
 

 

 

 

 

 شاهنامههای پس از  شناسی آز در حماسه مفهوم

 فرامرزنامهو  نامه کوشبر   تأکید با
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 چکیده

شود. این مفهوم در ادبیات کالسیک  گفتار و کنش آدمیان آشکار می و آز یکی از مفاهیم حکمت عملی است که در پندار

 سببروایی بازنمایی شده است. شعر حماسی ایران به رهای روایی و غی های مختلف ادبی به شکل ایران در انواع و قالب

ت. درباار  بازتاا    اسا  را نشاان داده این مفهوم  با دقت بیشتریساختار روایی و توجه به کنش قهرمانان و ضدقهرمانان، 

توجاه   شااهنامه های پا  از   بوده است و به حماسه شاهنامهبیشترین توجه پژوهشگران به  ،مفهوم آز در ادبیات حماسی

خاساتگاه مفهاوم آز و وگاونگی     ،د باا رو  تویایف و تیلیال   وش میرو در این جستار سعی  . ازایناند ای نداشته ویژه

 و شناسای  مفهوم  در سه حوز (فرامرزنامهو  نامه کو ) شاهنامهپهلوانی پ  از  ومۀدو منظ بازنمایی آن در ساختار رواییِ

 تبیین شود. انمندی قهرمانان و ضدقهرمان شیو  بیان و کنش

مضامونی حااکم اسات و در     ،از آغااز تاا فرجاام    ناماه  کاو  گاری دارد  اماا در    مضمون آز در هر دو منظومه جلوه

تری در جهان روایت دارد. پیوند حکمات خساروانی و اساالمی در تبیاین      رنگ ، حضور کمنامه کو به  نسبت فرامرزنامه

آز و آزمنادی در هار دو منظوماه باه راویاان و       باار  است. گویندگان ساخن در  نمایانمفهوم آز در هر دو منظومه کامالً 

 شوند. قهرمانان تقسیم می

 

 های کلیدی واژه

 حکمت خسروانی ،دین اسالم ،فرامرزنامه ،نامه کو  ،آز
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 مقدمه ـ۱

گرفات    تاوان  نمایش باورها و آرزوهای پیشینیان است کاه از آن در  بزرگای و آزادگای مای     ،های حماسی منظومه

ها تمدن یک ملات   های عقالنیت یا نابخردی در منش و کنش قهرمانان و ضدقهرمانان از این نوع است. این منظومه جلوه

های قوم،  ها و مردانگی بر توییف پهلوانی افزون ونانکه در آن دارد تنوع مضامین و به همین سبب  کشد را به تصویر می

از  (در کناار مضاامین پهلاوانی   ) شاود. ایان جامعیات، اد  حماسای را     فرهنگ و اخالق آن قوم نیز معرفی می و عادات

 (.9: 1369است )یفا، کرده  سرشار نیز اخالقیاتو  مضامین تعلیمی

 سروشامۀ معناا کاه    ه ایان بودن زمان وقوع و سرایش آنهاست  ب های حماسی، دیگرگون های منظومه گر ویژگیاز دی

ها پ  از وقوع حاواد  آنهاسات    قرن ،ها و روایات قدیم است  اما دور  طلوع و ظهور آنها های حماسی، داستان منظومه

گویناد  بناابراین سارایندگان باا افازودن       ها سخن مای که از آن استها پ  از حوادثی  مدتزمان پیدایش آنها، و درواقع 

هاا دارناد. البتاه بایاد باین آثاار مادنی و افکاار و          حماساه ی نقش مؤثری در غنابخش ،کالمی و لفظی و عنایری معنوی

 ،یگانگی و تشابهی ،افزاید می (عصر زندگی پهلوانی) های عهد قدیم اعتقاداتی که سراینده از عصر زندگی خود بر داستان

 (.9وجود داشته باشد )همان:  ،عام شیو به  کم دست

تاا   کناد  مای بودن این امکان را برای سرایندگان فراهم  بودن آنهاست. روایی های حماسی روایی سومین ویژگی منظومه

بار   افازون هاای برتار،    با نمایش کنش و واکنش شخصیت را بیان کنند  همچنینمفاهیم مختلف  ،قهرمانان و ضدقهرمانان

 کشد. میهرگونه رفتار را نیز به تصویر  سرانجامِ ،ها تیمعرفی شخص

تناوع مضاامین، دوگاانگیِ زماانیِ موخاذ و      باا  ) که هر سه ویژگی  استحماسی  ۀدو منظوم فرامرزنامهو  نامه کو 

سایر مضامین در هردو منظومه، آز یکی از مضامین اساسی است که در کنار  ( را در بر دارد.بودن سرایش و ویژگی روایی

 .شود می به آن پرداخته

این جستار ضمن بررسی تاثثیر حکمات خساروانی و دیان اساالم در تبیاین مضامون آز در دو منظوماه، نقاش           در

باا تیلیال کانش آزمنادان در هار منظوماه، میازان         شود  همچنین میسرایندگان و قهرمانان در بیان این مضمون واکاوی 

یابی به ایان اهاداب باه     برای دستنویسندگان . خواهد شدها در هماهنگی بین اندیشه و رفتار مشخص  موفقیت منظومه

 :دهند میها پاسخ  این پرسش

 کدام است؟ فرامرزنامهو نامه  کو خاستگاه مفهوم آز در ( 1

 مفهوم آز در ساختار روایی در دو منظومه وگونه بازنمایی شده است؟( 2

 وه ارتباطی دارد؟ فرامرزنامهو  نامه کو پهلوانی  ۀها در دو منظوم ش شخصیتاندیشۀ آزمندی با کن( 3

از دو رو  مقایساه و تیلیال اساتفاده     فرامرزناماه و  ناماه  کاو   ۀاین مقاله برای بررسی آز در دو منظومنگارندگان 

بخشی یییح، ابتادا مفهاوم    . برای شکلشود میها واکاوی  گفتارها و شخصیت و که در سه میور ایلی پندارها اند کرده

 .خواهد شد بررسیهای کارکردی آن  ها و شباهت تطبیقی تفاوتطور  سپ  به شود و میآز در سه میور بررسی 

 پژوهشپیشینۀ  ۱ـ۱

هاای   و به دیگر منظومه اند کردهفردوسی آز را بررسی شاهنامۀ در  تنهاهای حماسی، پژوهشگران  منظومه ۀاز میان هم

هاای   ضمن بررسای خاساتگاه  نویسنده ( 1330خواه،  )دوست «فراز آز و نیاز دو دیو گردن» ۀدر مقالاند.  نپرداختهحماسی 

کاارکردی دوگاناه اماا    ، دو روی یاک ساکه   کند که مانند بررسی می شاهنامهدر  راآنها  پرجلو حضور ، کهن این دو دیو

( 1332 )شاجری،  «فردوسای  ۀو بررسای عنصار آز در شااهنام    تیلیل»ۀ در مقال دارند.اخالقی  ا اسطورگی ناپذیرِ جدایی
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، حضاور  شااهنامه یونانی و متون زرتشتی، با استناد و استشهاد به ابیااتی از   های طورهضمن بررسی جایگاه دیو آز در اس

کاری  از پادشاهان و پهلوانان، فریب برخی با گزار  آزمندیِ شده است. نویسندهفردوسی تبیین  ۀشاهنامبااهمیت آن در 

هاای آزمناد در شااهنامه     هاای شخصایت   کانش  میورهای آز و» . در مقالۀکند آشکار میاین دیو جادوگر و ناخرسند را 
و متون پهلوی، آن را پیرنگ برخی  اوستا(، نویسندگان ضمن بررسی آز در 1337نژاد،  )باقری خلیلی و رحیمی «فردوسی

