارها در موقعیت ارتکاب ،هلوانان شهیدپکه مانند چرا،هلوان شهید شمردپوعی توان نرستم و اسفندیار را می: دوم

است که مهر و ستایش همگان هاي اخالقی به قدريشان به ارزشایبنديپ،کنند و در کلرهیز میپگیرند و از آن گناه قرار می

دو در هر. شوندکشته می،بینیمهلوانان شهید میپدوي آنان با ساختاري شبیه به آنچه که در هر،درعین حال. انگیزدمیرا بر

هلوان از سرزمین اصلی خودش پشدن گیرد که به دورشکل می) شاه کابلو پبه رهبري گشتاس(اي درباري توطئه،مورد

دادن طراح اصلی توطئه است و با فریب) و برادري همچون شغادپدري مثل گشتاسپ(خویشاوندي نزدیک . شودمنتهی می

. کشاندان او را به قتلگاه میهلوپ

آن را از چشم بیرون ،اسفندیار وقتی تیر خورد. رسندناجوانمردانه و با نیرنگ به قتل می،هلوانانپ،دو مورددر هر

هلوانی پکردن و خود رستم که از نابودکشید و نالید که رستم با زور بازو بر او غلبه نکرده و این ناشی از مکر سیمرغ است

کس یاراي رویارویی با وي را در میدان از آنجا که هیچدرمورد رستم هم . گفتارش را تایید کرد،ارجمند ناخوشنود بودچنین

. انداختندهاي نشانده در آن درا بر سرنیزههایی بر سر راهش کندند و به این ترتیب او رگودال،نبرد نداشت

انتقام او را از خاندان سام گرفت ،سر اسفندیارپ،بهمن. جنگاورانه گرفته شدهلوان شهید با کنشی پانتقام مرگ ،مورددر هردو

.برادر را با تیري به درختی دوخت،در ته چاه افتاده بودو رستم که با تنی شکافته و زخمی 

طرهاي شان با خسفرهاي جنگی آن دو و رویارویی. خوانی دارندهلوانان ماجراجو نیز همپرستم و اسفندیار با : سوم

مردي سرگردان و مسافر است و دایم ،به ویژه رستم که در کل،استرخطرِ ماجراجویانپي اصلی سفرهاي مایهبن،گوناگون
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هلوان را به شکلی قطعی در پآنچه که این دو ابر. جا آرام و قرار نداردتازد و در کل عمر دراز خویش هیچاز جایی به جایی می

اش با هلوان در مکان و رویاروییپوسلوك یافته از سیرخوان است که شکلی تکاملهفت،هددي ماجراجویان جاي میرده

. اي در داستان سندباد بحري نیز وجود داردمرحلهاست و در شکلی به همین ترتیب هفتمخاطرات 

هایی آنان به مکنده. تندهلوانی هسپهاي اي از تمام عناصر حماسی زندگینامهبه راستی آمیخته،هلوانانپبر این مبنا ابر

کنند و در ترکیبی همسازگار و منسجم ادغامشان هلوانان را به خود جذب میپهاي سایر مانند که عناصر نمادین و روایتمی

هاست در ي آنترین الگوي ممکن از منِ آرمانی را به دست دهند و این دقیقا کارویژهترین و چندسویهکنند تا کاملمی

- کنند و به نوبههاي تاریخی عمل میهایی براي شخصیتهمچون سرمشق،هلوانانپبه همان ترتیبی که . اجتماعیقلمروي نظام 

هلوانی نیز به هویت جمعیِ مردمی که در پهاي ابرروایت،یابندختگی میپشوند و با یادبود کردارهاي ایشان غنی میي خود 

. بخشندتشخص می،کنندیک قلمرو تمدنی زندگی می

ي با ایشان کاري ناممکن یچیده و تقلید از ایشان به قدري دشوار است که همانندسازپهلوانان به قدري پساختار ابر

.و در آن الیه است که حضور دارند،کنندهلوانان بسنده میپهاي تاریخی دست باال به سرمشق از این رو شخصیت؛نمایدمی

- شمارانی که سرمشقآن انگشت. ند و بدان بسنده نکنندگري قانع نشوحد قهرمانیدر،اگر که همچون انبوه مردمانِ جویاي نام

- تاثیري چندان شگرف بر هستی باقی می،هلوانانپهمچون ابر،اگر که در خواست خود کامیاب شوند،هلوانان استپشان ابر

اند و ي ایشان خدایانهمهاما،یستندي خدایان چنین نهمه. شوندبرکشیده می،ي خدایانگذارند که دیر یا زود به مرتبه

شدنِ کامیابی در این مسیر است که جز در و نامحتملیچیدگی شگفت این امرپبودنشان در روزگار تاریخی ما نشانگر کمیاب

بیشتر همچون درفشی ،هلوانانپاز این روست که ابر؛ممکن نیست،سادگیِ شرایط آشوبناك و عدم قطعیت آشفتگی

کنند که اوج غایت وهویت جمعی مردمی را نمادگذاري می،اینان بیشتر. ی بر فراز سر آدمیان در اهتزاز هستندشناختجامعه

. بخش با هم شریک هستندیچیده و الهامپشدن به ایشان است و در برخورداري از نمادي چنین غنی و آرمانشان شبیه

یوند پي معنایی را به هم که آدمیانِ متعلق به یک تمدن و یک زمینهبند نافی فرهنگی هستند ،هلوانان مانند زبان مشتركپابر

. آورندروازانه و منِ آرمانی ویژه و سترگی را برایشان فراهم میپاي بلنداي مشترك و خودانگارهدهد و انگارهمی

همانند رستم و ،اماند که از ساختار اساطیري چنین عظیمی برخوردار باشند و تا جایی که من دیدههایی اندكتمدن

اي ایرانی و تازه در این دو نیز به پیچیدگی و اثرگذاري نسخهاسفندیار جز در تمدن چینی و هندي در جاهاي دیگر نظیر ندارد

هایی معنایی همچون شاید گرانیگاه،ارسی در کشاکش ایامپي ایرانی و هویت رمز بقاي خودانگاره. شودحتی نزدیک نمی

.اندکردهشدن را به آدمیان گوشزد میارترین شرایط نیز امکان ایزدگونهد که در دشوهوانان باشپابر
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هلوانانپنبرد ابر: گفتار چهارم

رمعناترین رویارویی دو پي شاهنامه و نامهترین رزمباشکوه،جنگ رستم و اسفندیار در کنار نبرد رستم و سهراب. 1

اند که ساختار این دو نبرد به ان بسیاري همچون مهرداد بهار به این نکته اشاره کردهنویسندگ. هلوان در اساطیر ایرانی استپ

اي آن را نسخه،برخی دیگر. اندگرفته از فرهنگ یونانی دانستهو به همین دلیل هم آن را وامماندهاي یونانی میتراژدي

. اندتفسیر کردهپي اودیسر را با مضمون عقدهپدر و پاند و کشمکش میانشهریار دانستهپفرویدي و واژگونه از داستان اودی

.رداختپها خواهم که در اینجا یکایک بدان،توان کری نیز از این دو نبرد میشناختو جامعهدینی،هایی تاریخیبرداشت

:ردازیمپنخست به شباهت این دو داستان با هم ب

:ا هم داردهایی ساختاري برزم رستم با سهراب و اسفندیار شباهت

.که یکی سالخورده و دیگري جوان استگیرندرویاروي هم قرار می،هلوانِ نیکپدو ،دودر هر

،اي برقرار استماند و در یکی به راستی چنین رابطهسر میپدر و پهلوان به رفتار پشکل کنش متقابل دو ،دودر هر

.دانندیک از دو طرف نمیچند هیچهر

.اندیشدستم تنها به نام و ننگ است که میتخت نظر دارد و روان به تاجهلوان جوپ،دودر هر

.داردشد تا او را از رفتن به نبرد بازکوهلوان جوان میپمادرِ ،دو مورددر هر

،در مورد سهراب. فرستدهلوان جوان را به میدان میپ،تختوبدخو به سوداي حفظ تاجادشاهی پ،دودر هر

.پگشتاس،کند و در مورد اسفندیارن میافراسیاب است که چنی

داند که داند و در نهان میچند آن را بعید میهر،کردن رستم را چشم داردخوار،آن شاه بدخواه،دو مورددر هر

.هلوان جوان را خواهد کشتپرستم چیره خواهد شد و آن 

.مهري نسبت به هم دارند،ابتداي کارگیرند و در هلوانان به تنهایی رویاروي هم قرار میپ،دو مورددر هر

- هلوان جوان کشته میپذیرد و کسی از خویشاوندان پاه انجام میپهایی مقدماتی میان دو سدرگیري،دو مورددر هر

آذر مهرنوش و نوش،شود و در مورد اسفندیاراست که به دست رستم کشته می،دایی سهراب،یلپژنده،در مورد سهراب. شود

.افتندسر رستم به خاك میپبه دست برادر و هستند که

.شودیروز میپخورد و در دومی دهد که رستم در اولی شکست میدو نبرد رخ می،دو مورددر هر
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- او در چشمه،در مورد سهراب. شودي نبرد اول و دوم با نیروهایی فراطبیعی تقویت میرستم در فاصله،دودر هر

.هایش را شفا دادسیمرغ بود که زخم،در مورد اسفندیار. یایش کرد و نیرویش افزون شدن،اي شستشو کرد و نزد ایزد

دارد میبه دروغ او را از کشتن خویش باز،در مورد سهراب. شودیروز میپرستم با نیرنگی در نبرد دوم ،دودر هر

.یابدبه یاري سیمرغ به تیر گزین دست می،و در مورد اسفندیار

شود هلوي سهراب دریده میپ،یعنی،؛شوهلوان جوان وارد میپی کوچک بر بخشی حساس از بدن زخم،دودر هر

.بیندو چشم اسفندیار آسیب می

بخشد و گردش چرخ و بخت واژگون و بدخواهی اطرافیان را رستم را می،یش از مرگپهلوان جوان پ،دودر هر

.داندمقصر می

شدن وي به و کشتهگرداندگزند به سرزمین خود بازنش را بیاهیاپواهد که سخهلوان جوان از رستم میپ،دودر هر

.شودصلح و آشتی منتهی می

دو و در هرفرستدس میپگذارد و نزد مادرش باز هلوان جوان را در تابوتی مرصع میپیکر پ،رستم،دودر هر

.هلوان استپاین مادر است که سوگوار اصلی مرگ ،مورد

یدایش کارزار رستم و سهراب پي اگر الگوي اولیه،آشکارا مشخص است که نبرد رستم و اسفندیار،به این ترتیب

.اي مشابه و همساز با آن استنسخه،نبوده باشد

:ها با هم تفاوت دارندنامه از این جنبهاین دو رزم،از سوي دیگر

.بالدسفندیار به این هویت میاما در برابر ا،کندنهان میپهویت خود را ،رستم در برابر سهراب

درش براي از میان بردنش او را به این نبرد فرستاده و رستم نیز آگاه است که با پداند که اسفندیار از ابتداي کار می

هر دو طرف از ،در حالی که در مورد سهراب،دهنددو به نبرد ادامه میهر،با این وجود. نفرین خواهد شد،کشتن اسفندیار

ي آخر بدان امید است که رستم غلبه خواهد کرد و رستم تا لحظهکند در نبرد دوم نیز بر سهراب گمان می. کار ناآگاهندفرجام

.نوشدارو جان فرزندش را نجات دهد

هر،یعنی؛خوانندرجز هم می،شوند و در این موردهایی روشن و شفاف با هم روبرو میرستم و اسفندیار با هویت

در حالی که ؛دشمارنمیکنند و کردارهاي بزرگ خویش را بري خویشتن را مرور میار تبارنامهیک ب،روع نبردیش از شپدو 

هویت خود را به درخواست مادر از ،سهراب. رو هستندهشان روبرستم و سهراب در برابر هم با ابهامی بنیادین در مورد هویت

دو طرف هر. ي سرشکستگی ایرانیان نشودمایه،خوردندر صورت شکستکند تانیز چنین مینهان کرده است و رستم پهمه 

گویند و این ماجرا در مورد اطرافیانشان مانند هومان و در کشاکش رزم در مورد تبار خویش و خاستگاهشان به هم دروغ می
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با سهراب در ناخودآگاهی کامل نبرد رستم و اسفندیار در خودآگاهی کامل و نبرد او ،به عبارت دیگر. هجیر نیز مصداق دارد

.یابدجریان می

،اما در برابر اسفندیار،آوردروي میگفتن و مکرو به دروغرستم در رویارویی با فرزندش وضعیتی فرودست دارد

.نگهدار و راستگوستبسیار اخالقی و عهد

خته و پمردي ،در ضمن؛سر داردشت پاي درخشان از نبردهاي بزرگ را در هلوانی نامدار است و سابقهپ،اسفندیار

.نوجوانی تازه به دوران رسیده است و از این نام و نشان محروم است،اما سهراب،سر داردپیافته است و سه کمال

. شودي بزم شروع میرویارویی رستم و سهراب از میدان رزم و رویارویی او با اسفندیار از عرصه

شت پرا پاهیان گشتاسپایرانی است و س،اما اسفندیار،شوداب حمایت میاه افراسیپتورانی است و با س،سهراب

.سر خود دارد

کوچگردي ماجراجوست و ،اما سهراب،دس است و نمادي از جهاد دینی استمردي دیندار و مق،اسفندیار

. یوندي با امور قدسی نداردپ

.داردنگ بر حذر میجاو را از - شوتنپ-فندیار اما مشاور اس،انگیزدمیاو را به نبرد بر-هومان- مشاور سهراب 

در برخی ،با وجود ساختار مشترك،هلوان بزرگپشود که داستان نبرد رستم با این دو آشکار می،به این ترتیب

،جوان/یرپ: هاي زیر همسان دانستنامه را در مورد جمتوان این دو رزممی،بنديبه عنوان یک جمع. ها متمایز استزمینه

ن دو تفاوتی چشمگیر در ای،هااما در مورد این جم،زندگی/مرگ،صلح/جنگ،درپ/مادر،آورينام/سلطنت،شکست/پیروزي

.بزم/رزم،مکر و فریب/راستی اخالقی،ناخودآگاهی/خودآگاهی،دینداري/دنیاداري: روایت وجود دارد

،داشتنیو دوست»خوب«هلوانِ پرویارویی دو ،یعنی؛هاتنها با تکیه بر یکی از این همانندي،مهرداد بهار. 2

انی که همراه یونانی،از دید او. هاي همري همسان دانسته استهاي یونانی و به ویژه داستانها را با تراژديساختار این داستان

ها بودند ردند و این روایتاي مانند نبرد آخیلس و هکتور را نیز به همراه آوهاي همريداستان،زمین تاختندبا اسکندر به ایران

همواره همه ،برداشت بهار آن است که در اساطیر ایرانی. شده تبدیل شدندهاي یادکوشانی به داستان/اي اشکانیکه در زمینه

هلوانِ پکند و بنابراین درگیري دو نیروي خوب یا دو آرایی میید است و نیرویی نیک در برابر نیرویی بد صفپچیز سیاه و س

.زمین راه یافته باشدباید از یونان به ایران،نهمگو

ي آن با نبرد آخیلس و ي رستم و اسفندیار و مقایسهنامهدست به تحلیل ساختار رزم،بر همین مبنا،اسالمی ندوشن

یا نامِ شدن بین عمر طوالنی مختار،بودنتنداد و آخیلس را به دلیل رویینتوان گفتارهاي او را بسط می. هکتور زده است
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با برادرش ،کندهمان اسفندیار دانست و رستم که از سرزمین خود دفاع می،هاي بسیاریروزيپبودن به دلیل و نامداربلندآوازه

. مانند کرد،نیست را به هکتور- اهورامزدا/زئوس- و مورد حمایت خداي بزرگ شتابدبه میدان می

نداشتنِ داستان کشمکش رستم با دو پو همچنین تراژديرستم و اسفندیاردانستنِ خاستگاه داستانبا این وجود در یونانی

.هایی جدي وجود دارداشکال،هماورد مشهورش

:ها درست باشدنامهرزمبراي این یونانی خاستگاه ينظریهکنم گمان نمی،سه دلیلبه

ختگی و پطیر یونانی از نظر سطح اصوال اسا،که برمبناي آنچه در گفتار نخست از همین بخش نشان دادمنخست آن

هلوانانی مانند پچه رسد به ابر،هلوانی عادي ایرانی قرار دارندپتر از اساطیر اي بسیار ابتدایییکربندي مفهوم سوژه در مرتبهپ

،وامگیري،شناسیبه عنوان یک قاعده در اسطوره. توان یافتها نمیرستم و اسفندیار که نظیري برایشان در اساطیر سایر تمدن

ذیرد و گویی نوعی قانون ظروف مرتبطه در سطحی معنایی در جریان پتر انجام میتر به سادهیچیدهپهاي همواره از روایت

این قاعده به گمانم در تمام . رساندتر یاري میهاي حاوي معناهاي سادههاي معنادارتر به روایتاست که به نشست روایت

هاي همسایه مصداق دارد و تنها به وامگیري اساطیر در تمدن،گیرندر همسایگی هم قرار مینقاطی که دو منش اساطیري د

. مربوط نیست

هاي روایی ارهپشه با جذب عناصر و نمادها و تکهما همی،در شرایطی که وامگیري در مسیر عکس جریان دارد

هاي معناهایی تر و وامگیري پیکرهیچیدهپتر از هاي سادهایتذیرفتن روپهمزمان با تاثیر،یعنی؛نه کلیت داستان،رو هستیمهروب

تر نیز هاي سادهدر مسیر معکوس هم تراوش دیگري در جریان است و نمادها و نشانگان و رخدادهاي روایت،هاکالن از آن

دنِ داستان زندگی مسیح به شتبدیل،به عنوان مثال. شوندتر جذب مییچیدهپهاي ي منشراکنده و نامنسجم در بدنهپبه شکلی 

. شکلی از وامگیري از نوع اول بوده است،ي خداي شهیداسطوره

ي تبلیغات سیاسی شتوانهپهاي دینی و به یک شورشی یهودي بوده که با انگیزه،مسیحاز دیدگاهی صرفا تاریخی، 

ي عبري از نسخه،آوردکه او را به حرکت دري آغازینیهاسطور. ي رومیان قد برافراشت و اعدام شدایرانیان در برابر سلطه

اش که به شهیدان س از مرگ او روایت زندگیپاما ،مریم داشتبنیسیعداستان سوشیانس بود و این همان ادعایی بود که 

ر دچا،آوردیروانش به ارمغان میپي خداي شهید که با مرگ خویش برکت و رستگاري را براي زیر تاثیر اسطوره،شبیه بود

. دگردیسی شد

ي داستان خداي شهید را به طور منسجم و یکجا یکرهپدید آمد که کلیت پسر خدا پ،داستان زندگی مسیح،در نتیجه

ي خداي شهید سومري و بابلی نیز باید روندي مشابه زیر تاثیر اسطوره،دگردیسی داستان مرگ سیاوش. وامگیري کرده است

. کندتر را تعیین میساختار منشی ساده،اي با بافت معنایی غنیاز مواردي است که اسطورهها شت سر گذاشته باشد و اینپرا 



294

ي توان اشاره کرد که در زندگینامهدر مورد مسیر معکوس به وامگیري داستان آوردن شاه از سرزمینی بیگانه می

ي ایندره خوريِ رستم که قاعدتا از انگارهرپیا عنصرِ ،رستم وجود دارد و احتماال از داستان گیو و کیخسرو گرفته شده

بعید نیست که عنصر کشمکش ،بر این مبنا. که کلیت داستان رستم را چندان تحت تاثیر قرار دهدبی آن،استسرچشمه گرفته

اساس که کلیت داستان رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار بر اما این،سر از خاستگاهی یونانی وام گرفته شده باشدپدر و پ

شان در تمدن یونانی ها با الگوهاي فرضینامهکه ساختار این رزمچرا،دور از ذهن است،مضمونی یونانی ساخته شده باشد

خانوادگی را که بخشِ کشمکش درونهایی دورتر ممکن استدر زمانفقط وامگیري بخشی از این مضمون . قابل قیاس نیست

.ارتباطی ندارد،نایی که به زودي در موردشان بحث خواهم کردي عناصر معشده است و با بقیهشامل می

در ایران ،هلوان خوبپاین دیدگاه موافق نیستم که ساختارِ رویارویی دو با،که بر خالف نظر استاد بهاردلیل دوم آن

یشااخالقی پیم که در مقامی قهرمانانی را دار،در اساطیر یونانی،در کل. هاي یونانی وامگیري شده باشدو از تراژديسابقهبی

که در جبر است شهور که کشمکش دو شخصیت م،ي دو نیروي خوب نیستمقابله،قرار دارند و بنابراین رویارویی ایشان

نه تنها کمیاب نیست که زیاد هم تکرار ،هلوان خوبپساختارِ رویارویی اخالقی دو زمیندر ایراناما،اندخدایان گرفتار شده

گیرند که رستم دقیقا در همان موقعیتی قرار می،فرامرز در برابر بهمنو پیران در برابر گودرز،ود در برابر توسفر. شده است

اي ابتدایی مانند اساطیر وبه ویژه ریشه-اي بیرونی ن ساختار را به ریشهبنابراین دلیلی ندارد ای. و سهراب در برابر رستم دارند

. منسوب بدانیم-یونانی

،هلوانان در اساطیر ایرانیپذیرفت که تمام الگوهاي رویارویی اخالقی پتوان این را می،ي کلیان یک قاعدهبه عنو

رویارویی نیروي نیک و بد که ستون فقرات ،گذشته از رویارویی دو نیروي خوب که شرحش گذشت. آزموده شده است

.هم سابقه دارد) افراسیاب و زنگیابمثل (در کنار رویارویی دو نیروي بد ،سازدي ما را میحماسه

هایی هاي اخالقی و سنجهشدت ایرانی است و بر محور ارزشنامه بههواي این دو رزموسومین دلیل آنکه حال

که به زودي نشان چنان،یوند خورده استپهاي آن داشتیشپبینی کهن ایرانی و ده شده که به طور مستقیم با جهانبنیان نها

–و این دو الگو هاستوانهلپکشمکش میان دو الگوي عمومی ممکن براي ابرهانامهدوي این رزمي هرمایهبن،خواهم داد

.اندتردید از جایی وامگیري نشدهاند و بیرورش یافتهپاي ایرانی بالیده و در زمینه- کوچگردانه و کشاورزانه
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هانامهرزم: مپنجگفتار

دیارجنگ رستم و اسفن: سخن نخست

به پهلوانانی شهید ها ي این روایتهرسه. ها دلبستگی دارددر شاهنامه، سه داستان است که فردوسی آشکارا بدان. 1

اي پرداخته است انباشته از سخنان نغز و پندهاي دیباچه،و در هر سه مورد فردوسی پیش از ورود به داستانشوندمربوط می

ب یکی داستان است پر آ«غاز آن به زیبایی هشدار داده که که فردوسی در سرآاب استنبرد رستم و سهر،نخستین. گرانمایه

:شودهاي مشهور آغاز میي رستم و اسفندیار که با این بیتنامهدیگري داستان سیاوش است و سومی رزم. »چشم

پهلويز بلبل سخن گفتنیبشنوينگه کن سحرگاه تا

یادگاردارد بجز ناله زوناسفندیارهمی نالد از مرگ

هاي ایرانی که به زودي از داستانشان نتیجه خواهم گرفت، دو الگوي غایی از ابرانسانچنان،رستم و اسفندیار

کنند و از این رو بهتر است کار تحلیل محتواي معنایی این دو را ز اساطیر ایرانی با هم برخورد میاین دو در دو نقطه ا. هستند

نخستین و و اینجنگندگر میو با یکدیشونددو پهلوان با هم رویارو میدر یکی از این دو پیوندگاه،. غاز کنیماز همین جا آ

خوان از ماجراهایی مشابه را در قالب هفتدوهر، پیش از این حادثهاما ،بینندواپسین باري است که رودررو یکدیگر را می

.دهدي این دو به دست میایسهکه مجال دیگري را  براي مقگذرانندسر می

تر و صریح،از نظر رمزپردازي و نشانگانوش بیشتري که داردبا وجود شور و خراسفندیارداستان نبرد رستم و 

چند این نبرد از نظر زمانی در پایان راه ارتباط این دو پردازم، هراز این رو نخست بدان می. خوان استتر از داستان هفتساده

.ار داردبا هم قر

تخت را طلب کرد و شاه از وپدر تاجکه گذشت، رویارویی دو پهلوان از زمانی آغاز شد که اسفندیار از چنان

جاماسپ در مورد کلید مرگ پسر پرسید و دریافت که رستم او را خواهد کشت و این تقدیر نیز حتما رخ خواهد نمود و 

پس فریبی ساز کرد و تصمیم گرفت پسري را که در نهایت به دست ؛ت با سپردن قدرت به او نجاتش دهدنخواهد توانس

.رستم خواهد مرد، زودتر به سوي مرگ روانه کند و تاج و گاه را براي خویش حفظ نماید

به داستانی شبیه به این اشاره شده است و ستان نبرد ارجاسپ و گشتاسپ سرودهدر هزار بیتی که دقیقی در شرح دا

گوید که دقیقی می. دادن پسر را از آنجا وام گرفته باشدکشتني پدر براي بهماجراي توطئهفردوسی حدس من آن است که 

آنگاه جاماسپ خبر . از جاماسپِ دانا خواست تا پیشگویی کند و از آینده خبر دهداسپ پیش از نبرد بزرگش با ارجاسپگشت



296

نخست از ،گشتاسپ. ود، هنگام نبرد با تورانیان کشته خواهد شدپهلوان و سپهساالرش هم بداد که زریر، برادر شاه، که جهان

:این خبر دلگیر شد و گفت

نورزم دل پیر مادرم رانخوانم نبرده برادرم را

سپهرا سپارم به فرخ گرزمنفرمایمش نیز رفتن به رزم

شان نپوشم نشانم به پیشزرهسر پیش خویشبخوانم همه سربه

بر این آسمان بر شده کوه سنگر خدنگچگونه رسد نوك تی

قدر گریزي پیروز خواهند شد و در ضمن از قضاودهد که در این صورت تورانیان اما جاماسپ او را زنهار می

گشتاسپ برادرش را با درفش و ،به این ترتیب فرداي آن روز. نیست و زریر به هر حال به دست دشمن کشته خواهد شد

روایت دقیقی البته . که اشاره شده باشد که از ماجراي پیشگویی با او سخنی گفته استفرستد، بی آنن میبه رزم با دشمفرمان

تشتی از مهر کند که در راه دفاع از دین زرکند و او را دینداري خالص و فداکار معرفی میگناهی را متوجه گشتاسپ نمی

ي رستم و اسفندیار به نامهتر تبدیل کرده و در رزمایتی پیچیدههمین داستان را به روفردوسی ، اماگسلدخویشاوندانش می

و او نیز به نبرد دشمنی کافرکیش هلوانپاوند شاه است و سپهساالر و جهان در اینجا نیز اسفندیار خویش. کارش گرفته است

خبر باقی ز این پیشگویی بیگشتاسپ او را ا،اند و بازاینجا نیز موبدان از مرگ او به دست حریف خبر داده. شتابدمی

تا داستان گناه ت دقیقی سرمشقی بوده براي فردوسیکنم روایشباهت میان این دو صحنه چندان است که فکر می. گذاردمی

و خود ه که خاستگاهش از یادها رفتهتر بوداي کهنناگفته نماند که اصل داستان به نظرم نسخه. گشتاسپ را بر مبنایش برسازد

رِ هزار دینی است و گشتاسپ را در سراسزرتشتی راست،چون دقیقی بر خالف فردوسیاست،نیز از آن استفاده کردهدقیقی 

.ي خیال او بوده باشداز این رو بعید است چنین ماجرایی زاده،داردستاید و بزرگ میبیتش می

ذیرفت و در حالی که که از میان پهلوانان دربار زدن از این فرمان را نپاسفندیار اندرز مادر براي تنکهآن،فرجام کار

،هنگامی که به مرزهاي قلمرو رستم رسید، پسرش. شد، به سوي زابلستان به راه افتادمیمراهپدرش تنها با پشوتن و بهمن ه

. یک خویش مطمئن سازدنتا او را از نیت رم و دوستانه به سوي رستم فرستادبهمن را با پیامی ن

این زمان نوجوانی بیش نبود، با برز و یال نوخاسته به دربار زال رفت و از سوي او مورد استقبال قرار بهمن که در 

بهمن که زال را نشناخته بود، دعوت وي براي استراحت را رد کرد و اصرار کرد که باید هر چه زودتر رستم را ببیند و . گرفت

ما راهن. تاد و این دو به نخجیرگاهی رفتند که رستم در آنجا به شکار مشغول بودزال راهنمایی را با او فرس. پیام را به او برساند

. و او را ترك کردشان دادجایگاه رستم را به بهمن ن
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بزمی ساخته و درختی را از ریشه کنده و ،بهمن با اسب از کوهی باال رفت و رستم را دید که با فرزندان و برادران

بهمن که از تناوري و بزرگی وي در شگفت شده بود، مکري . ه و مشغول خوردن استگورخري را بر آن به سیخ کشید

اندیشید و سنگی رااز کوه برگرفت و به سوي وي سرازیر کرد، بدان سودا که شاید رستم از پاي در آید و پدر از خطرِ 

که بدون ایناما رستم ،و نگران شدرا دید، فریادي کشیدآمدن صخرهبرادر رستم، وقتی فرود،زواره. رویارویی با وي برهد

اوندان و نگرانیِ بیشترِ ي تحسین خویشرا متوقف کرد و مایهي پایش سنگسیخ و گور را ازدست بنهد، به سادگی با پاشنه

.یافتکه پدر را از غلبه بر این پهلوان ناتوان میبهمن شد

رد و چون دید در خورد و خوراك بسیار قانع رستم پیش از شنیدن پیام بهمن، او را به مجلس بزم خود دعوت ک

. کننده و از سوي دیگر مهربانانه و همدالنه بودیام اسفندیار را شنید که از سویی نگرانآنگاه پ. است، به شوخی با وي پرداخت

اندرزش داشت و خردمندانهدو بخش داشت، نخست او را از بدکامگی و بدگویی و تندروي بر حذر ،پاسخ رستم به اسفندیار

:فروتنانه اعالم کرد که همچون یک دوست به نزدش خواهد رفتسپس. داد

بیاراستمکه اکنون بتو دلخواستمز یزدان همی آرزو

ترابزرگی و گردي و مهرتراکه بینم پسندیده چهر

جامبه یاد شهنشاه گیریمشادکامنشینیم با یکدگر

بشتافتمخواهشگري تیزبه یافتمکنون آنچ جستم همه

372شاهز تو بشنوم هرچ فرمودسپاهبیبه پیش تو آیم کنون

که رستم گفت که وقتی چنان،ور و فروتنی گره خورده بوداما رفتن رستم به نزد اسفندیار نیز با یین و یانگی از غر

واهد شمرد، خا در حق ایرانیان یکایک بر او برهاي خویش ربه نزد اسفندیار برسد، نیکی

کیقبادز کیخسرو آغاز تادادبیارم برت عهد شاهان

مننگه کن به کردار و آزارمنکنون شهریارا تو در کار

امبردههایی که منهمان رنجامکردهها که منیگر آن نیکوی

هماناز امروز تا روز پیشیهمانپرستیدن شهریاران

آیدمکه از شاه ایران گزنددمآیچو پاداش آن رنج بند

بسیچو بیند بدو درنماندکسیهمان به که گیتی نبیند

372 :386-390.
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خویشز گیتی برافرازم آوازخویشبیابم بگویم همه راز

پلنگبیاویز پایم به چرمپالهنگبه بازو ببندم یکی

نیلببستم فگنده به دریايپیلازان سان که من گردن ژنده

373بریدازان پس سر من ببایدپدیداز من گناهی بیابدچو 

در عین حال، اسفندیار را پند داد که با او تندي نکند و او را از عاقبت کار بر حذر خواند و به مالیمت به جایگاه 

نهایی نزد اردوي خواست به تاو می. اي که در سر داشت اشاره کردآنگاه به برنامه. خویش و نیرومندي خویش نیز اشاره کرد

:اسفندیار برود، او را به درگاه خویش دعوت کند و

بنکه ایدر فگندم به شمشیرهاي کهنگشایم در گنج

دستکه من گرد کردم به نیرويهستبه پیش تو آرم همه هرچ

دخشمکن بر دل ما چنین روزببخشبخواه آنچ خواهی و دیگر

مکنچو خوبی بیابی نژنديمکندرم ده سپه را و تندي

آیدتبه دیدار خسرو نیازآیدتچو هنگام رفتن فراز

شاهخرامان بیایم به نزدیکراهعنان با عنان تو بندم به

وراپاي و چشموببوسم سرورابه پوزش کنم نرم خشم

374بندکه پایم چرا کرد باید بهبلندبپرسم ز بیدار شاه

زواره را پیش خواند و فرمان داد تا به نزد زال رود و براي ،و رستمي اردوي پدر شدن پیام روانها ایبهمن ب

که فرزندي نوباوه را به ر برابر رستم خشمگین شد و از ایناسفندیار از فرودستی بهمن د. پذیرایی از اسفندیار آماده شود

که مرز میان اردوي وي و اسب نشست و به لب رود هیرمند رفتزمان با رستم برآنگاه هم. پیامبري برگزیده بود، پشیمان

، مهري به هم نددیدبار یکدیگر را میاز دیگر سو سوار بر رخش سررسید و دو پهلوان که براي نخستینرستم نیز . رستم بود

. یافتند و یکدیگر را در آغوش گرفتند

مرسوم خویش را به کناري گذارد، پس پیش از رستم از آغاز کار، فروتنی پیشه کرد و کوشید تا سرافرازي

ود، او را هاي رستم بي افسانهاسفندیار نیز که شیفته. احترامی در خور گذاشت،ي کیانی از اسب پیاده شد و به حریفشاهزاده

از او خواست ي مرسوم خویش، شاهزاده را به ایوان خویش دعوت کرد واما زمانی که رستم، به شیوه،ها کردستود و مهربانی

373 :391-400.
.424-417: ش374
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ي گذاشت تا با کمترین ننگ از زیر بار خواستهتا چند روزي را مهمانش باشد، دعوت وي را رد کرد و راهی را پیش پایش

:شاه برهدگشتاسپ

نباشد ز بند شهنشاه ننگدرنگبیتو خود بند بر پاي نه

سراسر بدو بازگردد گناهشاهترا چون برم بسته نزدیک

امبستهبه پیش تو اندر کمرامخستهستگی من جگروزین ب

375گزندوگر بر تو آید ز چیزيبندنمانم که تا شب بمانی به

:پس گفت. دانستآور مید رفتن را در هر شکلی ننگکرد و زیر بناز قواعدي دیگر پیروي میاما رستم

پهلوانخردمند و بیدار دوجواندو گردن فرازیم پیر و

همیسر از خوب خوش برگرایدهمیبترسم که چشم بد آید

گاهدلت کژ کند از پی تاج وراههمی یابد اندر میان دیو

کهنکه تا جاودان آن نگرددسخنیکی ننگ باشد مرا زین

آورينامسرافراز شیري وسريکه چون تو سپهبد گزیده

منبدین مرز مهماننباشیمننیایی زمانی تو در خان

کنیبکوشی و بر دیو افسونکنیگر این تیزي از مغز بیرون

کنمبه دیدار تو رامش جانکنمز من هرچ خواهی تو فرمان

بودکاريشکستی بود زشتبودمگر بند کز بند عاري

بسکه روشن روانم بر این است وکسنبیند مرا زنده با بند

376گراننکردند پایم به بندکنداورانودندز تو پیش ب

ه چهر،به او وعده داد که از گنج و خواسته. رستم این را گفت و بار دیگر اسفندیار را به کاخ خویش دعوت کرد

،به چه دلیلی به وي خشم گرفته استو همراه او به دربار گشتاسپ خواهد آمد تا ببیند بخواهد در اختیارش خواهد گذاشت

:ا بار دیگر اسفندیار دعوت او را رد کردام

توم شاد و پیروز مهمانبوتوگر اکنون بیایم سوي خان

سیاهمرا تابش روز گرددشاهتو گردن بپیچی ز فرمان

375 :498-501.
376 :509-519.
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آورمبه پرخاش خوي پلنگآورمدگر آنک گر با تو جنگ

فلکبه من بر دگرگونه گرددنمکفرامش کنم مهر نان و

377جایگاهبدان گیتی آتش بودشاهوگر سربپیچم ز فرمان

که شاید کوشد تا زیر بار منت کسی نرودمیو اسفندیار در فکر احتمال نبرد استبینیم که از همان ابتداي کار، می

از کردند و قرار شد اي دیگر ساز آنجا که مهر هر دو پهلوان در دل دیگري افتاده بود، چاره. فرداي آوردگاه حریفش باشد

، و یک به اردوي خویش بازگردنقرار بر این نهادند که هر. مهمان او شود،اسفندیار در اردوي خویش بزمی بسازد و رستم

. ي خویش دعوت کندوقتی اسباب بزم و خوان خوراك آماده شد، اسفندیار پیکی نزد رستم بفرستد و او را به سفره

زال، رستم را از نبرد با . ها شنیدندپیوندان خود حرفاز همشان خود بازگشتندوان به میان خویوقتی دو پهل

اي چنین اسفندیار بر حذر داشت و او را اندرز داد که راه آشتی بجوید و نام و نشان خود را با ننگ سرکشی در برابر شاهزاده

:است و برادر اسفندیار، به او گفتاز سوي دیگر، پشوتن که یکی از مقدسان دین زرتشتی. فرهمند بر باد ندهد

نجستکه یک نامور با دگر کیننخستبه یزدان که دیدم شما را

اسفندیارهم از رستم و هم زنوبهاردلم گشت زآن کار چون

راهببندد همی بر خرد دیونگاهچو در کارتان باز کردم

ردپروروانت همیشه خردخردتو آگاهی از کار دین و

سخننیوشنده باش از برادرمکنبپرهیز و با جان ستیزه

جفتبزرگیش با مردمی بودبگفتشنیدم همه هرچ رستم

تونیاید سبک سوي پیوندتونساید دو پاي ورا بند

دامبه بازي سراندر نیارد بهسامسوار جهان پور دستان

نشانبه گیتیندادست دانا گردنکشانچنو پهلوانی ز

پسندمگوي آنکه هرگز نیایدبندچگونه توان کرد پایش به

شیرگیرسزد گر نگوید یلنادلپذیرهاي ناخوب وسخن

فرازبه زشتی میان دو گردندرازبترسم که این کار گردد

378تواناتريبه مردي و گرديداناتريبزرگی و از شاه

377 :523-527.
378 :546-558.
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از سویی زیر بارِ عهد پدر و فرمان شهریارش بود و خود را سپهبدي و . اخالقی قرار داشتدر تنگناییاسفندیار اما 

و از سوي دیگر از همین ابتداي کار آشکار است که رستم را از امر پدر و شاه خویش پیروي کنددید که باید دقیقا پسري می

. داند و سازش با او را چندان خوش نداردکافري بدکیش می

شهریارکه گر من بپیچم سر ازنامدارپاسخ وراچنین داد

بودهمان پیش یزدان پژوهشبوداندر نکوهشبدین گیتی

379ندوختکسی چشم دین را به سوزنفروختدو گیتی به رستم نخواهم

خواندن ابه خوردن و نوشیدن پرداخت، بی آنکه پیکی براي فرآنگاه اسفندیار در اردوي خویش بزمی ساخت و . 2

رستم، دیرزمانی به انتظار باقی ماند و چون خبري از دعوت شاهزاده ندید، بر اسب نشست و به تنهایی به . رستم بفرستد

، که از آوردگاهی انباشته از زره و نیزه آغاز نشدندیار بر خالف آنچه که مشهور استنبرد رستم و اسف. اردوي وي رفت

. شودن تنها جایی در شاهنامه است که جنگی از سرِ خوانِ بزم و نه میدان رزم شروع میو ایآغازگاهش همین مجلس بزم بود

پنداشتن او او پدیدار شد و او را بابت خواريکه از بدعهدي اسفندیار رنجیده بود، به ناگاه بر درِ خیمهرستم

:سرزنش کرد

دلیربه زیر اندرون اژدهايشیرهمی آمد از دور رستم چو

نامدارنگه پذیره شدشآهماسفندیارمد به نزدیکچو آ

جواننوآیین و نوساز و فرخپهلوانبدو گفت رستم که اي

توچنین بود تا بود پیمانتوخرامی نیرزید مهمان

خیرمشو تیز با پیر بر خیرهگیرسخن هرچ گویم همه یاد

آیدتگوزین نامداران سترآیدتهمی خویشتن را بزرگ

ماداريبه راي و به دانش تنکماداريهمانا به مردي سبک

منمي تخم نیرمفروزندهمنمبه گیتی چنان دان که رستم

ناامیدبسی جاودان را کنمسپیدبخاید ز من چنگ دیو

380مراهمان رخش غران هژبرمرابزرگان که دیدند ببر

:تم است، ابتدا راه سازگاري را در پیش گرفتدید حق با رسکه میاسفندیار

379 :560-562.
380 :585-594.



