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  به نام خداوند جان و خرد

  سرسخن قطب علمی

خداوندان کتب از دهقانان و فرزانگان و «که اهنامه ابومنصوري ش در کتاب  

آن را در ماه محرم سال سیصد و چهل و شش به فرمان امیر » جهاندیدگان شهرها

دل وي ابومنصور معمري فراهم آوردند، آمده ابومنصورعبدالرزاق و پایمردي دستور دانا

ش اندرین نگاه کنند و فرهنگ نهادند تا خداوندان دان شاهنامهو این را نام «است: 

هاي نیکو شاهان  و مهتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی و نهاد ورفتار ایشان وآیین

و داد و داوري و راي و راندن کار و سپاه آراستن و رزم کردن و شهرگشادن وکین 

در خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشتن و خواستاري کردن؛ این همه را بدین نامه ان

  ». بیابند

این همان کتابی است که فردوسی آن را به نظم در آورد و با درایت و هوشمندي   

هاي دیگري از سرگذشت شاهان و پهلوان و کار و کردار مردمان آریایی نژاد را بخش

آورد، که از گوشه و کنار و از نزد این وآن پیر و مهتر و دهقان و موبد و فرزانه گرد می

تاریخ و سرگذشت قوم ایرانی یعنی کتاب شاهنامه را پدید آورد و شماست برآن افزود و

آید، آنقدر متنوع و در فراهم. موضوعات این کتاب، چنانکه از همین چند سطر برمی

هاي گوناگون است که اگر هرسال به قلمرو خاصی از آن بپردازیم، به این زودي زمینه

گیریم دامنه و زمینۀ کافی براي بحث و یشپذیرد و براي هر مبحثی که در پپایان نمی

  بررسی وجود دارد. 

را عموماً تاریخ و سرگذشت و در نهایت پهلوانی و جنگ و کشمکش  شاهنامهکتاب   

هاي نیکو و گویند که چنین نیست. آیینپنداریم، اما پدیدآورندگان اصلی کتاب میمی

سأله و دستاورد اندیشه و فرهنگ ها موضوع و مداد و داوري و راي و آزرم داشتن و ده

تواند دیگر هم هست. سخن از این دستاوردها، که با تبیین و تفسیرهاي امروزین می

هاي دیگري هم پیدا کند و بر دامنۀ آن بیفزاید، زمینه را براي کار ها و جنبهجلوه

کند. یهاي گوناگون این کتاب فراهم و ما را از افتادن به گردونۀ تکرار دور مدرعرصه



با این دامنه و گستره از زمرة  شاهنامهها گذشته سخن گفتن از فردوسی و از همۀ این

  ». شنوي نامکرر استاز هرزبان که می«هایی است که آن دلبستگی

 شاهنامهبرگزیدیم تا نشان دهیم، که » ها و آیین شاهنامه«موضوع همایش امسال را   

ن و کار و ساز پادشاهی ونهاد ورفتار ایشان تنها فرهنگ شاهان ومهتران و فرزانگا

هاي نیکو و داد و داوري و راي و راندن کار براي همین امروزو اگر نیک نیست، آیین

یا هر کتاب دیگري به درد امروز ما  شاهنامهبنگریم براي فرداها نیزهست؛ که اگر 

که در درازاي چناننخورد و بر اي فرداهامان راهگشا نباشد، باید با آن خداحافظی کرد؛ 

تاریخ هزار وچند صدسالۀ زبان فارسی همین کار شده و بسیار آثاري که از این جهت 

و حافظ و مثنوي و گلستان و خمسه  شاهنامهکارآیی نداشته از یادها رفته است. اگر 

ها آویزة هوش و گوش هنوز در دست پیر و جوان ما هست و ابیات و آموزه هاي آن

روست که این آثار در دامنۀ زندگی امروز و هر روز نی است، هم از آنفرّ وفرهنگ ایرا

  ما قابل تفسیراست. 

پژوهی خود شاهنامهاز همۀ استادان و پژوهشگران ارجمندي که حاصل جستجوهاي   

را براي چاپ در این مجموعه و یا ارائه در جلسات سخنرانی در اختیار ما گذاشتند، 

ز همکار ارجمند قطب علمی، جناب آقاي دکتر فرزاد شود. تشکر اگزاري میسپاس

قائمی را که باشیدایی و باور خاصی کار تدوین وانتشار این مجموعه را دنبال کردند و 

سنج مجموعه، سرکار خانم سیما ارمی اول و کارشناس همچنین از ویراستار نکته

- همکاري داشته فر که در همۀ مراحل همراهی وپرتالش قطب،سرکار خانم اعظم جنتی

  دانم.  اند، بر خود فرض می

  دکتر محمد جعفر یاحقی

       شناسیمدیر قطب علمی فردوسی



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

 الگوي قهرمانبراساس کهن نامهبانوگشسب بررسی شخصیت بانوگشسب در

    

  فهیمه آتیترك      

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

 ـ که موضوع آن زندگی بانوگشسب ،اي حماسی استظومهمن نامهبانوگشسب  

-شناسان، شخصیتاسطورهنبردهاي پهلوانانه اوست. ازدواج و ازکودکی تا -دختررستم

هاي مادرگرایانۀ باستان و پهلوان را در راستاي جستجوي ارتباط او با فرهنگ -هاي زن

ند. در این جستار، عالوه بر اپهلوانان تفسیر کرده -تکرار رفتارهاي خدابانوان توسط زن