 اند. معرفی کرده ،داستان رستم و سهرا  و رستم و اسفندیار مانند ،هنامهشاهای  داستاناز 

 ۀبا بررسی مفهاوم آز در دو منظوما   جستار نی. در اکند یرا نمایان م این مقاله، تازگی موضوع پژوهش ۀپیشینبررسی 

باار   مفهوم برای نخساتین های حماسی، این  بر گستر  جغرافیای پژوهش در منظومه افزون، شاهنامهجز  حماسی دیگر به

 .شود میای واکاوی  مقایسه طور ها به گفتارها و شخصیت و در سه میورِ پندارها

 نامه کوشمعرفی  2ـ۱

هاای   الخیار آن را در حادود ساال    ابی ابن ایرانشاهیا بیت است که ایرانشان  10129ای حماسی در  منظومه نامه کو 

 داساتان زنادگی هازار و پانصاد     ،(. موضوع آن357: 1336به نظم درآورد )آیدنلو،  شاهنامهق( و به تقلید از  500-504)

جداگاناه تقسایم   کماابیش  نااظم باه دو بخاش     ۀدندان، فرزند کو ، برادر ضیاک است که غیر از مقدم کو  پیل ۀسال

ت است و تنها در ناام و  شخصی به نام کو  آمده که با قهرمان ایلی منظومه متفاو ، داستان917ِتا  227شود. از بیت  می

زماین   دنادان در خااور   کو  پیال  ۀاز اسکندر و رسیدن او به مجسم ،این بخش پایانِزشت با او اشتراک دارد. در   وهر

کند و پ  از شنیدن داستان  با مردی از نژاد جمشید به نام مهانش دیدار می ،کو  از  کندر برای آگاهیرود. اس میسخن 

 نامه کو ای کوتاه و مستقل، روایت ایلی  با مقدمه سپ گیرد.  کتو  کو  را از او میجمشید و ضیاک، سرگذشت م

هاای او باا    گاری  و جنگ و یلح و وااره ، کو  و پرور  او نزد آبتین، پدر فریدون شدن زادهشود که گزار   آغاز می

باه دسات پیاری فرزاناه و      کاو  ت سرانجام با هادای  اوست. این داستانهای  ها و ستم رسمی ایرانیان و اقوام دیگر و بی

 (.356: 1336رسد )همان،  رهاکردن خوی ددمنشانه به پایان می

 فرامرزنامه 3ـ۱

ساراینده در آن   است. فردوسی سروده شده شاهنامۀبیت است که به تقلید از  1595ای حماسی در  منظومهفرامرزنامه 

ه ایان    با کشاد  مای زندگی فرامرز را به نظام   ۀیک واقع و تنهاشود  میموضوع ایلی وارد به ای  بدون نوشتن هیچ مقدمه

کاه   (نوشااد ) ناگاه پیکی نامور از جانب شاه هناد  .یورت که روزی کیکاوو  با پهلوانان ایرانی به رامش نشسته بودند

فرامارز  نشاند  ایران بود، پیامی آورد و در آن از شاه برای دفع دشمنانش، پهلوانی از نژاد سام را به کمک خواست.  دست

 کیاد هنادی نیاز دسات     برای کمک به او نامزد شد و به هند لشکر کشید و پ  از کشتن دیوان و اژدهایان سهمناک، بار 

 ها، پادشاه هند و ملتش را به آیین ایرانیان درآورد. و پ  از بیث با برهمن افتی

احتماال، نااظم ایان منظوماه را      طور دقیق مشخص نیست. اکبر نیاوی باا قیاد    سراینده و تاریخ سرایش این منظومه به

: 1331ق( در ناواحی غربای ایاران ساروده اسات )      555الدین مرزبان فارسی معرفی کرده که اثر  را در حدود سال ) رفیع

سرایش آن را به قرن پنجم یا اوایل قارن  بیشتر پژوهشگران سخن رفته است،  التواریخ مجمل(. وون از این اثر در 125-136

 (.37: 1333پنجم و ششم باشد )  های پ  از سد که از منظومه برد گمان میاند  اما سجاد آیدنلو  ششم مربوط دانسته

 

 تحلیلـ 2
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 پندارها ۱ـ2

گویناد. ویژگای    مایه یا مضامون مای   ای ایلی و مسلط بر آن اثر وجود دارد که به آن درون در هر اثر ادبی فکر و اندیشه

 ویاژ  هاای   مایه از پنادارها و اندیشاه   معنا که درون ه این  بکند یرا نمایان ممایه آن است که جهت فکری نویسنده  درون

هاا و مضاامین، هام از پنادارها و      مایاه  هاای حماسای، درون   (. در منظوماه 219: 1390 گیارد )داد،  نویسندگان مایاه مای  

 گرفته است.سروشمه های سرایندگان  ها و هم از اندیشه حماسه رخدادِ روزگارِ در های مردم بینی جهان

باه  آز یکی از مضامینی است که در کنار سایر مضامین حماسی و غیرحماسای   ،فرامرزنامهو نامه  کو در دو منظومۀ 

 سروشامۀ ها به دور   . یکی از پنداشتشود می ای ارائه های دوگانه ها و دیدگاه پنداشت ،آن  و درباراست ه شدتوجه آن 

کاردن   گردد  بنابراین بارای مشاخص   اسالمی برمی  ها یعنی ایران باستان و دیگری به زمان سرایش آنها یعنی دور داستان

 ها، شناخت مفهوم آز در حکمت خسروانی و دین اسالم ضروری است. میزان این اثرگذاری

 آز در ایران باستان ۱ـ۱ـ2

پیمانان و همدستان زورمند اهریمن اسات کاه    کارترین دیوان و از هم تبه، یکی از Azو در پهلوی  Azay اوستاآز در 

هاا و   از زمان تاخت اهریمن بر آفارینش تاا ظهاور سوشایانت، در تبهکااری      . این دیوسا ری او را نیز بر عهده دارد سپه

در ایان متاون باه     ، آزبار آن معناا   افزون(. 47: 1334  شکوهی، 125-123: 1331ها انباز و دستیار اوست )رضی،  آلودگی

 کناد  یا  منیارب ما   کناد و او را از سرنوشات طبیعای    انسان قیام می  معنای ولع و نیرویی است که علیه طبیعت و اراد

شاد  و باعث اخراج آناان از بهشات    کردونانکه آز گهمرد و مردیانه )آدم و حوا( را گناهکار   (13-2: 1371)کوروجی، 

 ،کناد  مای  پرسش(. همچنین مینوی خرد در پاسخ دانا که از غفلت مردم در امور دنیا و آخرت 102: 1375پور،  )اسماعیل

 (.35: 1364، مینوی خردشمرد ) غفلت می ۀفریب دیو آز را مای

 ناپذیر ساه  سیری (. این دیو271ِ: 1392ترین ویژگی آز دانسته شده است )زنر،  ناپذیری برجسته در متون پهلوی سیری

کشاند:  آفرینش را به آلودگی می ،ها این جلوه اوهری )شکم(، بدون وهر )شهوت( و برون از وهر )آرزو( دارد و ب  جلو

ای آنکه اندر خوردن است که جان بدو بسته است. بدون وهر آرزومندی برآمیز  است که خاود رون )شاهوت(    وهره»

وهار آرزوی   برانگیخته شود و سرشت تن آرزومند شود. بیارون  شود که با نگاه به بیرون آنچه در درون است خوانده می

(. در این متون خرد و خرسندی نیروهاایی هساتند کاه خداوناد     61: 1330دادگی،  )فرنبغ« بر هر نیکی که ببیند یا شنود

ایرانای  در فرهناگ  »(. حقیقت این است کاه  35: 1364، مینوی خردبرای رویارویی با دیو آز و غلبه بر آن آفریده است )