302

سواربدو گفت کاي پور ساماسفندیاربخندید از رستم

نامنجستم همی زین سخن کام وخرامشدي تنگدل چون نیامد

مسازنکردم ترا رنجه تنديدرازچنین گرم بد روز و راه

راهدادبه پوزش بسازم سوي پگاههمی گفتم از بامداد

زمانبه تو شاد دارم روان یکشادمانبه دیدار دستان شوم

بگذاشتیبه دشت آمدي خانهبرداشتیکنون تو بدین رنج

نامز تندي و تیزي مبر هیچجامبه آرام بنشین و بردار

381کردرستم همی مجلس آرايزکردجايبه دست چپ خویش بر

تر از بهمن که در و فروپایهرستم را در دست چپ خویش،اسفندیار در مجلسکهبا این وجود، این

ي خویش را یهگشت تا او را تحقیر کند و تفاوت پادست راستش بود، نشاند، نشانگر آن است که در پی راهی می

.مراتبِ اجتماعی قرار داشترستم خارج از این سلسله، اما با او گوشزد نماید

منستبجایی نشینم که رايمنستنه جايجهاندیده گفت این

سزاستنشستی بیاراي ازان کمراستبه بهمن بفرمود کز دست

چشمکه آیین من بین و بگشايخشمچنین گفت با شاهزاده به

کنداورمي سامکه از تخمهگوهرمهنر بین و این نامور

دادارد دلی پر زکفی راد دنژادهنر باید از مرد و فر و

رايمرا هست پیروزي و هوش وجايسزاوار من گر ترا نیست

گاهکه کرسی زرین نهد پیششاهازان پس بفرمود فرزند

نشیند بر شهریار جوانپهلوانبدان تا گو نامور

382بدستپر از خشم بویا ترنجینشستبیامد بران کرسی زر

نخستین دلگیري رستم از اسفندیار، . دوسی از این مجلس ترسیم کرده، به راستی درخشان استتصویر زیبایی که فر

به اصلی بنیادین توجه و دومی آن بود کهرگی با وي را خرد و سبک گرفته و عهد دوستی شکسته بودسفبدان دلیل بود که هم

که کنار به این شکل، رستم به جاي آن. کندجهان تعیین میخود را در»جاي«کسِ دیگر، اینکه رستم و نه هیچ،یعنی؛نکرده بود

381 :607-614.
382 :615-623.



303

هایی که از تا اینجاي کار، اسفندیار نیز با وجود نشانه.، بر تختی زرین در برابر وي نشستاي فروتر بنشینداسفندیار و در مرتبه

. آمدشد، کوتاه مین میپویید و هر بار که رستم خشمگیکرد، راه آشتی را میوارداشت پهلوان سالخورده ظاهر میخ

چون هنوز به غذا دست نبرده بودند که ،و سرکشی او دلی ناخوش داشتبا این وجود، آشکار است که از غرور

جداد ي سخنش آن بود که امایهبن. پایی متهم کردسرونیاکان رستم را به فرومایگی و بیسخنانی تلخ بر زبان راند و تبار و

. انداند و به قدرت و شکوه دست یافتهکه در خدمت به نیاکان وي ارج و قربی یافتهاندرستم همه سربازانی بوده

ه از تعیین جایگاه شد، دومین لکنگهداشتن در قلمرو دوستی مربوط میخستین تیرگی روابط این دو به عهداگر ن

زمانی به تیرگی راستین ،بحث میان آن دودر واقع، . هایشان بسط یافتو به تصویر دو طرف از جایگاه خاندانرستم پدید آمد

ستم به دست و تصویري به همین اندازه فرودستانه از اجداد راي ارجمند از نیاکان خویشانگارهکه اسفندیار کوشید کشید

این در. شدهایشان مربوط میو پهلوان از دیگري، با خودانگارهیک از دي هربه ناهمخوانی انگارهاز این پس،کشمکش. دهد

:فرآیند بود که سخن اسفندیار به شماتت زال کشید

سپهربرو گشت زین گونه چنديمهرچو افگند سیمرغ بر زال

کشیدبرهنه سوي سیستانشچشیدن پس که مردار چنديآاز

غرچگیز نادانی و دیوي وبچگیبیپذیرفت سامش ز

منننیاي من و نیکخواهامنخجسته بزرگان و شاهان

نیزفراوان برین سال بگذشتچیزورا برکشیدند و دادند

383برشا شاخ شد رستم آمدبچوسرشیکی سرو بد نابسوده

:او نیز پاسخی در خور در چنته داشت. ها برودکسی نبود که زیر بارِ این سرزنشرستم اما 

زالکه تا من جدا گشتم از پشتسالز پانصد همانا فزونست

یکی بود با آشکارم نهانجهانهمی پهلوان بودم اندر

نهادکه تاج بزرگی به سر برنژادبه سام فریدون فرخ

راسپرد آن سر و تاج او خاكز تخت اندرآورد ضحاك را

کیمیاببرد از جهان دانش ونیادگر سام کو بود ما را

تاجورسان شد اندر جهانتن آکمرسه دیگر که چون من ببستم

383 :339-343.
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نبودراه بر دزپی مرد بیبران خرمی روز هرگز نبود

گرانمرا بود شمشیر و گرزکامرانکه من بودم اندر جهان

رمهتو شاهی و گردنکشان چونهمهبدان گفتم این تا بدانی

384اگر چند با فر کیخسرويتو اندر زمانه رسیده نوي

:اندرود و همه در این زمینه فرهمند بودهباز تاکید کرد که دودمانش به طور مستقیم تا فریدون پیش میاسفندیار

زمینپرستانتهی کردم از بتدیننخستین کمر بستم از بهر

ناپدیدکه از کشتگان خاك شدندیدکس از جنگجویان گیتی

لهراسپ استتخمکه گشتاسپ از استگشتاسپنژاد من از تخم

گاهکه او را بدي از مهان تاج وکه لهراسپ بد پور اورندشاه

آفرینکه کردي پدر بر پشینپشینکیهم اورند از گوهر

دادخردمند شاهی دلش پر زکیقباديپشین بود از تخمه

گاهکه شاه جهان بود و زیبايشاههمی رو چنین تا فریدون

افسرستکجا بر سر رومیانقیصرستادرم دخترهمان م

دادز تخم فریدون با فر ونژادهمان قیصر از سلم دارد

385ببردکه از خسروان نام شاهیگردهمان سلم پور فریدون

:ماندن سلطنت در این دودمان را گوشزد کرد و گفتي خویش در باقیلوتر، نقش برجستهکمی جرستماما 

آمدي؟ز پشتش سیاوش چونآمديز یال کاوس خونگر ا

386نهاد؟که لهراسپ را تاج بر سررادوزو شاه کیخسرو پاك و

دو پهلوان به کردارهاي بزرگشانو هرر به نیاکان جاي خود را به بازگوکردن ماجراهاي خویش دادتفاخ،آنگاه

هایی ز برشمردن سختیاسفندیار چنین کرد و پس ا،نخست. یشتن را بیان کردندي خومنشانهي بزرگاشاره کردند و خودانگاره

:خوان دیده بود، شاهکار خویش را پیش کشیدکه در هفت

بودکه از برتري دور از انبوهبوددژ بر سر کوهیکی تیره

384 :672-681.
385 :686-696.
386 :744745.
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بدندسراسیمه برسان مستانبدندپرستانچو رفتم همه بت

زدمبتان را همه بر زمین بربستدمبه مردي من آن باره را

بهشتکه با مجمر آورده بود ازبرافراختم آتش زردهشت

جايبه ایران چنان آمدم بازخدايبه پیروزي دادگر یک

387نماندها در برهمنبه بتخانهنماندکه ما را به هر جاي دشمن

. رستم نیز در مقابله با وي در نماند

388یادگارکه کردار ماند ز مااسفندیارستم بهچنین گفت ر

:با این تفاوت که او بارها به تنهایی خویش اشاره کرد

389خویشهمه نام جستم نه آرامپیششب تیره تنها برفتم ز

:خوان خویش یک تنه نبود و سپاهی به همراه داشتاي هم به اسفندیار زد که در هفتو گوشه

390بودبخشکه شمشیر تیزم جهانبودرخشخوانمرا یار در هفت

و سخنانی گفت که مردي و بزرگی و آزادگی اشاره کردجوان،یعنی؛ه ارزش اخالقی بزرگ خویشبرستم سپس

:مانستبه کفرگویی میهاي خداپرستانی مانند اسفندیارتردید در گوشبی

لهراسپیبدین تازه آیینگشتاسپیچه نازي بدین تاج

بلندنبندد مرا دست چرخببندوید برو دست رستمکه گ

گوشبه گرز گرانش بمالم دونیوشکه گر چرخ گوید مرا کاین

سخنبدین گونه از کس نبردمکهنمن از کودکی تا شدستم

391استگفتن مرا کاهشوزین نرماستمرا خواري از پوزش و خواهش

امري این زورآزمایی البته، چندان خشن نبود و. ه زورآزمایی با هم دست یازیدندبار دو پهلوان بسپس براي نخستین

در دست گرفتند و در حینی که - به ظاهر گویی به مهر-نخست اسفندیار و بعد رستم دست طرف مقابل را . نمادین بود

.ستودند، پنجه را سخت فشردند تا نیروي خویش را نشان دهنددیگري را می

387 :718-723.
388 :726.
389 :741.
390 :733.
391 :748-752
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استواربیازید و دستش گرفتاسفندیارن شدز تیزیش خندا

انجمنچنانی که بشنیدم ازپیلتنبدو گفت کاي رستم

دلیربرو یال چون اژدهايشیرستبرست بازوت چون ران

چنگبه ویژه کجا گرز گیرد بهپلنگمیان تنگ و باریک همچون

ز برنا بخندید مرد کهنبیفشارد چنگش میان سخن

مرددردهمانا نجنبید زآن زردز ناخن فرو ریختش آب

پرستیزدانچنین گفت کاي شاهدستگرفت آن زمان دست مهتر به

اسفندیارکجا پور دارد چونامدارگشتاسپ آنخنک شاه

اوهمی فر گیتی بیفزایداوخنک آنک چون تو پسر زاید

خونمی داشت تا چهر او شد چوهاندرونهمی گفت و چنگش به چنگ

کردسپهبد بروها پر از تابکردهمان ناخنش پر ز خوناب

نامدارچنین گفت کاي رستماسفندیاربخندید ازو فرخ

392بزمبپیچی و یادت نیاید زرزمتو امروز می خور که فردا به

نخست . رداختند و از روز رزم و جنگ یاد کردندخواندنِ آشکار پي تماشایی، دو پهلوان به رجزحنهپس از این ص

:با این وجود، لحنش همچنان پرمهر بود. اسفندیار بود که رستم را به رویارویی در میدان نبرد نوید داد

کالهبه سر بر نهم خسروانیاهیسچو من زین زرین نهم بر

کیناز آن پس نه پرخاش جویی نهزمینبه نیزه ز اسپت نهم بر

گناهبگویم که من زاو ندیدمشاهدو دستت ببندم برم نزد

داوريییگونهبسازیم هرخواهشگريبباشیم پیشش به

گنجبیابی پس از رنج خوبی ورنجرهانم ترا از غم و درد و

کارزاربدو گفت سیر آیی ازاسفندیاربخندید رستم ز

گرانتی باد گرزکجا یافجنگاوراناي رزمکجا دیده

مهربپوشید میان دو تن رويسپهراگر بر جزین روي گردد

392 :753-765.
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آوریمکمند نبرد و کمینآوریمبه جاي می سرخ کین

درودبه تیغ و به گوپال باشدرودغو کوس خواهیم از آواي

کارزارگراییدن و گردشاسفندیارببینی تو اي فرخ

مردبه آورد مرد اندر آید بهبردنچو فردا بیایی به دشت

آرمتز میدان به نزدیک زالبردارمتز باره به آغوش

تاجافروزنهم بر سرت بر دلعاجنشانمت بر نامور تخت

شادبه مینو همی جان او بادکیقبادکجا یافتستم من از

آراستهنهم پیش تو یکسرخواستهگشایم در گنج و هر

ترابه چرخ اندر آرم کالهترانیازي سپاهبیدهم 

راهگرازان و خندان و خرم بهشاهازان پس بیابم به نزدیک

نهمسپاسی به گشتاسپ زین برنهمبه مردي ترا تاج بر سر

393کیانچنانچون ببستم به پیشمیانازان پس ببندم کمر بر

و در عین حال تماشایی و زیبا، در بزم، در مسیري معقول و منطقیدر طرح کشمکش دو پهلوانشکارافردوسی آ

آید، نمید از پسِ رستم در میدان تفاخر براسفندیار وقتی دی. آوري دو ابرانسان به اوج رسانده استهنرِ خویش را در زبان

اما به دفاع از وي خواهد ،اهد بست و به نزد شاه خواهدش بردگفت که فرداي رزم او را شکست خواهد داد و دستش را خو

بخشید و بسیار پرداخت و نخواهد گذاشت رنجه شود و وقتی اختالفش با گشتاسپ حل شد، گنجی بزرگ بدو خواهد 

بیشتر در جایگاه پدري مهربان که پسري تندخو را ادب کند، گفت که او را از روي زین بر رستماما ،احترامش خواهد کرد

اهد بخشید و آنگاه گرفت و به سراي خویش خواهدش برد و تاج و افسر و اورنگ بدو خوخواهد کند و در آغوشش خواهد

کند که پس از و تاکید میبودنش را بداندار شاه خواهد رفت تا دلیل خشمگینبند و قید، همراهش به دربپیروزمند و بی

.همچنان سر در فرمانش خواهد داشتکردن ويادب

رستم در این . از هم جدا شدندرو شوندهقرار که روز بعد در میدان کارزار با هم روبدر نهایت، دو سپهبد با این 

داد، اما خویانه و دوستانه پاسخ میچند نرمخواند، اما اسفندیار، هرداد و او را با نرمی به آشتی فرامیان بارها اسفندیار را اندرز 

هاي مقابلش بد و ناخوشایند دید که تمام گزینهرستم می. نیامداش که در بند کردنِ رستم بود، کوتاه از درخواست اصلی

:هستند

393 :766-785.
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شدجهان پیش او چون یکی بیشهشددل رستم از غم پراندیشه

وراوگر سر فرازم گزندوراکه گر من دهم دست بند

بدگزاینده رسمی نو آیین وبددو کارست هر دو به نفرین و

منبد آید ز گشتاسپ انجاممنمهم از بند او بد شود نا

نکوهیدن من نگردد کهنسخنراندهکبه گرد جهان هر

ببستبه زاول شد و دست او رابخستکه رستم ز دست جوانی

رنگنماند ز من در جهان بوي وننگهمان نام من بازگردد به

زردشود نزد شاهان مرا روينبردوگر کشته آید به دشت

درشتبدان کو سخن گفت با اوبکشتکه او شهریاري جوان را

بوددینهمان نام من نیز بیبودبرین بر پس از مرگ نفرین

بوينماند به زاولستان رنگ واويوگر من شوم کشته بر دست

نامز زابل نگیرد کسی نیزشکسته شود نام دستان سام

394ازین پس بگویند بر انجمنولیکن همی خوب گفتار من

ي ارجمند خویش را که خودانگارهاین،یعنی؛وننگ استي اصلی رستم، ناماست که دغدغهبه این ترتیب، روشن

ین پافشاري بر ارزش بنیادین داند با اچند که میحفظ کند و تن به بندگی و خفت ندهد، برایش بیشترین ارزش را دارد، هر

رستم که از سختگیري شاهزاده . از شاه و دشمنی با پهلوانی مقدس مانند اسفندیار دست خواهد یازیدبه گناه سرکشی خویش

ي او بیرون رفت، خیمه و خرگاهش را نفرین کرد که مکانی شوم است و رخدادي گزنده خشمگین شده بود، وقتی از سراپرده

رفت و سرزنشش کرد که مهمان وي بوده و با بدگویی به نزدش اسفندیار که سخنش را شنیده بود. در آن بروز کرده است

اه از فرستادنش به سیستان، به صراحت به او گفت که قصد شرستم در جواب. ناشناسی کرده استي اردوگاهش حقدرباره

: کردنش بوده استنابود

ندانی فریب بد شهریارروزگارترا سال برنامد از

نهانان به مرگ تو کوشدجهانبجهانتو یکتادلی و ندیده

وتختنیابد همی سیري از تاجبختگر ایدونک گشتاسپ از روي

394 :817-829.
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395اي پروراند ترابه هر سختیترابه گرد جهان بر دواند

بار رستم براي واپسین. دادگواهی میبودن آنچند در دل به راستسرانه از پذیرش سخن وي سر باز زد، هراسفندیار خیره

:داردا سخنانی موثر او را از نبرد بازشید بکو

چنین بر بال کامرانی مکنمکن شهریارا جوانی مکن

گزندمیاور به جان خود و مندل ما مکن شهریارا نژند

زینهارمخور بر تن خویشتندارشرمز یزدان و از روي من

396منوزین کوشش و کردن آهنگمننیازیست از جنگترا بی

م به حریف هشدار رست. تندخویی کرد و به این ترتیب سخنان دو پهلوان به جایی ناخوشایند ختم شداسفندیار اما 

:تن بودنش نبالد و خویش را از دست او ایمن نپنداردداد که به رویین

کنمسرت را به گوپال درمانکنمترا بر تگ رخش مهمان

ايبگرویدهبه گفتار ایشانايبشنیدهتو در پهلوي خویش

کاربه آوردگه بر، نیاید بهاسفندیارکه تیغ دلیران بر

مراهمان گرد کرده عنانمراببینی تو فردا سنان

نبردبه خویی به آوردگه بر،مردکه تا نیز با نامداران

شدهمی گوهر آن خنده را بندهشدلب مرد برنا پر از خنده

وگويی بدین گفتچرا تیز گشتنامجويبه رستم چنین گفت کاي

مردببینی تو آورد مرداننبردچو فردا بیابی به دشت

گروهیگانه یکی مردمم چونکوهچونه من کوهم و زیرم اسپی

مادرتبگرید به درد جگرسرتگر از گرز من باد یابد

شاهببندمت بر زین برم نزدآوردگاهوگر کشته آیی به

397کارزارنجوید به آوردگهشهریاربدان تا دگر بنده با

ي در حالی که مجلس بزم را به آوردگاه رزمی در عرصه،هاي خویش بازگشتندرد به اردوگاهبه این شکل، دو هماو

ي دو از آنجا که رویارویی خودانگارهنیهاي ایرادن در تاریخ و اسطورهخوانموضوع رجز و رجز. دیل کرده بودندزبان تب

395 :834-837.
396 :844-847.
397 :868-879.
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ي اما در اینجا به ذکر ساده،بیش از این مورد کنکاش واقع شودي آن است کهشود، شایستهحریف در قلمرو زبان مربوط می

موضوعی یگانه و غنی است و پرداختن بدان فرصتی،که خودگذرم، چراکنم و از این بحث درمیسی بسنده میهنرنمایی فردو

و تاریخی ما که از دیرباز در متون دینی و حماسیگشایم که رجزپرسش را میيتنها در این حد جبهه. طلبددیگر را می

اي خون بودنش با نمادهاي قدرت در زبان، صورتی ادبی و سازهو همدلیل پیوندش با مفهوم خودانگارهبهردپایی نمایان دارد

راي آن، جاي و فهم شرایط چیرگی کسی بر دیگري از مجحلیلِ دیالکتیک قدرت در آنملش، تزبانی است که بررسی سیر تکا

خواندن رستم و اسفندیار بر سر خوانِ بزم، ي رجزشود، صحنهبحث ما مربوط میتا جایی که به .ي بسیار دارداندیشه

.اي که بدان برخورده، یافته استطیريترین و زیباترین رجزي است که نگارنده در کل متون تاریخی و اساترین و دقیقکامل

زال که ماجرا . افزار برایش فراهم آورداره فرمان داد تا سالح رزم و زینرستم وقتی به خرگاه خود رسید، به زو. 3

زمکه کشتن اسفندیار در میدان رچرا،خودداري کند و به بند تن در دهدرا دریافته بود، او را پند داد که از نبرد با شاهزاده

هاي تلخی که میانشان رفته است، همچنان آرزویی جوانمردانه و اما رستم با وجود سخن،برایش بدنامی به بار خواهد آورد

:پختمهربانانه را در سر می

مداردل از جان او هیچ رنجهکارزارگر ایدونک فردا کند

سناننه گوپال بیند نه زخمعناننپیچم به آورد با او

اويبه نیرو نگیرم کمرگاهاويم به آوردگاه راهنبند

بگذارمشبه شاهی ز گشتاسپبردارمشز باره به آغوش

بازازان پس گشایم در گنجنازبیارم نشانم بر تخت

فروزچهارم چو از چرخ گیتیروزچو مهمان من بوده باشد سه

زردقوتپدید آید از جام یاالژوردبیندازد آن چادر

سروز ایدر نهم سوي گشتاسپکمرسبک باز با او ببندم

تاجافروزنهم بر سرش بر دلعاجنشانمش بر نامور تخت

اسفندیارنجویم جدایی زواربندهببندم کمر پیش او

398یادچه کردم به مردي تو داري بهقبادتو دانی که من پیش تخت

. د که این آرزویی ناممکن است و اسفندیارِ نیرومند و پیلتن را با کیقباد بر سنجیدن نارواستاو را زنهار دازال ماا

398 :971-981.
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پشوتن او را به پرهیز از جنگ فراخواند و چندان در . رو بودهاز سوي دیگر، اسفندیار نیز در اردوي خویش با بحثی مشابه روب

.خواندمیت که او را به آشتی با کافري فرااین راه پیش رفت که اسفندیار سرزنشش کرد که چه موبدي اس

. ار رفتفرداي آن روز، رستم سالح و کمند و گرز خویش را برداشت و بر رخش نشست و به سوي اردوي اسفندی

اما رستم ایشان را در دوردست اردوي کیانی ایستاند و ،کردنداو را همراهی می-یا همان سکاها- زواره و سپاه سیستانیان 

.داد که دست به سالح نبرنددستور 

ي خویش بیرون آمد و در برابر سپاهیانش از خیمهاسفندیار را به میدان فراخواند، وي نیز زرهپوش و آماده،رستم به آواز

:هنرنمایی نمایانی کرد

اويز زور و ز شادي که بود اندرپرخاشجويچو جوشن بپوشید

زیناه اندر آمد بهز خاك سیزمیننهاد آن بن نیزه را بر

شورنشیند برانگیزد از گورگوربسان پلنگی که بر پشت

399خواندندبران نامدار آفرینفروماندندسپه در شگفتی

اسفندیار چون دریافت رستم تنها به میدان آمده، این راي را پسندید و قرار شد دو سپاه را از نبرد دور بدارند و 

.نندخود با هم زورآزمایی ک

بدیدمر او را بران باره تنهارسیدهمی شد چو نزد تهمتن

جفتکه ما را نباید بدو یار وبگفتپس از بارگی با پشوتن

شویمز پستی بران تند باالشویمچو تنهاست ما نیز تنها

بزمتو گفتی که اندر جهان نیسترزمبران گونه رفتند هر دو به

پهلواندو شیر سرافراز و دوجوانپیر وچو نزدیک گشتند

400نبردتو گفتی بدرید دشتمردي هر دوخروش آمد از باره

ي خون اسفندیار تشنهو پیشنهاد کرد که اگرواستار شد تا از کارزار بپرهیزندرستم پیش از آغاز نبرد بار دیگر خ

تا شاید از این ان بجنگده پهلوانی به میدان بیاید و تا پاي جاز هر سپا،خواهدشدن مرگ در هنگامه را میاست و جاري

:اما اسفندیار جوانمردانه این پیشنهاد را رد کرد،جانِ اسفندیار محفوظ بماند،رهگذر

منسزا نیست این کار در دینمبادا چنین هرگز آیین من

.1019-1016: شاهنامه، 399
400 :1020-1025.
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نهمخود اندر جهان تاج بر سردهمکه ایرانیان را به کشتن

وگر پیش جنگ نهنگ آیدمجنگ آیدمهم پیشرو هرکمن

کارمرا یار هرگز نیاید بهبیارترا گر همی یار باید

بودسر و کار با بخت خندانبودمرا یار در جنگ یزدان

سپاهبیبگردیم یک با دگرخواهجنگتویی جنگجوي و منم

سواربیسوي آخور آید همی ببینیم تا اسپ اسفندیار

رويخداوندبه ایوان نهد بیي رستم جنگجويوگر باره

نباشد بر آن جنگ فریادرسکسنهادند پیمان دو جنگی که

همی خون ز جوشن فروریختندبرآویختندنخستین به نیزه

دستبه شمشیر بردند ناچاربرشکستها به همچنین تا سنان

تاختندوراست هر دو همیچپبه آوردگه گردن افراختند

هاي گرانشکسته شد آن تیغسرانز نیروي اسپان و زخم

کوفتندهاپر از خشم اندامچو شیران جنگی برآشوفتند

فروماند از کار دست سرانگرانهمان دسته بشکست گرز

دو اسپ تگاور فروبرده سرگرفتند زان پس دوال کمر

401زیننجنبید یک شیر بر پشتبرینبران آنهمی زور کرد این

و با این وجود تا شدا هماوردي در حد خود روبرو میپس از نبرد رستم و سهراب، این نخستین بار بود که رستم ب

یگر که در سوي درساندن به یکدیگر پرهیز داشتند تا آننرمی همراه کرده بودند و از آسیبدو زورورزي را با هر،اینجاي کار

شدن زمان نبرد در اندیشه ه بودند، سردارانِ دو سو از درازمیدان، در آنجا که سپاهیان سیستان و ایران در برابر هم صف آراست

به این شکل، زواره که به جاي رستم سپهساالري سکاها را . شدند و هر طرف ترسید که مبادا به سپهبدش آسیبی رسیده باشد

. ناسزا گفتشاهنشاه گشود و به سپاهیان بر عهده داشت، زبان به دشنام

کردن کشید و بودند، پاسخ دادند و کار به رجزخواندن و تهدیداز سوي دیگر، پسران اسفندیار که سردارانی سرافراز

یکی پس ،آذرمهرنوش و نوش،یعنی؛این نبرد، فرجامی شوم داشت، چون دو تن از پسران اسفندیار. دو سپاه در هم آمیختند

401 :1036-1052.
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به با آشفتگی به نزد پدر تاخت وترین برادرشان بودبهمن که گویا کوچک. آمدندبه دست فرامرز و زواره از پاي دردیگري از 

:شکنی کرده استشمگین شد و گمان کرد که رستم عهداسفندیار خ. انداو خبر داد که در غیابش سیستانیان پسرانش را کشته

گردنکشان؟ود پیمانچنین ببدنشانبه رستم چنین گفت کاي

ننگ؟ترا نیست آرایش نام وجنگتو گفتی که لشکر نیارم به

شمار؟نترسی که پرسند روزکردگارنداري ز من شرم وز

ستوده نباشند بر انجمنشکنپیمانندانی که مردان

اندبرگشتهبران خیرگی بازاندکشتهدو سگزي دو پور مرا

درختبلرزید برسان شاخسختغمی گشتچو بشنید رستم 

نبردبه خورشید و شمشیر و دشتخوردبه جان و سر شاه سوگند

امنستودهکسی کین چنین کردامنفرمودهکه من جنگ هرگز

رهنمونگر او بود اندر بديکنونببندم دو دست برادر

پرستیزدانبیارم بر شاهدستفرامرز را نیز بسته دو

هشمشوران ازین راي بیهودهبکششانبه خون گرانمایگان

مارکه بر کین طاووس نر خوناسفندیارچنین گفت با رستم

بودنه آیین شاهان سرکشبودبریزیم ناخوب و ناخوش

فرازکه آمد زمانت به تنگیسازي خویشتو اي بدنشان چاره

402شیربرآمیزم اکنون چو با آبتیردو رانت بهبر رخش با هر

ش را برگرفت و بر رستم ي نبرد خشمگین شده بود، کمان خویشدن خون پسرانش در میانهفندیار که با جارياس

.و رستم نیز چنین کردتیر بارید

رنگببردند از روي خورشیدخدنگکمان برگرفتند و تیر

دوختنده را همیبه بر بر زرافروختندز پیکان همی آتش

شدآژنگبروها و چهرش پرشددل شاه ایران بدان تنگ

گمانبینرستی کس از تیر اوکمانچو او دست بردي به سوي

402 :1098-1112.
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نهانشدي آفتاب از نهیبشجهانبه رنگ طبرخون شدي این

شراعتو گفتی که خورشید شد درشگاعیکی چرخ را برکشید از

بودزره پیش او همچو قرطاسبودانش الماسبه تیري که پیک

بخستتن رستم و رخش جنگیشستچو او از کمان تیر بگشاد

درستنبد باره و مرد جنگیسستبر رخش ازان تیرها گشت

کارنیامد برو تیر رستم بهاسفندیارهمی تاخت بر گردش

نهادالسر نامور سوي بابادفرود آمد از رخش رستم چو

شدچنین با خداوند بیگانهشدهمان رخش رخشان سوي خانه

بیستونبشد سست و لرزان کهخونبه باال ز رستم همی رفت

نامداربدو گفت کاي رستماسفندیاربخندید چون دیدش

بخستز پیکان چرا پیل جنگیمستچرا گم شد آن نیروي پیل

توبه رزم اندرون فره و برزوتکجا رفت آن مردي و گرز

بشنديچو آواز شیر ژیانبرشديگریزان به باال چرا

گشتز رزمت چنین دست کوتاهگشتچرا پیل جنگی چو روباه

شديدد از تف تیغ تو بریانشديتو آنی که دیو از تو گریان

403کشیدکزآن رود با خستگی دربدیدزواره پی رخش ناگه

رخش که تیري بسیار در تن داشت، زخمی و ناالن . اش انجامیدتن بودن اسفندیار به برترياین شکل، رویینبه

پیاده بر جاي مانده بود، راهی جز آن ،و رستم که با تیرهایی بسیار در تنکرد و به سوي سپاه ایران بازگشتسوارش را ترك

. جا پناه بجویدندید که از کوهی در آن نزدیکی باال برود و در آن

در این هنگام او نیز به تدریج آرام شده بود و با دیدنِ . اسفندیار لختی در برابر کوه منتظر ماند تا شاید رستم پایین بیاید

بر عهده گرفت که . پس بار دیگر درخواست کرد تا رستم به زیر آید و خود را تسلیم کند. ابرپهلوانِ زخمی دلش نرم شده بود

اما رستم حتی در این وضعیت نیز ،اش باشددفاع از او بکوشد و حامیگزندي به دربار ایران ببرد و در د، او را بیاگر چنین کن

.پذیراي بند و ننگ بندگی نبود

403 :1117-1136.
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ي رسید و رستم از اسفندیار خواست تا به اردوي خود بازگردد و فردا بار دیگر براي ادامهباالخره، شامگاه فرا

زد رستمِ زخمی به افسونی در این میان شفا یابد، او را به جان زنهار داد و اسفندیار که حدس می. یایدکارزار به میدان ب

اسب و مرکب به رود هیرمند زد و از آن سو بیرون آمد و به سوي سپاهیان خود پایین آمد و بیآنگاه رستم از کوه. بازگشت

.ستودمردانگی و قدرتش را در دل میکرد ومیشرفت، در حالی که اسفندیار از پشت سر نگاه

.شناخترستم در خیمه و خرگاه خویش با زال روبرو شد که براي درمان او راهی می. 4

دارسخن چون به یاد آوري هوشداربدو گفت زال اي پسر گوش

استمگر مرگ کآن را دري دیگراستهمه کارهاي جهان را در

برینکه سیمرغ را یار خوانمینگزیکی چاره دانم من این را

404جايبماند به ما کشور و بوم ورهنمايگر او باشدم زین سخن

.خواند و از او خواست تا پسرش را شفا دهدسیمرغ را فرا،زال

گردبرفتند با او سه هشیار وببرداز ایوان سه مجمر پر آتش

کشیدبیرونز دیبا یکی پر رسیدفسونگر چو بر تیغ باال

405بسوختبه باالي آن پر لختیبرفروختز مجمر یکی آتشی

سیمرغ با سوختن پرش دریافت که زال به کمکش نیاز دارد، پس آمد و تیرها را از بدن رخش و رستم بیرون کشید 