هاي حماسی با شخصیت زن قهرمانان دیگر منظومهمقایسۀ شخصیت بانوگشسب 

ها و رفتارهاي ، کوشیده خواهد شد، تکرار الگویی ویژگیشاهنامهویژه فارسی، به

ایزدبانوانی چون آناهیتا و اسپندارمذ در شخصیت بانوگشسب بررسی شود تا نهایتاً، بر 

شناسی تحلیلی یونگ، تفسیر متفاوتی الگوي قهرمان در روانهاي زنانۀ کهنمبناي جلوه

سعی برآن است تا با  این جستار در پهلوان ایرانی ارایه شود. -از شخصیت این زن

منظومه  در،الگوي قهرمانگونه کهن ،شناسی تحلیلی یونگروان بررسی عناصر

الگوي به بارزترین کهن نوانبه ع ،الگوي قهرمانتحلیل شود.کهن نامهبانوگشسب

 هاي تکرارشونده مرتبط بامایهبن همراه با رفتارهاي اساطیري و ،کاررفته دراین داستان

پهلوان را در  -هاي زنشخصیت فرد داده است.به وي شخصیتی منحصربه، بانوگشسب

وان هاي ایزدبانهاي مادرگرایانۀ باستان و تکرار الگوهاي خویشکاريارتباط با فرهنگ

حاصل بحث  توان تفسیر کرد. در مورد بانوگشسب،پهلوانان می -باروري توسط زن

هاي بزمی و رزمی و رفتارها و شخصیت، کیفیت برخورد با موقعیت چنین است که

  هاي کهن قابل تفسیر است.چگونگی همسرگزینی و ازدواج با این فرهنگ

  شعرحماسی.، شناختینقد روان، ونگی، نامهبانوگشسب، قهرمان، الگوکهنها: کلید واژه
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هاي فردوسیستایش  

    

  فرامرز آدینه کالت    

  نوراستادیار دانشگاه پیام

  

 شاهنامهرا در آن پرداخت، روزبازار ستایش بود. در  شاهنامه روزگاري که فردوسی    

 شود کهجدا از شاهان و پهلوانان باستانی، ستایش برخی از بزرگان روزگار نیز دیده می

هاي تاریک بخش گوشههاي سیاسی و دینی او و روشنیتواند نمودار گرایشمی

اش باشد. اینکه حیی (حسین) قتیبه و ابودلف و خواجه حسن میمندي او را زندگی

اند، نشانی است از گرایشی فراگیر هاي فردوسی جاودان شدهیاري کرده و در ستایش

شت یادگارهاي شکوهمند تمدن ایرانی. آیا هاي میانی قدرت براي نگاهدادر میان الیه

اند: هر از گاهی بخشی روي از وي برخی دیگر گفتهفردوسی چنانکه دولتشاه و به دنباله

چنانکه فرستاد؛ یا آنسرود و به پیوست ستایشی از محمود به غزنه میرا می شاهنامهاز 

شاعر پس از پایان کار  پندارند:دوستداران پیراستگی فردوسی از ننگ ستایش محمود می

هایی در ستایش محمود سروده و به چند جاي کتاب سرایش، از سر ناچاري پاره

درافزوده است؟ اگر چنین بوده چرا شاعر پس از ناامیدي از محمود و آوارگی از بیم او، 

ها را نزدوده است و اگر چنان باشد که پس از سرودن هر بخشی ستایشی بدان آن بیت

اي درازدامن از اشد، چرا از هنجار روزگار پیروي نکرده و به افزودن دیباچهدرپیوسته ب

جاي کتاب نشانیده ستایش به آغاز کتاب بسنده نکرده و مهر مهر محمود را بر جاي

داشت نژاد غزنه در بزرگاست؟ آیا فردوسی را به همراهی و پایمردي پادشاه بیگانه

هاي ؟ تالش این مقاله براي پاسخ به این پرسشاش امیدي بوده استیادگارهاي نژادي

شناسی هاي نوین، از طریق بررسی سبکها و رهیافتدیرین از راه کاربست انگاره

  پذیرد.صورت می شاهنامهها و چگونگی پیوند آن با بدنۀ ستایش

  ، ستایش، محمود غزنوي.شاهنامهفردوسی، ها: کلید واژه
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شاهنامهژه در پیشنهادي براي تصحیح ضبط دو وا  

  (آوردگاه نر آهو، تُخششِ کارزار)

  سجاد آیدنلو

  دانشیار دانشگاه پیام نور اورمیه

  

پس از انتشار متن علمی ـ انتقاديِ دکتر خالقی مطلق و همکارانشان نباید دیگر به کار   

- پرداخت و به دالیلی، روش درست علمی این است که ضبط شاهنامهتصحیح کامل 

، شاهنامههاي نویسهاي آن، چاپ عکسیِ دستبا توجه به نسخه بدل هاي این چاپ

بینانه بررسی شناسان دیگر و نیز مآخذ جنبی مربوط باریکشاهنامههاي نقدها و نویافته

ها منتشر شود تا پس از اعمال موارد پذیرفته بر این چاپ، تصحیح و نتیجۀ این ارزیابی

اهم آید. بنابر همین شیوه در مقالۀ حاضر دو ضبط در تقریباً نهایی حماسۀ ملّی ایران فر

به » بخششِ کارزار«و » آوردگاهی پی آهو«هاي ابیات این متن بررسی و به جاي صورت

» تُخششِ کارزار: سخت کوشی در نبرد«و » آوردگاه نرآهو: محلّ ستیزِ آهوان نر«ترتیب 

  پیشنهاد شده است.