باه   رسد و این افراد نسبت های خرسند کمتر آسیب می قناعت و خرسندی پسندیده است و براسا  باور ایرانیان به انسان

 .(47: 1395)اسماعیلی،  «تری خواهند داشت دیگران زندگی آسوده

 نبوی ۀو سیر قرآنآز در  2ـ۱ـ2

شدید و درواقع یکی  ۀ( که در لغت به معنای عالق645: 1372 است )یاحقی،« آز»معادل « حرص»  واژ قرآن در زبان

دارابودن ایان یافت    سبب(. خداوند قوم یهود را به 433-427 :1333زاده خراسانی،  از یفات مذموم آدمی است )واعظ

های شیطان ازجملاه عوامال گارایش     (. دنیادوستی، پندار جاودانگی، ناامیدی از آخرت و وسوسه96 نکوهش کرد )بقره:

را درپای دارد.   به آزمندی است. آزمندی برای انسان عذا  جاویدان، بدبختی، رسوایی، نیازمنادی، ناشاکیبایی و...   آدمی

(. 395-336 :1333)هاشامی رفسانجانی،   اسات  خدا، یاد مرگ و خرسندی ازجمله بازدارندگان آدمی از حرص  به ایمان

حریی خادایی   وشده است. این نوع، حرص بر خیر واقعی  ها نسبت داده انسان ۀبه هم قرآن ناگفته نماند که حرص در
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آن   کاه دارناد   ستها حرص منسو  به انسان از در راستای نظام احسن آفرینش قرار دارد. این حرص متفاوت کهاست 

حارص   شاود،  مای اخالقای نکاوهش    متونو احادیث و  قرآنآنچه در  .گزیند به سبب غفلت از خدا، دنیادوستی را برمی

 (.215: 6 ، ج1331نه حرص الهی )سید عر ،  منیرب است

آماوزد، سایر  نباوی     ها می اخالقی که راه و رو  وگونه زیستن را به انسان متوندر کنار آیات و روایات اسالمی و 

الگویی عملی برای جویندگان سعادتمندی در جهان ناسوتی و  هوتی است. در سیر  نبوی دنیاا جایگااهی ناپایادار    نیز 

بساتگی باه    ای که سبب دل باید به انداز  نیاز از آن بهره برد و هر جاذبه سبب  به همین یستبستن ن دل ۀیستاست که شا

 نظر دور داشت  ونانکه پیامبر از شود، دنیا و غفلت از آخرت می
زیبایی را کاه    به یکی از همسرانش دستور داد پرد)ص( 

 (.162: 1392، البالغه نهجهای دنیا، از دیدگانش پنهان کند ) به یاد نیاوردن زیبایی برایدر سرایش آویزان بود 

نمایاد و تعیاین    آز و آزمندی در متون زردشتی و دین اسالم، یکسان می دربار بسیاری از مفاهیم  بیان شد،بنابر آنچه 

باا دقات در    گااهی دشوار است  اما اوقات  ، در بسیاریفرامرزنامهو نامه  کو های  گیری منظومه بهره ی برایدقیق مرجع

مشخص کرد. به همین منظور کاربرد توان  میها، تثثیر دین اسالم و حکمت خسروانی را در این دو منظومه  نوع کاربست

در  یافت ناشایسات  رفت از ایان   برون برایشده  های مطرح ها، برآمدها و راه های واژگان، تعاریف، ویژگی آز در عریه

 .شود میومه بررسی این دو منظ

 نامه کوشآز در  3ـ۱ـ2

(. 40: 1394فردوسای اسات )یااحقی،     ۀشاهنام ها در بدی همۀها و اسا   ورزی کینهبرای برانگیختن آز عنصر ایلی 

 جهان پرنیرنگ است )اسدی طوسی، ،هاست. عامل ایلی آزمندی نیز آز سبب همه زشتیشاهنامه های پ  از  در حماسه

باه داد جهانادار   »   زیراشود انسان در دام آزمندی گرفتار شود و به اعمال ناروا دست زند دنیاطلبی باعث می(. 56 :1393

 )همان(.« سیاوخش ازبهر بیشی بکشت»ونانکه افراسیا    (253 :1337)کوسج، « خرسند نیست

اسات. در   مظاهر شار   همۀ ۀثروت و شهوت پای و گری به سه یورت قدرت نیز آزمندی به دنیا با جلوه نامه کو در 

هاای   آز از آغاز تا انجام در جهان روایت جریان دارد و سراینده در معرفی آن از حکمت ایران باستان و آماوزه نامه  کو 

 .برد میدین اسالم بهره 

 از حکمت ایران باستاننامه  کوشگیری  بهره ۱ـ3ـ۱ـ2

 توجاه دارد. او و تعریفِ آز، به ادبیات پیش از اسالم یعنی حکمات خساروانی    کلماتدر عریۀ نامه  کو شاعر در 

( و 659 ،332 ،327 ،136 :1377، ریا الخی اب ابن )ایرانشان داند میآز را با بیشی و فزونی برابر   واژ ،حکمت باستان مانند

 (.333 :)همان« منش که خوانیش افزون دوشت آن: »کند میمنش و ناخرسند معرفی  شخص آزمند را افزون

ترین دیاوی اسات کاه در درون جسام هار       های باستانی، ستمکاره تعریف نیز در این منظومه همانند دیدگاه نظرآز از

هاا را در حکمات باساتان     کاارگیری  مندی این به ریشه ،ها و مفاهیم (. نوع کاربرد واژه330-379 :آدمی وجود دارد )همان

و  «هاور  ،هوخت، آهوخت»های  بودن آنها اشاره دارد  ونانکه هنگام ذکر واژه پهلویبه نیز شاعر  و خودِ کند مشخص می

و برای فهم مخاطب، آنها را به زباان   استدهد که این کلمات پهلوی  توضیح می «دو شور ،دوشت، دوشوخ»متضاد آنها 

 دهد: می شرحفارسی 

ــت آن ــ ون  دوش ــوانیش اف ــه خ ــنش ک  م

 

ــه ن  ــاینــ ــه ن یکونمــ ــوکنشیو نــ  کــ

 (3۳۳ :)همان                                     
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 از دین اسالمنامه  کوشگیری  بهره 2ـ3ـ۱ـ2

های اخالقای از آیاات    ها و رذیلت و در بیان فضیلتاست مند از دانش دینی  مردی مسلمان و بهرهنامه  کو سرایند  

 . او(440 :)همانآورد  می دونانکه برای این منظور گاهی قسمتی از آیه را در شعر خو برد  میو احادیث نبوی بهره قرآن 

 اسات  همچناین  آز را با اشاره به مضامین آیات نکوهش کرده  شاعر،. کند می اشاره نیز بسیار به مضامین آیات و روایات

 با معرفی سبک زندگی پیامبر
دارد  باازمی  یفت فرومایاه و سرمشق قراردادن آن، آدمیان را از گرفتارشدن در دام این )ص( 

 (.151 :)همان

 دالیل نکوهش آزمندی (الف

 ستمخالف فرمان خداـ آزمندی، ۱

(. 2-1همازه:    35این یفت نکوهش شده است )توباه:   قرآن کریماندوزی است. در  های آزمندان مال یکی از ویژگی

زیرا معتقد اسات    دارد میبازداند و آدمی را از آن  دینی می میآزمندی را مخالف دستورات الهی و تعالنامه  کو   سرایند

 ای جز تیمل رنج و زحمت ندارد: انسان آزمند، گردآورند  مال برای دیگران است و خود از این ویژگی بهره

 ز ورزیــدن گــنم و مایــه چــه ســود     

 