. داددو را شفاهاي ایشان مالید و به این ترتیب هراي از شیر را بر پرش زد و آن را بر زخمو آمیخته

انجمنتوي نامبردار هرپیلتنبدو گفت مرغ اي گو

نامدارتن وکه او هست روییناسفندیارچرا رزم جستی ز

نژندنبودي دل من نگشتیبندبدو گفت رستم گر او را ز

جنگوگر بازمانم به جایی زننگتر آید زمرا کشتن آسان

406عارسر بجا آوري نیستاگراسفندیارچنین داد پاسخ کز

ي سیمرغ همه، اماشناسدراهی براي غلبه بر وي نمیکهتنیِ اسفندیار راي زد و اینه با سیمرغ از رویینرستم آنگا

:رستم را هشدار دادکردن آناما پیش از فاش،دانسترازها را می

404 :1223-1226.
.1230-1228: شاهنامه405
406 :1262-1266.
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سپهربگویم کنون باتو رازمهرچنین گفت سیمرغ کز راه

روزگاربریزد ورا بشکرداسفندیارکه او خونکس که هر

گنجرهایی نیابد نماندشرنجهمان نیز تا زنده باشد ز

407بودوگر بگذرد رنج و سختیبوداش شوربختیبدین گیتی

:نمودخویش را با انتخابی که کرد، بازهاي مورد نظررستم بار دیگر ارزش

مردمییتی نماند بجزبه گرفتنیجهان یادگارست و ما

408راستنام بایدکه تن مرگمرارواستبه نام نکو گر بمیرم

خوان اسفندیار به دست او کشته شده بود، رستم را راهنمایی کرد تا پس سیمرغ که جفتش در جریان هفت

:کرداي راهنماییي دریاچهکرانهاو رستم را به دشتی در. ي کیانی را از میان برداردشاهزاده

فرمانروانشست از برش مرغهواگزي دید بر خاك سر بر

ترکاستسرش برترین و تنشترراستبدو گفت شاخی گزین

مدارمایهتو این چوب را خواراسفندیاربدان گز بود هوش

کهننگه کن یکی نغز پیکانکنبر آتش مرین چوب را راست

409نمودم ترا از گزندش نشاننشانبنه پر و پیکان و برو بر

یافتنش ر میان شگفتی اسفندیار که از شفاتیري پرداخت و فرداي آن روز د،رستم با راهنمایی سیمرغ از آن شاخ گز

. اسفندیار این بار با قصد کشتن رستم به میدان رفت. خواندمیدان رفت و او را به کارزار فراحیرت کرده بود، بار دیگر به 

کرده بود که اما این بار اسفندیار حتم ،ا حریف را به آرامش و صلح بکشاندبار دیگر سخن از آشتی گفت و کوشید ترستم 

. اش، نیرنگی در چنته دارد و دیگر به او اعتماد نداشتیافتن جادوییرستم با توانایی شفا

یادمکن شهریارا ز بیدادبرگشادباره رستم زباندگر

کارزارکه جز بد نیاید ازینخوارهان زشت ومکن نام من در ج

گوشواري زر باهمان یارهشاهوارهزارانت گوهر دهم

شبپرستنده باشد ترا روز ولبنوشهزارانت بنده دهم

407 :1276-1279.
408 :12841285.
409 :1292-1296.
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فرخیاند باکه زیباي تاجهزارت کنیزك دهم خلخی

نهمنشیمکن دیو را با خردکینز دل دور کن شهریارا تو

پرستبمن بر که شاهی و یزدانهستجز از بند دیگر ترا دست

410بدبماند به من وز تو انجامبدکه از بند تا جاودان نام

.شدنِ رستمسخن گفت و تسلیم،اما اسفندیار همچنان از بند و قید

اسفندیارنیاید همی پیشکاربدانست رستم که البه به

رزکه پیکانش را داده بد آبگزو آن تیرکمان را به زه کرد

آسمانسر خویش کرده سويکمانهمی راند تیر گز اندر

زوري دانش و فر وفزایندههورهمی گفت کاي پاك دادار

توان مرا هم روان مرامراهمی بینی این پاك جان

کارزارمگر سر بپیچاند ازاسفندیارکه چندین بپیچم که

همیهمی جنگ و مردي فروشدهمیتو دانی که بیداد کوشد

تیري ماه وتویی آفرینندهمگیربه بادافره این گناهم

جنگکه رستم همی دیر شد سويدرنگچو خودکامه جنگی بدید آن

کماننشد سیر جانت ز تیر وبدگمانبدو گفت کاي سگزي

لهراسپیشیر و پیکاندل گشتاسپیببینی کنون تیر

سزدچنان کز کمان سوارانبزدیکی تیر بر ترگ رستم

بودبران سان که سیمرغ فرمودهزودتهمتن گز اندر کمان راند

نامدارسیه شد جهان پیش آناسفندیاربزد تیر بر چشم

فرهیازو دور شد دانش وسهیخم آورد باالي سرو

دستبیفتاد چاچی کمانش زپرستانیزدنگون شد سر شاه

آوردگاهز خون لعل شد خاكسیاهگرفته بش و یال اسپ

بارکه آوردي آن تخم زفتی بهاسفندیارچنین گفت رستم به

410 :1346-1357.
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زنمبلند آسمان بر زمین برتنمتو آنی که گفتی که رویین

ننگبخوردم ننالیدم از نام وخدنگمن از شست تو هشت تیر

نامداريبخفتی بران بارهکارزاربه یک تیر برگشتی از

مادرتبسوزد دل مهربانسرتاکنون به خاك اندر آیدهم

سپاهنگون اندر آمد ز پشتشاهانگه سر نامبردارهم

گوشبر خاك بنشست و بگشادهوشزمانی همی بود تا یافت

411کشیدی پر و پیکانش در خونهمکشیدسر تیر بگرفت و بیرون

ن با غم و درد به بالین وي پشوتن و بهم. رفتنددو سو در سوگ فروخوردن اسفندیار، غوغایی برخاست و سپاهیان هربا تیر

.کشید، به سنت زرتشتیان ایشان را از سوگواري بر حذر داشتهاي آخر را میو اسفندیار که نفسآمدند

روزگارکه اي مرد داناي بهاسفندیاردانشچنین گفت پر

گاهچنین بود بهر من از تاج وتباهمکن خویشتن پیش من بر

منالتو از کشتن من بدین ساننهالتن کشته را خاك باشد

دمگردد بهز باد آمده بازجمکجا شد فریدون و هوشنگ و

ماگزیده سرافراز و پاکانمازاده نیاکانهمان پاك

سراينماند کس اندر سپنجیجايفتند و ما را سپردندبر

نهانچه در آشکار و چه اندرجهانفراوان بکوشیدم اندر

آورمخرد را بدین رهنمايآورمکه تا راي یزدان به جاي

آهرمنیز بد بسته شد راهروشنیسخننچو از من گرفت ای

گریزروزگارنبد زو مراتیززمانه بیازید چنگال

کشتافروز من بدرود هرچدلبهشتامید من آن است کاندر

مشتنگه کن بدین گز که دارم بهنکشتبه مردي مرا پور دستان

گرچارهز سیمرغ وز رستمسربدین چوب شد روزگارم به

شناختکه اروند و بند جهان اوساختها زالها و نیرنگفسون

.1389-1365: شاه411
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دردبپیچید و بگریست رستم بهکردار این سخن یادچو اسفندی

کارترا بهره رنج من آمد بهناسازگارچنین گفت کز دیو

بنز مردي به کژي نیفگندسخنچنانست کو گفت یکسر

امجستهبسی رزم گردنکشانامبستهکه تا من به گیتی کمر

کارزارندار با جوشزرهاسفندیارسواري ندیدم چو

اويبدیدم کمان و بر و شستاويچو بیچاره برگشتم از دست

یکبارگیبدادم بدو سر بهبیچارگیسوي چاره گشتم ز

بینداختمچو روزش سرآمدساختمزمان ورا در کمان

آمديمرا کار گز کی فرازآمديگر او را همی روز باز

زدنهیز یک دم نشایدبه پرشدنازین خاك تیره بباید

412منموزین تیرگی در فسانهمنمهمانست کز گز بهانه

. خواندبه بستر خویش بر خاك آوردگاه فرااسفندیار در دم مرگ، رستم را وصی خود قرار داد و او را 

خروشپیاده بیامد برش باگوشتهمتن به گفتار او داد

413نرمکردش به آوايهمی مویهگرمهمی ریخت از دیدگان آب

اسفندیار پدر را و جاماسپ را که از مرگ وي در این راه آگاه بودند و باز او را به نبرد رستم فرستادند، سرزنش 

:کرد و گناه مرگ خویش را از دوش رستم برداشت

414کمانتیر ونه رستم نه سیمرغ وزمانبهانه تو بودي پدر بد

. همچون پسر خویش بپروراندش و آیین رزم و بزم به او بیاموزاندآنگاه بهمن را به وي سپرد تا

.بسترا که رویینه نبود، از جهان فروسپس، اسفندیار چشمی

412 :1417-1441.
413 :14461447.
414 :1458.
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خوانهفت: سخن دوم

ي از مرتبهتا جهشی بزرگ را تجربه کندکه رسد در آن هنگام به سن بلوغ میاز نگاه بافت اساطیري هلوان پابر. 1

ز اي فشرده امعموال در جریان مجموعه،این جهش. هلوانی معمولی به موجودي ابرانسانی دگردیسی یابدپقهرمانی عادي و

آزمونی بزرگ را از ،هلوان باید براي اثبات هستیِ متمایز خویشپابر. ذیردپگونه انجام میرخدادها و حوادث خطرناك آزمون

. یابدایی بزرگ و چیرگی بر دشمنانی سهمگین تجلی میسر بگذارند و این آزمون معموال در قالب انجام کاره

شدن به موجودي ابرانسانی را طی گذارد و به این ترتیب مسیر تبدیلشت سر پهایی را »خوان«هلوان باید پابر،به این شکل

. نماید

از آنجا که در اما،هلوانانه وجود داردپهاي ابرهاي گوناگونی از این خوانصورتبندي،هاي گوناگوندر فرهنگ

بحث ،هاي موجود در مورد این اساطیر گذار را در اختیار داریمترین صورتبنديترین و دقیقیافتهایرانی یکی از ساختفرهنگ

بخشی ،ي تحسینبه ویژه که فردوسی بزرگ با درایتی شایسته؛کنمیر ایرانی متمرکز میساطهاي برخاسته از اد را بر دادهخو

خوان رستم و اسفندیار تمرکز شود و کافی است بر روایت هفترتبندي را در شاهنامه به انجام رسانده استمهم از این صو

باید به چند ،گیري مفهوم خواناي بر تاریخِ شکلتنها به عنوان مقدمه،اما پیش از آن،درکی ژرف در این باره به دست آیدتا 

. شودشکلی مقدماتی از خوان دیده میهاتر از شاهنامه اشاره کرد که در آنمتن کهن

هاي ي گیلگمش است که در آن ماجراي تالشاسطوره،براي ما باقی مانده استدر این زمینهترین متنی کهکهن

و شمارشِ »خوان«در این اسطوره نشانی از مفهومِ چندهر. گونه براي دستیابی به جاودانگی شرح داده شده استهلوانی ایزدپ

گیلگمش براي . ماندخوان میبه قالبی اولیه براي هفت،گذرانداما توالی ماجراهایی که گیلگمش از سر می،نداردآن وجود 

گذارد که در جریان آن از مرگ خویشتن آگاه نیست و تنها شت سر میپاي ناخودآگاه را مرحله،نخست،دستیابی به جاودانگی

. کندهاي خود را دنبال میجوییماجرا،هلوانی سرکش و جنگاورپ- به عنوان شاه

گاوي مقدس را که از سوي او ،انگیزدمیکند و خشم او را به خود برهی میتوجاو به ابراز عشق ایزدبانویی بی

جانوري به نام انکیدو که براي مبارزه با او گسیل شده را - هلوانپآورد و اي در میپاز د،سیل شده تا شهرش را ویران سازگ

شود و تازه بعد بابا چیره میبا یاري او بر اژدهاي هومسپس؛آورداو را به دست میو با بخشیدن جانش دوستی شکست داده 

انگی آغاز دستیابی به داروي جاودشود و سفري را براي شدنِ انکیدو به مرگ خویشتن نیز آگاه میهی کشتپاز آن است که در 

. 415ماندسرانجام میکند که در نهایت بیمی

415 George, 2003.
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هلوانی براي دستیابی پکه در آن ابر-ب اساطیرِ مربوط به مناسک گذار ساختار کلی ماجراهاي گیلگمش به چارچو

از . ویژه است،داستان گیلگمش به دو دلیل،با این وجود. شباهت دارد- گذراندماجراهایی خطرناك را از سر می،به هدفی

- تازه به هدف اصلی خود ،از گذراندن شماري از مراحلِ دشوارسپي راه و هلوان در نیمهپسو بدان دلیل که ابریک

.کندماند و گیاه جاودانگی را بر اثر غفلت به ماري واگذار میناکام می،که در نهایتو دوم آنشودآگاه می-جاودانگی

این . سترامایانا،نمایداما باز کهنسال می،روایت دیگري که از گیلگمش دست کم هزار سالی جدیدتر است

هلوانی به نام پو در آن ماجراهاي 416م سروده.پچهارماي به نام والمیکی در حدود قرن ي هندي را شاعري افسانهاسطوره

و هر فصل آن بخشی از است رامایانا از این نظر اهمیت دارد که به هفت بخشِ اصلی تقسیم شده . راما را شرح داده است

خوان یا البته در قالب هفت،این ساختار. 417ردازدپیشاروي او میپشرح ماجراها و خطرهاي کند و به زندگی راما را روایت می

با این وجود آن را . شودصورتبندي نمی،ها که در جهت دستیابی به هدفی مشخص منظم شده باشندشماري مشخص از خوان

. یش درآمدي بر مفهوم خوان در نظر گرفتپتوان همچون نیز می

ي هراکلس در قالب شعرها و اسطوره،ي دیگر جهان متمدندر گوشه،شدنِ رامایاناان با نگاشتهزمتقریبا هم

هاي در مورد خوان. شد که در نهایت در قالب دوازده خوانِ مشهور هرکول تا به روزگار ما دوام آوردهایی روایت میداستان

بهره ،ندارنددارند اما ابرپهلواننهلوانی که خواپي از اساطیر اهراکلس به زودي بیشتر خواهم نوشت و از آن به عنوان نمونه

.خواهم جست

- خوان به دست میمعناي نخستی که از آن در عبارت هفت.در زبان فارسی چندین داللت معنایی دارد،خوان. 2

و معموال به همراه است همواره با خوردن و نوشیدن،خوان. ي رامش و عیش و نوش استمجلس بزم و زمینه،آید

پیش از فردوسی این .توان دریافتبه روشنی میاین معنا را از اشعار فارسی. کندشدن گروهی به خرج کسی اشاره میمهمان

:که رودکی گویدچنان،معناي خوان رایج بوده است

چاشتتا پزند از سمو طعامکبرداشتخوانهر یکی کاردي ز

:و فرخی

خوانهمنشینان او به بزم و بهشرقاي پسندیدگان خسرو

:توان یافتدر شعر ابوسعید ابوالخیر همین معنی را می،در میان معاصران فردوسی

مخورگر نفس ترا راحت جانستعوانست مخورخوانهر لقمه که بر

:گویدوحشی بافقی میپس از فردوسی هم 

416 Sankalia, 1963.
417 Dutt, 2004: 191
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ا باد مهمان تراگوارخواننعمت اینهاي ناز آراست، حسنزیبایی به نعمتخوان

:و به قول موالنا

بریانز حلواها و از مرغانهاي بسیارو نعمتخواننهاده

جاننواي مطربان خوشتر ازساقیغالمان چو مه در پیش

خوانفراغت دارد از ساقی و ازمستانهايولیک از عشق شه جان

کردن را نیز د روایتشدن و با صداي بلنکه خواندهمصدري است فارسی است ،در عین حال این هم راست است که خوان

. دهدمعنا می

هلوانانی که مراحل گذار پبار فردوسی براي اشاره به کردارهاي بزرگ ي خوان را نخستینواژه،دانمتا جایی که می

شاره به مجالس بزم و مهمانی تنها براي ا،این عبارت در مقام اسم،از حکیم توسیشپتا . به کار برده است،اندکردهرا طی می

هلوانان پرمعناست که فردوسی عبارت خوان را براي اشاره به مراحل مرگبار عروج ابرپرفته است و این خود بسیار به کار می

. جنگ و ستیزه را،نه کلمات رزمی دیگري مانند نبرد،خویش برگزیده است

هاي این نمایش در ردهپیک از شدنِ هراعر در خواندهداشت شتواند به چشماز سویی می،شدن این نامبرگزیده

هلوانان اشاره کند پگونه بودنِ کردارهاي نمایان به مراسم،ترکارانهیا آنکه در برداشتی نازك،بزمی حکایت داشته باشدخوانی و

تحمل رنج و سختی و عبور از اند و شدههاي گذار که دست بر قضا در مجالسی شبیه به خوان برقرار مییوندشان با آیینپو 

شدنِ نامِ خوان براي مراحلِ کارهاي حدس من آن است که برگزیده،به طور خالصه. اندمراحلی دشوار را نیز به همراه داشته

یوند این کردارهاي بزرگ با مراسم گذار آگاه بوده است و آگاهانهپبدان معناست که فردوسی بر ،ايهلوانان شاهنامهپدشوارِ ابر

که قاعدتا مراسم گذار دینی نیز از آن جمله -ي بزرگان دوستانهخصوصی و هاي اي را به کار گرفته که با بزم و نشستواژه

. هاي جنگی عاديیوند دارد و نه با رزم و کنشپ- بوده

در هر .به هر صورت این حدسی بیش نیست و تحلیل استفاده از این واژه در شاهنامه نیازمند بررسی بیشتر است

را ناشی از »خوان«اند و صورت نوشتاريِ یگاه گرفتهحدس برخی از نویسندگان معاصر که خوان را به معناي خانه و جا،حال

یافتنِ بزمی و ایان هر خوان بر ترتیبپکه فردوسی به روشنی در چرا،به گمان من درست نیست،اندخطاي ناسخان دانسته

اش به ي خوان را با داللت بزمینماید که آگاهانه واژهاین چنین میکند و بنابرب تاکید میشدنِ خوانی با خوراك و شراچیده

هاي ها و نشستها و بزمي آنمراتب هفتگانهي کهن و سلسلهرستانهپتردید در مناسک مهرداللتی که بی. کار گرفته باشد

.یوند داشته استپها یک از آنمربوط به مراسم اهلیت در هر
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را هلوان پتنها دو ابر،و فردوسیبه کارگرفته شدهشاهنامهدر اشي پهلوانیبار مفهوم خوان در معنانخستینپس . 3

ها یکی از آن. فرد دارندبهطیر ایرانی موقعیتی ویژه و منحصردو در اساکه هري برخورداري از این نام دانسته استشایسته

ي هلوانی است که هستهپاو . خوانش شهرت بیشتري یافته استگذشته هفتدر هزار سال ،رستم است که به همت فردوسی

دهد و شخصیتی دالور و جنگاور است که در هاي سیستانی ایرانی را تشکیل میهاي سکاییِ شاهنامه و حماسهمرکزي روایت

،به این ترتیب. ایرانی استهاي دینیهلوانِ روایتپاسفندیار است که ابر،دیگري.زیستانیان در شرق ایران میزمان اشک

که نقاط اوج روایت سیستانی و شاهنشاهی را در شایسته دیده است هلوان بزرگی پخوان را تنها براي دو فردوسی هفت

. هایی ارجمند هستنددو نیز ابرانساندهند و هرشاهنامه تشکیل می

تر باشد و از آنجا که فردوسی به و اصیلترروایت اسفندیار کهنسن آن است که از میان این دو،حدسِ کریستن

خوان اسفندیار هفتترِ کهنخوان رستم بر مبناي الگوي هفتذیرفت که پکند باید روشنی به برساختن روایت رستم اشاره می

م توسی یو کسی بوده که حکهلوان محبوب فردوسی بودهپرستم ابر،که آشکار استچنان،با این وجود. ساخته شده است

روایت ،به همین دلیل هم. هلوانی و معناهاي مورد نظر خویش را در وجودش به تصویر کشیده استپي اخالق ابرهرهجو

ترِ نماید که روایت کهنسالچنین می،گذشته از آن. و بیشتر هم در یادها مانده استهایی زیباتر صورتبندي شدهنبهرستم از ج

اي از شده و تنها زنجیرهصورتبندي نمی،خوانیش از فردوسی در قالب هفتپتا ،با وجود رواج و قدمت بیشترش،اسفندیار

. گرفته استدر بر میرا -پو گشتاسپمانند داستان گرشاس-هلوانی پکردارهاي 

برد و یکی را به دست دیگري از میان می،هلوانپهاي این دو ابرخوانکمی بعد از روایت هفت،از آنجا که فردوسی

،فردوسی. یابدي میانشان اهمیتی بیشتر میهاي این دو و مقایسهخوانتحلیل هفت،دهدرا رویاروي هم قرار میاین دو

و با وجود آنکه به دالوري و مردانگی و دهدقرار می،هلوانی ملی که خود آفریدهپهلوان دینی ایرانیان را در برابر ابرپابر

ایت اگر ساختار رو. دهداو را به دست رستم به کشتن می،ایزدي تاکید داردیوندش با نیروهايپبودنِ اسفندیار و نیک

هلوان ملی بر دینی و چگونگی ترجیح فردوسی را نیک درخواهیم پدلیل این چیرگی ابر،خوان این دو را به دقت بنگریمهفت

.یافت

خوان روایت هفت. وانی مقدس استهلپنمود تبلور فره شاهی در قالب ،ايدر اساطیر پیشاشاهنامه،اسفندیار. 4

بر خالف ،فردوسی. سازدهلوانانی دیگر مانند سیاوش شبیه میپکه اسفندیار را با است اسفندیار در شاهنامه در جایی ذکر شده 

ش رهاي فرزند نامداه با وجود دالوريککند را شخصیتی طمعکار و بدخواه و کژرفتاري تصویر میپگشتاس،موبدان زرتشتی

زنجیري وسر را با غلپشد و زم فریفته رَجو به نام گُو با سخنان وزیري کینهشتردن تاج شاهی به وي ابا داپاز س،ندیاراسف

. دردر بند کگنبدان دژ اي به نام گران در قلعه
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حنه ناه ارتش ایران از صپوشتپو استهساالر ایرانی به ناحق در بند پد سدیتورانی که پارجاس،در این میان

،دوکیانی بپکه لهراسپدر گشتاسپ،د و در این میانکرو بلخ و سغد را غارت ختتازمین از شرق بر ایران،خارج شده

شیمان پي خود س از این شکست از کردهپکه پگشتاس. بردرا با خود به اسیري دو خواهر اسفندیار شاه تورانی شد و کشته 

به این . ردپهساالري ایرانیان را به او سپس،رهاند و بار دیگرد و او را از بند افرستار وزش به نزد اسفندیپیک و پ،بودشده

. انتقام بکشد و خواهران را از بند آزاد کندپگذارد تا از ارجاساسفندیار رو به سوي توران ،ترتیب

بر مبناي روایت . فتگره اسارت د و سرداري به نام گرگسار را بشاهی تورانی چیره پاسفندیار در نخستین قدم بر س

در چندین مجلس که اسفندیار . فرزند ارجاسپ بوده است،دانیم که این گرگساردقیقی از نبرد ارجاسپ و گشتاسپ می

ر و راه رسیدن مسی،شدنوشاند و چون گرگسار مست به او سه جام می استهمواره ساختارش به شکلی یکسان روایت شده

،گرگساراست که در نخستین مجلس از این دست تنها . دیرسپاز او باز -استپکه قرارگاه ارجاس- دژ رابه توران و رویین

. نوشدمیهچهار جام باد

خوانهفتیکی داستان راند ازخوانگوي دهقان چو بنهادسخن

گرگسارز راه و ز آموزشاسفندیاردژ و کارز رویین

تلخزبان و روان پر ز گفتارخبلچنین گفت کو چون بیامد به

سپاهسراپرده و خیمه زد باراههمی راند تا پیشش آمد دو

خواستندمی و رود و رامشگرانبیاراستندبفرمود تا خوان

رمهنشستند بر خوان شاههمهبرفتند گردان لشکر

برگرفتز گشتاسپ آنگه سخن دربرگرفتیکی جام زرین به کف

اسفندیارشود داغ دل پیشگرگسارود تاوزان پس بفرم

گرگساردمادم ببستند برچهاربفرمود تا جام زرین

تخترسانم ترا من به تاج و بهبختتیرهازان پس بدو گفت کاي

تراستبگویی همه شهر ترکانراستگر ایدونک هرچت بپرسیم

ترابه خورشید تابان برآرمتراچو پیروز گردم سپارم

تستهم آنرا که پیوند فرزندتستازارم آنرا که پیوندنی

فروغنگیرد بر من دروغتدروغوگر هیچ گردي به گرد

بیمدل انجمن گردد از تو بهنیممیانت به خنجر کنم بدو
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اسفندیارکه اي نامور فرخگرگسارچنین داد پاسخ ورا

سزاستشاهیتو آن کن که از پادراستود شاه جز گفتنز من نش

جداستکه آن مرز ازین بوم ایرانکجاستدژ اکنونبدو گفت رویین

گزندکدام آنک ازو هست بیم وچندبدو چند راهست و فرسنگ

بگويز باالي دژ هرچ دانیدرويسپه چند باشد همیشه

شهریارکه اي شیردل خسروگرگسارچنین داد پاسخ ورا

پیکارستانکه ارجاسپ خواندشانشارستسه راهست ز ایدر بدان

راهگر ایدون خورش تنگ باشد بهماهیکی در سه ماه و یکی در دو

جايفرود آمدن را نیابی توچارپايگیا هست و آبشخور

418سپاهدژ آیدبهشتم به رویینراهسه دیگر به نزدیک یک هفته

او را زنده بگذارد و ،بگوید  و راهنماي خوبی باشداسفندیار به گرگسار وعده داد که اگر راست،به این ترتیب

ها طوالنی و یکی کوتاه آنيد که دو تاکریشنهاد پبه او سه راه را و رفتذیپهم گرگسار . اردپتخت توران را به او بسوتاج

نهادن در که قدمبودمعتقد اما گرگسار ،دیانجامها به ترتیب سه ماه و دو ماه و یک هفته به طول میگذشتن از آن،یعنی؛بود

. خطراتی بسیار کمین کرده است،که در این مسیرچرا،یشواز مرگ استپراه کوتاه به معناي رفتن به 

رهاکه از چنگشان کس نیابداژدهاپر از شیر و گرگست و پر

دلیرفزونست از اژدهايشیرفریب زن جادو و گرگ و

چاهیکی را نگون اندر آرد بهماهیکی را ز دریا برآرد به

درختکه چون باد خیزد به دردسختبیابان و سیمرغ و سرماي

شنیدنه دژ دید ازان سان کسی نهپدیددژ آیدازان پس چو رویین

سپاهبدو در فراوان سلیح وسیاهسر باره برتر ز ابر

رواندکه از دیدنش خیره گردروانبه گرد اندرش رود و آب

شکارچو آید به هامون ز بهرشهریاربه کشتی برو بگذرد

کارز هامون نیایدش چیزي بهحصاربه صد سال گر ماند اندر

418 :25-49.
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آسیادرخت برومند و همگیااندر دژش کشتمند وهم

درکشیدزمانی بپیچید و دمشنیدهاچو اسفندیار آن سخن

نیستبه گیتی به از راه کوتاهستنیبدو گفت ما را جزین راه

شهریارخوان هرگز ايکه این هفتگرگسارچنین گفت با نامور

419بسمگر کز تن خویش کردستکسبه زور و به آواز نگذشت

- پکه وقتی ارجاسچنان،ند کسی بتواند از آن بگذردردککه تورانیان باور نمیبوداین راه به قدري مهیب و مرگبار 

:آیدیش میپخوان به سوي او د اسفندیار از راه هفتیشن

خوانهفتسپه برد و شد بر رهگنبداندگر گفت کو از دژ

کینبخواهد به مردي ز ارجاسپزمینکه رزم آزماید به تورا

کهننگوید جهاندیده مردسخنبخندید ارجاسپ گفت این

مخوانرمن خوان و مردممرا اهخوانهفتاگر کرکس آید سوي

420شادبیامد ز ایوان ارجاسپدادچو بشنید جنگی زمین بوسه

بدو «گزید و همین راه را بر،شتو رهاندن خواهرانش شتاب داپاسفندیار که براي رسیدن به ارجاس،با این وجود

.»به گیتی به از راه کوتاه نیست، گفت ما را جز این راه نیست

هایی هستند که دشواري،هاآید و این خوانهاي اسفندیار یک به یک مییک از خوانجراي هرما،س از آنپ

اهی گران از پتنها نیست و س،اسفندیار در گذار از این راه. ها را از سر بگذراندآن،دژفندیار باید براي رسیدن به روییناس

تر از اه همواره یک منزل عقبپاما این س،کنندا همراهی میاو ر،شوتن که سرداري بزرگ استپایرانیان به همراه برادرش 

اه خویش پها سس از چیرگی بر آنپشود و رو میهخوان روبهاي هفتکند و اسفندیار به تنهایی با دشوارياسفندیار حرکت می

راه هستند و بعدها در ندیار همخوان با اسفبه این ترتیب با وجود آنکه ارتش ایران در این هفت. خواندیش میپرا یک منزل به 

. کندخوان غلبه میبه تنهایی بر هفتاین اسفندیار است که،کننددژ نقشی بزرگ را ایفا مینبرد رویین

- یش میپشوتن را پاه خویش را و پس،اي تقریبا تکراري از شاهنامهاسفندیار در قطعه،س از گذر از هر خوانپ

سه جام می بعد). استخوان از اینجا آمدهکه به گمانم نام هفت(د رکا میپو بزمی بر اددیایشان را در اردویی جاي م،خواند

419 :50-63.
420 :527-531.
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به تنهایی به استقبال خطرهاي خوان ،شوتنپردن ارتش به پس از سپد و یرسپي راه را از او مینوشاند و ادامهبه گرگسار می

.فتربعدي می

برگزیدرز لشکر یکی نامورسیدچو از راه نزدیک منزل

بودسپه را ز دشمن نگهداربودپشوتن یکی مرد بیدار

گرگساريهمی پیچم از گفتهبداربدو گفت لشکر به آیین

421سزدبدین کهتران بد نیایدرسدمنم پیش رو گر به من بد

د و بعد رکزخمی ،ا کماناسفندیار این دو را ب. خوان اسفندیار آن است که باید با دو گرگ عظیم بجنگدیننخست

. دنموسرشان را از تن جدا ،با شمشیر

درستنیامد یکی پیش او تنسستز پیکان پوالد گشتند

کاربدید آنک دد سست برگشتاسفندیاردلنگه کرد روشن

درکشیدعنان را گران کرد و سربرکشیدیکی تیغ زهرآبگون

422اكخخون ایشان زانگیخت ازگل چاكسراسر به شمشیرشان کرد

.آورداي درپد و این دو را نیز با شمشیر از یدنکشدو شیر انتظارش را می،دومین خواندر 

شدهان بر دل شیر تاریکجشدبیامد چو با شیر نزدیک

دلیربرفتند پرخاشجوي وشیریکی بود نر و دگر ماده

بسدرش بسانببد ریگ زیزدآمد یکی تیغچو نر اندر

گشتدل شیر ماده پر از بیمگشتز سر تا میانش به دو نیم

رزمسازیکی تیغ زد بر سرشفرازچو جفتش برآشفت و آمد

برشز خون لعل شد دست و جنگیسرشبه ریگ اندر افگند غلتان

نجستنگهدار جز پاك یزدانبشستبه آب اندر آمد سر و تن

423هالكتو کرديبه دستم ددان راپاكاور داد وچنین گفت کاي د

421 :76-78.
422 :85-88.
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بلعید و از دهانش آتش و زهر مید که اسب و سوار را یکجا یرسیکر پنوبت به رویارویی با اژدهایی کوهس پس

خود در کار گذارد و ،هایی تیزهتیغهاي آن د تا صندوقی چوبین برایش بسازند و در کنارهدااسفندیار دستور . ریختبیرون می

. نشستآن 

نشاختها دربه گرد اندرش تیغبساختیکی نغز گردون چوبین

مغزبیاراست آن درگر پاكنغزبه سر بر یکی گرد صندوق

اويدو اسپ گرانمایه بست اندرجويبه صندوق در مرد دیهیم

راهزمانی همی راند اسپان بهشاهنشست آزمون را به صندوق

یلیبه سر بر نهاده کالهبا خنجر کابلیدارزره

424پرداختهجهانجوي زین رنجساختهچو شد جنگ آن اژدها

- د و زخمیرفتنها در کام و دهانش فروهتیغاین ،اش را هم ببلعدگردونهخواستبرد و وقتی اژدها اسب او را فرو

. ندکرداش 

سپردنسپه را به فرخ پشوتگردبپوشید خفتان جهاندار

دلیرنشست اندرو شهریارشیربیاورد گردون و صندوق

رويسوي اژدها تیز بنهاداويدو اسپ گرانمایه بسته بر

بدیدخرامیدن اسپ جنگیشنیدز دور اژدها بانگ گردون

ماهتو گفتی که تاریک شد چرخ وسیاهآمد چو کوهز جاي اندر

برونهمی آتش آمد ز کامشخونزدو چشمش چو دو چشمه تابان

درکشیدبه یزدان پناهید و دمبدیدچو اسفندیار آن شگفتی

اژدهابه دم درکشید اسپ رارهاهمی جست اسپ از گزندش

نگاههمی کرد غران بدو درسیاهدهن باز کرده چو کوهی

نگاههمی کرد غران بدو درسیاهبرد اسپان چو کوهیفرو

دژمبه صندوق در گشت جنگیدمبرد اسپان و گردون بهفرو

برفشاندچو دریاي خون از دهانبماندآمدبه کامش چو تیغ اندر

.121-114: شا423
424 :140-145.
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نیامچو شمشیر بد تیغ و کامشکامنه بیرون توانست کردن ز

کمیبه زور اندر آورد لختیغمیها شدز گردون و آن تیغ

شیریکی تیز شمشیر در چنگلیردبرآمد ز صندوق مرد

425خاكهمی دود زهرش برآمد زچاكبه شمشیر مغزش همی کرد

اما زهر و آتش کام ،کردرا به ضرب شمشیر از تن جدا اسفندیار از گردونه بیرون آمد و سر اژدها،به این ترتیب

در بزمی . یافتندکه سپاهیان ایرانی او را شد تا آنبیهوش چکیدن این زهر بر زمیناژدها چندان مرگبار بود که از دود ناشی از 

رو هآنچه تا آن لحظه دیده روبهر تر از اسفندیار با موجودي مهیب،د که فرداي آن روزادگرگسار هشدار ،ندستآراکه آن شب 

.خواهد شد

درودبه پیشت زن جادو آردفرودتو فردا چو در منزل آیی

کسینکردست پیچان روان ازبسیلشکرکه دیدست زین پیش

کندبه باالي خورشید پهناکندچو خواهد بیابان چو دریا

دامبه روز جوانی مرو پیشنامورا غول خوانند شاهان به

گردنباید که نام اندرآري بهبه پیروزي اژدها بازگرد

بگوياز من هرچ بینی تو فردرويجهانجوي گفت اي بد شوخ

بشکنمکه پشت و دل جادوانکنمکه من با زن جادوان آن

426پايسر جاودان اندر آرم بهخدايده یکبه پیروزي داد

اما با ،بودانگیز و زشت یرزالی نفرتپشد که در واقع اسفندیار با زنی جادوگر روبرو ،در خوان چهارمبه این شکل 

اسفندیار به کمک زنجیري که . ستیوپو در بزمی به اسفندیار سته بودزیبا و جوان آرامکر و جادو خود را به صورت زنی

. را کشتبر نیرنگ او چیره شد و با خنجر او ،بودزرتشت به او بخشیده و آن را بر بازوي زره خود دوخته