  گاه نرآهو، تُخشش.، تصحیح، آوردشاهنامه ها:کلید واژه
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  فردوسی مۀشاهناهاي واژگانی در آییشناختی باهمبررسی زبان

    

  شیما ابراهیمی

  شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد زبان

  سیده مریم فضائلی  

  شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري زبان

  

دارد؛ واژگانی که این روابط را دارند به  میان واژگان زبان روابط مفهومی وجود     

شوند. یکی از این روابط، هاي زبانی ظاهر مینشینی یا جانشینی در ساختصورت هم

اي که احتمال نشینی دو یا چند واژه است؛ به گونهاست که بیانگر هم 1آییرابطۀ باهم

از ارکان مهم  زبان و  آیی واژگانی هر زبان،بینی باشد. باهمها قابل پیشباهم آمدن آن

ادب و نموداري از افکار و عادات یک قوم است. خالقیت شاعر در انتخاب و ترکیب و 

  ، تناسب معنایی و لفظی دلپذیري را ایجاد 2نشینی زبانتلفیق واژگان در محور هم

هاي واژگانی آییهاي اشعار فردوسی نیز استفاده از باهمترین ویژگیکند. یکی از مهممی

-و دسته شاهنامههاي موجود در آییست. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع باهما

ها آییدهد که انواع باهمهاي حاصل از انجام پژوهش نشان میها است. یافتهبندي آن

اي، تداعی معنایی، تلمیحی، حجمی، علّی، هاي حوزهآییاند از: باهمعبارت شاهنامهدر 

را  شاهنامهها در آییاند که انواع باهمها نشانگر اینداده عالوه،اصطالحی و صفتی. به

آیی مترادف، متضاد، شمول معنایی، توان از منظر روابط مفهومی مانند باهممی

 اثر این هايآییباهم بررسی در که معیارهایی به جزءواژگی و غیره بررسی کرد. با توجه

 دریافت شاعران آثار در را اژگانو نشینی اغلبهم علل توانمی است، شده استفاده

  ، فردوسی.شاهنامهآیی، نشینی، روابط مفهومی، باهمروابط همها: کلید واژه

                                                
1 Collocation 
2 Syntagmatic axis
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  شناسیفردوسی از منظر روایت شاهنامهبررسی داستان فریدون در 

    

  کوثر احسن مقدم

  ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیدانشجوي کارشناسی

  

  از نظریه فرکالف به توصیف، تبین و تحلیل داستان فریدون  این مقاله با الهام  

  

بندي داستان به سه پاره مضمونی جداگانه و در نظر گرفتن بند، به پردازد. با تقسیممی

شود. این هاي موجود در هر بند بررسی میترین واحد روایت، رمزگانعنوان کوچک

نما، روایی و یی، اطالعاتی، حقیقت اند از: رمزگان کنشی، کنش گفتگوها عبارترمزگان

هاي روایی داستان نزدیک شده و ها به ویژگیارجاعی. این مقاله با مطالعۀ رمزگان

  کند.چارچوب ساختار روایی داستان را مشخص می

  

  شناسی، رمزگان.فریدون، روایتها: کلید واژه
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  آباد)هاي کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالحتغییر نام

  دکتر زهرا اختیاري      

  دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسیدانشیار 

  

آید و گاه به با نگاهی به اطلس جغرافیایی ایران گاه حسرت و افسوس پیش می   

ها، شهرها و ها به نام سرزمینبالیم. در این نقشهگذشتۀ شکوهمند کشور خویش می

هایی با شکوه و عظمت دارد و گاه هم به ناماي توأم خوریم که پیشینهروستاهایی برمی

رسیم که گرچه برخی زیبا هستند، اما اصیل و همراه با پشوانۀ فرهنگی و تاریخی می

آباد فعلی اشاره ] یا صالحzoaw[ زوتوان به نام روستاي تاریخی نیستند. از جمله می

لعه) و در در جنوب شرقی روستاي کالت، در غربِ قلعۀ فرود (ورودي ق زوکرد. 

هاي اخیر به سبب حدود دو تا سه کیلومتري جادة گناباد به فردوس قرار دارد. در سال

گرچه هنوز هم مردم آن را -آباد تغییر نام داده استآگاهی نداشتن از معناي آن به صالح

که زو نام یکی از پادشاهان غافل از این -خوانند] میzoaw[ زوبه همان نام کهن، 

و در فارسی به » اوزو«به صورت  اوستافردوسی است. نام او در  شاهنامۀ عاقل و عادل

در متون » زو«کوتاه شده است. با بررسی ریشه و معناي واژة » زاب«یا »  زو«صورت 

نموده شده است.  زواهمیت و اصالت نام روستاي  شاهنامهفارسی باستان و میانه و 

یج بوده است؛ مثل تبدیل رزان و تون و ترشیز به گونه از گذشته راهایی از اینتغییر نام

هاي جغرافیاي ها در کتاباي که این مکانهاي جدید که اگر چه پشتوانۀ تاریخینام

هاي تاریخی از هاي چهارم و پنجم دارند، از دست رفته است، به هر حال تغییر نامقرن

 تأمل یا ناآگاهی بوده است.سر بی

  هاي کهن، فارسی امروز.، روستاي صالح آباد، زبانروستاي زوها: کلید واژه
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  »نبرد سیاوش و افراسیاب«بررسی ساختارهاي گفتمان مدار در

  »هاج وکرس و فاولر«بر اساس نظریه     

  سیما ارمی اول  

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

ب و اعمال آن در کشف و تبیین تحلیل گفتمان عبارت است از تعبیه ساز و کار مناس   

 گیرد.هاي کلی ما سرچشمه میه از دیدگاهاجتماعی ک -ارتباط متن با کارکردهاي فکري

 هاي خاصی دراجتماعی ازطریق مؤلفه -ها به صورت کارکرد فکريتبلور این دیدگاه

شود. درعمل، تحلیل گفتمان در صدد انجام می 1مدارمتن به نام ساختارهاي گفتمان

-اجتماعی و ساختارهاي گفتمان -هاي فکريشف و تبیین ارتباط بین ساختار دیدگاهک

صدد هستیم تا نبرد سیاوش و افراسیاب از بر این اساس در این مقاله در مدار است.