ــا مایــ   ــی ۀ کج ــت و گیت ــر اس ــو عم  درب

 جـای  کردن و پـس بمانـــــــدن بـه    نهان 

 

ــــــــــود ما را خـــــــــدای    همانا نفرـم

 (741: 7711ایرانشان ابن ابی الخیر، )            

 عذاب اخروی استسبب آزمندی  ـ2 

گاواهی   اناعمالشا  هماۀ اعضای بدن آدمی در این دنیا مسئول هساتند و در قیامات بار    ، همۀ قرآن کریمآیات  پایۀبر

شده است )توباه:   به آزمندان وعد  عذا  دردناک داده قرآن کریم(. همچنین در 65  ی : 24  نور: 20دهند )فصلت:  می

های آدمی در قیامت بر عملکارد   معتقد است اندام. او داند می دنیز انسان را مسئول اعمال خونامه  کو (. سرایند  23-24

یابد، رنج و دردسر اخروی را  ها گرایش می ها و زشتی شخص آزمند به نکوهیده که هنگامید و نده گواهی میشان  دنیایی

(. ونانکه مهانش در این منظومه، اسکندر را فردی آزمناد و  149 :1377، ریالخی اب ابن کند )ایرانشان می فراهمبرای خود 

روزی به باید شادن زیان   » :گوید می ونین( و برای برحذرداشتن او از این یفت اخالقی 136 :داند )همان خواه می فزون

ها در  دهند و ونانچه اندام های آدمی در قیامت بر اعمال او گواهی می که اندام کند ی( و تثکید م700)همان: « سرای سپنج

 (.136 :)همان خواهند شدرنج و عذا  دوار  به در آخرتشوند، این دنیا آلوده 

 رفت از آزمندی راه برون (ب

واقعای خرساندی اسات     زیرا تاوانگریِ   (149 :)همان کند میپیشنهاد را این منظومه برای دفع آز، خرسندی   سرایند

 و سابک زنادگی پیاامبر    قرآن کریمبه آیات  ،برای تبیین خرسندی . او(49: 1395رحمتیان،  و )خوئینی
اشااره دارد.  )ص( 

( و معتقد اسات کاه   26داند )رعد:  روزی بندگان می  گیرند تنگکننده و  خداوند را فراخ ،قرآن کریمآیات پایۀ بر سراینده

هاا   باه انساان  بناابراین  ننهااده را نادارد     دهد و کسی توان افزایش روزیِ تناسب حال بندگان به آنها روزی می خداوند به

جساتن   ی فزونای که ناخرسندی و تال  تو نیز بارا  ورزد یو تثکید م« ست بسنده کن آنچ ایزد آراسته»کند که  میسفار  

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ » ۀبر اسا  آی نامه کو همچنین در منظومۀ  (.150 :1377، ریالخ ابی ابن فایده است )ایرانشان بی

و با ذکار   دهد می(  پیامبر را سرمشق قرار 21)احزا : « ذَکَرَ اللَ هَ کَثِیرًا الْیَوْمَ الْوخِرَ وَ اللَ هِ أُسْوَ ٌ حَسَنَۀٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَ هَ وَ
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 توجهی پیامبر از بی نمونهوند 
 کناد  مای  سفار (، به دیگران 151 :1377، ریالخ یاب ابن رانشانیبه زخارب دنیوی )ا )ص(

 که رو  پیامبر
 سو نهند: در پیش گیرند و آزمندی را به یکرا )ص( 

 تو گـــــــر مـــــردمی آز کوتـاه کـن  

 

 به پیغمبر خویشتــــــن راه کــــــــن 

 (۱۵۱ :)همان                                     

 توجهی پیامبر ، نیز بینامه بهمن ،دیگر  ۀدر منظوم او 
)هماان،   کناد  میبه دنیا را الگویی برای مردم معرفی  نسبت )ص(

 .)همان(«بین ره آز مسپر تو ای پیش»است که  کرده سفار و  (222 :1370

 فرامرزنامهآز در  ۴ـ۱ـ2

عامل ایلی جنگ و درگیری است  اما در جهان ایلی روایت وندان به آن پرداخته نشده و فقط در  فرامرزنامهآز در 

هاای   داستان از آن سخن رفته است. در این منظومه بارای معرفای مفهاوم آز، هام از آماوزه      شرایط به باتوجه بخشوند 

کاارگیری آز و   باه بر  افزونونانکه در عریۀ واژگان   حکمی ایران باستان و هم از تعالیم دین اسالم بهره برده شده است

 استفاده شاده نیز « حرص»  از واژ ا  از اسالم است پیشهای برگرفته از ادبیات ایران  که از واژها   برابردانستن آن با بیشی

تعریاف آن در حکمات    ثال م ،(. آز در عریاۀ تعریاف نیاز   63 :1332، فرامرزنامهکه یک واژ  قرآنی و معادل آز است )

 (.141 :دیوی دانسته شده است که درون تن آدمی جای دارد )همانهمانند  ،خسروانی

در تعالیم قرآنی ریشه دارد یا  ،شده است ها و نتایج آز گفته ویژگی  دربار توان تشخیص داد آنچه در این منظومه نمی

هاایی   شده است. ویژگای  های مشترک هر دو حکمت بیان باره آموزه نیا های خسروانی است  زیرا در برخاسته از آموزه

نتاایجی هام     (213: )همان فریبکاری ،مکاری ،ناپذیری از: سیری است  عبارت ،که برای آز در این منظومه برشمرده شده

 :آدمی است شدن گمراهی و دوزخی ،آورد که به بار می

 دیــن کنــد  کــه او دب بَــررد مــرد بــی   

 

ــد   ــندین کن ـــای س ــرانجام را جــــــ  س

 (۱۴۱: )همان                                     

 گفتارها 2ـ2 

کنناد و   داستان بیان مای میان یکی سخنانی که راویان یا سرایندگان در   دو گونه است ،در هر روایت کاررفته بهسخن 

روایت باه آن   شود که در ایطالحِ های داستان یعنی قهرمانان و ضدقهرمانان جاری می سخنانی که از زبان شخصیتوم د

بارده شاده    کاار   باه  ،تر آن یعنی گفتار یورت عام ،اشتمال به هر دو نوع سخن برایگویند. در این نوشتار  گو میو گفت

 است.

مایه، در معرفی ابعاد مختلاف روانای،    پیشبرد عمل داستانی و کمک در فهم موضوع و درون بر افزونگفتار در داستان 

ه آن های درونی و دنیای بیرونای اسات  با    درواقع گفتار رابط میان آگاهی .اخالقی و رفتاری اشخاص نقش بسزایی دارد

یاورت   که باه است انفعا ت درونی اشخاص  و  انجام فعل شیو وگونگی و آشکارکنند  ها،  بیان اندیشه بر افزونمعنا که 

 (.60: 1330 ،شود )باختین وگوی با دیگران ظاهر می وگو با خود( یا گفت حدیث نف  )گفت

کاه باا بررسای نقاش      دان کردهسرایندگان و قهرمانان، آز و آزمندی را نکوهش  فرامرزنامهو نامه  کو  ۀدر دو منظوم

تاوان   را نیاز مای   یاک های شخصیت هر تعیین اثرپذیری یا تثثیرناپذیری مخاطب، ویژگی بر افزونداستان  میانهرکدام در 

 کرد.بررسی 

 نامه کوش ۱ـ2ـ2
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 آز ۀدربارنامه  کوشسرایندۀ  گفتار ۱ـ۱ـ2ـ2

آیاد.   که بدون وجود او داستان یا روایت به وجود نمای  استهای داستانی  سراینده یا نویسنده از عنایر ایلی روایت

شاود. گااهی    خالق داستان گاهی در بیرون از عالم داستان وجود دارد که در این یورت داستان از زبان راوی روایت می