داشتنهان کرده از جادو آژیرداشتیکی نغز پوالد زنجیر

بهشتبگشتاسپ آورده بود ازهشتزردبه بازوش در بسته بد

روزگارنبردي گمانی به بداسفندیاربدان آهن از جان

تنشبران سان که نیرو ببرد ازگردنشبینداخت زنجیر در

425 :150-164.
426 :183-190.
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کردجهانجوي آهنگ شمشیرکردزن جادو از خویشتن شیر

بلنداگر آهنین کوه گرديگزندبدو گفت بر من نیاري

پاسختبه شمشیر یازم کنونرختزان سان که هستیبیاراي

سیاهسر و موي چون برف و رنگیتباهبه زنجیر شد گنده پیري

برشمبادا که بینی سرش گرسرشیکی تیز خنجر بزد بر

گشتسان که چشم اندران خیرهنبرآگشتچو جادو بمرد آسمان تیره

427ماهوشید دیدار خورشید وبپسیاهیکی باد و گردي برآمد

قرار کوهی ،در راه اسفندیار. دادد که نقطه عطف ماجراهایش را تشکیل مییرسنجم پاسفندیار به خوان ،آنگاه

ند و اسفندیار باید براي عبور از آن منطقه بر سیمرغ چیره بودي خویش بر آن آشیان کردهکه ماده سیمرغی با دو جوجهداشت

. ستجدار بهره هتیغي هم اسفندیار از گردونهاین بار. شدمی

سپردسپه را به ساالر لشکربردهمان اسپ و گردون و صندوق

هوایکی کوه دیدش سراندرفرمانرواهمی رفت چون باد

گماشتروان را به اندیشه اندربداشتبران سایه بر اسپ و گردون

پايتی به فرمان او شد بهکه گیخدايهمی آفرین خواند بر یک

دیدي بوقپسش لشکر و نالهدیدچو سیمرغ از دور صندوق

ماهنه خورشید بد نیز روشن نهسیاهز کوه اندر آمد چو ابري

پلنگبران سان که نخچیر گیردچنگبدان بد که گردون بگیرد به

فرزیب ونماند ایچ سیمرغ را پرها زد دو پا و دوبران تیغ

آرمیدوچو تنگ اندر آمد فرتپیدبه چنگ و به منقار چندي

چکانخروشان و خون از دو دیدهبچگانچو دیدند سیمرغ را

راهکه از سهمشان دیده گم کردجایگاهچنان بردمیدند ازان

بشستبه خوناب صندوق و گردونسستها گشتچو سیمرغ زان تیغ

بغرید با آلت کارزاراسفندیارن شدز صندوق بیرو

427 :217-227.
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نهنگچه زود آورد مرغ پیشچنگزره در بر و تیغ هندي به

428گشتچنان چاره گر مرغ بیچارهگشتهمی زد برو تیغ تا پاره

ار کشته با ضرب شمشیر اسفندی،بودها زخمی شدهدست و بالش با نیزه،س از حمله به گردونهپسیمرغ هم که ،به این شکل

. آموختد و راه کشتن اسفندیار را به او ربعدها جفتش رستم را یاري کشاید از این رو شد و 

بار در اینجا براي نخستین. بودد که سرما و برفی شدید بر آن حاکم یرسس از کشتن سیمرغ به جایی پاسنفدیار 

،ند که سرمایی کشنده بر ایشان فرود خواهد آمدیدشنسار ند و وقتی از گرگدزدم ،فتنرنیشپاهیان ایرانی از بازگشتن و پس

در را یروي از او پرسمِ ند و بار دیگر دشاهیان نیز به سرعت شرمگین پسد و رکاما اسفندیار ایشان را مالمت ،ندگشتهراسان 

:آنگاه. دفتنگرپیش 

ستوهبرآمد که شد نامور زانکوهاندر زمان تندباري زهم

زاغندانست کس باز هامون ززاغسر گشت چون پرهجهان سرب

شگرفزمینی پر از برف و باديبرفبیارید از ابر تاریک

گذشتدم باد ز اندازه اندربه دشتسه روز و سه شب هم بدان سان

شدسپهبد ازان کار بیچارشدهوا پود گشت ابر چون تار

جفتکار ما گشت با دردکه این بگفتبه آواز پیش پشوتن

بهاکردن نیاردکنون زوراژدهابه مردي شدم در دم

کنیدبخوانید و او را ستایشکنیدهمه پیش یزدان نیایش

نشمردکزین پس کسی مان به کسبگذردمگر کاین بالها ز ما

رهنمايکه او بود بر نیکوییخدايپشوتن بیامد به پیش

429برداشتندهمه در زمان دستبگذاشتندزهنیایش ز اندا

و سرما و برف را از برابر ایرانیان فتبادي نیکو وزیدن گر،به این شکل با نیایش و دعاي اسفندیار و پشوتن و سربازان

. درکراکنده پ

ین رو بزم و از افرسنگی بیشتر راه نمانده است و 10،دژاهیانش دریافتند که تا رویینپاسفندیار و س،س از آنپ

دژ س از فتح رویینپداد که اسفندیار به او وعده . خوانده شدگرگسار نیز به بزم فرا،اما در همین مقطع،شادخواري آغاز کردند

428 :256-270.
429 :353-363.
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او را نفرین کرد و اسفندیار که ،هلوان ایرانی دلخور بودپیِ پیاپهاي یروزيپاما گرگسار که از ،او را به حکومت آنجا بگمارد

:ین شده بودخشمگ

گرگساربرآشفت با تنگدلنامدارشدزز گفتار او تی

برشز تارك به دو نیم شد تاسرشیکی تیغ هندي بزد بر

430بدگمانخور ماهیان شد تنزماناندربه دریا فگندش هم

انیِ رهگذر را که گویا در چون در همین جا اسفندیار دو تور،یش از جنگ دادندپی نبود که تورانیان تاین تنها تلفا

دانستند گفتند و بعد چه میدالنه هرنیز سادههاآن؛رسیدپدژ دا کرد و از ایشان در مورد رویینیپ،گشتندها میی شکار در کوهپ

گشودن ماجراي ،از اینجا به بعد. رماجراي اسفندیار به سرانجام رسیدپسفر ،به این ترتیب. را به قتل رساندهااسفندیار آن

دژ دریافت که تسخیر س از رسیدن به رویینپاسفندیار . دهدشود که هفتمین خوانِ اسفندیار را تشکیل میدژ آغاز میرویین

80جامه و زر و دینار آراست و اه خود را با دیبا وپاز این رو بخشی از اسبان و شتران س. کاري ناممکن است،اهپآنجا با س

ي خود را عوض کرد و در قالب بازرگانی که بعد جامعه. ها بار کردبر آن،نهان شده بودندپنفر دو،یکهر صندوق را که در 

یشکش کرد که دل او را به پپدژ گام نهاد و هدایایی چندان گرانبها به ارجاسبه روییندرش تورانی استپمادرش ایرانی و 

. ا کندپبردست آورد و اجازه گرفت تا در جایی از شهر براي خود بازاري 

اسفندیار مدتی را در شهر بازرگانی کرد تا اعتماد مردم شهر را به خود جلب کند و در همین حین بود که دو 

،اسفندیار. شدندخارج میپسبو به دوش براي بردن آب از کاخ ارجاس،خواهرش را دید که با حال نزار و در کسوت کنیزان

،اما  هماي از صدایش او را شناخت و به این ترتیب با ضرباهنگی سریع،ده بودنهان کرپي خود را از ایشان چند چهرههر

و سرداران بزرگش را به مهمانی دعوت کرد و وقتی همه پاسفندیار شبی ارجاس،در نهایت. داستان به اوج خود نزدیک شد

اه در حینی که ایرانیان به آنگ. رداهیانش عالمتی ارسال کپبر بام ارگ شهر شد و با آتش براي س،خوب خوردند و نوشیدند

هلوانان بزرگی را که در پبر تورانیان تاخت و سرداران و ،هایش بیرون آمده بودندتاختند با مردانی که از صندوقچهدژ میرویین

لوانان هپارجاست و کهرم و ،دژ گشوده شدرویینه،به این شکل. قتل عام کرد،و هویتشان افشا شده بود»لو رفته«مهمانی 

.ایان رسیدپخوان اسفندیار به گونه بود که هفتو اینبزرگ تورانی به قتل رسیدند و خواهران اسفندیار از بند رها شدند

یش از پشدنش و آوردهترشترش و شهرت افزونآمیزي هنرمندانهبا وجود رنگخوان رستمهفتساختار . 5

ها بوده هلوان دینی بر سر زبانپي این اي شکل گرفته است که دربارهي دالورانهتردید بر مبناي کردارهابی،ماجراي اسفندیار

سهمگینِ ماموریتبه ،خوردنش از شاه مازندراني کیکاووس به مازندران و شکستجراجویانهس از سفر ماپ،رستم. است

.431-429: شاهنام430
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- در مجلسی از زبان رامشگر مازندرانیکاووس کیشود که خوان رستم از آنجا آغاز میداستان هفت. شوداندن او گسیل میره

س با وجود پ. د تا آنجا را فتح کندرکد و عزم خود را جزم یشنهاي طبیعی و ثروت این سرزمین راتوصیف زیبایی،اش

که بوداما شاه مازندران از حمایت دیوانِ نیرومندي برخوردار ،دیکشبه آن قلمرو لشکر ،مخالفت سردارانش و هشدارهاي زال

- د و همه را در غاري به بند رکبا جادویی چشم ایرانیان را نابینا ،نام داشتید پهساالرشان که دیو سپند و سختتااه ایران پسبر

. دستنخواکاووس کمک هلوان ایرانی براي نجات کیپند و از ادفرستیکی به نزد زال و رستم پسرداران ایرانی آنگاه. دیکش

ها ساختار این دشواري. بودد که هفت خطرِ بزرگ در آن نهفته ویمپو مسیري را فتگریش پرا در تنه راه مازندران یک،رستم

.کمابیش یکسان استخوان اسفندیار دیدیمه که در هفتبا آنچ

- د و گوري شکار یرسرستم به همراه رخش به دشتی سبز و خرم . بودنبرد با شیري نیرومند ،نخستین خوانِ رستم

شد اي در آن نزدیکی خارج یکر از بیشهپشیري غول،در این میان. دورباو را در ،کباب کرد و خورد و بعد خوابد و آن رارک

او را با ضرب اي ننشست و پهم از رخش . درکحمله رخشبه سوار را درمانده خواهد کرد ،با این تدبیر که با کشتن اسبو 

کنارش افتاده و ي شیري درد الشهدیاست،خرستم از خواب بر وقتی به طوري که،اي درآوردپسم و دندان خویش از 

.دکرمالمت ،که او را بیدار نکرده بودرخش را بابت این

درودکه پیلی نیارست ازو نیبودي شیرن نیستان بیشهآدر

دلیربه سوي کنام خود آمدشیرچو یک پاس بگذشت درنده

او یکی اسپ آشفته دیدبرِدیدبر نی یکی پیل را خفته

دستچو خواهم سوارم خود آید بهشکستنخست اسپ را گفت باید

زمانچو آتش بجوشید رخش آندمانسوي رخش رخشان برآمد

اندرشدندان به پشتهمان تیزسرشدو دست اندر آورد و زد بر

کردددي را بران چاره بیچارهکردهمی زد بران خاك تا پاره

تنگجهان دید بر شیر تاریک وتیزچنگچو بیدار شد رستم

کارزارکه گفتت که با شیر کنهوشیارچنین گفت با رخش کاي

جنگجويمن این گرز و این مغفراوياگر تو شدي کشته در چنگ

431گرانکمند کیانی و گرزمازندرانچگونه کشیدي به

.آب و علف رسید و از گرما و تشنگی به جان آمده دشتی بیب،س از این مرحلهپرستم 

431 :293-303.
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خیرهمی رفت بایست بر خیرهناگزیریکی راه پیش آمدش

کارز گرما و از تشنگی شد زسوارپی اسپ و گویا زبان

مستهمی رفت پویان به کرداردستپیاده شد از اسپ و ژوپین به

آنگهیآسمان کرد رويسوي رهیجستنهمی جست بر چاره

سرهمه رنج و سختی تو آري بهدادگرچنین گفت کاي داور

منکن گنجبدان گیتی آگندهمنگرایدونک خشنودي از رنج

زینهارکاووس رادهد شاهکردگاربپویم همی تا مگر

خدیوآزار گیهانگشاید بیدیوهم ایرانیان را ز چنگال

تواندپرستنده و بندگانتوانددگانگنهکار و افگن

شدکه از تشنگی سست و آشفتهشدتن پیلوارش چنان تفته

چاكزبان گشته از تشنگی چاكخاكبیفتاد رستم بر آن گرم

زمینبپیمود پیش تهمتننیکوسرینهمانگه یکی میش

کجاستبدل گفت کابشخور اینخاستازان رفتن میش اندیشه

روزگارفراز آمدست اندرینکردگارهمانا که بخشایش

خاستبه زور جهاندار بر پايراستبیفشارد شمشیر بر دست

پالهنگگرفته به دست دگرچنگبشد بر پی میش و تیغش به

432رسیدچو میش سراور بدانجاپدیدبره بر یکی چشمه آمد

. شت سر نهاده شدپ،راه آبشخوري را به رستم نمودخوان دوم با یاري میشی که،به این شکل

س از نوشیدن از آبی که میش به او نموده بود و شستن سر پرستم . یکر بودپهایی کوهنبرد با اژد،خوان سوم رستم

. رداخت و شکاري به سیخ زد و خورد و شبانگاه به خواب رفتپبه نخجیر ،و تن

جفتکس مکوش و مشو نیزکه با گفتتهمتن به رخش سراینده

جنگجويتو با دیو و شیران مشوبپوياگر دشمن آید سوي من

433شبچمان و چران رخش تا نیملبآسود و نگشادربخفت و ب

432 :308-324.
433 :342-344.
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،دو بار،اییدپبه سویش بیرون آمد و رخش که هوشیارانه او را می،به ناگاه اژدهایی که در آن نزدیکی کنام داشت

. کردنش سرزنش کردداردلیل بینهان شد و رستم رخش را بابت بیپبار اژدها در تاریکی اب بیدار کرد و هررستم را از خو

رهاکزو پیل گفتی نیابداژدهاز دشت اندر آمد یکی

راهنکردي ز بیمش برو دیوآرامگاهبدان جایگه بودش

دیدبر او یکی اسپ آشفتهدیدبیامد جهانجوي را خفته

آرمیدکه یارد بدین جایگاهپدیداندیشه شد تا چه آمدپر

نرز دیوان و پیالن و شیرانگذرکردن کس آنجانیارست

اژدهاز چنگ بداندیش نررهاهمان نیز کامد نیابد

جويدوان اسپ شد سوي دیهیمرويسوي رخش رخشنده بنهاد

دموشید و افشاندچو تندر خرسمهمی کوفت بر خاك رویینه

شدسر پر خرد پر ز پیکارشدتهمتن چو از خواب بیدار

ناپدیدشد آن اژدهاي دژمبنگریدبه گرد بیابان یکی

کردخفته بیدارازان کاو سرکردابا رخش بر خیره پیکار

برونز تاریکی آن اژدها شداندرونباره چون شد به خوابدگر

پخشهمی کند خاك و همی کردرخشتگ آوردبه بالین رستم

زردبرآشفت و رخسارگان کردمرددگرباره بیدار شد خفته

ندیدبجز تیرگی شب به دیدهبنگریدسربیابان همه سربه

نهفتکه تاریکی شب بخواهیگفتبدان مهربان رخش بیدار

شتابتبه بیداري من گرفتخوابسرم را همی باز داري ز

تیزسرت را ببرم به شمشیررستخیزبار سازي چنینگر این

گرانکشم ببر و شمشمیر و گرزمازندرانپیاده شوم سوي

434برشز ببر بیان داشت پوششسرشسیم ره به خواب اندر آمد

هم رخشِ وفادار به یاري این بار . رستم با هشدار رخش برخاست و اژدها را دید و با او درآویخت،در بار سوم

.رستم توانست بر او غلبه کند و سرش را از تن جدا کند،سوار خود آمد و کتف اژدها را با دندان درید و به این ترتیب

.364-345: ش434



336

بدمهمی آتش افروخت گفتیبغرید باز اژدهاي دژم

پهلواننیارست رفتن برزمانآنچراگاه بگذاشت رخش

بودکش از رستم و اژدها بیمبوددلش زان شگفتی به دو نیم

دویدچو باد دمان نزد رستمنارمیدهم از بهر رستم دلش

چاكز نعلش زمین شد همه چاكخاكخروشید و جوشید و برکند

دستکشيبرآشفت با بارهخوشچو بیدار شد رستم از خواب

زمینکه پنهان نکرد اژدها راآفرینجهانچنان ساخت روشن

برکشیدسبک تیغ تیز از میانبدیدبرآن تیرگی رستم او را

کارزارزمین کرد پر آتش ازبغرید برسان ابر بهار

کامکزین پس تو گیتی نبینی بهنامگويبدان اژدها گفت بر

تنروانت برآید ز تاریکمننام بر دستنباید که بی

رهااز چنگ من کس نیابدکهاژدهاچنین گفت دژخیم نر

منستبلند آسمانش هوايمنستصداندرصد از دشت جاي

خوابستاره نبیند زمینش بهعقابنیارد گذشتن به سر بر

گریستکه زاینده را بر تو بایدچیستبدو اژدها گفت نام تو

نیرممز دستان و از سام و ازرستممچنین داد پاسخ که من

بسپرمبه رخش دالور زمینلشکرمورها یکی کینهبه تن

رهانیامد به فرجام هم زواژدهابرآویخت با او به جنگ

تاجبخشکزان سان برآویخت بارخشچو زور تن اژدها دید

گرفتبلند اژدها را به دندانشگفتبمالید گوش اندر آمد

دلیرپهلوانبرو خیره شد شیربدرید کتفش بدندان چو

برشریخت چون رود خون ازفروسرشبزد تیغ و بنداخت از بر

بردمیدیکی چشمه خون از برشناپدیدزمین شد به زیر تنش

دمنگه کرد برزد یکی تیزدژمچو رستم برآن اژدهاي

خاكروان خون گرم از بر تیرهپاكبیابان همه زیر او بود
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بخواندهمی پهلوي نام یزدانبماندیتهمتن ازو در شگفت

435نجستجهان جز به زور جهانبانبشستبه آب اندر آمد سر و تن

پس سازي بیرون آورد و به ،منزلی رسید زیبا و خرم و بساطی دید آراستهچهارمین خوان رستم آن بود که به 

رستم ابتدا به او . در قالب زنی زیباروي به نزدش رفتکه زنی جادوگر که مقیم آنجا بودتا آن،رداختپخواندن و نواختن 

:ایزد را ستایش کرد،که در میان سخنانشنتا آ،بردگمان بد نمی

چهرتر گشت جادو بهدگرگونهمهرچو آواز داد از خداوند

نداشتزبانش توان ستایشنداشتروانش گمان نیایش

بنگریدچون دروتهمتن سبکشنیدسیه گشت چون نام یزدان

ببندسر جادو آورد ناگهکمندبینداخت از باد خم

رويگونه کت هست بنمايبدانبگويبپرسید و گفتش چه چیزي

گزندپر آژنگ و نیرنگ و بند وکمندیکی گنده پیري شد اندر

436کرددل جادوان زو پر از بیمکردمیانش به خنجر به دو نیم

.رستم نیز با ساختاري شبیه به اسفندیار بر زن جادو غلبه کردبه این شکل

اش با دشتبانی بود که بر سر راه او منزل داشت و فرزندي دالور به نام اوالد داشت و درگیري،نجمین خوانِ رستمپ

ر رخش را درداخت و پبه خورد و خواب ،یروزي در یک خوانپس از پ،رستم به رسم همیشگی. رشمارپاي اهل و قبیله

دانست با دیدن رخش خشمگین شد و به نزد اما دشتبانی که آن منطقه را قلمرو خود می، دشت رها کرد تا براي خود بچرد

که بی آن،تابیدرستم هم که مزاحمت دشتبان را برنمی. خرده گرفت،رستم رفت و او را بیدار کرد و به اقامتش در آن دشت

آمیزِ او دشتبان که از این هشدار خشونت. دهاي مرد را از جا کند و در کف دستش نهادست زد و گوش،حرفی به او بزند

سري پ،این دشتبان. خواندي خود را به نبرد با رستم فرافهشده به خانه گریخت و فرزندان و طایهایی کندهترسیده بود با گوش

.ر عهده داشتداشت به نام اوالد که دالور و نامدار بود و رهبري این دسته را ب

شگفتغریوان و مانده ز رستمبرگرفتسبک دشتبان گوش را

جوانیکی نامجوي دلیر وپهلوانبدان مرز اوالد بد

گوشپر از خون به دستش گرفته دوخروشبشد دشتبان پیش او با

435 :365-391.
.424- 418:شاهنام436
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کالهپلنگینه جوشن از آهنسیاهبدو گفت مردي چو دیو

437جوشنستوگر اژدها خفته برستآهرمنهمه دشت سرتاسر

. اوالد با یارانش در دشت تاختند و به رستم رسیدند

نشانبدان سو که بود از تهمتنسرکشانعنان را بتابید با

رويتهمتن سوي رخش بنهادجنگجويچو آمد به تنگ اندرون

438میغکشید و بیامد چو غرندهتیغنشست از بر رخش و رخشنده

و رستم دمار از روزگار ایشان دست به شمشیر بردند،بدل شداي که میان ایشان ردوهلوانانهپس از الف و رجزِ پ

. آوردبر

خامبیاویخت از پیش زین خمنیامنهنگ بال برکشید از

خرههمه رزمگه شد ز کشتهبرهچو شیر اندر آمد میان

چهاراز تن به یک تنهمی یافتخواربه یک زخم دو دو سرافگند

گستریدسر سرکشان زیر پیآوریدسران را ز زخمش به خاك

غارپراگنده گشتند بر کوه وسواردر و دشت شد پر ز گرد

خمکمندي به بازو درون شصتدژمهمی گشت رستم چو پیل

شدبه کردار شب روز تاریکشدبه اوالد چون رخش نزدیک

سرفرازبه خم اندر آمد سردرازکمندبیفگند رستم

برنشستبپیش اندر افگند و خودببستاز اسپ اندر آمد دو دستش

بنز کژي نه سر یابم از تو نهسخنبدو گفت اگر راست گویی

بیدهمان جاي پوالد غندي وسپیدنمایی مرا جاي دیو

پیا فگندستهکسی کاین بديکیبه جایی که بستست کاووس

کاستینیاري به کار اندرونراستینمایی و پیدا کنی

مازندرانبگردانم از شاهگرانمن این تخت و این تاج و گرز

بکارار ایدونک کژي نیاريشهریارتو باشی برین بوم و بر

437:445 -448.
438:455 -447.
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چشمبپرداز و بگشاي یکبارهخشمبدو گفت اوالد دل را ز

همانبیابی ز من هرچ خواهیجانره زتن من مپرداز خی

نویدنمایم من این را که داديسپیدي بید و دیوترا خانه

439راهبگویم ترا یک به یک شهر وشاهبه جایی که بستست کاووس

ادشاهی پبه رستم وعده کرد که او را ،ذیرفت تا راهنمایی رستم را بر عهده بگیرد و در مقابلپاوالد ،به این ترتیب

رستم به او اعتماد نکرد و او را همچنان با دست بسته به همراه ،درست مانند گرگسار،با این وجود. مازندران منصوب کند

.کرددید با او مشورت میبرد و فقط در مواقعی که الزم میمی

این دیو به . به نام ارژنگ بودنبرد با دیوي نیرومند رستم با اوالد به ششمین خوان گام نهادند که ،به این شکل

کاووس در آن به بند کشیده شده شد که کیند که به شهري منتهی میراهی را بر عهده داشتنگهبانیِ،اهیان بسیارشپهمراه س

:نخست اوالد را به درختی بست و بعد،رستم. بود

نامجويچو آمد بر لشکررويبه ارژنگ ساالر بنهاد

کوهتو گفتی بدرید دریا وگروهیکی نعره زد در میان

غریوچو آمد به گوش اندرش آندیوبرون آمد از خیمه ارژنگ

گشسپبیامد بر وي چو آذراسپچو رستم بدیدش برانگیخت

شیرسر از تن بکندش به کرداردلیرسر و گوش بگرفت و یالش

انجمنودبینداخت ز آنسو که بتنپر از خون سر دیو کنده ز

اويبدریدشان دل ز چنگالاويچو دیوان بدیدند گوپال

جستپدر بر پسر بر همی راهرستنکردند یاد بر و بوم و

انجمنبپردخت یکباره زانپیلتنبرآهیخت شمشیر کین

اسپروزبیامد دمان تا به کوهفروزگیتیچو برگشت پیروز

بلندستند زیر درختینشکمندز اوالد بگشاد خم

شاهبه شهري کجا بود کاووسراهتهمتن ز اوالد پرسید

راهجويپیاده دوان پیش اورويچو بشنید ازو تیز بنهاد

439:466 -484.
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رخشخروشی برآورد چون رعدتاجبخشچو آمد به شهر اندرون

روزگارکه بر ما سرآمد بدشهریاربه ایرانیان گفت پس

440خروشروان و دلم تازه شد زانگوشآمد بهخروشیدن رخشم

شود که اما خبردار شد که نابینایی ایشان تنها زمانی درمان می،سربازان ایرانی را از بند رهاندکاووس ورستم کی،به این ترتیب

راه غاري را در ،ودس به همراه اوالد که همچنان راهنمایش بپ. شان بچکانندنید را در چشماپچند قطره از خون جگر دیو س

. کردندیروانش در آن زندگی میپید و پیش گرفت که دیو سپ

نامبغرید چون رعد و برگفتنیامبرآهیخت جنگی نهنگ از

کردسران را سر از تن همی دورگردمیان سپاه اندر آمد چو

ننگنجستند با او یکی نام وجنگناستاد کس پیش او در به

نیاویختندبه آورد با اوبگریختندادند ورهش باز د

شیدبیامد به کردار تابندهسپیدوزان جایگه سوي دیو

ناپدیدتن دیو از تیرگیدیدبه کردار دوزخ یکی غار

گریغنبد جاي دیدار و راهتیغزمانی همی بود در چنگ

آرمیدزمانی بران جایگهندیدازان تیرگی جاي دیده

بجستن جاي تاریک لختیآدربشستچو مژگان بمالید و دیده

ناپدیدسراسر شده غار ازودیدبه تاریکی اندر یکی کوه

اويجهان پر ز پهناي و بااليمويبه رنگ شبه روي و چون شیر

از آهنش ساعد ز آهن کالهسیاهسوي رستم آمد چو کوهی

نشیبرسید کامد به تنگیبتازو شد دل پیلتن پرنهیب

میانیکی تیغ تیزش بزد بربرآشفت برسان پیل ژیان

اويبینداخت یک ران و یک پاياويز نیروي رستم ز باالي

دژمچو پیل سرافراز و شیرهمبریده برآویخت با او به

زمینهمی گل شد از خون سراسرازینهمی پوست کند این از آن آن

.535-520: ش440
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جاودانامبماند به من زندهجانگفت رستم گر امروزبه دل

ناامیدکه از جان شیرین شدمسپیدهمیدون به دل گفت دیو

رهابریده پی و پوست یابماژدهاگر ایدونک از چنگ این

نبینند نیزم به مازندرانمهتراننه کهتر نه برتر منش

نویداد دل را بدینسانهمی دسپیدهمی گفت ازین گونه دیو

کینبکوشید بسیار با درد وآفرینجانتهمتن به نیروي

زیربه گردن برآورد و افگندشیربزد دست و برداشتش نره

کشیدجگرش از تن تیره بیرونفرو برد خنجر دلش بردرید

441بودجهان همچو دریاي خون گشتهبودهمه غار یکسر پر از کشته

،کاووس فرستاد و به این ترتیبزد کیید را به نپاو جگرگاه دیو س. ایان یافتپخوان رستم نیز هفت،این شکلبه

،کاووس بر این قلمرو چیره شدوقتی کی،در نهایت. ایرانیان بار دیگر بینا شدند و نبرد خود را با شاه مازندران از سر گرفتند

.ردپرا به اوالد سادشاهی آنجاپ،که رستم عهد کرده بودچنان

باید نخست این دو را استخوان رستم و اسفندیار در شاهنامه آمدهتر آنچه که در قالب هفتبراي درك ژرف. 6

.با هم مقایسه کنیم

:ها با هم شباهت دارندخوان رستم و اسفندیار از این جنبههفت

.ستان استقهرمانِ دا،هلوانی زورمند و دالورپابر،دو مورددر هر: نخست

.گذاردشت سر میپي دشوار را هفت مرحله،قهرمان داستان،دودر هر: دوم

.استاسیر شدهدر دست دشمنی نیرومند است که کسی دیگردادنِ نجات،دوهدف قهرمان در هر: سوم

هلوانِ پا دخالت شود که باید بي بروز بالیی میادشاهی ناخردمند و کژرفتار مایهپکردار ،در هر دو مورد: چهارم

در مورد . شوق دستیابی به قدرت بوده است،ي اصلی اشتباه این شاه نابخرددر هر دو مورد انگیزه. رجوع شودوبزرگی رفع

وتخت که به میل به حفظ تاج،پگرفتن از جمشید و کیومرث از راه فتح مازندران و در مورد گشتاسیشیپمیل به ،کاووس

.شودزمین منتهی میدفاع ماندن مرزهاي ایرانبیشدن اسفندیار و زندانی

.شودرو میهگذرد به تنهایی با خطرهاي آن روبخوان میتکسی که از هف،دو مورددر هر: پنجم

441:573-598.
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،نبرد با زنی جادوگر که در واقع زشت است،نبرد با اژدها،نبرد با شیر: ها مشترك استاین موارد در خوان: ششم

و ) سرماي شدید براي اسفندیار و گرماي شدید براي رستم(اي با اقلیم ناگوار گذار از منطقه،زیبا آراستهاما خود را به صورتی

).یدپو دیو سپارجاس(هساالر نیز هست پنجه که سردار و سپچیرگی بر دشمنی قوي،در نهایت

- ي اقتدار شاه استر سیطرهیعنی بخشی که زی-دو مورد در مرزهاي قلمرو ایران در هر ،خوانمکانِ هفت: هفتم

در هر دو . افتدران اتفاق میتوخوان در سرزمین مازندران و در مورد اسفندیار در مرزهاي در مورد رستم این هفت. قرار دارد

اند انباشته شده-تورانیانو دیوان -خو از موجوداتی دشمن،شده با وجود برخورداري از فرهنگی ایرانیهاي یادسرزمین،مورد

.که دشمن شاه ایران هستند

- ندن مخاطرهنبرد با دشمن و از سر گذرا-سختی يها به یک دورهخوانیک از هردو مورد ساختار در هر: تمشه

س از پهلوانان پکه ی در یک مورد هم از اشاره به اینفردوسی حت.شودتقسیم می-بزم و شکار و خفتن-ي آسایش و یک دوره

. کوتاهی نکرده است،اندرداختهپبه خوابیدن و خوردن میگذراندن آزمونی دشوار 

دو مورد این در هر. کندشود و نقش راهنما را ایفا میدر هر دو مورد یکی از مردمانِ سرزمینِ دشمن اسیر می: منه

.کندمیهاي سودمنديو به ایشان راهنماییشودهلوان داستان همراه میپراهنما با دستان بسته و همچون اسیري با 

شان از او کنند و بابت پیروزيها ایزد را یاد میس از چیرگی بر دشواريپهلوانان پدر هر دو مورد : همد

. کننداسگذاري میپس

- هساالرشان میپاهیان سپهلوان در هفتمین خوان به تنهایی به میان قلمرو دشمن و میان سپدر هر دو مورد : دهمیاز

. رود

در .شودهساالرِ دشمن است که رهایی کامل آن فرد در بند ممکن میپشدنِ ستنها با کشته،ددو موردر هر: ازدهمدو

در پآفرید در کاخِ ارجاسبههماي و ،شدنش الزم است و در مورد اسفندیارید براي بیناپخون جگر دیو س،کاووسمورد کی

. بند هستند

از خوانکه فردوسی در آفریدن داستان هفتفرض کرد،ت زیادتوان با اطمینانی به نسبمی،ازده بنددوبر اساس این 

ي دین اش که یکی نماد ملیت ایرانی و دیگري نشانهي حماسههلوان برگزیدهپو در مورد دو ابرالگویی یگانه بهره جسته

،دهدما نشان مییی که متونِ امروزینِ تا جا،اساس این چارچوب روایت کرده استهایی دلکش را برروایت،زرتشتی است

ها را به چند قدمت آنهر،هاي ایرانی استدر حماسهنخستین روایت مشابه،خوانی که بازخوانی کردیمهاي هفتداستان

. توان تشخیص داددرستی نمی
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که فردوسی این الگو را از رسش آنپترین نخستین و مهم. دتوان طرح کررا میهایی رسشپ،خوانهفتدر مورد . 7

یش خود برساخته یا آن را از جایی وام گرفته است؟پا آورده است؟ آیا آن را از کج

سو و هفت شهر عشق و رستانه از یکپخوان با مناسک رازآمیز مهرچند تنی به شباهت هفت،ژوهشگران معاصرپدر میان 

آراي مهم در ،آوري به نسبت جامعیبه تازگی نیز هاشم رضی در گرد. اندي معنوي در عرفان ایرانی تاکید کردههفت مرتبه

. نیاز ساخته استبی،رداختن به جزئیات در این زمینهپو بنابراین ما را از 442این باره را در کتابی فراهم آورده

هاي بسیار دور در مورد یکی از اي از گذشتهخوانِ شاهنامهآن است که ساختاري مشابه با هفتي بحثخالصه

ید و خداي رستش خورشپرستی یا آیین میتراست بر محور پاین آیین که دین مهر. وجود داشته استهاي کهن ایرانیآیین

ایش را در پدینی بسیار باستانی است که رد،رستیپمهر. استوار شده است-یدا کردپکه بعدها ماهیتی جنگاور هم - یمان پعهدو

م به آناتولی و شمال عراق .پهایی که در قرن هفدهم یتانیها و میعنی هیتی- ها مانده از آریاییهاي باقینخستین کتیبه

توان دید و ایرانی نیز فراوان میو سایر متون کهن هندواوستا،ودایا میثره را در ریگمیترا،نام مهر. 443توان یافتمی-دکوچیدن

بودن جایش در میان شش و خالیگاهانغیاب نام مهر در ،در این میان. هاي مهم اوستا نیز مهریشت نام داردیکی از یشت

یامبر پي آن است که در زمان این نشانه-کردن گاواز جمله قربانی- هاي مهري ند و مخالفت زرتشت با برخی از آیینپامشاس

. خداپرست و رقیب اصلی دین زرتشتی بوده استترین نیروي دینیِ جاري در میان قبایل آریاییِ چندمهم،دین مهر،باستانی

ایرانی کهن بوده و جفت و همراه و یاور مهر همان واروناي هندو،ویس حتی معتقد است اهورامزدا در ابتداي کارمري ب

.444شده استمحسوب می

ي دینیِ موسوم به مغان که بعدها در قالب انجمن مرموز مغان به شکل شواهد زیادي وجود دارد که قبیله یا طبقه

در ،اشکانی عمل کردند و در نهایت در عصر ساسانی به اقتداري سیاسی دست یافتندعصر هخامنشی ودرنیرویی تاثیرگذار

ي مبلغان زرتشتی هم همین مغان بودند دور از ذهن یافتهي سازماناز آنجا که نخستین حلقه. اندرست بودهپاي مهراصل طایفه

هاي مهري اما آن را با آیین،برگزیدندرا یروي از زرتشتپ،رست در زمانی دوردستپذیریم این گروه مهرپنیست اگر ب

لفیق میان این ت. شودمهر به صورت عنصري نیرومند و برجسته احیا می،ي نودرآمیختند و به این ترتیب است که در اوستا

مال بر شیش از عصر هخامنشیان و احتماال در دوران ماد که نیروي سیاسی واحديپتردید در زمانی آیین زرتشتی و مهري بی

این اتحاد کامل و تمام نبود و تا دیرزمانی مغانِ ،به هر حال. ذیرفته استپانجام ،شدزمین حاکم میغربی و شمال شرقی ایران

.ایمدینِ هوادار مهرزدایی از دین را داشتهرست و زرتشتیان راستپمهر

4421371.
4431385.