شدن سیاوش به دست گرفتار شدن سیاوش به دست افراسیاب تا پایان کشته «ابتداي 

هاج وکرس و «شناختی برجسته  زیر از زبان دارمرا بر پایۀ چهار ساختار گفتمان»گروي

  تحلیل و واکاوي نماییم:» فاولر

  گزینش لغات و تعبیرات خاص؛ -1

  فرایند اسم سازي؛ -2

  به کارگیري مجهول دربرابر معلوم یا برعکس؛ -3

  بهره گیري ازالگوهاي متفاوت جمله. -4

به شیوه  اجتماعی با متن -هدف از این نوشتار واکاوي ارتباط بین ساختارهاي فکري

 رویکرد ساختاري گفتمان مدار است.

  تحلیل گفتمان، سیاوش، افراسیاب، گرسیوز.ها: کلید واژه

                                                
1 discursive structures
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  آناهیتا -میترا -گیري تثلیث ایزدي هرمزدنقش خدایان ایالمی در شکل

   
 پورابوالقاسم اسماعیل

 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

  گلشن اسماعیل پور

  انهاي باستانی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوي دکتراي فرهنگ و زب

  

بررسی و تحلیل دین باستانی ایران مستلزم آشنایی دقیق با دین و خدایان ایالمی    

-ها نقش مهمی در شکلاست که از هزارة چهارم پیش از میالد تا آغاز ورود آریایی

ایالمی و ایزدان و اند. در این جستار، پیشینۀ دین گیري برخی ایزدان دین ایرانی داشته

مایۀ مهم آیین ایزدبانوان مهم مورد پرستش ایالمیان تحلیل گردید. مار به عنوان نقش

نیکر، ایزدبانوي آسمان برابر ایشتر بابلی بود. بعدها ایالمی مورد توجه قرار گرفت. پی

ده کریریشا ایزدبانو مادر جاي او را گرفت. هومبان و هوتران در هزارة دوم پ.م. پرستی

شدند و اینشوشینک، خداي برتر شهر شوش، با این دو یک تثلیث ایزدي تشکیل داد می

که بسیار همانند تثلیث ایزدي ایرانیان مندرج در اوستاي جدید بود، یعنی هرمزد ـ میترا 

گیري میتراي ایرانی موثر بود. از شک در شکلـ آناهیتا. شخصیت اینشوشینک بی

گیري خورنه یا فره ایرانی تأثیر نیروي کیدن بود که در شکل تأثیرات دیگر دین ایالمی،

  گذارده است.

  دین ایالمی، اینشوشینک، هرمزد، میترا، کیدن، خورنه یا فره. ها:کلید واژه
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  بررسی تطبیقی اسطورة خداي شهید شونده در اساطیر ایرانی و سامی

  

  فاطمه اکبري

  دانشگاه فردوسی مشهد و عرب فارسیتطبیقی دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات 

  

شناسی تطبیقی با خدایان سال است و از دیدگاه اسطورهاسطورة سیاوش بسیار کهن   

شونده(همچون تموز یا دوموزي خداي بابلی و اوزیریس مصري و آدونیس فنیقی شهید

و یونانی) قابل مقایسه است. خدایان شهیدشونده، خدایان گیاهی عصر کشاورزي 

هاي مرتبط با رویش و زایش ارتباط داشته، مضمون اصلی اساطیر و افسانه هستند و با

توقف تجدید تسلسلی حیات ها تناوب مرگ و زندگی دوباره(رستاخیز) و چرخۀ بیآن

گمش بر مرگ شده است. زاري گیلاست، که هر ساله با جشن و سوگ برگزار می

ا بر مرگ مردوخ و زاري صابئین بر هانکیدو و مویۀ مردمان بر مرگ خود او، زاري بابلی

هاي همین گفتند، از جلوهیا عید بوقات می» زنان گریان«خداي تاوز (تموز) که آن را 

-شود ارتباط یا حدأقل تشابهات میان اساطیر و آییناند.در این مقاله کوشیده میاسطوره

ها اساطیر نآشونده و مضامین تکرارشونده و الگوهایی که بر اساس هاي خدایان شهید

  ایرانی و سامی شکل گرفته است، تبیین گردد.

شونده، سیاوش، دوموزي، آدونیس، اوزیریس، اسطورة خداي شهید ها:کلید واژه

  یوسف.
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  جویی ایرانیدر هویت شاهنامهجایگاه تأثیر  التواریخجامع

  دکتر حسن بساك    

  نور مشهدعضو هیأت علمی دانشگاه پیام

  فرشته محمدزاده

  انشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدد

  فراعظم جنتی

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوي کارشناسی کارشناسی قطب علمی فردوسی

  نور یزددانشگاه پیام
  

رشیدالدین فضل ا... همدانی در عصري به رشتۀ تحریر درآمده است،  جامع التواریخ   

ایران سیطره یافته و هر زمان امکان آن بود که فرهنگ و هویت  که قوم مهاجم مغول بر

قوم ایرانی در شرایط نامساعد فرهنگی و هویتی آن روزگار در خطر حذف و نابودي 

و  شاهنامهگیري از در چنین شرایط با بهره التواریخجامعقرار گیرد. مؤلف اندیشمند 

ارنده بر آن است با بررسی نحوة را نگاشت. نگالتواریخ جامعساز آن، عناصر هویت

هاي مهم در برهه شاهنامه از شاهنامه، به ارزش و اهمیت التواریخجامعتأثیرپذیري 

جویانه، دهد که مؤلف با رویکردي هویتتاریخی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می

را در متن تاریخی خود وارد کرده  شاهنامههاي ابیات، اساطیر، مضامین و شخصیت

  است.