 گویاد:  گیرد. لینت ولت در همین زمینه مای  عهده می رنقش راوی را ب ،شود و خود دنیای داستان و روایت وارد میبه نیز 

دهناد.   درحقیقت، بسیارند منتقدانی که در رابطه با خلط راوی خیالی عاالم داساتانی باا نویسانده ملماو  هشادار مای       »

شده است که به کلیت اثر ادبی تعلاق دارد و بار هماین اساا       کند که راوی یورتی خلق ولفگانگ کایزر خاطرنشان می

شده هسات کاه    بلکه نقشی خلق  شده یا ناشنا  نیست ای شناخته گیرد که در هنر روایت، راوی هرگز نویسنده مینتیجه 

 .(15: 1390) «توسط نویسنده گزینش گردیده است

از ورود باه روایات    پایش یکای    تاوان دیاد   نکوهش آز در دو جا می  رد پای سراینده را دربارنامه  کو  ۀدر منظوم

 تیمیدیه، نعات پیاامبر   به بیان در مقدمه ،از ورود به داستان ایلی کو  پیش اوضمن روایت.  ایلی و دیگری در
، )ص(

ایان بیاانگر    کناد   مای این مباحث آز و آزمندی را نکاوهش   ۀو در هم پردازد میثباتی عمر و...  ستایش دانش و خرد، بی

 ازاستهاللی آورده اسات تاا مخاطاب را     را براعتاست و از ابتدا آن  دآگاهی کامل سراینده از جهان گردند  روایت خو

های بشر یعنای آز را باه او بنمایاناد و     گمراهی و تباهیهای  تترین عل و یکی از ایلی کندسیر خط فکری روایت آگاه 

 .(147 :1377الخیر،   ابی  ابن  کننده، به او نشان دهد )ایرانشان تباه تنها راه نجات از این دیوِدر جایگاه خرسندی را 

دیاد   ۀآنکاه تغییاری در زاویا     کند بی مقدمه، سراینده زمانی که داستان ایلی را از زبان دانای کل روایت می بر افزون

قبااد، کاو  را    وقتای ه نکا   وناکناد   های آنان اظهارنظر می شود و دربار  اشخاص، اعمال و انگیزه دهد، وارد روایت می

دهاد کاه    گیارد و هشادار مای    زد فریدون فرستاد، عنان روایت را به دست مای هایش ن شکست داد و او را به همراه گنج

 (.532 :)همان باشدخرسند  دهای خو خردمند باید از سرنوشت کو  پند گیرد و آزمندی را رها کند و به داشته

ای اسات   یراوی اعتمادپاذیر راو »است.  پذیرفتنی، برای مخاطب معتمدسخنان راوی مانند سخنان سراینده دربار  آز 

عنوان یک گزار  معتبر حقیقت  آن )داستان( را از او به  تفسیر دربار ۀرود گزار  داستان و ارائ که از خواننده انتظار می

یکی از د یل باورپذیری سخنان او، مطابقت گفتار با رفتار  اسات    .(Rimmoon-kenan, 2002: 101) «داستانی بپذیرد

 های او از آزمندی در تضاد باشد. که با نکوهش است سخنی بر زبان نرانده ،معنا که سراینده در سراسر داستان ه اینب

بیان استد لی و اثباتی جمالت است. او برای اثباات   ،دربار  آزنامه  کو باورپذیری سخنان سرایند  برای دلیل دیگر 

دارد. او باه   همگان را به تفکر وامای  ،حال و آینده و ی از زمان گذشتهبودن آزمندی با ذکر د یل فایده مدعایش مبنی بر بی

ایم که با دستان خالی به دنیاای دیگار    زراندوزی را دیدهو کند که در گذشته سرنوشت خسروان پرزور  همه یادآوری می

« ی شادن زدن نیسات خاواه   دم  باه یاک  »ای بایش نیسات و    کاه جهاان لیظاه    کناد   گوشازد مای     همچنیناند کرده سفر

هایتان هستید  اختیار اموال و دارایی ای یاحب دهد که شما نیز تا لیظه ( و هشدار می143 :1377الخیر،   ابی  ابن  )ایرانشان

. بمانیاد ای در خاناه   لیظهندارند ، نزدیکانتان نیز تیمل کنید ها را ترک مینآ ۀاینکه هنگام مرگ هم بر افزوناید و  که زنده

دهد که انسان آزمند به هنگام رفتن از این سرای سپنج در جهاان دیگار بارای     به آینده دارد و خبر میسراینده نگاهی نیز 

 .(143 :کند )همان خود  رنج و دردسر فراهم می

 دربارۀ آزنامه  کوشگفتار قهرمانان  2ـ۱ـ2ـ2

دهنده به زندگی اجتمااعی هار روایات هساتند. درواقاع       از عنایر واقعی و عینیت ،های داستان قهرمانان یا شخصیت
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آورناد.   اند و آنان با رفتار و گفتار خود روایت را به وجود مای  ها، پایه و اسا  هر داستان و روایت قهرمانان یا شخصیت

ها ممکن است میان اشخاص داستان ردوبدل شاود یاا در ذهان شخصایت واحادی رخ دهاد        گفتار قهرمانان در روایت

مفااهیم گونااگون    کاردن  قهرمانان برای برجسته ،های حماسی سایر منظومهمانند نامه  کو (. در 607: 1394ادقی، )میری

باا   ،اناد. ونانکاه در ایان منظوماه، قهرماناان در دو بخاش       وگو بهره بارده  دو شیو  گفت گاه از یک شیوه و گاهی از هر

اناد. در بخاش اول منظوماه     معرفی و نکوهش کرده روایت، تفکر ایلی حاکم بردر جایگاه وگوی با یکدیگر آز را  گفت

گاوی باا   و است، قهرمانان در گفت( دندان داستان کو  پیل))پ  از مقدمه( که مدخلی برای ورود به بخش ایلی کتا  

 دیگار و با بیانِ براعت استهاللی  کنند میتفکر ایلی حاکم بر فضای روایت نکوهش در جایگاه یکدیگر آز و آزمندی را 

 شوند. می وارد  فضای ایلی روایت به

ویاژه بارای    باه  ،وگوهاا  وگو نسبت به سایر گفات  وگو در این بخش، پرسش و پاسخ است. این نوع گفت شیو  گفت

هرآنچه را که به مانادگاری آن  »باره گفته است:   این ونانکه بزرگمهر در  جنبۀ تعلیمی و آموزشی بیشتری دارد ،آیندگان

یورت پرسش و پاسخ فراهم آوردم و در این دفتر نوشتم تا برای آینادگان بماناد و رفتاار و کاردار و      دم بهمند بو عقیده

 (.72: 1333)ثروتیان، « بینی ایشان را بیاراید و به سامان رساند جهان

نش اسکندر و پیری دانشمند به ناام مهاا   ، یعنیبین دو شخصیت آزمند و خرسند ،وگوی قهرمانان در این بخش گفت

اسات.   شاده دنیوی و اخروی آزمندان و خرسندان نمایان  وگو سرانجامِ دارد. در این گفت اقامتاست که در کوهی بلند 

دندان در سرزمین خاور، برای کسب اطالع از داستان او نزد مهاانش   کو  پیل ۀونانکه اسکندر پ  از برخورد با مجسم

تعجاب اساکندر را    کناد و هماین    و هیچ خطاری او را تهدیاد نمای    رداقامت داتنهایی در کوهی بلند  رود. مهانش به می

کناد و آزمنادی را علات     پرسد. او خرساندی را رماز آساایش معرفای مای      انگیزد و راز زندگی آسوده را از پیر می برمی