444 Boyce, 2001.
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نهانی و پ،خصلتی مردانه،که این دیننخست آن. رد آیین مهري آشکار استچند چیز در مو،به هر صورت

دانیم که بخش همچنین می. هاي کهن شمنی و مراسم تشرف در آن وجود داشته استرازورزانه داشته است و عناصري از آیین

عهد الست و از همه ،ي نور در برابر ظلمتاستعاره. استي دین میترایی حقیقت دنبالهدر ،مهمی از مفاهیم عرفانی ایرانی

.رستان دیرینه براي ما باقی مانده استپمیراثی است که از مهر،»مهر«ط انسان و خداوند در قالب عشق و ارتبا،ترمهم

بسیار رواج ،یشه نکرده بودندپبه ویژه در میان قبایل ایرانی کوچگردي که شهرنشینی ،که آیین مهردومین نکته آن

و ذیرفتهپدین زرتشتی را ن،عمدتا تا عصر ساسانی،دارانی رمهها و سایر قبایل ایرها و سرمتسکاها و ماساگت. داشته است

،اي از همین سکاهاي کوچگرد بودندارتی که در واقع شاخهپبه همین دلیل هم قبایل . رست باقی مانده بودندپهمچنان مهر

مهرداد ،ن از شاهانشانکه نام چهار تچندان،دادندبه مهر ارادت نشان می،تعصب زرتشتی چندانی نداشتند و به طور خاص

. است

هلوانیِ نریمان و پي در شاهنامه که زنجیره»جریانِ سیستانی«انی مربوط به هلوپهاي که روایتپیش از این گفتیم 

هلوانان در پاند و به همین دلیل هم این در واقع به همین قبایل تعلق داشته،شودسام و زال و رستم و فرامرز را شامل می

که اسفندیار و هلوانان رسمی و شاهنشاهی پهلوانان سیستانی با پاین تعارض . اندزرتشتی نموده شدهدین و غیریب،شاهنامه

و به زودي خواهیم گفت که درگیري این دو ،رسستم و اسفندیار به اوج خود میي رنامههایش هستند در رزمکیانیان آغازگاه

.نیز خصلتی دینی دارد

ي دوم آیین مهري آن است که این دین با وجود قدمت بسیار بسیار زیادش که تا اوایل هزارهسومین نکته در مورد

هاي ایداري زیادي هم به خرج داده و وامگیريپسرسختی و ،قابل ردیابی است،یشپچهار هزار سال ،یعنی؛یش از میالدپ

ز قبایل سکاي مقیم ورارود و مرزهاي مغولستان ا-اي وسیع در گسترهخود آیین مهري. فراوانی از آن صورت گرفته است

و گذشته از شاهان اشکانی که برخی از ایشان به احتمال 445رواج داشته است-اپگرفته تا قبایل سلت و سکاهاي مقیم ارو

ین آی،به طوري که در زمان ظهور مسیحیت،رست شدندپراتوران روم نیز در مقطعی مهرپدانیم که اممی،اندرست بودهپمهر

ردیداپزرتشتی -اي میتراییشد و خود ظهور مسیح نیز روایتی است که در زمینهترین رقیب مسیحیت تلقی میرستی مهمپمهر

. 446شده است

یولیانوس مرتد ،ورزیدکرد و با مسیحیت دشمنی میهاي دینی کهن رومی را تبلیغ میراتور روم که آیینپمآخرین ا

ي میترایی ایهپیک کاهن بلند،شد و خوداري مراسم مهري با لقب گاوکش شناخته میاست که به خاطر اصرارش در برگز

4451385.
446 Whitman, 1933.



345

سم و حتی لباسِ که مسیحیت از نظر ساختار و مراچنان،اندرستی بسیار وام گرفتهپها و ادیان دیگر نیز از مهرآیین. 447بود

اي پرد. کندجلوه می-اي کامال متمایزِ سامیالبته با محتو-رستی پاي از مهرمراتب به صورت زیرشاخهروحانیون و سلسله

توان و در عرفان ایرانی و اسالمی با روشنی و شدت بسیار میهاي مانوي و مزدکی تا حدوديرستانه را در آیینپنشانگان مهر

.طلبدبحثی دیگر را می،رداختن به آنپدید که 

بسته ،رستانپمهر،یعنی؛ز رازآموزي وجود داشته استاتبی امرآنکه در آن سلسله،چهارمین نکته در مورد آیین مهر

گذار ،طی مراسمی مخفیانه و رازآمیز،س از عبور از یک مرحلهپاند و گرفتهایگانی قرار میپها و دانش خویش در به مهارت

زئیات مناسک ج. یافتندارتقا می،مراتب رازآموختگیکردند و به این ترتیب در سلسلهیي بعدي را تجربه مبه مرحله

،ایگانپاما تقریبا تردیدي وجود ندارد که شمار این ،به درستی روشن نشده است،هابودنِ این آیینرستانه به دلیل مخفیپمهر

بر . ي رازآموختگی در آن وجود داشته استي گذار نیز براي تشرف به باالترین مرتبههفت تا بوده و بنابراین هفت مرحله

ي گذار از یکی از هفت مرحله به مرتبهدانیم که در ادبیات ایرانی و بقایاي بازمانده در اسناد رومی میمبناي مستندات موجود

،رست در حال تشرفپمراسمی که در جریان آن مهر. 448گرفته استنهانی انجام میپبا اجراي مراسمی رازورزانه و ،باالتر

. شده استذیرفته میپتر ایهپي اعضاي بلنددرحلقه،ستگی خودس از اثبات شایپگذرانده و آزمونی دشوار را از سر می

در شناخته پیک خورشید و پ،ارسیپ،شیر،سرباز،همسر،هاي کالغي میترایی در روم به ترتیب با نامایهپهفت 

یام خدایان را پاي بود که در اساطیر مهري رندهپنهما،کالغ. رست اختصاص داشتپبه نوآموزان مهر،ي کالغمرحله. شدمی

. شدي او آغاز میکرد و مراسم قربانی گاو با اشارهبه مهر ابالغ می

یافتنِ یچیده بودند و این نماد شفاپعصایی بود که دو مار به دور آن ،عالمت کسی که در این مرحله قرار داشت

یمان پخداي ،ي هرمسد و عالمت ویژهشنامیده می) (این عصا در یونان کایدئوس . نوآیین از درد روزمرگی بود

یوندش با مراسم رازآمیز شرقی پاند و در هر حال در مورد بود که برخی نامش را با هرمز مربوط دانسته!) و دزدي(و تجارت 

.زشکی استپهمین عصا عالمت دانش ،امروزه. تردیدي وجود ندارد

شد و مراسم گذار آن به شکلی بود که گویی نوآموز ط میبه عقد عرفانی نوآموز با خداي مهر مربو،ي همسرمرحله

- طلبانه این مراسم همان است که در آیین رهبانیت مسیحی باقی مانده است و به شکلی ریاضت. بنددبا میترا عقد ازدواج می

که در -براي تجرد شان س راهبان و کشیشان با مسیح و عهدبستندر قالب ازدواج مقد-اش وجود نداشتهکه در اصلِ میترایی

. تثبیت شده است-اصل مراسمی مانوي است

447 Smith, 1995.
448 Beck, 2000.
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دانیم که ما میچرا،کندگاه نظامی این آیین اشاره میبه خاست،رستی استپمراتب مهرله در سلسلهپسرباز که سومین 

نی که اسیر شده و امجراي سربازان ایرزشدنش در روم نیز اراکندهپرستی دینِ محبوب جنگاوران و سرداران بوده است و پمهر

،ي ارتشتاردر میان طبقه-ایان دوران ساسانیپحتی تا - زمانی مهر تا دیردر ایران نیز. ممکن گشته است،شدندبه روم برده می

هاي عیاري و فتوت و جوانمردي در وارثانش به شکل آیین،س از اسالم که این طبقه منقرض شدپنفوذي تمام یافت و 

ن جریان فرهنگی در ي ایسین بازماندهپکه واچندان،ي کهنش را به عریانی نمایش دادرستانهپهاي مهربازسازي شد و نمود

.449نوعی معبد میترایی است،در اصل- که زورخانه باشد-ایران امروز 

اي از زرتشت بوده باشد یا بقایاي یوند داشت که شاید وامگیريپي شیر با آتش و مراسم افروختن آتش مرحله

شبیه -ارسی پارسی بوده که نماد آن مردي با لباس پس از آن مرحلهپ. تر از او در این مورد محسوب شودهایی دیرینهیینآ

یوند پبا مفهوم راز ،دادهرستی را تشکیل میپهاي مهراین مرحله که یکی ازممتازترین مرتبه. بوده است- سربازان هخامنشی

برگرفتن داس بوده که نمادي از ،شدهایه مشرف میپعالمت کسی که در آن . ده استشهاي شب مربوط میداشته و به آیین

. شده استهالل ماه محسوب می

در توجه هایش با دقتی در خور یک خورشید است که در کلیساي کاتولیک نمادها و لباسپي س از آن مرحلهپ

رفاي لقبی که در میان ع؛شده استدر یا بابا نامیده میپ،رستیپي مهرلهپواالترین . ها باقی مانده استي کاردینالقالب طبقه

اي از آن بازمانده-پاپ- ها خورد و لقب امروزین رهبر کاتولیکبسیار به چشم می-از همه مشهورتر بابا طاهر عریان- ایرانی 

. است

با عنوانِ - ل مانوي بودسا9که خود - بعدها با سازماندهی سنت آگوستینکه - ناگفته نماند که مسیحیان رومی 

حتواي م،را اختیار کردند و در مقابل-رستانپیعنی مهر- م ساختار و رمزگانِ رقیبان خویش تقریبا تما- کاتولیک شناخته شدند

در ،یمان میان انسان و خدایان استوار بودپآیین مهري که بر مبناي آزادي اراده و عهد و ،یعنی؛مسیحی خود را در آن دمیدند

وار و مبتنی بر اطاعت محض از کاسته شد که محتواي مسیحیِ بردهاي از نمادهاي جذاب میترایی فرووستهپمسیحی به رومِ

.کردنهان میپخداوندي قهار را 

ي سربازان رومی براي مدتی به دینِ ویژه،ي باختري خودرستی در توسعهپشود که آیین مهرمعلوم می،با این شرح

گرفت وام میتوسط مسیحیتی که رمزگانش را ،چون و چراس از دو قرن اقتدارِ بیپاتوران روم تبدیل شد و رپام،و در نهایت

.منقرض شد،کردو محتوایش را طرد می

4491355.



347

بودنِ دینشان و رستان بر رازورزانهپتاکید مهر. سرنوشتی بسیار متفاوت یافت،رستی در زادگاه خاوري خودپمهراما 

،هاي دیگرزمین به سادگی با آیینرستی در ایرانپباعث شد تا مهر،دادندراي گوناگون به خرج میآفیق مهارتی که مغان در تل

گري رستی و زرتشتیپکه گفتیم به درآمیختگی مهرچنان،نخستین ترکیب نیرومند و موفق در این مورد. بست شودوچفت

،آمیزِ آیین مهريي صوري و مناسکگذشته از جنبه،بعدم به .پیش رفت که از حدود قرن سوم پشد که به قدري مربوط می

. ي زرتشتی تفکیک کردتوان از فلسفهمحتوایش را به سادگی نمی

این تلفیق احتماال در قرن چهارم . دیدار شدپدومین ترکیب نیرومند در این جریان فرهنگی ،س از ظهور اسالمپ

هاي جریاندادن نشان. تصوف ایرانی و عرفان اسالمی را رقم زدخته منتهی شده باشد و همان بود کهپهجري به شکلی 

ي هویت ایرانی جدید ما را ودهو به ویژه در خراسان با هم گره خوردند و شال- زمین اي که در این قرنِ مهم در ایرانفرهنگی

ها و رستی یکی از آیینپکه مهرتنها در اینجا باید بر این نکته تاکید کنم. به بحثی مفصل و مستقل نیاز دارد،ساختندبر

یکربندي معانی فرهنگی ایرانی و بازسازي هویت ایرانی تاثیر گذاشته و به پهاي فرهنگی مهمی بوده که در این قرن بر جریان

ایی ماندگار پگریزِ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی بوده که ردي اسماعیلی و تصوف شریعتي فرقهطور مشخص از مجرا

یی و تاریخیِ مرکزینی در این دقیقا در جایگاه جغرافیا،دست بر قضا،فردوسی. ا به امروز از خود به جاي گذاشته استرا ت

. خوان خود را هم در این زمینه آفریده استو هفتخروش فرهنگی قرار داشته استوجوش

هایی بسیار متنوع و رویج شد و روایتبعدها به ویژه از مجراي عرفان ایرانی و ادبیات فارسی ت،خوانمفهوم هفت

از آن سنایی و سهروردي ،حالج،القضاتعین،هاي مولويالطیر عطار و روایتکه منطقجهانگیر را از خود به جا گذاشت

، خوان را بر مبناي عرفان اسالمی تفسیر کردال نخستین کسی که در این بین هفتاحتما. نمایاندمیتنها مشتی از خروار را باز

:ي روان سالک بر امیال نفسانی تعبیر کرددیو سپید را همتاي نفس گرفت و چیرگی رستم بر او را چونان غلبهسنایی بود که 

رستم راهی گر او را ضربت رستم زنیها گرفت اندر تنت دیو سپیدچون والیت

با این تفاوت که به تدریج بافت . تکرار شده استبارها و بارها در ادبیات فارسی ،پس از او نیز تعابیر عرفانی از هفت مرحله

هاي جانوران که در بافت داستانچنان،ادبیات عامیانه انتقال یافته استي اش را از دست داده و به زمینهجنگاورانه و حماسی

.    جاي گرفته است) هفت شهر عشق(هاي آرمانشهريو یا چارچوب)الطیر عطارمنطق(

اره دارند که به رازآموزي و گذاري اشدر اصل به مراحل،خوان یا هفت مرحلههفت،هاتدر تمام این روای

ماهیتی حماسی و نظامی ،که گهگاه همچون شاهنامه،رستانهپداللتی کامال مهر. شوندشدگی تدریجی سالک منتهی میروشن

آخرین تحرکات جنگی و نظامیِ ،ه ایرانیانشدنِ عصر زرین سامانی کريپس از سپنماید که در واقع چنین می. یافته است

به تدریج رو به زوال ،ي ارتشتار و اسوارِ ایرانیهمراه با انقراض طبقه»جنگ ایرانی«مفهومِ ،کامال ایرانی را از خود بروز دادند
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ایان پوبی در رفته باشد و آداب جنگی نوینی که بر آمیختگی عنصر ترك و عرب و ایرانی تکیه کرده بود و فردوسی به خ

هاي ارتشی و حماسی شاید به همین دلیل هم هست که داللت. جایگزین آن شده باشداست،اش کردهبینییشپ،شاهنامه

. و این رمزگان به قلمرو آسمان و متون عرفانی ناب تبعید شدندر سترگ فردوسی دیگر ادامه نیافتس از اثپخوان هفت

یش از آن که در راه پهلوانان تا پدوي این هر. رستانه داردپروشنی داللتی مهرخوان رستم و اسفندیار بههفت. 8

- دچار نوعی دگردیسی می،خوانس از عبور از هفتپها دوي آنهر. اندمردانی نامدار و دالور بوده،خوان قدم بگذارندهفت

نوعی اوج ،خواندو با عبور از هفتهر.استآورند که یادآورِ هویت ویژه و ممتازشان شوند و نمادي شخصی را به دست می

یک از این باید هر،تر روشن شودخوان در شاهنامه دقیقبراي آنکه ماهیت هفت. کنندویش تجربه میرا در سرگذشت خ

. وجوه اشتراك را با دقتی بیشتر وارسی کرد

رستم در زمانی که . اندر و نامدار بودههلوانانی دالوپ،خوان روي آورندیش از آنکه به هفتپرستم و اسفندیار تا 

شدند و هلوانی بود که سرداران ایرانی براي نجات شاهشان دست به دامن وي میپجهان،یش گرفتپمسیر مازندران را در 

و زرتشت بابارها تورانیان را شکست دادههلوانی مقدس بود کهپ،یش گرفتپدژ را در فندیار در آن روزي که راه روییناس

. شت سر گذاشتندپخوان را دستیابی به نام بزرگ نبود که هفتبنابراین این دو براي . دست خود زنجیري به زرهش بسته بود

دو که در هرو جالب آنرقم زدخوان را حرکت ایشان در هفتضرورتی بیرونی و فشارِ رخدادي خارجی بود که ،در واقع

. کندت را صورتبندي میرهاندن دیگري عاملی است که این ضرور،مورد

اما وقتی بر خطرات آن چیره ،هلوانانی نامدار بودندپخوان نهادن در مسیر هفتهنگام گامکه این دو در با وجود آن

س از کشتن دیو پرستم . هایی نو را به دست آوردندهویتی تازه و خصلت،هاي آن سربلند بیرون آمدندشدند و از آزمون

تواند دید آورد که به سادگی میپند و آن را بر کالهخودش کشید و تصویر مشهورِ رستم شاخدار را وست سرش را کپ،یدپس

. هلوانان و قهرمانان شاخدار قرار گیردپاي بلند از ابري زنجیرهدر ادامه

نخستین ،به ویژه گویا ایالمیان.زمین نماد قدرت و باروري بوده استاز دیرباز در ایران،فراموش نکنیم که شاخ

وقتی شاه ایالم از بسیج ،ي دومدر اواخر هزاره. مردمانی بودند که داللتی دینی و اساطیري را به این اندامِ سخت نسبت دادند

اهی انبوه از مردم بابل و آشور پزد که سربازان شاخدارش بر سالف می،گفتنظامی بزرگش بر ضد مردم میانرودان سخن می

تردید به معناي که بیدهدهاي بابلی نیز این دشمنان را به صورت مردانی شاخدار نشان میارهاند و دیوارنگچیره شده

کشند بینیم که شاهان آشور وقتی به قلمرو ایالم لشکر میمی،به همین ترتیب. 450شدن شاخ بر کالهخودشان بوده استنصب

خدار در ایالم به قدري بوده که حتی معبدها را هم شااهمیت شاخ. گوینداز چیرگی از جنگاوران شاخدار این قلمرو سخن می

4501371 :144.
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کنده و بر ین معبد اینشوشیناك را در شوش برهاي مفرغگوید که شاخاش مینامهال در فتحپکه آشور بانیچنان،اندساختهمی

. 451کندشان تصویر میهایی عظیم بر بدنههایش معابد ایالمی را با شاخدیوارنگاره

هلوانان شاخدار پیوند میان شاخ و قدرت بوده که اساطیر بعدي در مورد ابرپس این تصویر دیرینه از احتماال بر اسا

بارها و ،کالهی شاخدار بر سر دارد و زیورهاي مفرغین لرستان،ي سومريهرهاگیلگمش در برخی از م. برساخته شده است

وقتی کوروش ،بعدها. نیرومند یا جنگاورانی نامدار بوده باشندبایست ایزدانینمایند که میبارها موجوداتی شاخدار را باز می

هایی بلند را با شاخخود،هنه بنیان نهادپزمین را گشود و نخستین کشور متحد را بر این ایران،بزرگ که نخست شاه ایالم بود

یونانیانی رسید که ا به گوش دهان به دهان گشت ت،نمود و این روایت که کوروش بزرگ شاخ داشته استبر دشت مرغاب باز

اسکندر ،یعنی؛وقتی مشهورترین مقلد کوروش،هایشان به کاله شاخدار او اشاره کردند و بعد از سه قرننامهدر کوروش

با کالهخودي شاخدار زجشاخ قوچی را بر سر بست و در جنگ،زمین شتافتاو را تکرار کند و به فتح ایرانکوشید تا کارِ

شد که هایش چنان ترسیم میبا این تفاوت که نگارهده بودهایش نیز نقش شاین نقش شاخدار او بر سکه. فتیاحضور نمی

. گویی شاخ از سرش روییده است

روایت عبرانی از شمایل موسی را هم داریم که در بابل و قلمرو ایرانِ هخامنشی صورتبندي شده بود ،در این میان

دارانه در تندیس زیباي موساي امانت،آنژکه میکلدرست همان طور،دادرجسته بر پیشانی نشان مییامبر را با دو شاخ بپو این 

. بازنموده است،خویش

هاي تا سکه،ي کوروش در دشت مرغاببرجستهتا نقش،هاي ایالمی و بابلینقش شاخ را از کتیبه،به این ترتیب

ران وایکینگ که حدود تا جنگاو،شکانی که شاخ گوزن بر کالهخود داشتموساي شاخدار و سنتروك ااسکندرِ شاخدار و تا 

. دانستندهمگی شاخ را نماد قدرت و نیرو می،یروي کردندپاز همین الگو ،سال بعد1000

برجستگی و نمودي خاص دارد و دلیل آن هم ،تردید رستمبی،هلوانان شاخدارپي غنی و رنگارنگ از در این زمینه

و در مورد کوروش نیز در استداشتهاز آغاز شاخموسی چنین آمده  که ،در اساطیر عبرانی. شدنش استخداري شاشیوه

سین شاه پچون او وا،ودن کوروش البته دور از ذهن نیستبشاخدار. ن روایتی وجود داشته استهاي یونانی چنینامهکوروش

،کرده استیروي میپگذاشتند شاهان ایالمی که تاجی شاخدار بر سر میو قاعدتا از سنت بودایالم و نخستین شاه ایرانِ متحد

اش فاقد چنین عنصري ي فرهنگی اولیهرورده شده و در زمینهپهلوانی مانند موسی که در سنتی عبرانی پ- یامبرپاما در مورد 

منشأ بخشی از عناصر سیماي ،شبه گمانم روایت کوروکهبه دلیل همین غرابت است. نمایدوجود شاخ غریب می،استبوده

451 :1371.
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اي غریبه شدن در خانوادهروردهپ،تهدید در زمان کودکی-چراکه عناصر اساطیري دیگري ،خ او بوده باشداز جمله شا،موسی

. ها مشترك هستنددوي این شخصیتنیز در هر-آمیز با کاخ شاه در نوجوانیو ارتباط کشمکش

از ابتداي کار شاخ نداشته است و به طور ،شدکوروش و موسی ادعا میکه در مورد رستم چنان،به هر صورت

که در مورد اما نه چنا،او شاخ خویش را به دست آورد. یوند نخورده بودپ،ي آن استنماینده،مادرزاد با قدرتی که شاخ

هاي دیگران دارد و آن هم شاخکاله شاخدار رستم تفاوتی بنیادین با . وكپبینیم با سبکسري و همچون نمایشی اسکندر می

کاله شاخدارِ رستم که تنها . خوان به دست آورده استمت تشرف و به دنبال گذار از هفتکه چنین شاخی را به عنوان عالاین

ان بر جنگ وخماند که عبور از هفتاي مینشانهبه ،نمادي براي بازشناسی اوست و نه ابزاري جنگی یا سالحی کارآمد

. ک کرده باشدافزارهایش ح

خوان نوعی س از عبور از هفتپاو نیز . یدا کردپسرنوشتی مشابه ،خوانا گذر از هفتاسفندیار هم ب،از سوي دیگر

کردن داستان اما به روشنی با دنبال،فردوسی در اشاره به این دگردیسی صراحت به خرج نداده. کنددگردیسی را تجربه می

بدنی همچون دیگران داشته که رنجه ،ري کندپخوان را سیش از آنکه هفتپاسفندیار تا . بردیپر توان به این تغییاسفندیار می

هلوان از فشار پاي پدست و ،درکي کبودان تبعید زنجیر به قلعهودرش او را با غلپچندان که وقتی ،شده استو زخمی می

یروزي در پس از پاي اندك او با فاصله. بودتن مردي رویین،اندایان رسپخوان را به اما اسفندیاري که هفت،رنجه شدزنجیرها 

که تیرهاي رستم بر بدن اسفندیار استشد و فردوسی به روشنی در آنجا قید کرده به نبرد با رستم فرستاده ،این ماموریت

تنها بر چشم ،او گفت که تیر،درسیپتن راز این کار را از سیمرغ به جان آمده از این حریف رویینکارگر نبود و وقتی رستمِ

. کندرخنه میاسفندیار 

مردي مقدس هم ،هلوانپاز آنجا که این . تن شدن اسفندیار وجود داردهاي دیگري هم در مورد رویینالبته روایت

کرده بودنشبرخی این خصلت وي را به نظر،استشدههلوان دینی زرتشتی هم محسوب میپترین بوده و نخستین و مهم

عموما بر مبناي متن دینکرد ،دارندخوان منسوب میو نه هفتتنی اسفندیار را به زرتشتهایی که رویینروایت. اندنسبت داده

. شودخوان دیده نمیفردوسی است و در آن اثري از هفتتر ازهایش بسیار کهناند که روایتنگاشته شده

هلوي به نام پاي کتابچه،تنیِ اسفندیار و دین مزدیسنی اشاره داردنیوند روییپترین متنی که به مشهورترین و کامل

شدنِ زرتشت و زندگی او را و داستان برانگیختهاست متنی که در حدود قرن سوم هجري نگاشته شده . ویجرکرد دینیگ است

شود شده از آنجا شروع مییادي مراسمقضیه. کندبازگو می-سر آراستیپ،مدیوماه-پسرعموي زرتشت تا زمان مرگش از زبان 

آماج حسد و ،نمایدکند و تبلیغی که براي دین مزدیسنی میظاهر میپهایی که در دربار گشتاسس از معجزهپ،که زرتشت

شود و اسبِ محبوب شاه دچار بیماري غریبی می،در این میان. کنداو را زندانی میپگیرد و گشتاسي دشمنانش قرار میکینه
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ي خویشاوندان به توصیه،که از این رخداد بسیار اندهناك شده بودپگشتاس. رودایش در شکمش فرو میپدست و 

. زرتشت را از زندان آزاد کرد تا درد اسب را چاره کند،رست خودپمزدا

و با ا،اسفندیار،اداش از شاه خواست تا فرزندشپاسب را درمان کرد و به عنوان ،زشکی ماهر بودپزرتشت که 

بار دیگر به ،شدنِ اسبش خوشنود بودکه از درمانپاسفندیار چنین کرد و گشتاس. اسداري کندپعهد ببندد تا از دین او 

به ،شوتن و مدیوماه که راوي داستان استپو اسفندیار و پجاماس،به این ترتیب. ردازدپزرتشت اجازه داد تا به تبلیغ ب

. ذیرفته شدندپشاگردي زرتشت 

این . آورده کنداش را براستهچون تقدس زرتشت را دید از او خواست تا چهار خو،س از مدتیپپگشتاس

ایان زمان و پدانستنِ همه چیز تا ،مرگ شدنجاویدان و بی،ارسایان در بهشتپها عبارت بود از دیدن مینو و جایگاه خواسته

از این چهار  را برایش برآورده خواهد کرد و سه تاي زرتشت به او گفت که تنها یکی. تن شدنو  رویینهنگام رستاخیز

ا کردند تا پنخستین خواسته را برگزید و مراسمی برپبه این ترتیب گشتاس. ي سه خویشاوند نزدیکش خواهد شددیگر بهره

ي هر قرن هفتم هجري منظومژدو که دپبهرام . و درباریانش اهدا نمایدپشده را به گشتاسچهار نیروي یاد،زرتشت

:452گویدتن شدنِ اسفندیار میشرح چگونگی روییندراستدینکرد سرودهاین بخش از نامه را بر اساس زراتشت

چو شد سوي برهان دین رهنمونزراتشت فرمود یشتن برون

می و بوي و شیر و یکی نار نیزنهادند بر آن درون چهار چیز

ر ارجمندیغمبپزراتشت چو یشتش مر او را به وستا و زند

ز خوردن همانگاه آگاه گشتي شاه گشتاز آن یشته می خورده

رستپروانش به مینو شد ایزدتنش خفته سه روز بر سان مست

روانش همه نیکویی آشکاربدید اندر آن مینوي کردگار

اکان بدیدپهم آن جاي نیکان و به مینو در آن جاي خود بنگرید

همیدون بدید از عجایب بسیکسیي هرایهپبدید اندرون 

بخورد و نیاورد از مرگ یادشوتن از آن در طرف شیر دادپ

گشت روشن بدويهاهمه علمدادش از آن یشته بويپبه جاماس

و تا رستخیز آنچه خواهد شدنبدانست چیزیکه خواهد بدن

ي خویش یک دانه ناراز آن یشتهس بدادش به اسفندیارپوزآن 

4521338 :77-79.
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نبد کارگر هیچ زخمی بدويتنش گشت چون سنگ و رويبخورد و

تن اسفندیارکه بودست رویینندر سخن گوش داراز این گونه ا

رف و گذار ي نوعی مناسک تشنتیجه، تن شدنِ اسفندیاررویین،روشن است که در روایت دینی هم،به این ترتیب

مراسمی که هنوز هم در . اش گره خورده استار حامی اولیهي زرتشت به چهبا چهار هدیه- یشتن- این مراسم . بوده است

. در واقع نوعی مراسم خداخوران است،شوداین مراسم که یشت درون نامیده می. میان زرتشتیان هند و ایران باقی مانده است

مراسم درون . گیرده قرار میبه معناي نان فطیر است و غذایی است که در این مراسم مورد استفاد،ساکنِ ابتداییبا دالِ،درون

به خوانِ غذاي خدا شود که با به کار گرفتن برسمي مقدس مربوط میدر کل به گستردن خوانی از غذاها بر بستري از سبزه

. یابددگردیسی می

غذاهاي موجود ،شوند و در نهایتنیایش می-گاه هوم-شود و ایزدانی اهایی خوانده میمعموال در این مراسم دع

این در واقع شکلی کهن از مراسم بسیار باستانیِ . شود تا آن را بخورندبه مومنان داده می- به ویژه نان فطیر-بر سفره 

شود و ماناي خداوند در او جانوري را که به توتم قبیله مربوط می،خداخوران است که در جریان آن اعضاي انجمن مومنان

شکلی نمادین از . شوندخورند و به این ترتیب در نیروي حیاتی وي شریک میمیکنند وکشند و قربانی میمی،جاري است

که در آن خون و گوشت مسیح به شکلی نمادین این آیین همچنان در مراسم عشاي ربانی در میان مسیحیان رواج دارد

.شودخوراك مومنان می

در اقتدار ،ي آیینشرگزیدگان و حامیان اولیهکند که قرار است در آن ببه این شکل مراسمی را برگزار می،زرتشت

،به جاي آن. خورندنان فطیر را نمی،هلوانپهیچ یک از این چهار ،با این وجود. شریک گردند،استایزدي که او را فرستاده

رمزشناسی چهار عنصر به قدر کافی براي کسانی که در داللت نمادین این هر. شودعود و انار است که مصرف می،شیر،می

. روشن است،عرفانی مطالعه دارند

ترین ترین و سبککند از دیرباز به عنوان سادهمی از آنجا که هشیاري و خودآگاهی را دچار وقفه و اختالل می

دهد مخدرهایی افزودنی مانند روانگردان در مراسم شمنی کاربرد داشته است و شواهدي بسیار در دست است که نشان می

نامه به که در بندهاي زراتشتیپبنگ گشتاس،اند و به طور مشخصشدهشیش نیز در مراسمی به آن افزوده میتریاك و ح

. اي از این مواد بوده استنمونه،تاثیرش بر شاه ایران اشاره شده

ن و رود و جایگاه بزرگامیبه خواب فرو،مخدري که کاربرد آیینی دارد،شراببا مصرف پگشتاس،به این ترتیب

به حقانیت زرتشت ایمان ،بیندها را میرود و فرشتگان و فروشیو میوقتی روانِ شاه شکاك به مین. بیندارسایان را در مینو میپ

کاربرد و لت عرفانی خود را دال،جالب آن است که باده و می. کندآورد و دیگر از بذل جان و مال در راه او دریغ نمیمی
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کند و حتی در عرفان اسالمی نیز یوند روح فرد با عالم علیا همچنان در اساطیر ایرانی حفظ میپل و براي تعطیل عقرا خویش

.یابدجایگاهی مرکزي می

،یوند با زندگیپهاي اساطیري فراوانی در نماد زندگی و حیات است و داللت،شیر که نخستین غذاي نوزاد است

مرگی به بی،که در سنت ودایی و زرتشتی براي خدایاني هوم راکه افشرده،ترین نمونه آنبرجسته. اش وجود دارددرباره

- کردهاند و براي مراسم کوبیدن و گرفتنِ آن از رمزگانِ مربوط به دوشیدن شیر استفاده میدانستهشیرِ هوم می،آوردارمغان می

ي خدایان که برایشان در هند نوشابه. یونددپي جاویدانان زرتشتی میشوتن با خوردن شیر به جرگهپ،به این ترتیب. اند

. آورد هومِ آمیخته با شیر استنامیرایی به ارمغان می

با عود به دانشی فراگیر دست ،هم هسپمردي دانا و خردمند است و وزیر گشتاس،که از ابتداي کارپجاماساما 

شده است و نوعی قربانی براي خدایان محسوب می،هاي خوشبو در تمام مناسک دینی کهنعود و کندر و سوزاندنی. یابدمی

- اند که به اثیر و روح میدانستهعود را نیرویی می،شوندکه خدایان با بوي قربانی تغذیه میاست از آنجا که باور بر این بوده 

ه عودي که زرتشت سوزاندجاماسپ با بوییدنِ. گذارداثر می- ي مینویی انساني جنبهنج گانهپاز قواي - ي بوي و بر قوهماند

ي نبردها آینده،تواند بنابر روایت یادگار زریرانشود و به همین دلیل هم میدان میچیزگیرد و همهها را فرامی، تمام دانشاست

.زنهار دهدبه دست تورانیان یا پسرش به دست رستم را پیشگویی کند و شاه را از مرگ برادرش زریر 

،دهد و اسفندیار با خوردن انارزرتشت به او انار می. تعلق داردخوردنیِ آیینی به اسفندیارترینغریب،در این میان

هایی از و در آیین زرتشتی نیز مراسم تدفین و تطهیر معموال با شاخهاستگیاهی مقدس بوده،انار از دیرباز. شودتن میرویین

- اما انار به خاطر دانه،جمند براي ساخت برسم هم بوده استاي ارولیهي اماده،که چوب انارچنان،گیرددرخت انار انجام می

،بنابراین. یوند داشته و به ایزدبانوي باروري و آناهیتا منسوب بوده استپهاي باروري مقدس هاي فراوانش از دیرباز با آیین

. گذاردتا گام میرستش اردویسوره آناهیپبه نوعی به آیین ،کردن انار به اسفندیاریشکشپزرتشت با 

،حامی جنگاوران هم بوده است،ناگفته نماند که آناهیتا با وجود ارتباطش با نیروي زنانگی و عشق و باروري

،شودذیرفته نمیپکند که هاي بسیار میکه ضحاك براي چیرگی بر دشمنانش براي او قربانی453خوانیمیشت میدر آبانکه چنان

خوانیم که در جایی دیگر می. 454شودآرزویش برآورده می،کندضحاك را از او طلب میدادنِشکستولی فریدون وقتی 

. خواهدیش از شتافتن به نبرد از ناهید یاري میپجنگاور هم پگرشاس

.31-28بند - 4538
.34بند - 4549
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در واقع اسوارانی بودند ،بردندنی که از اردشیر بابکان فرمان میکنار این حقیقت ببینید که جنگاورااین شواهد را در

هاي ملی مرکزي مهم براي آیین،این معبد،ایان عصر ساسانیپارس منسوب بودند و همچنان تا پي آناهیتا در آتشکدهکه به

یوندي در میان ناهید پبنابراین . اي خویش به ریاست آن برگزیده شدکه کرتیر بزرگ در اوج عمر حرفهچنان،ایرانی باقی ماند

تنی ي انار با رویینتوان رابطهو کیف دقیق آن در اینجا قابل بحث نیست و تنها میو جنگاوران نیز وجود داشته است که کم

. اسفندیار را به آن مربوط دانست

شدنِ  به مدهوش. تر از شاهنامه استها کهني خود آورده از برخی جنبهنامهژدو در زراتشتپروایتی که بهرام 

هم در پدان بودن جاماسچیزو در مورد همهاست بنگ در اوستا اشاره شده س از خوردنِ میِ آمیخته بهپپي گشتاسروزهسه

شوتن هم از جاویدانان مشهوري است که در دینکرد و بندهشن نامش پ. هاي بسیاري وجود داردو یادگار زریران اشارهدینکرد 

کارا در جریان مراسمی مشابه و به دنبال آش،که کمتر از بقیه مورد تاکید بوده استبا وجود آناسفندیار،آمده و در این میان

.تن شده استرویین،ابداع شده بودتشرفی خاص که در آیین نوظهور زرتشتی 

دان بودن چیزهلوان ایرانی را در ردیف همهپتن شدنِ ابرکه رویینگرفتنِ این روایت مشهوربا نادیدهفردوسی

تن شدنِ فردوسی به تعبیري از روند رویین.نوآوري بزرگی زده استدست به،دهدشوتن قرار میپبودنِو جاویدانپجاماس