  .شاهنامه ، تأثیرپذیري، ابیاتالتواریخ، شاهنامهجامعها: کلید واژه
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 بررسی سه شخصیت سودابه، کاووس و سیاوش

  ذهنی فروید بر بنیاد نهادهاي

  مینا بهنام

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  

  

هاي ی به بررسی ویژگیدبا يکاوروان نوع از يارشتهانیم کردیرو با حاضر پژوهش   

پردازد، سه شخصیت سودابه، کاووس و سیاوش بر بنیان نظریۀ تقسیم ذهن فروید می

ها با توجه به نظام فکري و رفتاریشان بازنمود گونه که هر یک از این شخصیتبدین

اند. براي رسیدن به این هدف ابتدا تعریفی از شدههاي روان آدمی پنداشته یکی از حوزه

است؛ آنگاه هریک از این ک از فرایندهاي ذهنی یعنی نهاد، من و فرامن ارایه شدههر ی

هاي خاصی که آن شخصیت را در محدودة مورد نظر  سه شخصیت با توجه به ویژگی

است. هاي ذهنی انطباق داده شده دهد، تا حد امکان بر یکی از این محدودهجاي می

هاي ایرانی بر قلمرو ناخودآگاه تطبیق اسطوره نهادن در مسیرهدف از این بررسی گام 

 باشد.  روان آدمی می

  بررسی شخصیت، تطبیق، خودآگاه و ناخودآگاه، نهاد، من و فرامن. ها: کلید واژه
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  شاهنامه شنیداري و نوشتاريسیري در منابع و مآخذ 

  

  مهدي پژوهنده  

  سی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردو

  

معرفی و بررسی منابع مورد استناد و استفاده حکیم فردوسی در  ،هدف مقاله حاضر   

ها بر مبناي اسناد فرامتنی و تعابیر و اشارات شاعر و نقد خاستگاهی آن شاهنامهسرایش 

، براي نخستین بار شاهنامههاي سرایش در متن است. در این مقاله پس از بررسی انگیزه

به دو گروه عمده شنیداري و  شاهنامهتا منابع و مآخذ مستند در  سعی شده است

شود بندي شود. در مبحث شنیداري، به بررسی منابع شفاهی پرداخته مینوشتاري تقسیم

ها نقل قول کرده است، که این که فردوسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آن

هاي باستانی اي ملی و داستانهمطالب عمدتاً شامل برخی مضامین و عناصر داستان

پهلوانی است، که به صورت سینه به سینه به روزگار شاعر رسیده است. منابع نوشتاري 

دهد، به دو دسته منابع به را به خود اختصاص می شاهنامهنیز، که قسمت عمدة مآخذ 

زبان پهلوي و غیر پهلوي تقسیم شده و تالش بر آن بوده است که کیفیت انتساب 

  هاي مورد استناد فردوسی با توجه به نقد خاستگاهی بررسی گردد.کتاب

ها، ، منابع شنیداري، منابع نوشتاري، نقد خاستگاهی، داستانشاهنامهمنابع ها: کلید واژه

  ها و روایات، زبان پهلوي.افسانه
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  هاي عام و خاص ایرانی و غیر ایرانیفردوسی و مخاطب شاهنامۀ

    

  قی چتروديدکتر مه دخت پورخال    

  استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد     

  علیرضا خانی

  دانشجوي  دکتري زبان و ادبیات فارسی  واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد 

  

فردوسی را در بین ملل  شاهنامههاي اساسی که توانسته است شک یکی از مؤلفهبی   

القه و دلبستگی عام و خاص را به وجود آورد، حضور مختلف دنیا گسترش دهد و ع

هاي عام و خاص ایرانی و غیر ایرانی بوده است. ضرورت بررسی و مطالعه مخاطب

امري قابل تأمل و توجه است. با توجه به اینکه بسیاري از مخاطبان  شاهنامه مخاطبان

-دوسی را انتخاب کردهفر شاهنامهخاص و عام ایرانی و غیر ایرانی از بین آثار ایرانی، 

اعم از عام و خاص، ایرانی و  شاهنامه،اند، در این مقاله سعی شده است تا مخاطبان 

ها از این اثر بررسی شود. در این غیر ایرانی و چگونگی برخورد و تأثیرپذیري آن

هاي آنان  و نیز میزان و جستار انتخاب آگاهانۀ مخاطبان را با توجه به اهداف و برنامه

بندي کرده و بر اساس نظریه فرانک بیوکا، که در طبقه شاهنامهگیري از ونگی  بهرهچگ

گرایی و سودمندي، قصدمندي یا انتخابی بودن، گري، نفعآن پنج ویژگی گزینش

-درگیري و مقاومت در برابر تأثیر را براي مخاطب برشمرده است، به این نتیجه رسیده

هاي خود را تحت تأثیر این اثر یاري از حماسهایم که مخاطبان خاص غیر ایرانی بس

ها را به ها و فتح نامهها، رزم نامهسترگ سروده و مخاطبان ایرانی نیز بسیاري از حماسه

  اند.خلق کردهشاهنامه تأثیر از 

  ، فردوسی، مخاطب، ایرانی، غیر ایرانی . شاهنامه ها:کلید واژه
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  فردوسی شاهنامهبررسی تطبیقی مادران 

    

  فاطمه زهرا توانچه  

  دانشجوي دورة دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

اي در تحول و تکوین کنندهمادران، با وجود برجستگی چهرة عاطفی، نقش تعیین    

هاي گوناگون زندگی جمعی دارند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است، جنبه