ردناکی بارای  د  فهماند که این یفت در جهان دیگر نیز آیند داند و به او می اسکندر در دنیا می یها ها و گرفتاری سختی

 (.136 :1377الخیر،   ابی  ابن  )ایرانشان داردآزمندان درپی 

وگوهاا در ایان    اناد. گفات   وگوی با یکدیگر آز را معرفی و نکاوهش کارده   در بخش ایلی روایت نیز قهرمانان با گفت

قهرماناان باه   وگوهای پرسش و پاساخی   پرسش و پاسخ یورت گرفته است. گفت پرسش و پاسخ و غیر  بخش به دو شیو

 وگوهاا  . ایان گفات  (29و  22: 1377شده است )دوفوشه کور،   های نمونه شهرت دارد و از سنت اردشیر برگرفته نام جفت

وگوها بین کاماداد و سالکت و دیگاری باین کاماداد و برمایاه، وزیار         . یکی از این گفتشود دیده میدو بار در این بخش 

افتاد که آبتین پ  از آگاهی از فرارسیدن اجل خود در تال  بود کاه تربیات و    وگوها زمانی اتفاق است. این گفت ،سلکت

   اونگهداری فریدون را به شخصی خردمند و روشاندل و مهرباان بساپارد. در هماین زماان از حضاور سالکت آگااه شاد         

 دانساتن میازان  ا بارای  دوستدار ایرانیان و دشمن ضیاکیان بود و در کوه دماوند سکونت داشت. آبتین وزیر خود، کاماداد ر 

یکی با سلکت و دیگری با وزیار  برمایاه. ایان     کرد دانش آنان نزدشان فرستاد. کامداد در آنجا دو آزمون پرسشی برگزار 

حاضر در درون آدمی   کنند گیرد و در آن، هم از دیوان منیرب می بر ای از فضایل و رذایل را در ها مجموعه پرسش و پاسخ

  کنناد    ونانکه آز را یکی از دیوان تبااه است و هم از عطایایی که خداوند برای دفع و مقابله با آنان به آدمی داده رفتهسخن 

 توان غلبه کرد: آن بر آزمندی می باکه  اند آدمی و خرسندی را فضیلتی معرفی کرده

 چـــو خرســـند گشـــتی بـــه داد خـــدای

 

ــی  ــو را ب ــرای  ت ــر دو س ــت ه ــان ه   گم

 



 1397بهار  (37، )پیاپی 1، شمار  دهم سال  ، دور  جدید،ه و وهارمسال پنجا  شناسی اد  فارسی، متن  /   10

 

ــند را  ــه خرس ــت ک ــوش اس ــدگانی خ  زن

 

ــت     ــش اس ــر از آت ــند را دب پ ــه خرس  ن

 (3۳3: ۱311الخیر،   ابی  ابن  )ایرانشان         

هاا   ابتادا پرساش   یعنای اند   شده  جز مطرح  از کل به ها پرسشپرسشگری در این مجموعه سیری منطقی دارد و   شیو 

در ۀ مهام  (. نکتا 394-379 همان:پرسیده شده است ) تر آن از هر جزء، سؤا تی جزئی از  شده و پ   یورت کلی بیان به

میزان اهمیت یاا زشاتی هار فضایلت و یاا رذیلات نمایاان         ،های ویفی است که در آن جزئی طرح پرسش های پرسش

 شده است:  بدترین رذیلت معرفی ،ها آز   ونانکه در این پرسش و پاسخشود می

ــت    ــت  گف ــدام اس ــتنبه ک ــن ده س  از ای

 

 بــا کینــه جفــت  نــه خرســند گفتــا و    

 (3۳3 :)همان                                     

، پرساش و  است وگوی دیگری که در قسمت داستان ایلی دربار  نکوهش آزمندی بین قهرمانان یورت گرفته گفت 

حسرت آبتین است  آبتین پ  از اطاالع   گوو این گفت. علت اند وگو طیهور شاه و آبتین . طرفین این گفتنیستپاسخی 

بسیاری نیز به دست آورد. کو  در این زماان نازد    های یمتو غنکرد کو  در وین به آن کشور حمله  نیافتن از حضور

حفاظ لشاکریان    برایدیگر آبتین  سوی. ازازگشتپ  از آگاهی از هجوم آبتین برای مقابله با او به وین ب و ضیاک بود

کا  برای به ونگ  که ای گفت میونین خوران  و به بسیال نزد طیهور شاه برگشت  اما افسو  کردمیتاطانه عمل  دخو

کرد. در اینجا طیهور ضمن یادآوری سالمتی همگان بر لزوم قدرشناسای ایان    آوردن و نابودی کو  وند ماهی تثمل می

 (.327 :)همان« به گرد فزونی و بیشی مپوی» دارد: می بازخواهی  و او را از فزون کند نعمت خداوندی تثکید می

 فرامرزنامه 2ـ2ـ2

 دربارۀ آز فرامرزنامه ۀگفتار سرایند ۱ـ2ـ2ـ2

در جهان ایلیِ روایت دربار  آز سخنی نگفته است  اما در خارج از فضای روایات در دو جاا در آغااز     فرامرزنامهسرایند  

نالاد   از فقر خود مای  ،دهد میارائه طبقه اجتماعی خویش و...  و سن و زندگیها ضمن گزار  کوتاهی که دربار  میل  داستان

 (.63-62 :که از مال خویش بهره برند )همان کند کند و به آنها توییه می و از آز و آزمندی معایران خود شکوه می

عصاران آزمناد     هام تنها بر مخاطبان خاود  یعنای    این نکوهش آز و انتقاد سراینده از معایران آزمند ، شاید نه

رساد باعاث تنازل مقاام شااعر در       آن به نظر مای  بر افزونگذارد و  ، بر سایر خوانندگان نیز تثثیری نمیاست اثری نداشته

های درونای   و باورناپذیری سخنان او، تناقض یعتمادا بیاین نگاه منفی به سراینده و  سببشود.  دیدگاه مخاطبان نیز می

آزمنادی ثروتمنادان را    سو یک رساند. ونانکه او از ی باورها و گفتارهای او را به اثبات میهای اوست که دوگانگ گزار 

کناد   ا  را آشکار می نالد و راز درونی خویش مبنی بر آرزوی ثروتمندی می ددیگر از فقر خوسوی کند و از نکوهش می

 ناوار قناعت را برگزیده است: که به گوید ونین می( و 102 :)همان

ــرگس  ــو ن ــیکن تهــی    چ ــام ل ــه ج  هم

 

ــی     ــتی ره ــو ه  ــن چ ــ ین ک ــت گ  قناع

 (۱33 :)همان                                     

 آز ۀدربار فرامرزنامهگفتار قهرمانان  2ـ2ـ2ـ2 

وگاو باین    اناد. ایان گفات    آز را نکوهش کارده  ،پرسش و پاسخ  وگو با یکدیگر به شیو در گفت فرامرزنامهقهرمانان 

کاه   بیناد  سال و خداپرست را می سوی کید هندی، برهمنی کهن برهمن و فرامرز اتفاق افتاده است. فرامرز هنگام رفتن به

دهد. آنگااه فرامارز از    کردن دین و نام یزدان را میآشکارپیروزی و   . برهمن به فرامرز وعدداردهو  و فرهنگ و رأی 



 11/    های پ  از شاهنامه  شناسی آز در حماسه مفهوم

 

بخشی، تثثیرگذاری پند  حالوت بر افزونها  پرسد. این تمثیل آدمی و جهان می دربار تمثیلی  یهای پرسشه من مجموعبره

د  زیرا تمثیل یک رویۀ آشکار دارد و یک یا وند رویۀ پنهاان کاه خوانناده باا     کن  و اندرزهای اخالقی آن را دووندان می