به . استبازنموده،یک تنه در آن درگیر است،هلوانپزدایی کرده است و رخدادهاي دینی را همچون نبردي که دین،اسفندیار

شود را همچون دستاوردي ترسیم یموهبتی که در متون زرتشتی به ناگهان از سوي اهورامزدا به اسفندیار هدیه م،همین ترتیب

ندیار اسف،در روایت دینی کهن،به عبارت دیگر. آوردمیشهایی فراچنگد او با تالش و چیرگی بر مخاطرهکه خواست کرده 

هلوانی است پاما در شاهنامه او ،ذیردپاي از سوي زرتشت و اهورامزدا میتنی را همچون هدیهموجودي منفعل است که رویین

. شودتن میرویین،س از آنپگذارد و تنها شت سر میپخوان را هفتکه 

فردوسی با این کار از . ایستنوآوري گستاخانه،خود،آشکارا میتراییاشاره به عدد هفت و گنجاندنِ این روند گذارِ

زرتشتی و دینی بدان را حذف و از سوي دیگر هر ارجاع ر قالبی میترایی بازسازي کردههایش را دسویی اسفندیار و توانمندي

است که با تالش و کوشش خویش و بر اساس عبور - البته دیندار و مقدس-هلوانی پ،اسفندیار،بر اساس شاهنامه. کرده است

که کوتاه زمانی بعد به دست چرا،آیدتنی چندان هم به کارش نمیاین رویین،و تازهشودتن میرویین،از مراحلی میترایی

.آیدمیاي درپرستم از 

ي گذار از آیین میترایی و ایه و هفت مرحلهپگرفتنِ مفهوم هفت توان دریافت که فردوسی با واممی،با این زمینه

هلوانی را با مراحلی مهري پهاي ابراو ارزش. قصد انتقال مفهومی را داشته است،هلوانِ خودپکردنِ آن در مورد دو ابرتکرار

رو شوند و در هباید به تنهایی با آن روب-رستان هنگام اجراي مراسم گذارپدرست مانند مهر-نان هلواپمانند کرده است که 
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ن دگردیسی ممکن است ای. دگردیسی مهمی را بر خویشتن تجربه خواهند کرد،بلند بیرون بیایندها سرصورتی که از آن آزمون

.یدپشاخ دیو ستن شدن باشد یا دستیابی به نمادي ارجمند ماننداز جنس رویین

یاري به دیگري و رهاندن ،خوان تنها در شرایطی معنادار است که آماجِ آني عمده آن است که عبور از هفتتهنک

یوند دوستی میان جنگاوران و پرستی و پاین نیز با مفهوم مهر در آیین مهر. فردي مهم و ارجمند از دست دشمنی نیرومند باشد

یافته از همین آیین را در میان جوانمردان و به ویژه شکلی تعمیم. شباهت دارد،کردندر میعهدي که براي یاري به یکدیگ

ورزیدن به همگان باور داشتند و این همان بود که بعدها داللتی عرفانی یافت و رساندن و مهرکه به یاريتوان دیدعیاران می

و ربیت عشق به خداوند دگردیسی یافتعنوان راهی براي تي جمال خالق در مخلوق و عشق به آدمیان به به صورت مشاهده

.در نهایت در قالب مفهوم عشق عرفانی در کانون بازتعریف ارتباط خداوند و انسان در تصوف اسالمی قرار گرفت
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دو پیکربندي ابرپهلوان: سومسخن 

از چند نظر با هم تفاوت دارند و خوان رستم و اسفندیار با وجود ساختار مشابه و معناي یکسانی که دارندهفت. 1

توان درگیري این دو با هم و دلیلی هواداري فردوسی از رستم را ي آن میبستري است که تنها در زمینه،فهمِ این تفاوت

. دریافت

- میبرخوانهایی که ایشان را به گذر از هفتترین تفاوت در آن است که ماهیت ماموریت این دو و انگیزهترین و اصلیمهم

. ایه متفاوت استپانگیزد از 

ي مشاورانش به ماجراجویی در سرزمینی مغز که بر خالف اندرز همهبکشدنِ شاهی سبه خاطر اسیر و کوررستم

نه با او خویشاوند است و نه ،کسی که سوداي رهاندنش را دارد. گذاردخوان میقدم به راه هفت،استخطرناك تن در داده

،که مسبب این رنج و گرفتاري است،یدپدیو س. نمایدحدودي عقوبتی که دچارش شده به نظر عادالنه میحتی مظلوم و تا

بنابراین مالمت اخالقی چندانی ادشاهی مهاجم و غارتگر دفاع کرده است و پبرِ خویش در برابر وهساالري است که از بومپس

همان کسی است که هم کشور ایران را . کار داریمتورانی  سروپاسارجدر داستان اسفندیار با ،در مقابلِ او. متوجهش نیست

،به جاي کاووس،در عین حال.و هم زرتشت را در بلخ به قتل رسانده است-دربزرگ اسفندیارپ- پغارت کرده و هم لهراس

اند و به کنیزي رفتار شدهگپگناهی که به چنگ ارجاسیدو دخترِ ب. اسفندیار قرار دارنددر اینجا هماي و به آفرید خواهران 

. اندوادار گشته

هایی رگی وارسته و رنجبزدرپخویشاوندانش و گرفتن انتقام مردي مقدس و اسفندیار براي رهاندن ،به این ترتیب

روهروب) جم(به این ترتیب با نوعی جفت متضاد معنایی . شتابدخوان میبه جانب هفت،گناه وارد آمده استکه به مردمی بی

کند و اسفندیاري که هساالري مدافع سرزمینش حرکت میپرواز و کشتن سپرستمی که براي رهاندن شاهی بلند. هستیم

.گناهش را خواهان استسرداري مهاجم و غارتگر را آماج ساخته و رهاندن خواهران بی

شاه را ،زال،درشپس ندارد و کاوورستم ربط خاصی با کی. م جالب استکار هادشاهان ندانمپهلوانان با پارتباط ابر

در حالی ؛ نیرویی مستقل و بیرونی هستند،کاووسدر واقع این دو در برابر کی. کندهایش بارها نصیحت میبازيیش از دیوانهپ

ادشاه کشوري است پدر اسفندیار است و از سوي دیگر پاو از سویی . ترین رابطه را با اسفندیار دارددرونی،پگشتاسکه کی

شدنِ امل اوست و حتی به اسیر و زندانیمطیعِ ک،به همین دلیل هم اسفندیار در کل. شودهساالر آن شمرده میپس،اسفندیارکه 

. چیزي که در ارتباط رستم و کاووس قابل تصور نیست. نهداش نیز گردن میناعادالنه
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. در کردارهایشان نیز با هم تضاد دارندار قدرت جاري ترستم و اسفندیار از نظر ساخ،گذشته از این تفاوت مهم

او . کندیروي میپ،ادشاهی مستبد و جفاکار هم هستپادشاه هم هست و پدرش که در عین حال پاسفندیار از دستور 

اند و او همان کسی است که اسفندیار را به ناروا در قید و بند اعالم وفاداري کردهپهساالر ارتشی است که به گشتاسپس

- اهیان ایرانی هنگام رویارویی با سرما و برف هراسان میپوقتی س. آوردي مرگش را فراهم زمینه،رده بود و در نهایتگرفتار ک

:آورداند به یادشان میاسفندیار عهدي را که با شاه کرده،شوند

آمدیدنه از بهر نام بلندآمدیدشما گفت از ایران به پند

کالهکمرهاي زرین و تخت وشاهآن همه خلعت و پندکجا

سودمندبه یزدان و آن اختربندکجا آن همه عهد و سوگند و

455رایتانبه ره بر پراگنده شدپایتانکه اکنون چنین سست شد

او در شرایطی به . گذاردشت سر میپخوان را ساختارهاي قدرت سیاسی است که هفتولی رستم در غیابِ کاملِ 

،اندشاه خود را از دست داده است و تمام کسانی که در حرکت او نقش داشته،رود که ایرانیش میپخوان سوي هفت

یا ،که در بند قاعده و قانونیآنکنند و رستم بیاست کمک میوسرداران از رستم درخ. تر از خودش هستندایهپسردارانی دون

اسفندیار در درونِ ساختارهاي مرسوم اقتدار ،به عبارت دیگر. گزیندرهاندن کاووس را برمی،مطیع شاهی و درباري باشد

همین کار را در غیاب این ساختارها و به شکلی ،گذارد و رستم برعکسشت سر میپخوان خود را ت که هفتسیاسی اس

. رساندبیرونی و آزادانه به انجام می

هلوان از این جنبه که به پاین دو ابر،که گفتیمانچن،مراهانشان هم مقابل یکدیگر هستندرستم و اسفندیار از نظر ه

اما تفاوتی بزرگ در ،هاي گذار میترایی شباهت دارندشوند با هم و با آیینرو میهخوان روبنهفته در هفتتنهایی با خطرهاي

اهی انبوه را به پندیار سدر حالی که اسف،گذاردشت سر میپمیانشان وجود دارد و آن هم این که رستم تمام مسیر را به تنهایی 

،البته این حقیقت دارد که اسفندیار. سرداري این گروه را برعهده دارد،شوتن نیز به عنوان دستیارپهمراه دارد و برادرش 

اما به هر صورت در زمان بزم و ،شودایی با دد و اژدها گالویز میکند و خود به تنهاه حرکت میپهمواره منزلی جلوتر از س

. شان برخوردار استآجین از یاريهایی مانند صندوق نیزهز همراهی یارانش برخوردار است و در ساخت سالحرامش ا

شها را در تنهایی مطلق و سوار بر اسبي خواناو بخش عمده. رستم یک جنگاور تنهاي راستین است،در مقابل

شود و نقش او هم جز راهنمایی اسیر نیست و همراه مینجم به بعد است که اوالد با اوپتنها از خوان .گذاردپشت سر می

خوان نقشی در ماجراهاي هفت،رخش. رستم بر اسبی ویژه سوار است،در عین حال.شودشتیبان رستم محسوب نمیپیاور یا 

.327-324: شاهنامه، هفت455
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اي رستم پابهپدر خوان دوم . شودشت سر گذاشته میپخوان نخست در واقع با دالوري او و بی دخالت رستم . مرکزي دارد

وم نیز سدر خوان . کندرستم را بر دوش خود حمل می،ي مسیرکند و اوست که در بخش عمدهرنج تشنگی را تحمل می

نجم هم اصوال دعواي رستم و دشتبان بر پدر خوان . دردکند و کتف او را به دندان میرستم را از حضور اژدها آگاه می،رخش

که اسبی راهوار و دالور دارد که هم به ،رستم در سفر خویش تنهاي تنها نیست،نبنابرای. شودسر چریدن رخش آغاز می

.رساند و هم در ماجراها نقشی مرکزي را بر عهده داردسوارش یاري می

اما به راستی در نبرد ،کننداهی بزرگ به رهبري برادرش او را همراهی میپکه سبا وجود آن،اسفندیار از سوي دیگر

نماید که اسب اسب او هیچ ویژگی خاصی ندارد و دست کم در خوانِ مربوط به اژدها چنین می. ت تنهاستبا دشمنانش دس

اسفندیار ،به این ترتیب. گیردهلوان اسبی دیگر را در زیر ران میپاین ،شود و در خوان بعدياسفندیار در کام اژدها کشته می

. بر خالف رستم بر مرکبی ویژه و یاریگر سوار نیست

خوان ،یعنی؛نبرد نهاییرستم و اسفندیار تفاوت دیگري که ارزش یادآوري را دارد آن است که ،در همین راستا. 2

شود و با دژ وارد میها به رویینشده در صندوقنهانپمرد 160اسفندیار با یاري . دکننواژگونه تجربه میهفتم را به شکلی 

رود و دست تنها آنان را ید میپاه دیو سپتنه به نبرد ساما رستم یک،کنددژ را فتح می،ي ارتش ایراندستیاري ایشان و با حمله

هلوانانِ چارچوبِ پ. شودها نیست و در سراسر شاهنامه به همین ترتیب تکرار میخواني هفتاین الگو ویژه. شکندهم میدر 

تابند و به نمیموال اطاعت از شاه و ایزدي را برند که معتاز هستمردانی تنها و یکه،نشینبه سنت سکاهاي کوچ،سیستانی

. شوندبا ماجراهاي خود رویارو می- هایی دوردستمعموال در سرزمین-شان یشاوندانوتنهایی و دور از خانه و خ

راهش هایش همفرزندان و نوه،شدند کشته میپافتد و زمانی که نریمان در نبرد دژ اسزال در کودکی از سام دور می

هر دو در حرکاتی ماجراجویانه در ،شود و زال و رستمرستم به تنهایی با افراسیاب و دالوران تورانی روبرو می. نیستند

هلوانی که پ. هلوان قبایل کوچگرد استپاین در واقع الگوي . شونددار مییابند و از او بچههایی غریبه دلدار خود را میسرزمین

شان بیشتر با هلوانانپبه همین دلیل هم . شودگذارد و به یک شهر و یک نقطه بند نمیا میپرا زیر زمین ،سوار بر اسب خود

- در و فرزندان خویش زندگی میپهایی گاه چشمگیر از یوند دارند و چندان شهرنشین نیستند و در فاصلهپزمان و نه مکان 

. و زال و رستم با هم تفاوت داردسامو شهر و پایتخت که در شاهنامه حتی جاي نشست چنان،کنند

اینان . گیرندشهرنشین و یکجانشین جاي می،هلوانان چارچوب ملی و شاهنشاهی در قالبی کشاورزپ،در مقابل

دران و خویشاوندان پ،در کنار برادران. هاي بیگانه به دفاع از مرز و بوم خود مشغول هستندمعموال به جاي هجوم به سرزمین

هاي مرسوم در هاي شهري و جنگ قدرتهاي میانشان از جنس بدگوییکنند و به همین دلیل هم کشمکشیخویش زندگی م

شود که سند شمرده میپبا اسفندیار بدان دلیل بددالنه و از نظر اخالقی ناپکشمکش گشتاس. دربارهاي شاهان است
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بودنش در غالفی از یچیدهپرا وارسی کرد که به خاطر توان نبرد رستم و سهرابمی،در مقابل آن. خودآگاهانه و مکرآمیز است

. کندجلوه می-و نه بداخالقانه- معصومانه و بداخترانه ،ناآگاهی و نادانی

کسی که با برادرش و . هلوانی شهرنشین و یکجانشین استپدهد که خوان به روشنی نشان میاسفندیار در هفت

رستم . فش تسخیر یک شهر و چیرگی بر ارتشی بیگانه با ارتشی خودي استآورد و هدخوان روي میاهی گران به هفتپس

تنه یک،بندهاي دینی و سیاسیو فارغ از تمام قیدوتوجه به تمام قواعدبی. هلوانی کوچگرد استپي نماد فرارونده،در برابر او

- نشانی در آن یافت نمی،هر و تمدنشود که از شهدار دشمن در غاري روبرو میپزند و با سخوان میبه قلب خطرات هفت

نی به این حکمِ اي عقالشود و بعد از محاسبهاسفندیار با سه گزینه براي دستیابی به هدفش روبرو می،از همان آغازِ کار. شود

به دلِ محاسبه و اندیشهگیرد که بیي رستم قرار میین در برابر شیوها. »به گیتی به از راه کوتاه نیست«رسد که منطقی می

که ،رشمار و محاسباتی عقالنی در کار نیستپهایی در مورد او گزینه. زند تا کیکاووس را از بند برهاندهاي مازندران میکوه

.نمایدشتافتنی خودجوش و آنی است که برجسته میشیپ

ي مانه و رابطهي رستم با جانوران و عناصر طبیعی چنین دوستانه و صمیشاید به این دلیل است که رابطه. 3

. کندهمواره به یک جانور تنها حمله می،خوان خویشر هفترستم د. آمیز استها چنان دشمنانه و خشونتاسفندیار با آن

،اسفندیار. کنددر حالی که اسفندیار معموال به جانورانی جفت حمله می. اژدها و زن جادو موجوداتی منفرد و یکه هستند،شیر

کند و این کار هم به آورد و تنها در مقابله با سیمرغ است که به کشتن یک جانور بسنده میمیا درپا از دو شیر و دو گرگ ر

. آموزاندچون جفت همان سیمرغ کسی است که راز چیرگی بر او را به رستم می. شودبهاي جانش تمام می

کند که قرار است بر نیروهاي دن عمل میهمچون مردي شهرنشین و متم،خوانندیار در مقابله با جانورانِ هفتاسف

که جانوري است از همان رده و - اند از همراهی و یاري اسب خویش توبه همین دلیل هم نمی. وحشی طبیعت غلبه نماید

دستاوردي فنی و محصول هوش و خردي هاي او بخش مهمی از سالح. مند شودبهره-نمادي است به همین اندازه طبیعی

گذرد و می) اژدها و سیمرغ(ها هایی آخته از دو تا از خواندار و مسلح به نیزهاي صندوقاو با ساختن ارابه. تندشهرنشینانه هس

- بر دژ دشمن چیره می،یازیدن به نیرنگی نظامیها و دستسرباز در صندوق160دي زیرکانه و با گنجاندن در نهایت با ترفن

. شود

او . هلوان کوچگرد که هنوز ارتباط خود را با طبیعت از دست نداده استپمادي از ن. گیرددر برابر او رستم قرار می

خویش ي رخش برخوردار است و از سوي دیگر ارتباطی متعادل را با دشمنان جانورشتیبانی و یاري وفادارانهپاز سویی از 

در . داردبر نمینوري و یک جفت را از میان ي جاجنگد و بنابراین یک خانوادههمواره تنها با یک جانور می. کندبرقرار می
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کردنِ ها و نکوهشگوید و آفرینگفتن با جانوران را هم دارد و گذشته از سخنان بسیاري که با رخش میتوانایی سخن،ضمن

.فهمدگوید و زبان این هیوال را میاو با اژدها نیز سخن می

کامنی بهکزین پس تو گیتی نبینامبدان اژدها گفت بر گوي

تنروانت برآید ز تاریکمننام بر دستنباید که بی

رهاکه از چنگ من کس نیابداژدهاچنین گفت دژخیم نر

منستبلند آسمانش هوايمنستصداندرصد از دشت جاي

خوابستاره نبیند زمینش بهعقابنیارد گذشتن به سر بر

گریستزاینده را بر تو بایدکهچیستبدو اژدها گفت نام تو

نیرممز دستان و از سام و ازرستممچنین داد پاسخ که من

456بسپرمبه رخش دالور زمینلشکرموربه تنها یکی کینه

شود و ي صندوقدار بر او چیره میي اسفندیار با اژدهاست که با ترفند ارابهآورانهاین درست در برابر برخورد فن

. خصلتی راست و ساده دارد،خوي کوچگردانوخلقروش رستم نیز مانند . گرددر نهایت از جوشش زهر او بیهوش میتازه د

. ورزیدن بویی نبرده استچیدن و نیرنگو از نقشهبردمقدمه به دل دشمنان حمله میتنه و بییک

تعارض بین این دو صفت بی بیانگربینند به خوارتباط رستم و اسفندیار با جانورانی که بر سر راه خود می

بار اسفندیار هنگام رویارویی با گرگ و شیر که جانورانی کامال عادي و طبیعی هستند و هر. شهرنشینی است/کوچگردي

فردوسی این جانوران را . کندها از خود ظاهر نمینشانی از ارتباط نزدیک با آن،شوندهلوان کشته میپها به دست جفتی از آن

تنها ،اسفندیار. استبودنشان تاکید کردهمندبودن و جفتتوصیف کرده و تنها به نیرو،رداختن به جزئیاتپسرعت و بدون با 

یچیده در میانشان برقرار پکه ارتباطی بی آن،داردمیها را از میان برآن،کند و به سادگیها برقرار میارتباطی دورادور با آن

. گردد

غ هم ماجرا به همین شکل است با این تفاوت که این دو موجود اساطیري در جهان خارج در مورد اژدها و سیمر

اي رنگین را از برگی هنرمندانه به داستان داده و منظرهوها شاخهمتایی ندارند و به همین دلیل هم فردوسی در توصیف آن

حتی دورتر از مورد شیر و منانش بسیار دورادور و در این دو مورد نیز ارتباط اسفندیار با دش. هجوم ایشان ترسیم کرده است

شود و ها روبرو میبا آناستهاي آخته نشستهوشیده از تیغپکه اسفندیار در واقع در حالی که در صندوقی چرا،گرگ است

یانه و دورادور کامال انزواجو،اندها تا زمانی که این جانوران به سستی و زخم دچار نشدهنخستین برخوردش با آن،بنابراین

.381-374شاهنامه، هفت456
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س از این با پیش و پدانیم که موجودي هوشمند و خردمند است و می،این در حالی است که دست کم در مورد سیمرغ. است

.گویدرستم و زال سخن می

اي مهم و رخش همچون واسطه،در هر دو مورد. رویارویی رستم با شیر و اژدها کامال نزدیک است،در مقابل

. لِ میان انسانِ متمدن و طبیعت وحشی استپ،یعنی؛شدهرخش در اینجا نماد جانورِ اهلی. یونددپرستم مییاوري کارآمد به

به هیچ عنوان با ارتباط دهد که تنیده از روابط غنی را نمایش مییوسته و درهمپطیفی ،جانور+رخش+بندي رستممفصل

-رخش به طور فعال به دشمنان رستم حمله می،در هر دو مورد. تجانور قابل مقایسه نیس+ ي تیغدارگردونه+اسب+اسفندیار

به شرح ،فردوسی گذشته از توصیف شکل ظاهري این ددان،در ضمن. گیردیروزي او نقشی مهم را بر عهده میپکند و در 

: رداخته استپها نیز حاالت ذهنی آن

دلیربه سوي کنام خود آمدشیرچو یک پاس بگذشت درنده

بر او یکی اسپ آشفته دیددیدی یکی پیل را خفتهبر ن

457دستچو خواهم سوارم خود آید بهشکستنخست اسپ را گفت باید

:و اژدها هم

دیدبر او یکی اسپ آشفتهدیدبیامد جهانجوي را خفته

آرمیدکه یارد بدین جایگاهپدیدپر اندیشه شد تا چه آمد

نرز دیوان و پیالن و شیرانذرگکردن کس آنجانیارست

اژدهاز چنگ بداندیش نررهاهمان نیز کامد نیابد

458جويدوان اسپ شد سوي دیهیمرويسوي رخش رخشنده بنهاد

،شوندشان به دست اسفندیار کشته میبر خالف گرگ و شیر و اژدها و سیمرغی که بی اشاره به وضعیت روانی،به این ترتیب

چندان هوشمند است که ،اژدها،یعنی؛که ناهنجارترینِ ایشانجالب آن. رو هستیمهنجا با جانورانی متفکر و انتخابگر روبدر ای

. فهمدگوید و رستم نیز زبان او را میسخن می

ند رستم با جانوران در جریانآن است که پیو،هلوان وجود داردپي دیگرِ تمایزي که در ماهیت این دو یک نشانه

با - جز جنگیدن و کشتن-ار که هیچ ارتباط معناداري بر خالف اسفندی. ذیردپي رخش انجام نمیتنها با واسطه،خوانهفت

گذشته از نقش . هاي جانوران احاطه شده استخوان خویش در لفافی از یاوريرستم در کل هفت،کندجانوران برقرار نمی

.296-294شاهنامه، هفت457
.351-347شاهنامه، هفت458
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میشی چابک راه چشمه را به او ،رسد و از تشنگی در حال مرگ استمیهنگامی که رستم به برهوتی خشک ،مهمِ رخش

. نمایدمی

س از گذر از یک پبار کند و هررستم در کل مسیر خویش خصلت شکارگري خود را حفظ می،گذشته از این

،تری بسیار متمدنانهکه به شکل،این با خوي اسفندیار در تعارض است. کندکند و از آن تغذیه میگوري را شکار می،خوان

شده توسط دیگران ختهپهایی که در آن غذاهایی آماده و گذراند و در بزمهاي عیش و استراحت خود را با سربازانش میزمان

هاي استراحت و آسایشی حتی در ساختار دوره،ارتباط متمایز رستم و اسفندیار به این شکل. کندشرکت می،استفراهم آمده

جانوران ،س از غلبه بر ددان و دیوانپرستم همچنان شکارچی ماهري است که . شودمتبلور می،آیدن میاخوس از هرپکه 

س از چیرگی پاي شهرنشین و متمدن است که شاهزاده،در حالی که اسفندیار. کندها تغذیه میکند و از آنوحشی را شکار می

نشیند که خوانساالرش آن را تدارك اي گسترده مید و بر سر سفرهروي خویش و میان سربازانش میبر دشمنانش به خیمه

.دیده است

خطرات نهفته در . شودیوندشان با جانوران مربوط میپها و تمایز دیگرِ میان رستم و اسفندیار به ساختار خوان

ناصر جانوري تعلق دارند و گذر تا به عچهار،خوانِ وياز هفت. تی جانوري و طبیعی دارندآشکارا ماهی،هاي اسفندیارخوان

جانور انسان و نیمهکه موجوداتی نیمه-خوان اسفندیار نشانی از دیوها در هفت.مدار دارداز توفان و برف نیز ماهیتی طبیعت

. اندتقسیم شده) ارجاسب و زن جادو(شود و خطرها به روشنی میان جانوران و آدمیان دیده نمی-هستند

یوستارگونه دارد پخصلتی ،اش با خطرهاي رویاروییخوانش نیز مانند شیوهگیرد که هفتقرار میرستمدر مقابلِ او

رستم بر خالف اسفندیار با جانورانی اندك رویارو . شودو از قطبی انسانی و متمدن به قطبی طبیعی و جانورآسا کشیده می

برخالف ،بنابراین ارتباط او با جانوران. شودمند میهرهکشد از یاوري میشی بشود و در برابر شیر و اژدهایی که میمی

اما برخی از ،ماننددهند که به آدمیان میاز دشمنان او را دیوان تشکیل میبخشی مهم،در عین حال. دشمنانه نیست،اسفندیار

دن با دیوان اختصاص یافته کرنجه نرمپوهاي رستم به دستدو تا از خوان. را دارا هستند-مانند شاخ-هاي جانوري ویژگی

.سینِ ماجراجویی او هستندپي واها دو مرحلهاست و این

به . کندنابینایی را از ایرانیان دور می،یدپرهاند و با کشتن دیو سکاووس را از بند می،دیورستم با چیرگی بر ارژنگ

ه از خشکی و برهوت کویر که عنصري به طور گذشت. خوان دو جانور و دو دیو هستندهماوردان رستم در هفت،این ترتیب

ها یکی از آن. انسان هستند،که این دوو جالب آنشودرستم با دو هماورد دیگر نیز رویارو می،جان استخالص طبیعی و بی

که در اما دیگري دشتبان و اوالد است،ان مشابه در ماجراي اسفندیار استکامال همتاي خو،زن جادو است که از نظر ساختار

یکی زن ،کندها برخورد میآدمیانی که رستم با آن. دهدخوان را تشکیل میترین مرحله از هفتخطرترین و نرمکم،کل
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- اما کشتار نمی،خورندچند از او شکست میسرانش هستند که هرپجادوست که شباهتی با دیوها دارد و دیگري دشتبان و 

.گیرداداش میپشود و بابت این امر از او به یاور و راهنماي رستم تبدیل مییت در نها،شوند و اوالد که رهبرشان است

ي مقابل درست در نقطه،شدنشان با دیوهاو جایگزینخوان رستمبودنِ حضور آدمیان در هفتاین نامحسوس

وان اسفندیار که دشوارترین مرحله هفتمین خ. کنندها نقشی عمده را ایفا میانسان،گیرد که در آنهاي اسفندیار قرار میخوان

و کهرم و سایر پبه نبرد با ارجاساستهم هست و بیشترین حجم از این روایت را در شاهنامه به خود اختصاص داده

. شود که آدمیانی بیش نیستندسرداران تورانی مربوط می

ي واژگونه،طبیعت/متضاد معناییِ تمدنیوند با جفتپخوان رستم و اسفندیار از نظر ساختار هفت،به این ترتیب. 4

طبیعی تقسیم شده- وحشیدر برابر،متمدن-دو قطبِ متمایز و صریحِ شهرنشیناسفندیار در جهانی که به . یکدیگر است

آویختن با در،شود و اوج نبرد ويهاي سرِ راه او به جانوران مربوط میي دشواريبخش عمده. کندزندگی می،است

جانوري متفکر و سخنگو یا دیوي که نیمی انسان و نیمی حیوان ،یعنی؛ن این دو نیز هیچ چیز وجود ندارددر میا. هاستانسان

- در اینجا جانوران می. وشیده شده استپیوستاري پدو قطبِ این جم با ،در مورد رستماما ،شونددر اینجا دیده نمیباشد

شده ي طیف یاداتی که دقیقا در میانهموجود،یعنی؛ندان مهم نیستند و دیوهاهماوردانی چ،زنند و آدمیاناندیشند و حرف می

ی خاکستري و دیگري در جهانی بدان دلیل که یکی در جهان،رستم و اسفندیار. شونددشمنان اصلی محسوب می،قرار دارند

خوان ترین نقطه از این دو هفتمشابهرشاید به همین دلیل است که این دو د؛ از هم متمایز هستندکندسفید زندگی میوسیاه

- ي مربوط به زن جادو به روشنی میارهپي با مقایسه. دهندرفتارهایی متفاوت را از خود بروز می-یعنی مبارزه با زن جادو-

دقیقا ،ناین خوا. هلوان با زن جادو اختصاص یافته استپخوان چهارم به رویارویی ،در هر دو مورد. بردیپها توان به شباهت

ي نخستینِ نیمه،گیرد و در رستم به طور صریح و در اسفندیار به طور ضمنیهلوان قرار میپدو ي ماجراهاي هردر میانه

گونه بارزه با موجودات هوشمند و انساني دوم که به ممربوط به کشتن جانوران و درآویختن با نیروهاي طبیعی را از نیمه

نجه نرم کرده است و اسفندیار پوجادو با شیر و تشنگی و اژدها دستیش از رسیدن به زن پرستم . کندجدا می،شودمربوط می

دیو و از خوان چهارم به اوالد و ارژنگس از گذرپرستم . داردمیگرگ و شیر و اژدها را از میان بر،نیز قبل از رسیدن به او

. شودشاه درگیر میپسرما و ارجاسس از او با سیمرغ و پخورد و اسفندیار هم ید بر میپدیو س

- تمدن قرار می-یوستارِ طبییعتپي خود خطرِ نهفته در خوان چهارم که دست کم در مورد رستم درست در میانه

و به دست او ي زیبایی ظاهري زنی شودفریفته،هلوانپاین خطر وجود دارد که ،در این خوان. ماهیتی روانشناسانه دارد،گیرد

با سایر هماوردان ،موجودي که به خاطر چند ویژگی. ناخوشایند استموجودي زشت و ،در واقعوزن جاد، امادگرفتار آی

. خوان تفاوت داردهفت
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در میان دو . ها آن است که زن جادو آشکارا مادینه استترین تمایز زنِ جادو با سایر جانوران و دیوان و دشمنان خوانمهم

. خوریممینربودنِ دشمنانش برهايخوانش به نشانهمردان گرایش دارد و بارها در هفترا به نبرد با رستم آشکا،هلوان ماپابر

:بینیم کهدر مورد اژدها ابتدا می

نرز دیوان و پیالن و شیرانگذرکردن کس آنجانیارست

459اژدهاز چنگ بداندیش نررهاهمان نیز کامد نیابد

:از این هم باز تاکید شده استبودن اژدها بعدبر نرینه

رهاکه از چنگ من کس نیابداژدهاچنین گفت دژخیم نر

:بودنشان اشاره رفته استبینیم که به نرینهبارها می،رسدس ازآن نیز وقتی نوبت رویارویی با دیوان میپ

دیوان پرخاشخرره نرهگذرکردن برین رهنبایست

اويدیوان به فرمانهمه نرهکنارنگ دیوي نگهدار اوي

انجمندیوان شوندههمه نرپیلتنکه نزدیک کاووس شد

پلنگهمه رزم را ساخته چونجنگدیوانگذارت بران نره

گروهدیوان گشتهبران نرهکوهچو رخش اندر آمد بران هفت

این گرایش به ،در مورد اسفندیار. شودمحسوب میي مردانهزن جادو تنها عنصر مادینه در این زمینه،به این ترتیب

نر بوده ،که اژدهایی که به دست اسفندیار کشته شددر سه جا اشاره شده. شودیده نمینبرد با موجودات نرینه به این شدت د

در مورد سیمرغِ همچنین . شودهلوان نابود میپشان به دست این هایی بودند که هم نر و هم مادهجفت،اما گرگ و شیر،است

که قاعدتا سیمرغی - ي زال رورندهپکه به اینچند با توجه هر. نجم داللت روشنی براي تشخیص جنسیتش وجود نداردپخوان 

. او را باید جفت نر دانست،س از این همچنان زنده استپ- ماده بوده

است و تنها موجودي است که شکل ظاهر زن جادو از این نظر هم اهمیت دارد که تنها موجود زیبارو در این میانه 

اي اند و فریب و ظاهرسازيدر شکلی خالص و یکرنگ نموده شده،سایر دیوها و آدمیان و جانوران. و باطنش متفاوت است

آورد و شکلی متفاوت با باطن حقیقی روي می،زن جادو تنها موجودي است که در این میان به فریب. شودها دیده نمیدر آن

نظیر است و از سوي دیگر به شکلی بی،خوانز سویی در میان موجودات مهیب هفتاین ا. نمایدهلوانان میپرا به خود 

کند و در نهان میپها که او نیز مردانش را در صندوقچرا،گام ورود به دژ رویین شباهت داردطنزآمیز به کردار اسفندیار هن

. ذردگهاي این دژ میکسوت بازرگانان از دروازه

.349350شاهنامه، هفت459
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خوان تفاوت و فریبکاربودنش با سایر مخاطرات هفتبودن دوچهره،بودنزن جادو به خاطر مادینه،به این ترتیب

. ردار و راستگو استکهلوانی راستپاکیزه از پاي نمونه،رستم. همسان نیستها ارتباط رستم و اسفندیار با این ویژگی، امادارد

تنها با ،گذشته از استثناي زن جادو،ید و همواره ظاهر و باطنش یکی است و در ضمنگوخوان دروغ نمیدر سراسر هفت

. را نجات دهد- اهشپیعنی کاووس و س-اش ماري زیاد از دوستانِ نرینهستیزد تا شدشمنان نرینه می

رهاندن ،در نهایتآورد ودارد و خود به فریب روي میمینانی مادینه را نیز از سر راه بردشم،اسفندیار در برابر

،رستم. یچیده استپاز این رو ارتباط کنش جنگی رستم و اسفندیار با جنسیت نیز . خویشاوندانی مادینه را آماج کرده است

اي شهرنشین است که زنان را نیز شاهزاده،کار دارد و اسفندیارسرو،هري نرینه با مفهوم جنگپکوچگردي است که هنوز در س

. شناسدي نبرد به رسمیت میرصهبه قدر مردان در ع

در هر. ساز داردیوندي سرنوشتپها به این دلیل هم اهمیت دارد که با امر قدسی گذشته از این ویژگی،زن جادو

و اسفندیار با کردن از خدارستم با یاد. شکندقدسی درهم میکردنش با امرینیم که فریبِ زن جادو با برخوردبدو جا می

خوان است که کرداري نها جایی در کل هفتکنند و این تاثر میطلسم زن جادو را بی،جیر زرتشت بر زرهشکردن زنلمس

. شودجادویی و دینی باعث شکست دشمن می

زن جادو در ساختار ،یوند با اقتدار امر قدسیپتمایز ظاهر و باطن و ،بودنفریبکار،بودنمادینه،یعنی؛هابر اساس این ویژگی

. فرد داردوان موقعیتی منحصربهخهفت

است خوان با ساختاري کمابیش یکسان روایت شده در هر دو هفت،شودخوان چهارم که به این عنصر مربوط می

س از پهلوانان پ،در هر دو مورد. خوان دانستهمانندترین قسمت در میان دو هفتاره از داستان را بایدپدر واقع این و 

:رستم. رسندمکانی زیبا و دلنواز میهاي بسیار به سختی

گرفتخم منزل جادو اندربرگرفتنشست از بر زین و ره

فرازچو خورشید تابان بگشت ازدرازهمی رفت پویان به راه

جوانچنان چون بود جاي مردرواندرخت و گیا دید و آب

دنبییکی جام زرین برو پردیدچو چشم تذروان یکی چشمه

460اندرشنمکدان و ریچال گردبرشیکی غرم بریان و نان از

:در مورد اسفندیار هم

.400-396شاهنامه، هفت460
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کشتتو گفتی سپهر اندرو اللهبهشتیی دید همچونیکی بیشه