کند. سپس با در، نامادري و دایه انتخاب و بررسی میکه زنان شاهنامه را بر اساس ما

گیري و خدا در اساطیر، به تأثیر مادران شاهنامه در شکل -اندك نگاهی به مسألۀ مادر

آمده در این مقاله آن است، که مادران دستپردازد. نتایج بههاي آن میروند داستان

نیز دایگان تأثیرگذار را دربردارد.  ترین کنیزکان تا شاهزادگان وطیفی از گمنام شاهنامه

هاي کهن دارند. در بررسی تطبیقی انجام برخی از این مادران، ریشه در اساطیر ملت

شده، به دو نوع ویژگی خاص و مشترك چون عشق، فداکاري، مادرساالري، توطئه، 

  بریم، که در راستاي حضور فرزندي شکل مهري و... پی میخیانت، سوگواري، بی

  شود.آفریده می شاهنامهدادهاي مهم یرد ودر پی آن رخگمی

  خدا. -، فرانک، رودابه، تهمینه، کتایون، سودابه، مادرشاهنامهمادر، ها: کلید واژه
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  فردوسی شاهنامهشداد و بنعنترة سیره بررسی تطبیقی عناصر حماسه در

      

  زهرا دلپذیر

  دانشجوي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

  

شعر حماسی به معناي علمی و رایج آن در ادبیات عرب وجود ندارد، زیرا برخی از     

اي اعراب جاهلی ترین عناصر حماسه مانند نبرد میان دو ملت، در زندگی قبیلهمهم

هاي پهلوانی عامیانه خود را معنایی نداشته است. با این حال اعراب برخی از داستان

ها، که بیشتر درباره جنگ، از پژوهشگران این داستان اند. به نظر برخیحماسه نامیده

گیرانه به قبیله رقیب هستند و توسط مردم یا شاعران دیگر در هاي غافلغارت و حمله

 سیره گیرند که با حماسه تفاوت دارد.اند، ذیل ملحمه جاي میها شکل گرفتهطول قرن

ر اواخر قرن چهارم هجري هاي معروف عرب است که دشداد، یکی از ملحمهبنعنتره

شداد بنتوسط شخصی ناشناس گردآوري شده است. داستان این ملحمه درباره عنترة

هاي اوست. ها و شبیخونها، شجاعتپیشۀ عرب و ماجراهاي جنگعبسی، شاعر عاشق

عنترة بن شداد  سیرهکوشد با بررسی تطبیقی عناصر حماسه در نگارنده در این مقاله  می

هاي ملحمه در ادبیات عرب را با حماسه ملی ها و تفاوتفردوسی، شباهت شاهنامهو 

  بازنماید.

 شاهنامهشداد، بنسرایی در ادبیات عرب، ملحمه، سیره عنترةحماسه ها:کلیدواژه

  فردوسی.
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  شاهنامهتأملی در مقدمۀ 

  محمدرضا راشد محصل

  شناسی و ادبیات خراسانعضو قطب علمی فردوسی

    

بینی ها معموالً در بردارندة جهانهاي کتابشاعري و نویسندگی، مقدمهدر سنّت    

ویژه در بحث از ، بهشاهنامهشاعر یا نویسنده و در نتیجه شناخت اوست، اما مقدمۀ 

ریخته و گاه متناقض است، که نه هاي فکري و مطالب فلسفی، چنان درهمباورمندي

هایی ها و سببدهد، بلکه اصطالحراه نمی تنها پژوهندگان را به ژرفناي اندیشۀ گوینده

کوشد که برانگیز به همراه دارد. نویسنده در گفتار حاضر میبخش و بحثانگیزه

وري در رمزوارگی و نمودگاري برخی اصطالحات خوانندگان را به دقت نظر و اندیشه

ید، بدانند تا در این نامه است و سهمگین نما«هاي نمادین آنچه را مقدمه بخواند تا جنبه

  ».ها را درست گردد و دلپذیر آیدآن

  ، فدوسی، رمزوارگی نماد و نمود.شاهنامهمقدمۀ ها: کلید واژه
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الگوي قهرمان بر اساس آراي تحلیل شخصیت فرامرز و تطبیق آن با کهن

 یونگ وکمبل

  تکتم رحیمی    

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 
اي را در تجزیه و الگوي قهرمان، فصل تازهکارل گوستاو یونگ با ارایۀ نظریۀ کهن   

تحلیل مضمون گذر پهلوان از مراحل سخت، در جهت رسیدن به اهداف مقدس و 

گونۀ وي گشود. جوزف کمبل با طرح نظریۀ تک اسطوره در پیروزي یا مرگ شهادت

الگویی را پدید آورد، که مبتنی بر کهن عرصۀ جدیدي در نقد قهرمان هزار چهره،کتاب 

ساز مطالعات متعددي در عرصۀ نقد تطبیقی اساطیر شد. آراي یونگ مطرح شده، زمینه

- حلیل آن بر اساس نظریۀ تککمبل با مطالعۀ دقیق اساطیر مختلف جهان وتجزیه وت

 اي براي کهن الگوي قهرمان سه بخش اصلی عزیمت، رهیافت و بازگشت قائلاسطوره

تر باشد. وي در تواند داراي مراحل جزئییک از این سه بخش اصلی میگردید، که هر

گیري شخصیت در شکل»سفرقهرمان«الگوي یونگ، بر نقش مهم واساسیتبیین کهن

نماید. در ماجراي سفر فرامرز به سرزمین ناشناخته و مرموز هند در آرمانی او تأکید می

ار آراي کمبل را مشاهده و بررسی کرد.. این پژوهش توان به صورت آشکمی فرامرزنامه

الگوي که چارچوب کلی آن مبتنی بر تحلیل شخصیت فرامرز و تطبیق آن با کهن

  الگو اي قهرمان براساس نظریۀ کهنگیري روایت اسطورهقهرمان است، به شکل

  پردازد. می

  الگو ، یونگکهن ،کمبل ، نقد فرامرزنامهسفر قهرمان ، فرامرز ، ها: کلید واژه
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  بررسی تحقق قواعد مشارکت گرایس در گفتگوهاي داستان رستم و اسفندیار
  