ونانکه قهرماناان بارای درک     (76: 1333)میریادقی،  یابد را درمینهان های پ رویه یا رویه ،تثمل و دقت در رویۀ آشکار

بار   شتنناپذیری و مکاری آن را به تصویر کشیده و آدمیان را از گ عینی مفهوم انتزاعی آز با تمثیل پلنگی خطرناک، سیری

 اند: داشتهبازرد آن گِ
ــواهی دراز   ــود را نخـ ــم خـ ــم و رنـ  غـ

 

 مدــــرد ای جــــوان گــــرد انــــدوه آز 

 (۱۴۱ :۱3۳2، فرامرزنامه)                       

هاا   پرساش  پایاۀ اماا بر   دارد در ورطاۀ آز بار حاذر مای     یفرامرز را از گرفتار ،وگو برهمن است در این گفت گفتنی 

 اند. کدام نمایند  یفت آز و خرسندی معرفی نشده هیچ

 فرامرزنامهو نامه  کوشهای آزمند در  شخصیت 3ـ2

ترین عنایر برای تیلیل مضامین مختلف در هار روایات اسات. شخصایت در      ها از مهم شخصیتبررسی و شناخت 

برخاورد   نتیجۀاست که  هایی ویژگیمجموعه  ،مخصوص شخص است و در معنی عام وخویِ لغت به معنی ذات و خلق

سروشامۀ  (. 301: 1390های مختلاف اجتمااعی اسات )داد،     های اکتسابی او در زمینه غرایز و امیال نهفتۀ انسان با دانش

هاای روانای و خلقای اسات کاه       هاا و خصالت   های بیرونی و ویژگای  ها، یعنی میرک ها انگیزه اعمال و کنش شخصیت

 (.36: 1333دهد )میریادقی،  سوی آن عمل سوق می اشخاص را به

ر بیاانِ  با  افازون ها باا باه نماایش گذاشاتن رفتاار و کانش آزمنداناه،         شخصیت فرامرزنامهو نامه  کو در دو منظومۀ 

آزمنادی خاود    سارانجامِ  و اناد  کردهرا نیز برای خوانندگان آشکار  دهای گرایش به انجام این رذیلت، آزمندی خو انگیزه

و نمایش سرانجام آنها در  ها های آزمند، انگیزه است  البته نمایش و معرفی شخصیت شدهخوبی نمایان  ها نیز به شخصیت

 .باشدوابسته  ویژهها بر موضوعی  ها به تمرکز روایت یکی از د یل این نایکسانیوه بسا   نیستیکسان  ،دو منظومه

 نامه کوشهای آزمند در  تیشخص ۱ـ3ـ2

های این منظوماه نیاز باا رفتاار      شخصیت ویره است.یکی از مضامین اساسی است که بر کل داستان نامه  کو آز در 

در روایات   پایاان هاا از ابتادا تاا     اند  ونانکه بعضی از این شخصایت  آن را به نمایش گذاشته ،در همه جای روایت دخو

شده و به تکمیلِ مضمون  های فرعی ظاهر شخصیتدر جایگاه شخصیت ایلی و بعضی نیز در بخشی از روایت  جایگاه

ها برای آزمندی، ناخرسندی بوده است که هرکدام باا اهاداب متفااوتی در     شخصیت ۀانگیز  ایلی هماند.  هکردآز کمک 

 اند. شده آن گرفتار

نتاایج   ،هاا  درک یاییح شخصایت   بر افزوناند که خواننده  ای تصویر شده گونه های آزمند به در این منظومه شخصیت

 ،اناد از: اساکندر، سالم    . این آزمندان عباارت کند مشاهده می تصویری بر پرد  نمایش مانندآزمندی را در سرنوشت آنان 

 کو . ،تور، ضیاک، کاوو 

 اسکندر ۱ـ۱ـ3ـ2

درواقع داستان اساکندر   .حضور داردنامه  کو است که در بخشی از نامه  کو های فرعی  اسکندر یکی از شخصیت

ناامجویی و    خواهانی است که انگیاز  از فزون کوتاه،ای برای بیان داستان ایلی کو  است. اسکندر در این روایت  حلقه

است. البتاه در ایان قسامت جاز      دوار شدهرنج و سختی فراوانی به و به همین سبب کرده پرست  او را گیتی ،جویی کام

( و یک بیت 179، 1377)ایرانشان ابن ابی الخیر، « گشت خواست یکی گرد گیتی همی»جهانگردی اسکندر که  بیان قصدِ
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 نشده است. بیانهای اسکندر  ها و داستان د، سخنی دیگر از جنگدر تصرب هن

 کاووس 2ـ۱ـ3ـ2

شناسد. ایان   مرزی نمی ،است. او آزمندی است که برای قدرت و ثروتنامه  کو های فرعی در  کاوو  از شخصیت

کاه کاو  باه     طاوری  است  باه  کردهبین او را بسته و خود و لشکریانش را گرفتار  ناپذیر کاوو  وشم واقع خوی سیری

هایی از زمارد ناا  و    نیز با دیدن سنگ او(. 659: فریبد تا به مازندران حمله کند )همان گنج و گاه او را می یبهانۀ افزون

را از سراسار کشاور    دشود و برای به دسات آوردن ایان گانج و تخات، لشاکریان خاو       آن سرزمین فریفته می لعل پاکِ

بناد شااه مازنادران اسات      کاوو  و لشکریانش در یخواهی گرفتار این فزون ۀتازد. نتیج ران میخواند و به مازند فرامی

 (.661 :)همان

 سلم و تور 3ـ۱ـ3ـ2

آیند که باه   میشمار   هستند. این دو از آزمندان قدرت به نامه کو های فرعی در  سلم و تور دو تن دیگر از شخصیت

پدر  به قلمروکشند،  اینکه برادرشان، ایرج را می بر افزونو  شوند متید میشان یعنی کو ،  آزمندی با دشمن ایلی سبب

خاواهی   بار سار آزمنادی و فازون    را جانِ خود کنند. سرانجام نیز  تازند و قسمتی از آن را از دست پدر خارج می نیز می

جهاان را باه ساه بخاش      . او(149-143: 1370متفاوت است )متینی،  شاهنامهفریدون با  روایت در این منظومه .بازند می

 ،آن با کاو   از  کشند  پ  با همدستی یکدیگر ایرج را می و پندارند کند. سلم و تور تقسیم پدر را ناعاد نه می تقسیم می

منووهر، نبیر  فریادون،   سرانجامتازند.  شوند و بر پدر خویش می داستان می که تا آن زمان با یکدیگر در پیکار بودند، هم

 کُشد. خواهی و گناهکاری آنان را می این فزون به مجازات

 ضحاک ۴ـ۱ـ3ـ2

در این منظومه حاکمی است که دساتور ناابودی خانادان جمشاید را      اواست. نامه  کو ضیاک از آزمندان دیگر در 

در ایان  حضاور ونادانی    و جز اینها آنهاست ۀکه کو  ازجمل کند میو منشور فرمانروایی شاهان وین را یادر  هدد می

، بیمااری خروناگ  باه  ایان آزمنادی    سبباست. او به  بسیارخواری  شده، گوشت  آزمندی او بیان دربار ندارد. آنچه اثر 

اهاریمن  ناماه   کاو    روید. آنگاه پزشکی هندی که به تعبیر سارایند  بر کتفش می ،مار، و دو زائده شود دوار می ،سرطان

گنااه و   خواهی نیز کشتن مردمان بای  . این فزوندهندبه آنان  رامغز سر دو مرد داند که هر روز  آن میاست، راه درمان را 

 (.303-302 :1377الخیر،  ابی ابن )ایرانشان شود میآرامش در آن سرزمین را سبب  نابودیدرنتیجه 