گالبیی چونبه هر جاي بر چشمهآفتابندید از درخت اندرو

461برگزیدییز بیشه لب چشمهسزیدفرود آمد از بارگی چون

. نواز انباشته استهاي چشماي گوارا و منظرههاي زیباست که از خوردنیبیشه،جایگاه زن جادو،به این ترتیب

ي را تنبوراند که هر دو در این لحظه به صورتی تجسم شده.زنندهلوان به کاري دور از انتظار دست میپآنگاه دو 

. خوانندز مینوازند و آوادر دست گرفته و همچون خنیاگران می

که و اینهاهلوانان در بزمپبارها به شرکت . هلوانان وجود داردپهاي اندکی به نوازندگی و خوانندگی اشاره،در سراسر شاهنامه

هلوانان نقش پکه خود اما این،اشاره شده است،اندها به خواندن و سرودن شعر مشغول بودهخوانندگان و رامشگران در بزم

تنها سه بار در ،هلوان استپطنبور که سازِ محبوب این دو /ي تنبورواژه. یفا کنند در شاهنامه کمیاب استخنیاگران را ا

بسیار به ،ي آوازهمچنین واژه. شودخوان رستم و اسفندیار مربوط میها به هفتکه تمام آناستشاهنامه به کار گرفته شده

اریخ که ت،ي دوم آني کاربرد این واژه در شاهنامه به نیمهو بخش عمدههلوانان به کار گرفته شده پندرت در ارتباط با 

،هلوانپنواختنِ دو ابري آوازخواندن و سازبنابراین صحنه،مربوط است،کندرا روایت می-رویزپو به ویژه خسرو-ساسانیان 

رستم که از . تمایزي جزئی وجود دارد،در این صحنهاسفندیاردر میان رستم و . عادي و استثنایی در شاهنامه استامري غیر

در حالی که ،رسد که از هویت او آگاه نیستدر شرایطی به منزلگاه زن جادو می،یشامدهاي سفر خویش ناآگاه استپ

کردن اسفندیار در زمانِ ترك،به همین دلیل هم. یش با راهنمایی گرگسار از حضور وي خبردار شده استپیشاپاسفندیار 

:ي دشمند و شتافتن به سوي بیشهلشکرگاه خو

ببردیکی جام زرین پر از میسپردسپه را همه بر پشوتن

462خواستسور، مدشآهمی رزم پیشخواستیکی ساخته نیز تنبور

:یابدي زن جادو میدر حالی که رستم ساز خود را در میان خوانِ گشوده

ناپدیدیو شداز آواز او درسیدخور جادوان بد چو رستم

شگفتبه غرم و بنان اندر آمدبرگرفتفرود آمد از باره زین

مییکی جام زر دید پر کردهپیفرخندهنشست از بر چشمه

463یافتي سوربیابان چنان خانهیافتابا می یکی نیز طنبور

.199-197:شاهنامه، هفت461
.195196: شاهنامه، هفت462
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:دیکسان رفتار کردن،هلوانان با در دست گرفتن سازپدوي هر،با این وجود

برگرفتبزد رود و گفتارهاگرفتتهمتن مر آن را به بر در

استکه از روز شادیش بهره غماستکه آواره و بد نشان رستم

اويبیابان و کوهست بستاناويهمه جاي جنگست میدان

رهاستکجا اژدها از کفش نااژدهاستهمه جنگ با شیر و نر

کردگارنکردست بخشش وراسارمیگمی و جام و بویا گل و

464استو گر با پلنگان به جنگ اندراستهمیشه به جنگ نهنگ اندر

:اسفندیار هم

شادچو دانست کز می دلش گشتبرنهادیکی جام زرین به کف

گرفتسراییدن و ناله اندرهمانگاه تنبور را برگرفت

میگسارمی وکه هرگز نبیندهمی گفت بداختر اسفندیار

ز چنگ بالها نیابد رهااژدهانبیند جز از شیر و نر

ییچهرهبه دیدار فرخ پريییبهرهنیابد همی زین جهان

ي دلگسلمرا گر دهد چهرهدلبیابم ز یزدان همی کام

465مويفروهشته از مشک تا پايرويبه باال چو سرو و چو خورشید

روایت نبردهاي خویشتن را نیز ،که به شکلی خودارجاع،کنندهلوان نه تنها نقش خنیاگران را ایفا میپکه دو بینیمدر اینجا می

قرار است بعدها راویانی نشانده است که هلوانان را به جاي پخود ابر،فردوسی در این صحنه با هنرمندي تمام. کنندروایت می

.داستان ایشان را بازگو کنند

و به احتمال -از دوران اشکانیان دست کم ،گیرندتم و اسفندیار در ابتداي خوان چهارم بر عهده مینقشی که رس

هاي رزمی سیستانی که زمان با تکامل حماسههم،در دوران اشکانیان. زمین وجود داشته استدر ایران- یش از آن نیزپزیاد 

ها در شهرها و گوسان. شدندر شدند که گوسان نامیده میدیداپگرد گروهی از خنیاگران دوره،خاستگاهی سکایی داشت

خواندند و از هدایایی هلوانان بزرگی مانند رستم براي مردم میپي هایی را دربارهزدند و داستانگشتند و ساز میروستاها می

.404-401شاهنامه، هفت463
.410-405شاهنامه، هفت464
.206-200: شاهنامه، هفت465
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که با تا آنتر را خواندندو متنوعتریچیدهپهایی بعدها روایت،این خنیاگران. کردندگذران عمر می،دادندکه مردم به ایشان می

. هاي خویش دست یافتندهمه به مرجعی یگانه و کامل براي داستان،ظهور فردوسی و تدوین شاهنامه

اطیر حماسی قلمرو میانی بوده کننده در تکامل اسنیرویی تعیین،ژوهیده شده استپسنت گوسانی که بسیار کم 

،آورانس از ظهور اسالم در قالب طربپراتوري روم نیز رخنه کردند و پبه درون امها در دوران ساسانیکه گوسانچرا،است

انیا و پاي جنوبی وارد شدند و سنت ادبی تروبادورها را در اسپاه اسالم به آفریقاي شمالی و اروپبازآرایی شدند و همراه با س

به ویژه ،گرددها بازمیي مهاجر از گوساناین شاخهاي مسیحی بهپي اساطیر اروي بخش عمدهریشهورگ. اندلس بنیان نهادند

ها در قالب سنت سنت گوسان،زمیندر ایران. ر ایرانیِ روشنی دارندهاي مربوط به آرتور و دالوران میزگرد که عناصروایت

رود رادیو و تلویزیون که در ابتداي قرنِ چهاردهم خورشیدي به خاطر وتا آنخوانی تداوم یافتردهپخوانی و نقالی و شاهنامه

.ي عمومی منقرض گشتبه عرصه

هاي کنار وجود داشتند که داستانوخنیاگرانی در گوشه،سرودبه این ترتیب در زمانی که فردوسی شاهنامه را می

،شفاهیيتداوم سنن حماسی و اساطیر ملی ایرانی در این رسانه. خواندندرستم و اسفندیار را با ساز و آواز براي مردم می

به زودي به صورت ،که این خنیاگرانچرا،و ساز و آواز بوده استاحتماال دلیل اصلیِ مخالفت فقهاي عصر اموي با موسیقی 

زمین ایفا بخشی به ساکنان ایراننتیجه نقشی مهم را در روند هویتدرد،هاي حماسی ایرانی درآمدنوارثان و مروجان روایت

. ازیان شده بودند و از این نظر با بحرانی رویاروي بودندکردند که به تازگی مغلوب ت

- گیري اسالمِ دولتیِ امويو جبههیوند میان خنیاگران و فردوسی و کشمکش نیروهاي فکري مسلمان با خنیاگران پ

این را ،این همهبا .هایی هستند که به کنکاشی بیشتر نیاز دارندهمه و همه موضوع،وارِ ایرانیعباسی در برابر اسالمِ صوفی

. اندیوند داشتهپسرایانی مانند اسدي توسی و فردوسی با این جنبش اجتماعی خنیاگران دانیم که حماسهمی

و تردیدي در این نیست که مرجع بخش مهمی از شناخترخی از این خنیاگران را میتردید بفردوسی بی

دگردیسی مهمی در وضع خنیاگران ایجاد کرد و ایشان را ،ش شاهنامهسرای،در ضمن. اندهاي شاهنامه همین کسان بودهداستان

،شد و با استواري و هنرِ شعرِ استاد توسهاي کهن محسوب میبه کتاب مقدسی مجهز کرد که مرجعی غایی براي تمام داستان

رخی از ابیات خود د و این از بخوانی و نقالی آغاز شسنت شاهنامه،در زمانِ خود فردوسی،در نتیجه. نفوذي شگرف یافته بود

را به سنتی نویسا و کتبی تبدیل بود که سنت شفاهی گوسانان ایرانیي مهمی فردوسی به تعبیري، نقطه. آیدمیفردوسی نیز بر

. که تا پیش از این وجود نداشتشده و کتابی مسلح شدخنیاگران از آن پس به متنی نوشتههاي مرجع روایت. ساخت

از . دهنده و مهم استاز چند نظر تکانکندهلوانان خود را در نقش خنیاگران مجسم میپابر،ه فردوسیاي کصحنه

،ي میان زندگینامهاي و رابطههاي زندگینامههاي اشاره به خصلت خودارجاعِ روایتترین نمونهاین یکی از کهن،یک سو
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اند که اطر گنجاندن بخشی در جلد دوم دون کیشوت بسیار ستودهسروانتس را به خ،مورخان غربی. خودانگاره و انگاره است

گویی توسط قصه-از جلد نخست- که در آن ماجراهاي زندگی خودش یابددون کیشوت در مجلسی حضور می،در آن

. شودروایت می

اي از ظهور انهشدنش در برابر مرجعِ انسانی آن را نشدنِ روایت زندگی از سوژه و نهادهشاین کنده،فوکومیشل 

هایی بسیار دورتر جستجو هاي آن را باید در زمانریشه،اگر این حرف درست باشد. داندي مدرن مییستمهپمدرنیته و آغاز ا

تر و ي کتاب دون کیشوت غنیارهپتردید از آن بی،خوانخنیاگري رستم و اسفندیار در هفتيکه صحنهچرا،کرد

. برانگیزتر استتفکر

. کنندشوند که داستان زندگی خود را روایت میدر خوان چهارم در کسوت خنیاگرانی ظاهر می،اسفندیاررستم و

،هلوانی همراه است که خودپشود و با شکایت از روزگار و دلسوزي براي ابراین داستان در قالب روایتی تراژیک بیان می

ي شناسانهي زیباییگذشته از جنبه. مین داستان مشغول استکردنِ هخوان خویش نشسته و به بازگوي هفتدرست در میانه

- خود جوهر سخن که روایت خودآگاهانه،ردازي به کار گرفته شده استپنهحي نیرومندي که در این صقوي و تخیل شاعرانه

.به قدر کافی جاي بحث و اندیشه دارد،هلوانان توسط خودشان استپي ابري زندگینامه

یابند و مخاطبانی براي خویش می،شوندی به نواختن ساز و سرودن ماجراي زندگی خود مشغول میوقت،هلوانانپ

. این کسی جز زن جادو نیست

رودي رستم و زخمهمان نالهسرودبه گوش زن جادو آمد

بهارچو بشنید شد چون گل اندرزن جادو آواز اسفندیار

کشد و زن جادو در اینجا کند که دشمن را به کام خود فرو میمچون قالبی عمل میهلوان در خوان چهارم هپروایت زندگی 

. شتابدهلوان به سوي او میپشود که به سوداي شنیدن داستان و دلربایی از همچون مخاطبی ظاهر می

نگاروگر چند زیبا نبودشبهاربیاراست رخ را بسان

466اويبنشست نزدیکبپرسید و بويبر رستم آمد پر از رنگ و

:و

جامابا چامه و رود و پر کردهدامچنین گفت کامد هژبري به

ها نوشتبدان تیرگی جادويزشتآیین وپر آژنگ رویی بی

.412413شاهنامه، هفت466
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مويچو دیباي چینی رخ از مشکبسان یکی ترك شد خوب روي

467جویبارنشست از بر سبزه وبیامد به نزدیک اسفندیار

:رداختندپتر را بو آوازي دلکشآهنگبر هنرِ خویش افزودند و ،در برخورد با زن جادو از شوق یافتنِ مخاطبی مشتاقهلوانانپ

گرفتها فزایشابر آفرینگرفتتهمتن به یزدان نیایش

468جوانمی و جام، با میگسارخوانکه در دشت مازندران یافت

:و اسفندیار هم

کشیدسرود و می و رود برتربدیدراجهانجوي چون روي او 

رهنمايیبه کوه و بیابان تویخدايچنین گفت کاي دادگر یک

ییبهرهیی زو مرابه تن شهرهییچهرهاکنون پريبجستم هم

469دادمرا پاك جام و پرستندهرادي داد وبداد آفریننده

هلوانان است که عنصري قدسی در پردازي پجا در اوج قصهاما در همین،هلوان شراب آوردپزن جادو براي 

زنجیر زرتشت را در ،کند و اسفندیارنادانسته از دادار یاد می،رستم. شودشدنِ زن جادو منتهی میروایتشان آشکار و به رسوا

:خوان رستمزن جادو در هفت. شودگر آشکار میماهیت راستین جادو،گیرد و به این ترتیبمشت می

یادز دادار نیکی دهش کردبرنهادیکی طاس می بر کفش

چهرتر گشت جادو بهدگرگونهمهرچو آواز داد از خداوند

نداشتزبانش توان ستایشنداشتروانش گمان نیایش

470بنگریدتهمتن سبک چون دروشنیدسیه گشت چون نام یزدان

:زن جادو،و در مورد اسفندیار

رويبدو داد تا لعل گرددشبويي مشکر بادهیکی جام پ

داشتنهان کرده از جادو آژیرداشتیکی نغز پوالد زنجیر

بهشتبگشتاسپ آورده بود اززردهشتبه بازوش در بسته بد

471روزگارنبردي گمانی به بداسفندیاربدان آهن از جان

.211-207: شاهنامه، هفت467
.414415شاهنامه، هفت468
.215-212: شاهنامه، هفت469
.420-417شاهنامه، هفت470
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.س به ناگهان زنجیر زرتشت را بر گردن زن جادو افکندپ. زن جادو آگاهی داشتیش از خطر پیشاپاسفندیار ،اما در این میان

تنشبران سان که نیرو ببرد ازگردنشبینداخت زنجیر در

.ایش را با کمندي به دام آوردپاز دیدن تغییر ظاهر زن جادو غافلگیر شد و دشمن گریزم رستاما 

ببندهسر جادو آورد ناگکمندبینداخت از باد خم

تش چه چیزي؟ رسید و گفپب«:رستم. کنداقعی خود را آشکار میتازه ماهیت و،شودهلوان گرفتار میپزن جادو وقتی در چنگ 

اسفندیار هم وقتی ».نگ و نیرنگ و بند و گزندژآپر/یري شد اندر کمندپیکی گنده/بنماي روي،ات هستبدانگونه که/بگوي

».ن برف و رنگی سیاهسر و موي چو/یري تباهپه زنجیر شد گندهب«:زن جادو را به دام انداخت

:رستم. آوردنداي درپزن جادو را از ،دو با خنجرهلوانان دست به سالح بردند و هرپ،س از آنپ

کرددل جادوان زو پر از بیمکردمیانش به خنجر به دو نیم

:اسفندیار هم

برشی سرش گرمبادا که بینسرشیکی تیز خنجر بزد بر

داستان رستم و اسفندیار در برخورد با زن جادو کامال مشابه است و حتی رخدادها هم به شکلی یکسان ،که آشکار استچنان

. گرددمیبه ماهیت متفاوت این دو بازتفاوتی در میان این دو وجود دارد که ،با این وجود. اندروایت شده

،که گفتیم با هشدارِ گرگسارچنان،اسفندیار. گرددمیهلوانان بازپاگري و نخستین تفاوت به ارتباط صفت خنی

ي با هدف و نقشهشتابدي سرِ راهش آگاه است و از همان ابتدا که به سوي بیشه مییش از حضور زن جادو در بیشهپیشاپ

برد و روشن است که قصد راه میاو هنگام خروج از خیمه و خرگاه خویش تنبوري را به هم. رودکردنِ اوست که میگرفتار

. انداختن زن جادو ایفا کندنقش خنیاگر را با سوداي به دامدارد

به شکلی که تقارنی در میان . بردفریبی به کار می،اسفندیار در اینجا نیز مانند ماجراي ورودش به دژ رویین

خود را چون ،هلوانپود که براي به دام انداختن انگیز بزن جادو موجودي زشت و هراس. ر شداسفندیار و زن جادو برقرا

ظاهرِ خنیاگران را به خود ،سرداري زورمند و سهمگین بود که براي به دام انداختن زن جادو،زیبایان آراسته بود و اسفندیار

بی دوسویه است که فری،کشمکش میان خنیاگر و زن زیبارو نیست،رویارویی اسفندیار و زن جادو،به این ترتیب. گرفته بود

هلوانی فریبکار پدر نقش ،اسفندیار در اینجا هم مانند فرجام داستان. جنگندسرداري با عفریتی جادوگر می،که در باطنِ آن

یش فراهم آورده پیشاپرا ) زنجیر زرتشت(کردنش و اسیر) ساز و آواز و می(ن جادو هلوانی که ابزار فریفتنِ زپ. شودظاهر می

.219-216: شاهنامه، هفت471
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او اصال از حضور زن جادو در آن نقطه خبر . وضعیتی واژگونه داردرستم، اما گیرداي قبلی او را فرومیقشهبر اساس نواست 

:فردوسی تصریح کرده که. ندارد

اهریمنستنهفته به رنگ اندرریمنستندانست کاو جادوي

- میآن را بریابد ونبور را در بساط بزم زن جادو میاو زمانی که ت. فریبکارانه نیست،رفتار رستم در برابر می و تنبور،در نتیجه

. کنداو به سادگی خنیاگري است که داستان خویشتن را روایت می. اي در سر نداردنقشه و برنامه،خواندنوازد و میدارد و می

به همین دلیل هم . ترستم به راستی خود خنیاگر اس،کندنقش خنیاگر را بازي می،در شرایطی که اسفندیار،به این ترتیب

که ،یعنی؛او را به دام اندازد و این،شود با کمندجنبد و ناچار میخورد و دیر میي عفریت یکه میتهمتن از دیدن تغییر قیافه

.استهی دیگر براي گرفتنش وجود نداشتهزن جادو به قدر کافی از او دور شده بوده که را

این نکته هم اهمیت ،کنندخوان با نقش خنیاگري برقرار میهلوانانِ هفتپه ابرگذشته از ارتباط راستین یا دروغینی ک

س از کشتن زن جادو به سادگی بر اسب خود پرستم . ي این دو متفاوت استیامدهاي کشتن زن جادو در تجربهپدارد که 

س از کشتن زن پ،ستیزدهاي طبیعی میخوانش با نیروکه در هر گام از هفتاما اسفندیار،رودشود و به راه خود میسوار می

:گرددرو میهیامدهایی از این دست روبپجادو با 

گشتن سان که چشم اندران خیرهآبرگشتچو جادو بمرد آسمان تیره

472ماهبپوشید دیدار خورشید وسیاهیکی باد و گردي برآمد

به ارتباط ایشان با راهنمایشان در طول ،یافتتوان تفاوت مهم دیگري که در میان رستم و اسفندیار می. 5

خوان خویش از یاري راهنماهایی به نام گرگسار و اوالد هلوانان در جریان هفتپدوي این ابرهر. شودخوان مربوط میهفت

:برخوردار هستند که از این نظرها به هم شباهت دارند

. دوي اینان از شهروندان کشور دشمن هستندکه هرنخست آن

.دو مردانی دالور و زورمند هستند و سردار گروهی جنگاور را بر عهده دارندکه هردوم آن

.شوندهلوان اسیر میپدو به دنبال نبردي دلیرانه به دست ابرکه هرسوم آن

وشید و پشان چشم خواهند از کشتندرست به ایشان بنماینددهند که اگر راه راها وعده میهلوانان به آنپکه ابرچهارم آن

. ها واگذار خواهند کردشده را به آنوتخت سرزمینِ گشودهتاج

.شوندهلوان حرکت داده میپدو با دست بسته و همچون اسیري در طول راه به همراه که هرنجم آنپ

.کنندهلوان را گوشزد میپیشاروي پگویند و به درستی خطرهاي دو راست میکه هرششم آن

.226227: شاهنامه، هفت472
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:ن وجود از چند نظر با هم تفاوت دارندبا ای،گرگسار و اوالد

یوندد و پخوان رستم به او میاما اوالد در انتهاي هفت،خوان اسفندیار با او همراه استنکه گرگسار از ابتداي هفتنخست آ

.شونداز آنجا که دیوها در صحنه ظاهر می،یعنی؛ دهدشم و هفتم به او اطالعاتی میتنها در خوان ش

که اسفندیار سه جام بلکه همواره بعد از آن. دهدنمیار هرگز به طور خودآگاه و ارادي به اسفندیار اطالعاتیکه گرگسدوم آن

این باور ،ناگفته نماند که در میان ایرانیان قدیم. گویدشود و از خطرات راه سخن میزبانش باز می،نوشاندمی به وي می

- ثالثه«در متون دینی و فقهی برد و به همین دلیل هم سه جام می را میان میعقل را کامال از،وجود داشت که سومین جام می

. جاویدان شده است،ند که در شعر حافظ نیز با همین تعبیراهنامیدمی»ي غساله

رودوین بحث با ثالثه غساله میرودساقی حدیث سرو و گل و الله می

همواره ،در حالی که اوالد؛و زیر تاثیر مستی بوده استلبانهداوطیاري گرگسار همواره غیر،به این ترتیب

هلوانی فریبکار است پ،بینیم که اسفندیاربار دیگر در اینجا می. کندگوید و آگاهانه به او کمک میهوشیارانه با رستم سخن می

رفتاري راست و ،ما رستما،جویدبهره می،رسیدنِ آنچه او مایل به جواب دادنش نیستپکردن اسیر خویش براي و از مست

.صریح دارد

نزد ،هم شکستن شاه مازندرانس از درپکند و ي خود عمل میرستم به وعده،تفاوت دیگر آن است که درنهایت

،ایان خوان ششمپدر حالی که گرگسار در ؛گیردین سرزمین را براي اوالد میتخت اوکند و تاجا در میانی میپکیکاووس 

با ،به این ترتیب. شودبه دست او کشته می،کندها ابراز خشم میهاي او در خوانیروزيپکند و از ا نفرین میوقتی اسفندیار ر

در حالی ؛ یابداداشی بزرگ میپ،استسین دو خوان او را یاري کردهپکمکی کمتر به رستم کرده و تنها در وا،که اوالدوجود آن

.رسددر نهایت به قتل می،یار در شش خوانبودنش با اسفندکه گرگسار با وجود همراه

هلوانی زیرك و سیاستمدار پبار دیگر او را در مقام ،اشنکردن به وعدهو عملفریب،مستی،یوند اسفندیار با میپ

فردوسی . خویش دست یابدخواهد به هر ترتیبی به هدفنمایاند که از به کار بردن مکر و حیله رویگردان نیست و میمیباز

هلوان دو پکند که این در آغاز خوان هفتم اسفندیار به این نکته اشاره می،شده را مورد تاکید قرار دهدراي اینکه  خصلت یادب

رسید و چون به اطالعات سودمندي پچاه ورود به دژ رویین را وراه،دل را به اسارت گرفت و از ایشانشکارچی تورانی ساده

درست مانند سرداري مهاجم که به سرزمین دشمنی ،روشن است که اسفندیار،این اشارهبا . دو را بکشتهر،دست یافت

گذار در سرزمینی وحشی مشغول واي که به گشتتم بیشتر به شکارچیدر حالی که کردار رس؛کرده استعمل می،رخنه کرده

هدهاي اخالقی در کردار اسفندیار برخی از تع،بدین دلیل است که در هیاهوي خشونت شرایط جنگی. شباهت دارد،باشد
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کندن دو گوش -اش وري که تنها کردار ستمگرانهبه ط؛ماندهلوانی باقی میپاما رستم همچنان نماد اخالق ،شودنقض می

.گرددسرش جبران میپتخت مازندران به وردن تاجپدر نهایت با س-دشتبان

نمایش د که سطوحی متفاوت از ارتباط با امرِ پلید را به رستم و اسفندیار از این نظر هم با هم تفاوت دارن. 6

او به . دهدپهلوان را از خود نشان می-هایی از گناه شاهکه گفتیم، اسفندیارِ شهرنشین شخصیتی است که رگهچنان،گذارندمی

م دوخته به پدرِ تخت پدرش چشوکند و از آنجا که به تاج، با کشتن گرگسار عهدشکنی میآوردمکر و تزویر روي می

. پهلوانی خالص و از نظر اخالقی پاکیزه است،اسفندیار در مقایسه با رستم،با این وجود. گناهکارش شباهت دارد

م گناه و تر را با مفهوشود، ارتباطی بسیار پیچیدهي اسفندیار را مرتکب نمیکه گناهان یکجانشینانهرستم با وجود آن

. کندگوید و جوانمردانه رفتار میاي ندارد و معموال به دشمنانش دروغ نمیهاي درباري میانهبا توطئهاو. کندامر پلید برقرار می

يسودابهکشد،سرش را در نبرد میاو پ. شودترین کردارهاي قابل تصور را مرتکب میبرخی از سهمگین،با این وجود

که فندیار که شاهی کیانی و پهلوانی مقدس است را با ترفنديکند، اسسالح را به کین سیاوش با شمشیر به دو نیم میبی

چند این کار را به انتقام خون هرشود، گناه برادرکشی را هم مرتکب می،و در نهایتآوردسیمرغ به او آموخته از پا درمی

عادي و گاه دارهایی غیرانگیزد، اما کرمیهمدلی و مهر و ستایش مخاطب را برکه داستان رستم با وجود آن. کندمیخویش

که در درون خودش و در استقالل نسبت به ي رستم،کوچگردانهییکردارهایی که تنها با سنجه. گیردآلود را در بر میگناه

. قابل توجیه استهاي بیرونی قرار دارد،نظام

که مرور کردیم، رستم نچنا.شوداژدهاست که به خوبی آشکار میسیماي ژانوسی رستم به ویژه در ارتباط با 

شمار دیوها و اژدهاهایی که او کشته است، از تمام پهلوانان دیگر بیشتر . نامدارترین پهلوان اژدها اوژن در اساطیر ایرانی است

.کنداو نیز پیوندي پیچیده را با این مفهوم اهریمنی برقرار میهمچون فریدون،،با این وجود. است

آبی،کمخشکسالی،(نماد نیروهاي پلید طبیعی ل آن است که موجودي پلید مانند اژدها،قاعده در اساطیر تمام مل

مرور موقعیت اژدهاهاي گوناگون . دانسته شود) ناامنی عمومیدشمن زورمند، آشوب اجتماعی،(و یا اجتماعی )توفان ویرانگر

هاي قلمرو میانی، این قاعده تمدنيدر زمینهت کم دسدهد که هاي گوناگون به روشنی نشان میدر اساطیر اقوام و تمدن

. بالیده و تکامل یافته است،اي متفاوتو این جداي مفهوم اژدها در تمدن چینی است که کامال در زمینهاستراست 

همین رو هستیم که همگی هبا شماري بسیار از پهلوانان و ایزدان اژدها اوژن روبزمینهاي مستقر بر ایراندر تمدن

در میان ایزدان، مردوك بر تیامت، تیشتر بر اپوش، . رسانندغلبه بر آشوب و نیروهاي مخرب طبیعی را به انجام میخویشکاريِ

چیرگی بهرام بر ویشپ را موازي با پیروزي ایندره بر ورتره،،در ارمنستان. کندآذر بر آژیدهاك و یهوه بر لویاتان غلبه می

ارد که به که در وداها نیز ایندره که همان بهرام باشد، ویشپاکالی لقب دلقبی باستانی براي اژدهاست، چرا،این نام اخیر. داریم
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»بهآزهر«ساخته شده است که ) یعنی آب(و آپه ) یعنی زهر(و خود ویشپا نیز از دو بخشِ ویش ي ویشپاستمعناي کشنده

در سغدي(شود که روایت چیرگی بهرام بغ ن مانوي سغدي دیده میدر متواي جدیدتر از این داستان،نسخه. دهدمعنا می

دشنون وذ و در متون تورفانی ویسبکندبر اژدها را روایت می) ب .

اژدها موجودي ویرانگر و تباهکار است که به ویژه با حبس آب و خشکسالی نسبت دارد، ،در تمام این موارد

شکلی . گیردبه اسارت میاستبارور ،عنصر مادینه را نیز که مانند آبو شوده میموجودي مارگونه بازنمودمعموال در قالب

شاهنامه با پیدایش آتش که در (چیرگی هوشنگ بر اژدها . توان یافتباستانی را در اساطیر پهلوانی میشده از این نبردزمینی

و یافتن سروره و گندروا از گرشاسپشکستهفتواد،دشیر بابکان بر رمپیروزي اري فریدون بر ضحاك،غلبه) مربوط شده

. اژدهاکشی گشتاسپ و رستم  و اسفندیار از این جمله هستند

ستیزد و بر آن در حالت عادي، پهلوان یا ایزد اژدهااوژن موجودي نیک و مقدس است که با آشوب و تباهکاري می

ودستموجودي بی،نشانگر اژدهاستمار که جانورِ . آوردمیگیتی بازباروري و آبادانی را بهکند و بنابراین نظم و غلبه می

شناسی مار در اسطوره. کندها فعالیت میو شبشود،هاي زمین پنهان میدر سوراخ،رودراه میپاست که چسبیده به زمین 

ریکی و ظلمت و جادوي سیاه پیوند براي همین است که با تا. بیشتر نقاط دنیا نماد نیروهاي شبانه و مرموزِ زیرزمینی است

براي همین هم خشکسالی . آیندهاي جاري از آن بیرون میهمان جایی النه کرده است که آب،یعنی؛زیر زمیندر ،مار. یابدمی

مانی در شد، همچون ماري آسها پنداشته میآبيباران را که اسیر کنندهبیياند و حتی ابرهاي تیرهکردهمیرا به او منسوب

. گرفتندنظر می

سمان پیوند گیرد، موجودي پرنده و روزخیز که به آعقاب قرار می،در نظام جانورشناسی اساطیري، در مقابل مار

پهلوانان و ایزدان . باران/روشنایی و خشکسالی/آسمان، تاریکی/زمینروز،/عقاب مترادف است با شب/مارجمِ. خورده است

اي نشان دارد و کیکاووس با گردونهپرچمی عقاب،وروشکه مثال کچنان،کننددو قطب ارتباط برقرار میینمعموال با یکی از ا

نماید که یدون، چنین میبا این وجود، در مورد برخی از پهلوانان مانند فر. کندکشند به آسمان پرواز میها آن را میکه عقاب

توانست که دیدیم فریدون عالوه بر نابودکردن ضحاك، میچرا،آمیخته باشدهم چیرگی بر اژدها با نقشِ اژدها دريخویشکار

که نماد روز و خورشید و بینیمدر مهر میمشابه این امر را در میان ایزداني نسخه.خود به صورت اژدهایی دگردیسی یابد

،اما همین ایزد،زمین استین در ایراننمادي مترادف با شاهکهدر اروپا با کالغ پیوند خوردهو به همین دلیل هم نور است

که نقش مار در چنان،آوردگاو حمله کرده و او را از پا درمیشود که به گلويکردن گاو از یاري مار برخوردار میام قربانیهنگ

. عنصري تکراري و مرسوم است،هاي مهرِ گاوکشتندیس
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. قش اژدها در پهلوانان اژدهاکش را باید در رستم سراغ کردترین الگوي مربوط به این آغشتگی به ناحتماال پیچیده

ي روشنایی جبههستیزد، با نیروهاي روزانه وخوان و اژدهاوارگانی مانند افراسیاب و اکوان دیو میکه بر اژدهاي هفترستم 

وهاي آسمانی مربوط به روز شدن زال به دست سیمرغ با نیرتبار او نیز به خاطر پرورده. استو این طبیعی پیوند خورده است

که مادرش، تر از همه آنمهم. شودعنصر اژدها نیز با قوت در او دیده می،که با این وجوداما جالب آن،استو خورشید نزدیک 

چندان در دربار منوچهر محبوب ،مهراب کابلی به همین خاطر،اشي مستقیم ضحاك است و پدربزرگ مادريرودابه، نواده

رستم هم بارها با صفت اژدها و اژدهاپیکر توصیف شده است و آنچه که دشتبانِ مازندرانی در موردش گفت و خود . نیست

ها را در کنار این نکته باید دید که نقش پرچم رستم نیز اژدهانشان بوده این. اي از آن بوددر فصل پیشین آوردیم، تنها نمونه

. است

از او از سویی با اژدها و . دو نیروي روزانه و شبانه بوده باشديکنندهجمع،منماید که رستبه این ترتیب، چنین می

و هم با اژدها سخن سیمرغ و شاید از این روست که تنها پهلوان شاهنامه است که هم با سوي دیگر با سیمرغ پیوند دارد

. شناسیم که زبان اژدها را بفهمدرا نمیزال است و کسی دیگر در حالی که گذشته از او تنها سخنگو با سیمرغ،؛گویدمی

یابنده کند، که الگویی توسعهحکایت نمیسرایانه در فردوسیتنها از خالقیتی داستان،رستميخصلت دوسویهاین

از این رو باید در مورد . پهلوانانی مانند جمشید و فریدون نیز مشابه دارد-ل پیگیري است که به ویژه در شاهاي قابو رگه

، نیازمندیم تا کمی با نماد هراسناکی مانند اژدهاویر ابرپهلوانی مانند رستمآغشتگی تصبراي فهم دلیلِ . معناي آن پرسش کرد

.سازدمیمرکزي مفهوم ابرپهلوان را بريتر به مفهوم جنگ بنگریم و این همان است که هستهدقیق
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جنگجو: گفتار ششم

دهد، ارتباطی است که یک انسان با مفهوم جنگ هاي پهلوانی را تشکیل میاستاني مرکزي تمام دآنچه که هسته. 1

ي ها، موجوداتی جنگاور هستند و معموال به طور صریح بر تعلقشان به طبقهتمام پهلوانان دراساطیر تمام تمدن. کندبرقرار می

ي ارتشتاران پهلوانی همواره بر دالوري از طبقههاي ملی و اساطیر زمین و هند، حماسهدر ایران. نگاوران تاکید شده استج

ي بینیم که به سرعت به جرگهکند هم، میدر مواردي استثنایی که شخصیتی خاص مانند کاوه ظهور می. متمرکز شده است

خن لوان و کنش پهلوانی ساز این رو، وقتی از په. شودسپهساالر فریدون برکشیده میيان وارد و مثال به مرتبهجنگاور

. دهندهاي آن را تشکیل میکانون،اي معنایی حضور داریم که انسان و جنگدر درون دایرهگوییممی

کردن گیاهان و جانوران را آموختند و ي رامشد که جوامع باستانی شیوهیافته از زمانی آغازجنگ، به شکل سازمان

و از سوي دیگر تولید اقتصادي مازادي پیدا کردند که پایبند شدندو قلمرو بارور ثابت به این ترتیب از سویی به زمین و خانه

به این ترتیب، جنگ به . کننده باشدوسوسه،توانست براي مهاجمان و غارتگرانشد و میدر قالب ثروت مادي انباشته می

نباشتی از ثروت را در اش جوامعی یکجانشین بود که او آماج اصلیه، پس از انقالب کشاورزي آغاز شدمعناي راستین کلم

جوامع انسانی به سبک گردآورنده و شکارچی روزگار تا پیش از آن،. کردندهایی خاص مانند شهرها و روستاها ایجاد میمکان

.پرداختند، نه جنگگذراندند و دالورانشان به شکار میمی

شکارچی از این رو . و نه انسانحریف شکارچی یک جانور است. دارندشکار و جنگ از چندین نظر با هم تفاوت 

هاي طبیعی خویش و خردش ي قدرتي طبیعت و به پشتوانهتنها در زمینه،شکارچی. ستیزدبا بخشی از طبیعت است که می

. کندامکان چیرگی بر شکار را پیدا میبراي فهم روندهاي طبیعی است که 

کشمکش، نه طبیعت، يزمینه. نسانی همچون خود اوستاهماورد او. ستیزددر مقابل، جنگجو با آدمیان دیگر می