  رسا رفیع زادهسرو 

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  فراعظم جنتی  

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوي کارشناسی کارشناسی قطب علمی فردوسی

  ر یزدنودانشگاه پیام

برخالف سایر  که ،است شاهنامههایی داستان رستم و اسفندیار یکی از داستان   

دهد. را در برابر هم قرار میمینوي شر، دو شخصیت  ها به جاي نبرد بین خیر وداستان

، که در نبردي ناخواسته اندشاهنامههاي مثبت ترین چهرهاین دو شخصیت از سرشناس

اي که همیشه احساس داستان در ذهن خوانندهاین شود. مییکی به دست دیگري کشته

کند و او را در جانبداري و همدلی با یکی از دو ایجاد می ، سؤالیهمدلی با نیکان داشته

-ونگی رویارویی این دو پهلوان نیکاما شگردهایی که براي چگ سازد،د میف مردطر

  خواننده را کمک  ویارویی،کار رفته و حتی توجیه این ر سرشت در این داستان به

اش را حفظ کند. از این رو داستان مذکور احساس همدلی پهلوان، کند که با هر دومی

لۀ شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمتوان با رویکردهاي مختلف زبانرا می

د بنیاحاضر که تحقیقی داده در مقالۀشناسانۀ متن است. ها مطالعۀ کاربرداین بررسی

ري با تکیه بر اصول و مبانی نظریۀ مشارکت گرایس، به تبیین عوامل است، به لحاظ نظ

هاي داستان را مورد شود و گفتگوهاي شخصیتر در تولید و درك متن پرداخته میثمؤ

ها پاسخی دهد. این جستار سعی خواهد کرد که به این پرسشمی تجزیه و تحلیل قرار

گرایس در داستان رستم و اسفندیار یزانی قواعد چهارگانۀ تا چه م -1 :درخور ارائه دهد

به چه علتی از اصل مشارکت سرپیچی شده و فردوسی دنبال چه  -2رعایت شده است؟

-استلزام و پیش ،ها به مفاهیم ارجاع، ادب و تعاملعالوه بر این اهدافی بوده است؟

  گردد. متن بررسی میگیري آن در این شود و میزان به کارانگاشت نیز پرداخته می

  شناسی، اصول مشارکت، رستم و اسفندیار، فردوسی.کاربرد ها:هژکلید وا
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  از فردوسی تا فروغی شاهنامهمنتخبات 

 
  زهرا روح االمینی

  ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

  دکتر محمد جعفر یاحقّی

   استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  

  

نظیر فردوسی از همان آغاز طی ادوار مختلف مورد استقبال و توجه بی                                  شاهنامه   

اي که در طول تاریخ ادبیات ایران از هیچ اثري هاي مختلف قرار گرفت، به گونهگروه 

ها را هگویی نشده است. این گزید نویسی و براي آن نظیره، گزیدهشاهنامهبه اندازة 

شاهنامۀ منتخبات «و » خالصه«، »برگزیده«هاي مستقل و با عنوان  توان در نسخه می

ها، ابیات منقول در آثار منظوم و منثور آمیخته  ها و سفینه و یا در قالب جنگ» فردوسی

هاي بندي گزیدهبه نظم مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، ضمن احصا و دسته

قرار  جهمورد تو شاهنامهنویسی و منتخبات ابیات تاریخی گزیده سیر و تطّور شاهنامه

، در شاهنامه اي ازمنتخباتگرفته است. طبق این بررسی، تا عصر اخیر بخش عمده

در ایران، در  شاهنامه خارج از مرزهاي ایران فراهم آمده است و غالباً گلچین ابیات

تلف تاریخی آمده است. رواج هاي مخها و آثار منظوم و منثور در دورهبرخی جنگ

پژوهی و  شاهنامهنویسی در عصر حاضر، حاصل خدمات ارزندة فروغی در زمینۀ  گزیده

اي را هاي گستردهبه عنوان سال هزارة  فردوسی است. این امر فعالیت 1313تعیین سال 

در سطح جهان به دنبال داشته و انتشار  شاهنامه معرّفی داشت فردوسی ودر بزرگ

  ن شاهنامۀ کامل وتهیۀ منتخب را در ایران سبب شده است. چندی

  فردوسی، گزیده نویسی، منتخبات، فروغی. شاهنامۀ ها:کلید واژه
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سرایی فردوسیهنر سخن  

  دکتر وحید رویانی

  استادیار دانشگاه گلستان

  اي که در ایران رخ داد در قرون سوم و چهارم هجري به دلیل تحوالت فرهنگی  

هاي ها و اساطیر و داستاناز شاعران و سخن سرایان بلند آوازه به سراغ خداینامهاي عده

هاي ملی و تاریخ ها و اندیشهاي نوین بستري براي استمرار آرمانملّی رفتند تا به شیوه

سرایی در شاهنامهباستانی ایران فراهم کنند. همین جریان باعث شد سنّتی نو پا به نام 

رد و کسانی چون ابوعلی بلخی، مسعودي مروزي، دقیقی توسی ادب فارسی شکل گی

هاي پیش از فردوسی از بین رفتند و اگر و... به این راه قدم بگذارند، اما تمامی شاهنامه