 کوش ۵ـ۱ـ3ـ2

شاهوت و ثاروت اسات.     و طلبی در سه عریاۀ قادرت   است. او نماد فزوننامه  کو کو  آزمندترین شخصیت در 

های باه   کننده نیکیهمۀ  برابرای دریغ نورزید و در  طلبی برای رسیدن به تخت شاهی از هیچ بدی قدرت ۀدر عری کو 

آبتاین ایان    .و در کوهی رهاا گردیاد   از او متنفر شدپدر  ،وهر  نازیبا سببخود، ناسپاسی را پیش گرفت. در کودکی به 

پادر باا   شاد    مانناد  فرزند  به او مهر ورزید و پروراند. در نوجوانی پهلوانی بای  کودک رهاشده را برگرفت و همچون

تارین دشامن    به سرسخت بخش داستان این سوی خود کشاند. او که فریفته و آزمند جاه بود، از شاهی او را به وعد  تاجِ

خاواهی و   دار کشاید. فازون   فرزناد آبتاین را کاه بارایش ووناان بارادری باود، بار         ،گام نخستینل شد و در تبدیآبتین 

خود را خدای مردم خواند ه همین سبب یافت و ب رساند که برای خود همتا و همالی نمی ییجاه طلبی، کو  را ب قدرت

 (.503 :)همان کردو همگان را به پرستش و ستایش خود مجبور 
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وجاود   کرد  ونانکه با بود که هیچ مال و ثروتی وشم دنیادوست او را پر نمی ای اندازهثروت به  ۀآزمندی او در عری

، اموال و دارایی ماردم سارزمینش را نیاز باا زور و قادرت      بسیارشدن باژ و ساو  روانهای گسترده و  بر سرزمین ویرگی

 :کرد صاحب میت

 ب ــــی ب ــــتد از مردمــــان خواســــته

 

ــته     ز  ــارش آراس ــد ک ــه ب ــس ک ــر ک  ه

 

 
ــا  ــور کجـ ــه کشـ ــه بـ ــنود مایـ  داری شـ

 

ــود      ــه س ــا وی ن ــرد ب ــا ک ــه ره ــه مای  ن

 (۵31 :)همان                                     

آزمندی دیگر، آزمندی جنسی و شهوانی کو  است  ونانکه بر زنان و کودکاان و غالماان ماردم سارزمینش وناگ       

کارد. او هار شابی را باا      دختری طلب میکدام نگاشت و از هر نامه می د( و بارها به مرزبانان خو402 :انداخت )همان می

را باه   بقیاه آورد و  بند مای به آمد در مشکویش  برد و هریک را که پسند  می شده به سرمی فرستاده یکی از دختران تیفه

ی او را بر آن داشت تاا  خواه (. این فزون501: )همان ندشد درنگ کشته می بی نیزباردار از او  انبخشید. دختر دیگران می

سار بااز   وون دختران از این عمال   .بستری با خویش فراخواند نیز به وشم طمع بنگرد و آنان را به هم دبه دو دختر خو

 (.655: )همان شد، در ونگال خشم او گرفتار آمدند و سر از تنشان جدا زدند

 فرامرزنامهکنش ضدقهرمانان در  2ـ3ـ2

یاورت   شخصیت ایلی روایت و آزمندترین شخصیت آن است. البته در ایان منظوماه باه    ،کید هندی فرامرزنامهدر 

 غیرمستقیم یعنای فقاط در   طور   اما آنچه بهاست ها از آزمندی اشخاص سخنی به میان نیامده مستقیم حتی در پایان کنش

هرسااله از نوشااد    ،رتمنادی توانمندی و قد سببخواهی است که به  شده، آن است که کید هندی افزون  کنش نشان داده

پیمانان ایران باود و بارای    نوشاد که از هم زیرا  اوستذلت و خواری نیز خواهی  ستاند. سرانجام این زیاده هندی باج می

فرامرز را باا   ،فرستاد به کاوو  نامه نگاشت و برای دفع کید هندی از او کمک خواست. کاوو  ایران نیز باج سا نه می

و  کرداو را مطیع و منقاد خویش  الب شد های متعدد بر کید هندی غ او پ  از جنگ  هندوستان فرستاد  منشور شاهی به

 خواهی بر حذر داشت. را از زیاده سرانجام او

 

 گیری نتیجه ـ3

ۀ ها و درواقع اساا  هما   ورزی ها و عنصر ایلی کینه مایه ترین درون یکی از مهم فرامرزنامهو نامه  کو  ۀآز در دو منظوم

باه   نسبت ،فرامرزنامهروایت است  اما در جهان روایت  همۀبر ویره مضمونی  نامه کو هاست. با این تفاوت که در  بدی

 تری دارد. رنگ حضور کم ،نامه کو 

از تعالیم دین اسالم و حکمت خسروانی بهره برده شده است. باا  در هر دو منظومه برای تبیین و معرفی مضمون آز، 

البتاه   .سازی، به ادبیات پیش از اساالم باوده اسات    واژگان و مفهوم ۀتوجه سراینده در عرینامه  کو این تفاوت که در 

خواهی، توجه و نگر  شاعر به آیات  رفت آدمیان از فزون برون  د یل نکوهش آزمندی و علت آزمندشدن و شیو نظراز

 بر آن سبک زندگی پیامبر افزونو روایات اسالمی است و 
شاده    الگویی بارای پرهیاز از آزمنادی مطارح    در جایگاه )ص( 

 تعریف به حکمت ایران باستان بوده است. ۀویژه در عری بیشترین توجه سراینده به فرامرزنامهاست  اما در 

ناماه   کاو   ۀشوند. در منظوما  آز و آزمندی در هر دو منظومه به راویان و قهرمانان تقسیم می دربار گویندگان سخن 
 کااربرد روایات باا    هنگاام از شاروع روایات و در    پیش  در مقدمه یعنی استراوی بر جهان گردان روایت کامالً مسلط 
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 ،فرامرزنامه  اما در دارد میو از عواقب خطرناک آن بر حذر  کند یمآدمی را از ماهیت آز آگاه  ،جمالت استد لی و اثباتی

ضامن   ،از شروع روایات ایالی   پیشحال در وند جا   این راوی در جهان ایلی روایت دربار  آز سخنی نگفته است  با

 .کند نقد میرا  دحال و نالیدن از فقر خویش، آزمندان معایر خو  بیان شرح

وگوهاا در   بهترین نمونۀ گفات  .اند آز و آزمندی را نکوهش کرده دوگوهای خو منظومه با گفتقهرمانان نیز در هر دو 

وگوها جنبۀ آموزشی و تعلیمی  شده است. البته این گفت  یورت پرسش و پاسخ مطرح است که به آنهاییهر دو منظومه 

 ای است. هیورت مجموع به نامه کو شده در  وگوهای مطرح نیز دارد. با این تفاوت که گفت

طاور غیرمساتقیم و از طریاق کانش      بار بیاان مساتقیم، باه     افازون فرامرزناماه  و ناماه   کو دیگر آن است که در  ۀنکت

ها، نتایج آزمنادی   بر درک یییح شخصیت افزونکه خواننده  شده استای تصویر  گونه های روایت، آزمندی به شخصیت

. اساکندر، سالم، تاور، ضایاک، کااوو  و کاو  آزمنادان        بیند مینمایش   تصویری بر پرد مانندرا در سرنوشت آنان 

خواهان ثروت است. سارانجامِ   کید هندی یکی از فزون فرامرزنامه. در اند قدرت، ثروت و شهوت ۀدر سه عری نامه کو 

 شده است.  خواهیِ همۀ آزمندان، خواری و رنج و گرفتاری نشان داده فزون
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