جایی که معموال در ؛ي طبیعت و شهر استشده در میانهشده و مرزبنديکه میدان جنگ و آوردگاه است که بخشی جدا 

ده از ششده و آمادهشکلی ساده،میدان جنگ. هاي اصلی قرار گرفته استها و سر راه جادهنزدیک شهرها و پیشاروي دروازه

از این . شودچه که انسانی است و به کردار انسانی مربوط میجز آناند،ي آن حذف شدهدهطبیعت است که تمام متغیرهاي پیچی

ي بروزِ پدیده«مکانِ«کافی است در مورد . وهستانِ وحشیتر است تا جنگل و کرو میدان جنگ به کشتزار و میدان شهر شبیه

هایی کامال طبیعی و چه شمار زیادي از ها در زمینهود تا ببینیم که چه شمار اندکی از جنگپژوهشی آماري انجام ش،جنگ

. اندفرجام یافته...) جاده، شهر، کشتزار، بناهاي مقدس و(ها در اندرونِ عوارض جغرافیایی تمدن آن
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کار دارد و به نوري سرونسانی و شکار با حریفی جانخستین تفاوت در آنجاست که جنگ با هماوردي ا،بنابراین

از همین جا وجه تمایز . یابداي متمدنانه و انسانی و دیگري در محیطی طبیعی و وحشی بروز میهمین دلیل هم یکی در زمینه

دنبال شکارچی به. بودنِ شکار در فضاستآن هم پایبندي جنگ به مکانی مشخص و جاريشود و روشن می،دیگر این دو

با انسانی جنگاور، اما نورددراسر طبیعت را در میبخشی از طبیعت است که س،و شکارکندیشکار در مکان حرکت م

شده، انی خاص و تغییر شکل یافته و راماي انسانی و یکجانشینانه حضور دارد و از این رو به مکروبروست که در زمینه

.بروز داردکردن در همه جا مجالجنگیدن در مکانی خاص و شکار. استبست شده وچفت

ي تمدن در آن اهمیت آورانهآوري و عناصر فنفنتفاوت دیگر آن است که به خاطر خصلت انسانیِ جنگ،

توان گفت اغراق میبی. آورانه بوده استي پیشرفت فنبرندهترین رانه و پیشجنگ مهم،در واقع در طول تاریخ بشر. یابندمی

در مقابل، . به شکلی با جنگ و فنون رزمی پیوند داشته است، در تاریخ تمدني مهمهاها وابداعاختراعيکه بخش عمده

رفتار و خو و وباید براي چیرگی بر شکار بر خلقاو. نداردآورانه رفتاري چندان فن،اششکارچی در وضعیت خالص و اولیه

از این روست که . نه فنجنس خرد هستند،ها از ختی بومِ پیرامونش آگاه باشد، اما ایناشنعوارض زمین و شرایط زیست

.اي بر مبمناي آن پدید آورندآوري پیچیدهکه لزوما فنبی آنیابند،مورد طبیعت دست میمانند در شکارچیان به خردي بی

شود و آن هم این که جنگ به خاطر پیوندش با سپهر از همین جا واگرایی دیگرِ میان جنگ و شکار روشن می

کردن یابد و این در حالی است که شکارپیوند می،دست کم بخشی از کنش جنگی با زبان. ن، امري زبانی استانسانی و ف

به همین خاطر است که کنش جنگی از ترکیبی چنین گسترده و تاثیرگذار از عناصر زبانی تشکیل . لزوما ارتباطی با جنگ ندارد

ي گفتمانی درخشان و مثال در رویارویی رستم و اسفندیار به مرتبهخواندن است که ي آن رجزي برجستهنمونه. یافته است

. خنیاگري است،یعنی؛انکردن کنش جنگی پهلوانروایتدیگري خود سنت. شودمیپردامنه برکشیده

. م به شکل نهادي اجتماعی در جوامع انسانی پدیدار شد.ي سوم پبار در اوایل هزارهستینبراي نخجنگ. 2

در . هاي باستانی ظهور زندگی کشاورزانه بودندکه کنش جنگی را در نظام اجتماعی پیکربندي کردند، همان کانونمراکزي 

ع کوچکی در مصر، آناتولی سوم  به طول انجامید، جواميم آغاز شد و تا ابتداي هزاره.پچهارميفرآیندي که از اوایل هزاره

گذار به زندگی کشاورزانه را تجربه ) ي سند و بلوچستانو درهورارود،قفقاز،رقی،ایران شمیانرودان، ایالم،(زمین و ایران

. بار جنگ همچون نقشی اجتماعی ظاهر شدهمین نقاط هم بود که براي نخستینکردند و در 

زمین، به کار بر هاي تعطیلبودنِکشاورزان بودند که در فصلترین و زورمندترینِجنگاوران اولیه گروهی از خشن

،این جنگاوران اولیه. کردندآوردند یا در برابر دستبردهاي ایشان از خود دفاع میزدن به جوامع همسایه روي میدستبرد
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که در ابتداي چرا،قدرت سیاسی از دل ایشان ظهور کردي پیدایش رهبر نظامی جوامع کشاورزي بودند و مفهوم شاه و هسته

. کردي دفاع از جامعه یا تولید اقتصادي بر مبناي غارت را سازماندهی میان بود که وظیفهي جنگاورشاه همان سرکرده،کار

ي ایرانی در آسیاي میانه و شمال دریاي مازندران،م، همزمان با ظهور سبک زندگی کوچگردانه.دوم پيدر هزاره

يتوانایی اداره،داري از مهارت سوارکاريکردن اسب و برخورمعیت پدیدار شدند که به خاطر رامقبایلی متحرك و پرج

کردن اسب که خود فن اهلی. امی باالیی داشتندجمعیت و توان نظ،ها را پیدا کرده بودند و به همین دلیلهایی بزرگ از رمهگله

بود و معادالت آوري جنگ منتهی شدهبه دگردیسی بنیادینی در فنتوسط این مردم انجام پذیرفته بودپیاپی ییدر دو مرحله

اسب اهلی را براي ،ایرانیم بود که قبایل هندو.دوم پيبار اول در ابتداي هزاره. ه بودسیاسی را در جهان باستان بر هم زد

هاي پدید آمد که ظهور دولتجنگی يتندرو و دوچرخهير گرفتند و به این ترتیب گردونهدر میدان جنگ به کاکشیدن ارابه

گرفتن از اسب را در میدان جنگی ابداع کردند ایرانی بودند که سواريقبایل کوچگرد بار دوم، . را ممکن ساختمیتانی و هیتی

. هاي همسایه را فتح کنندزمین و سرزمینتوانستند ایرانم در تاریخ جنگ،نظاآوردنِ  نخستین سوارهپدیدبا ،و به این ترتیب

آوري تولید شدنِ اسب و ابداع فنجمعیتی و نظامیِ برخاسته از اهلیقتصادي، ظهور دولت هخامنشی تا حدودي به نیروي ا

.شدآهن مربوط می

که به اي از جنگاوران پدید آمده و فنییافتتخصصيبار طبقهم براي نخستین.دوم پي به این ترتیب در هزاره

دانه این جنگاوران خاستگاهی کوچگر. تفاوت داشتندشان با اسب و فلز با جنگاوران کشاورز پیشینخاطر نوع ارتباط پیچیده

بر جوامع کشاورز )مانند مصر یا آناتولی(یا قهرآمیز ) مانند ایران مرکزي(جویانه و توانستند به تدریج به شکلی صلحداشتند،

جمعیت يا بدنهنژاد و تباري متفاوت باینان معموال. اي مسلط در آن جایگیر شوندبومی چیره شوند و به صورت طبقه

این در واقع شکلی . داشتندتفاوتکشاورز داشتند و از این رو با نخبگان جنگی قدیمی که خودشان کشاورز هم بودند، 

.اشرافی در آمده بودکه به صورت کارکردي همیشگی و غارت قدیمی بود/فته و نیرومند از همان نقش دفاعیاتوسعه

ي گیري این طبقهروند شکل،473هدر مورد فئودالیسم در ایران باستان نوشتگئو ویدنگرن در کتاب ارزشمندي که 

از . اي از برداشت او را نقل کنیمارزد در اینجا چکیدهکه میچندان، مورد بررسی قرار داده استجنگجوي اشرافی را به خوبی 

سوار هاي گردونهچیرگی آریاییبه دنبال ه اي پدید آمد کي جنگجو از این دست در جوامع دورگهنخستین طبقهدید ویدنگرن،

ها هیتی و میتانی بودند که در آناتولی و ترین این دولتمهم. شکل گرفته بودندهاي کشاورز آناتولی و ایران غربیبر دولت

ور شآولتبعدها به ددر شمال عراق امروزین قرار داشت، کهدولت میتانی . هاي مقتدري بر پا کردنددولت،شمال میانرودان

4731378.
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اصل و ،جنگاورانيم در هیتی و هم در میتانی، طبقهه. دگردیسی یافت و براي دیرزمانی پیشروترین قدرت نظامی جهان شد

. کردندنژاد حکومت میِ مغلوبِ قفقازي یا سامیاز رعیتشده اي تشکیلیایی داشتند و بر جامعهتباري آر

گامه، مثال آیتی(هاي مریانوهابا توجه به نام. 474شدندخوانده می»مریانو«ي میتانی ي جنگجو در جامعهاعضاي طبقه

. اندایرانی داشتهاند و تباري هندوگفتهتان سخن میدانیم که به زبانی نزدیک به پارسی باسدر این جامعه می) و اَرتاگامنیهارتَه

و تی فراوان داشتشان اهمیشود که اسب در جامعهشان روشن میها و بقایاي نوشتاري بازمانده از ایبر مبناي همین تحلیل نام

هخامنشی، اسم افرادي که با ي اوستایی و ماد وکه درست مانند جامعهجالب آن. اندداشتهن را بزرگ میخدایانی مانند زروا

حق است که نام و عقاید ویدنگرن در بیان این نکته بر. همراه باشد در میانشان فراوان بوده است) اسب(»»اَسوا«ر عنص

از این رو ایشان . تر است تا عناصر هنديبینیم شبیهها و مادها میهاي هیتی و میتانی با آنچه که چند قرن بعد در پارسآریایی

از هاي جنوبی، بار دیگر شدنِ ایشان در سرزمیندانست که پنج قرن بعد از جایگیرتوان خویشاوندان نزدیک قبایلیرا می

. شاهنشاهی هخامنشی را بنیان نهادند،آمدند و در نهایتاه شمالی خود به حرکت درخاستگ

ي در کتیبه. شدندنامیده می»مریاکا«مریانوهاي میتانی احتماال همان کسانی بودند که در دوران هخامنشی با نام 

هاي ایرانی باستانی در زبان»میریا«واژگان از دوي این دانیم که هرو میاست به ایشان اشاره شده »مریکا«بیستون با عبارت 

این واژه همان است که در فارسی میانه به میر و میرك تبدیل . معناستریشه و همهم،در سانسکریت»مریا«مشتق شده که با 

دانیم که این و میاستیکی از اجداد فریدون دانسته شدهدر اساطیر ایرانی، میرك نام. شده و اسم امیر از آن مشتق شده است

و مرد جوان، دوست، موکل،این کلمه در کل. کرده استي جنگاوران حمل میکلمه معناهایی متنوع را در ارتباط با طبقه

در دوران اشکانی همین کلمه را همچون برچسبی براي افسران بلندپایه و لقبی براي سرهنگان . داده استرازدار معنا می

. امیر باقی مانده استيا به امروز در واژهه همین سنت تبینیم کمی

متنی به زبان . هاي مربوط به آداب و سنن مریانوها، اطالعاتی جسته و گریخته در دست داریمکاريدر مورد ریزه

هاي انزبياند و در زمینهبسیار ماهر بودهکردن و نگهداري از اسب دهد این طبقه در فن رامنشان میمیتانی در دست است که

همچنین نظر استیگ ویکاندر را . نظامی از واژگان دقیق را براي رمزگذاري ابزار و حاالت اسب ابداع کرده بودند،آریایی کهن

در ، اماپرستیدندرا می-ایزد باد- آي جنگاور دانسته است که وایوهایشان را اعضاي جرگ،داریم که با تحلیل اساطیر هندي

خوریم که احتماال همان میه عنصرِ زروا برچون در نام بسیاري از این مریانوها بتر محبوب بوده باشد،گویا زروان بیشمیتانی 

. زروان است

474)1378 (.
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ر دولت آشوري و بابلی ها بعدتر ددهد که سنت جنگی میتانیها و عناصر رفتاري اصلی نشان میتداوم کلیدواژه

ي جنگاور ایرانی ویدنگرن نشان داده است که بسیاري از رسوم طبقه. شدو از مجراي ایشان به هخامنشیان منتقلتداوم یافت

و به عنوان مثال سنت سپردن فرزند اشراف . گرداندتوان به این دوران دوردست بازمیدر دوران اشکانی و ساسانی را 

بازتاب . اي از این سنن استد، نمونهتا تربیت ایشان را در محیطی مردانه و جنگی بر عهده بگیرنشاهزادگان به پهلوانانِ نامدار

شود و در شاهنامه هم کودکی به امراي عرب سپرده میبینیم که بهرام گور در این سنت را در تاریخ دوران ساسانی هنگامی می

. شدن سیاوش و بهمن به رستم را داریمسپرده

در تورات، هنگام شرح . ا بازسازي کردتوان سیماي این جنگاوران رانگیز، میبر مبناي این تداوم تاریخی شگفت

هاي عهد قدیم به مرد این واژه معموال در ترجمه. عبدیم یا نَعاریم داشت318که او 475استداستان ابراهیم چنین گفته شده

ي مریانو است که در جامعهویدنگرن بر این باور است که این مفهوم همان. جنگی یا جنگجوي جوان برگردانده شده است

. گیري شده استفلسطینی باستانی وام-بريع

ي میتانی و بابلیان و دانیم که دست کم چنین فرآیندي بین جامعهچون می،ن وامگیري بسیار زیاد استامکان ای

»قالّو«یا »اَردو«ي در برابر مریکا، واژه،بلی که در عصر هخامنشی نوشته شدهدر متون نوبا. آشوریانِ بعدي در کار بوده است

استفاده »بندکَه«در برابرش عبارت پارسی باستانِ ي بیستون آمده وي اکدي کتیبهقالو هم در نسخه. به کار گرفته شده است

. شده است

، بارتولومیو آن را زیردست و در میان متقدمان. اختالف نظري میان مورخان وجود دارد،در مورد مفهوم دقیق این واژه

اند، تمام این ي بنده در فارسی امروزین توجه کردهبنگستون، کالینگ و آلتهایم که به کاربرد واژه.نشانده فهمیده استدست

کنت بر همین مبنا در راهنماي . هینتس آن را سرسپرده ترجمه کرده است. اندواژگان را به بنده و خدمتگزار ترجمه کرده

. تابع و پیرو دانسته استارزشمندش در مورد پارسی باستان، آن را مترادف با نوکر یا

اروپایی آغازینِ ي هندو، از ریشه476که طبق نظر کنتنخست آن. روشن است،در مورد این واژه چند چیز

bhendh-از .هاي اروپایی به همین معنا رواج دارددهد و هنوز در فارسی و زبانمعنا می،مشتق شده است که بستن

وابسته باشد به کار ه بندکه در اصل به معناي کسی که به خاندان و خانواري اشرافیآید کمیهاي تخت جمشید چنین برکتیبه

شدند، یآن تعهد همچون عضوي از آن تلقی ماند و بر مبناي افرادي که به خاندانی اشرافی تعهدي داشته،یعنی؛رفته استمی

47514 ،15.
4761384 :647.
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و نه ن به یک جرگه و نظام اجتماعی استشده معناي وابستگی فرودستانه و بندپس این عبارت ب. شدندبندك خوانده می

.بندگی که کاربرد امروزینش در زبان فارسی است

برد و آن کاره استهم به کار میي دیگري را گوید، واژههایش سخن میي بیستون وقتی از بندكداریوش در کتیبه

ماالیش ي بابلی انوقالّو در اسطوره. توان دریافتز میاین را با بازگشت به متون بابلی نی. دهدکه مرد جنگی یا جنگاور معنا می

و سرسپردگی ایشان که به خاندانی اشرافی وابستهکه خود به معناي مردي است دانسته شده است»رِسیسو«ي مترادف با کلمه

اشاره به کسانی به کار این کلمه در متون اداري هخامنشی براي،یعنی؛ي اَىدو هم چنین استر مورد واژهد.  را پذیرفته باشد

به عنوان مثال در این . انداشراف جنگاور تعلق داشتهي اند و خودشان به طبقهکار نبودهگرفته شده است که قطعا بنده یا خدمت

همچنین در متن کوروش که به حقوق. و گندکَه اردوي گوبرووههومناردوان، اردوي ارتَه: خوریممیرها باسناد به این عبارت

توکولتی نینورتا که چندین قرن از يدر متن حماسه. نامدمیمردوك ردويخوانیم که او خود را ا، میاستبشر مشهور شده

. هاي جنگی وفادار به شاه به کار گرفته شده استهمین واژه براي اشاره به رستهتر است،عصر کوروش کهن

، براي اشاره به جنگاوري به کار رفته که به )اردو و قالّو(کدي هایش در او مترادفنماید که بندك در کل چنین می

این وابستگی از جنس سرسپردگی و پیروي کامل بوده است و همان است که در جوامع . خاندانی اشرافی وابسته شده باشد

ه و دالوران شاآرتوريهشاه محلی که به خوبی در افساناروپایی بهيسرسپردگی یک شوالیه. بسیار داردفئودال متاخر رواج 

. هایی از این سرسپردگی هستندو پیوند میان سامورایی و شوگون یا رونین نمونهاستمیزگرد صورتبندي شده

که توصیفی به نسبت دقیق و استآشوري توکولتی نینورتا را نقل کردهیییدنگرن در کتابش بخشی از حماسهو

هاي جنگی یا همان اَردوي شاه آشور چنین در این سرود در مورد رسته. دهدست میآشنا از این جنگاوران سرسپرده را به د

: خوانیممی

زره در آنان پیشتاز، بی. شان دگرگون شده استآنان خروشان، شرزه، بدان اندازه فراخ هستند که سرشت... 

آنان، جنگاوران، مردان، پهلوانان، با . چرخانندیها را دورادور ماند، نیزهموهاي سرشان را گره زده. ایستندي نبرد میهنگامه

...رقصندافزارهاي تیز میجنگ

سرشت . هستیمرو هبینیم که در اینجا با توصیفی بسیار نزدیک به پهلوانان ماجراجو و کوچگرد ایرانی روبمی

است که با »تیشو«ي آشوري ژهي وادر اینجا، ترجمهبودن شرزه. رزه هستند، دگرگون شده استکه شجنگاوران به خاطر آن

است و این همان خشم است که در فارسی امروز نیز باقی مانده . ائشمه در اوستایی و اَسمین در سانسکریت مترادف است

اش پناه نمایندهپسندیدند و هنگام نبرد به ایزدایرانی آن را همچون حسی سودمند و ارزشمند میگویا جنگاوران باستانی هندو
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پیروان کشاورزش را از ،خشم همچون دیوي مهیب نموده شده و زرتشت،احتماال از این روست که در گاهان. بردندمی

. دادن به او زنهار داده استمیدان

رستم هنگام کشتن سرخه و گرشاسپ . شوددر میان پهلوانان سیستانی، به خصوص عنصر خشم زیاد دیده می

که وقتی خشم 477گویداند و رستم بارها میآور تصویر شدهمعموال در وضعیتی خشمهنگام نبرد با دشمنان رنگارنگش 

. کس جلودارش نخواهد بودگیرد هیچمی

پوش نیست و اند، درست مانند رستم که معموال زرهآنان بی زره و برهنه. توصیف ظاهر این پهلوانان باستانی نیز جالب است

،اَردوها موهایی بلند دارند که هنگام جنگ. کندو کالهی از سر دیو سپید بسنده میکالهخود ندارد و به پوشیدن پوست ببري

به این ترتیب . خطاب شده است)داراي گیسوان بلند(در اوستا با لقب گَئَسو درست مانند گرشاسپ که . زنندشان میگره

اي ، تبار و پیشینهاستتانی در شاهنامه تثبیت شدهبینیم که تصویر پهلوانان کوچگرد کهن ایرانی که در قالب نامدارانِ سیسمی

. م قدمت دارد.پ1700تا ،یعنی؛هارد که دست کم تا دوران میتانیبسیار دیرینه دا

ین تاریخ دوردست به دنبال جایگیرشدنِ جنگجویان جنگی، احتماال در هميسرسپرده به یک جرگهوم جنگاورِمفه

اما جنگاور ،شمارکه فاتحانِ کماي بوده این سازماندهی اجتماعی. و آناتولی پدیدار شده استزمینهندوایرانی در غرب ایران

با این وجود این الگو به تدریج به نهادي اجتماعی . اندبراي حفظ اقتدارشان بر جمعیت بزرگ کشاورزان بومی بدان نیاز داشته

را برآورده ) تهاجم/دفاع(عی کشاورزانه کارکردي مهم اجتماتبدیل شد و ساختاري نظامی را تشکیل داد که در درون نظام

تفاوتی کیفی با سایر ،نهادهاي نظامیاند،دادهنشان»کوچگردشناسی«که دلوز و گتاري در کتاب زیباي چنان،ساختمی

ماند شده و مطیع از آن میي کوچگرد یا شکلی رامي از قبیلهاارتش در کل به سنگواره. 478نهادهاي اجتماعی یکجانشینانه دارند

چند قرن بعد که قبایل کوچگرد راستین با،این نهاد. که در درون نظام اجتماعی یکجانشینانه تثبیت شده و جذب گشته باشد

. به تکامل نهایی خود دست یافترسیدند،هاي نیرومند خود سرنظامسواره

اي از جرگه. زایی گشتز وامگیري شد و دستخوشِ شاخهنیهااین مفهوم و این نهاد در سایر تمدن،پس از آن

اي فرهمند سرسپرده باشند و دستگاه اخالقی خویش را بر مبناي وفاداري به وي و دوستی با یکدیگر جنگاوران که به سرکرده

هر به آیین م. هاي فرهنگی رمزگذاري و تثبیت شدي نهادي نظامی را برساختند که به تدریج در قالبشالودهتنظیم کنند،

دینی مربوط به این جرگه از جنگجویان بوده است و چنین سخنی را در مورد خدایانی ،خودياحتمال زیاد در شکل اولیه

. توان گفتخشمگین مانند ایندره و وایو نیز می

477.
478 Deleuze & Guettari, 1998.



384

حبوب بوده شاید به این دلیل بوده که نماد اژدها که با خشم و خشونت پیوند دارد، چنین در میان جنگاوران م

و ویشَپ اندمانند شده،ي ایندره هستند، به اژدهایانی شرزه و درخشانها که دقیقا همین یاران سرسپردهدر هند، ماروت. است

ي اشراف پارتی مقیم این سرزمین که از دید طبقهشوداست و به دست بهرام کشته میاژدهایی مخوف،که در اساطیر ارمنی

که به روایت منابع رومی، وقتی جنگاوران هوادار این چنان،شدد بودند، موجودي مقدس تلقی میوچگري اشکانیان کبازمانده

رعت پیکر به ساین درفش اژدها. دادندد حرکت میشتافتند، پرچمی با نقش اژدها را پیشاپیش صفوف خواشراف به جنگ می

. ویی با رومیان به چنین پرچمی آراسته شده بودندو سپاهیان اشکانی که هنگام رویاراندازدما را به یاد رستم می

با . کارکردي دوگانه را بر عهده داشته است،شود که اژدها در میان این جنگاورانبا بررسی داستان رستم معلوم می

ز سوي و گویی اشدهاز سویی توسط پهلوان کشته میدانیم که اژدها اوژن، میقدرت چشمگیر داستان جنگاور اژدهاتوجه به 

پهلوانی مانند فریدون بدان دلیل شکوهمند و فرهمند دانسته - بنابراین شاه. شده استتبار با وي نیز دانسته میدیگر نیا و هم

. نیز هست) ضحاك(ي اژدها و از سوي دیگر کشندهشدن به اژدها را داردتوانایی تبدیل،شود که از سوییمی

این دو از نظر شباهت به این سرنمونِ . موقعیتی ویژه دارند،هاي اساطیري ایرانیر داستانبا این وجود، رستم و اسفندیار د. 2

اي آرمانی از او نمونه. ي شاه و پدرش استاسفندیار به معناي دقیق کلمه سرسپرده. ي یکدیگر هستندواژگونه،جنگاوري

که بر قدرت و نیروي خویش مند و رشید و دالورمردي توان. ستجنگاورِ وابسته به یک شاه و صورتی مثالی براي بندك ا

اسفندیار به همین دلیل مقدس . گزیندمیقید و شرط از گشتاسپ را برارچوبی رسمی و اخالقی پیروي بیست و در چچیره ا

اما از سوي دیگر به همین دلیل کشته ،آوردرسمی خصلتی دینی به دست میشود و در چارچوبیو ورجاوند دانسته می

.آیدمیشود و به صورت پهلوانی شهید دریم

ي اژدها و سیمرغ است و به هیچ قاعده و رسمی بیرونی پایبند شخصیتی که دورگه. در مقابل او، رستم قرار دارد

شده توسط بار بخت و تقدیر و سرنوشت تعیینتابد و حتی زیرنمیعدالتی هیچ شاه و شخصیتی را بریاو بدخلقی و ب. نیست

خواهد تا بند بر دست محترمانه از او می،ي خداوندي پیامبرِ برگزیدهپهلوان برگزیده،یعنی؛وقتی اسفندیار. رودم نمییزدان ها

:گویدبنهد، می

نبسته مرا دست چرخ بلند که گفتت برو دست رستم ببند؟

خالقی چندان نیرومند و اتابد، به دستگاه نمیربرداري از هیچ شاه و ایزدي را ببا این وجود، همین ابرپهلوان سهمگینی که فرمان

رستم در برابر اسفندیار، . استواري مجهز است که خواندن سرگذشتش در شاهنامه سراسر پند و اندرز و سرمشق اخالقی است

و آسمانی یک مجري کامل و تابع مطلقِ اخالقی بیرونی ،ماند، در حالی که اسفندیاربه کانونی براي زایش دستگاه اخالقی می

. است
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او جنگاوري است که از کوچگردي دست کشیده و به . بندك است/یاراَ/اردو/اي غایی از مریانوندیار، نمونهاسف

آن يهاي ناشناختهاو ارتباط خود را با طبیعت و افق. صورت عنصري نهادین در نظام اجتماعی کشاورزانه درآمده است

از این روست که جویاي جاه و تاج است و بر سر این جایگاه . ي تبدیل شده استگسسته و به موجودي شهرنشین و دربار

. شودفرازین در نظام کشاورزانه با پدرش درگیر می

چون به جایی بند او بندك نیست،. گنجددر مقابل، رستمی قرار دارد که در چارچوب مریانوهاي سرسپرده نمی

یک مفهوم فرازین به . اش را به او پیشکش کندشناسد که بخواهد وفاداريود نمیرستم اصوال کسی را برتر از خ. نشده است

اما این هم ،تن پسرش هم در این راه باك نداردگذارد و حتی از کشنام ایران هست که همواره به خاطرش پا به میدان می

ِ این سرزمین چالش کند و اسفندیار را شاهبایست با بود نمیکه اگر چنین میچرا،کشاورزانه و ثابت و اقلیمی نیستمفهومی

ها و ایست که دالوريزمین براي رستم زمینهایران. کند در درون خودش قرار داردرانی که رستم از آن دفاع میای. به قتل رساند

داشتنی و دوستچنین ،یافته به دست رستم براي ایرانیاناز این روست که ایرانِ نجات. کندپذیر ماجراهاي شگفتش را تحقق

آفرین و ت، اما مرموز و شوقدرباري اسفندیار دست باال باشکوه و ارجمند اس-در حالی که ایرانِ دینی؛نمایدانگیز میهیجان

.دهنده نیستتکان

اي جنگی و به جرگهي نظامی نیستسربازي در یک رسته.جذب شده باشد،رستم کوچگردي نیست که در شهر

ماجراهاي خود را ،زال را سیمرغ پرورد و رستم از کودکی مستقل از زال و سام و نریمان. نیز چنین بودپدرش . تعلق ندارد

اش را هاي بزرگ دوران جوانیرستم بر خالف سایر پهلوانان، زمان کودکی خود را در اردوي پدرش نگذراند و جنگ. آفرید

به دادن رهنمود و اندرز بسنده ماند که فعال و دوردست میاما غیر،همواره به نیرویی خردمند،زال. دوشادوش او تجربه نکرد

قواعد گیرد و گویی بند نافش با جامعه و مراتبی خانوادگی از پهلوانان جاي نمیز این روست که رستم نیز در سلسلها. کندمی

. باشدیا بهتر بگوییم، هرگز بند نافی در این میان شکل نگرفته هنجارین آن گسسته شده باشد

زمان به او هم. کردن را در خود جمع کرده استي جنگیدن و شکاردو سویهجنگاوري ویژه است، چون هر،رستم

خوان یک ن او تفاوتی چنین بنیادین با هفتخوااز این روست که هفت،یان و قدرت جنگاوران دسترسی داردخرد شکارچ

. جنگاور بلندپایه مانند اسفندیار دارد

. یابیممند از پهلوان در اساطیر ایرانی دست میبه تصویري به نسبت دقیق و قاعدهناي آنچه که گذشتبر مب. 3

قابل تعمیم باشد و بتواند به صورت چارچوبی عمومی و فراگیر براي تحلیل تمام اساطیر ،گمان من آن است که این تصویر

دانم که مانند تمامهایی میهاي اساطیري را منشوست که روایتراین از آن . ها به کار گرفته شودپهلوانی در تمام تمدن

. کنندها پیروي میاز قوانین حاکم بر منشعناصر فرهنگی دیگر،
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:توان در این چند بند خالصه کردمحتواي این کتاب را بر این مبنا، می

هاپیش داشت:نخست

اما قابل فهم از عناصر معنایی را در ،اي پیچیدهند که شبکهمنطقی دارمند و اساطیر ایرانی چارچوبی قاعده) الف

. قالب نمادهایی داستانی رمزگذاري کرده است

هایی در هم تنیده از که خوشهسازندده و یک دستگاه نظري مستقل را برمیي خودبسناساطیر ایرانی یک شاخه)ب

.نمایدشان را تعیین میو مجاري مجاز براي تکاملکندي میشان را مرزبندصر معناییدهد، عناها را در خود جاي میمنش

شکل،پهلوانشود که در اطراف مفهوم مرکزيِهاي پهلوانی مربوط میبه روایتشاخه از اساطیر ایرانییک ) پ

.گرفته است

ي جنبه،رمان که تنهاي نیروهاي مقدس و جانشین ایزدان بر زمین است و با قهنماینده،در اساطیر ایرانیپهلوان) ت

هندي به - رومی و چینی- هاي یونانیي اصلی اساطیر انسانی در تمدنبدنه. کننده دارد متفاوت استزمینی و سرگرم

که در فرهنگ ایرانی نیز همچنانها نیز پهلوان هست،البته در اساطیر این تمدن. هاي قهرمانی تعلق دارد، نه پهلوانیروایت

.نیستنداساطیر قهرمانی کم

دستاوردها: دوم

تواند چهار پیکربندي اصلی داشته باشد که شود و میزاده می،پهلوان از پیوند مفهوم جنگ با یک انسان)الف

ها در برابر قهرمانانی مانند گیو و گودرز و توس و این. پهلوانو ضدان، پهلوان شهید، پهلوان ماجراجوپهلو-شاه: عبارتند از

.گنجندي قهرمانان میگیرند که تنها خوي جنگی دارند و در ردهپیران قرار می

همان الگو و ،هاي منسوب به آناي دارند که تمام شخصیتها ساختار و پیکربندي ویژهیک از این ردههر) ب

.کنندهایشان تکرار میسرمشق را در روایت

. کنندر میهایی خاص برقراها ارتباطی ویژه را با جمیک از این ردههر) پ

را به هاي تاریخی کنند و شخصیتها همچون سرمشقی براي آفریدن منِ آرمانی عمل مییک از این ردههر) ت

. شوندهاي تاریخی متاثر میدارند و خود در مقابل از نتایج کردارهاي شخصیتمیبازتولید کردارهاي خویش وا

ها نظیري ندارد و در در سایر تمدنهلوانان نیز وجود دارد که در کنار این چهار رده، جایگاه خاصی به نام ابرپ) ث

.گنجندایران نیز تنها رستم و اسفندیار در آن می

هاگمانه: سوم

.کندنشینانه تالقی مینظم کشاورزانه با خوي کوچ،اند که در آنشناختی برخاستهاي جامعهپهلوانان از زمینه) الف
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.ي اصلی ظهور مفهوم پهلوان استنهزمی،گذار از شکار به جنگ) ب

وچگردانه را در خود خوي کور پهلوانان ماجراجو که هنوز خلقکشاورز دارند، مگ/پهلوانان خصلتی یکجانشین) پ

ي یکجانشین تعلق سازند که به جامعههایی مانند سرباز و بازرگان نمودار میي نقشاما این ویژگی را در زمینه،اندحفظ کرده

.دارد

. دو نوعِ کلیِ کوچگرد و یکجانشین دارند،ابرپهلوانان) ت
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پی نوشت

توان  اساطیر را می. ها و زوایاي گوناگون به خود بگیردتواند جنبهپرسش از اساطیر، همچون خود اساطیر، می

توان ردپاي رخدادهاي می. هاي جذاب و لذتبخشاي از داستانیا همچون مجموعهاي روشنفکرانه نگریستچون سرگرمیهم

رویکردهایی . هاي اساطیري بازجست و در بندهاي سرودهاي کهن به دنبال ردپاي امور قدسی گشتتاریخی را در روایت

و این همه مطلوب است و سودمند و لسفی یا ادبی به اساطیر ممکن استفشناسانه، تاریخی،شناسانه، زبانجامعهدینی،

مربوط »من«تباط اسطوره با به ارتوان در مورد اساطیر طرح کرد،ترین پرسشی که میکنم ژرفن میگمابا این همه،. کارآمد

.شود

و این قاعدتا باید کندنیز ارتباط برقرار می»من«با زبان و دین،ادبیات،اسطوره در کنار ارتباطش با تاریخ، جامعه،

اي معنایی که پیوندي پرسش از اساطیر به مثابه خزانه. تر باشداز همه مهمستي اساطیر اکنندهاي که مخاطب و فهم»من«براي 

و عناصر معنایی اساطیري را، »من«رویکردي که پیوند میان . شودبه رویکردي نو منتهی میکند،ایجاد می»من«بنیادین با 

ول اساطیرِ یک تمدن به شکلی خاص را تحو چراییِها رادر روایت»من«چگونگی رمزگذاري روندهاي حاکم بر تکامل 

با مفاهیم اساطیري سوژهيهاي برسازندهشدن زیرسیستموبستي چگونگی چفتدربارهرویکردي که. مورد توجه قرار دهد

ناپذیر را به اسطوره تعبیر چیره و مسلط و پرسشیدي نقادانه، تمام ساختارهاي نظریو رویکردي که با دیپرسش طرح کند

. پرسشگري از آن را ممکن سازدکند و

و تنوع اسم که از دیرپایی، تداوم فرهنگیشنتمدن دیگري را نمی. اي بزرگ هستنداساطیر ایرانی از این نظر گنجینه

ق و خطیر را از سر گذرانده هایی تا این اندازه عمیو گسستی و دینی و نژادي برخوردار باشد،زیرواحدهاي قومی و زبان

امري ایرانی،مانند تاریخ تمدنسرنوشت انسان در اساطیر ایرانی،از این رو،. نان باقی و زنده و زایا قلمداد شودو همچباشد

. نشیب و از نظر معنایی غنی استپیچیده و پر فرازو

آمد وهایی کارآورد و نمونهاهمیت اساطیر ایرانی در آن است که امکان بازاندیشی در مورد خویشتن را فراهم می

. کندرا پیشنهاد می»بودنمن«هاي گوناگونِ ارزشمند از سرمشق

د میان انسان و جنگ تشکیل شان را پیوني مرکزيکه هستهبرجسته و مهم هستند، چرا،در این زمینه، به ویژه اساطیر پهلوانی

. ندنمایبرانگیز میي ما بنیادین و چالشدو از دیدي فلسفی در زمانهو این هردهدمی

اي و یاوري براي پرسشگري از خویشتن اساطیر ایرانی را باید همچنان ادامه داد و آن را شاخهاز این روست که پرسشگري از 

. در نظر گرفت
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