داد این اثر نیز به خود جاي نمی شاهنامهدقیقی توسی را در دل  نامهگشتاسبفردوسی 

فردوسی ذکر  شاهنامهن براي ماندگاري تواشد. علل مختلفی را میفراموشی سپرده می

کرد همچون جامعیت این اثر، خردگرایی فردوسی، تفسیر عقالنی اساطیر و ملموس 

ترین عامل جاودانگی و ها براي مردم و ... . بر اساس نظر نگارنده مهمکردن آن

ی نمایان است، فردوسشاهنامه که از ، هنر فردوسی است، زیرا چنانشاهنامهماندگاري 

سرایی و بالغت و سراي بزرگ و حکیم برجسته، بر اصول سخنبه عنوان یک سخن

به کار  شاهنامهها را به بهترین شیوه در هاي کالمی دوره خود تسلّط داشته و آنزیبایی

  گرفته است. به عنوان مثال: 

  زمین بنده و رخش گاه من است        نگین گرز و مغفر کاله من است             

  یا:         اگر  چرخ  گردان  کشد  زین  تو        سرانجام خشت  است بالین  تو 

فردوسی در کمال سادگی و شیوایی از بسیاري عناصر بدیعی و بیانی در شعر استفاده  

هاي ثانوي کالم و معانی مجازي و کنایی کرده و با ظرافتی هنري نکاتی در داللت

ساده او را چند بعدي کرده و همین نکته عامل گنجانده است، که ابیات به ظاهر 

  شده است.   شاهنامهجاودانگی 

  بالغت. شاهنامه،فردوسی، ها: کلید واژه
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باذل مشهدي حمله حیدريو  شاهنامه  

  دکتر وحید رویانی

  استادیار دانشگاه گلستان

  

هایی است که در حمله حیدري باذل مشهدي یکی از نخستین و مشهورترین حمله   

در بحر متقارب و قالب مثنوي به سبک  ن دوازدهم سروده شده است. باذل این اثر راقر

شاعر پس است و   هزار بیت 30تا  20تعداد ابیات آن بین ت، نوشته اس شاهنامهسیاق  و

تا  پیامبر(ص)  داستان تاریخ اسالم را از بعثت و ولی(ع) رسول(ص)  از مناجات و نعت

. پس ماند همین جا با مرگ او ناتمام می کشد و داستان در کشته شدن عثمان به نظم می

  نام  به  شاعريهایی بر کار او سرودند، از او چندین نفر کارش را ادامه دادند و تکمله

  ها منظومۀ میرابوطالب تکمله  اینمیان  از  ابیاتى  با سرودن  ق1135سال در    نجف

. دورواحد درآ  اي مجموعه  شکل  به و  اختس  ملحق  باذل  حملۀ حیدري  را به  فندرسکى

بسیار متأثر از سبک و زبان فردوسی  شاهنامه هاي پس ازاین اثر همانند سایر حماسه

رسد. رود که به مرحله تقلید میها چنان پیش میاست و گاه این تأثیر در برخی داستان

دو اثر، میزان نویسنده قصد دارد در این مقاله با بررسی تطبیقی و جزء به جزء 

  نشان دهد. حمله حیدريهاي مختلف تأثیرپذیري باذل از فردوسی را در بخش

  ، تأثیرپذیري.شاهنامه، باذل مشهدي، حمله حیدري ها:کلید واژه
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  پارچگی ملی و علت وجوديدر تحکیم یک شاهنامهتحلیل کارکرد 

 کشور ایران     

  دکتر سید هادي زرقانی    

  اسی. دانشگاه فردوسی مشهداستادیار جغرافیاي سی    

  

از منظر جغرافیاي سیاسی، هر کشور از سه رکن اصلی سرزمین، ملت و نظام سیاسی    

هاي سرزمینی، براي پیدایش تر حکومتتشکیل شده است. کشورها و یا به عبارت دقیق

علت «ها با عنوان ها و عناصر نیازمندند که از آنو بقاي خود به یک سري مؤلفه

-تواند شامل مؤلفهشود. علت وجودي کشورها مییاد می» حکومت یا کشوروجودي 

هایی همچون سرزمین، دین، زبان، فرهنگ و گذشته تاریخی و حتی تهدیدات مشترك، 

هاي بزرگ و... باشد. مجموعه این عناصر مشترك، کارکرد ایجاد انسجام اراده قدرت

مله کشورهایی است که به دلیل سابقه بین مردم یک کشور را بر عهده دارند. ایران از ج

هاي متعددي به تمدنی کهنش، از حیث علت وجودي غنی بوده و از مؤلفه -فرهنگی

عنوان علت وجودي چون سرزمین مشترك، سرگذشت تاریخی، دین، زبان و فرهنگ، 

برد. در میان مجموعه آثار فرهنگی، تاریخی و ادبی قوم و نژاد، آداب و رسوم سود می

هاي بعدي نقش ان که در پیدایش و انتقال این مفاهیم و عناصر مشترك به نسلگذشتگ

بدیلی در انتقال این عناصر و فردوسی نقش بی شاهنامهاي داشته است، تعیین کننده

از منظر جغرافیاي سیاسی کشور  هاي مشترك تا به امروز داشته است. تا کنونمؤلفه

 -شود به شیوه توصیفی. در این مقاله تالش میتوجه شده است، شاهنامهایران کمتر به 

هاي وجودي) در معرفی و انتقال عوامل یکپارچگی ملی(علت شاهنامهتحلیلی، نقش 

  کشور ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   

  پارچگی ملی.شاهنامه، جغرافیاي سیاسی ایران، علت وجودي، یک ها:کلید واژه
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  و سیاوش سکاوو ودابه،سبررسی سه شخصیت 

  انگلیسی وارنر از داستان رستم و اسفندیار  مالحظاتی چند بر ترجمۀ

  دکتر هاله زرگرزاده    

  عضو هیأت علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ارومیه

 
فردوسی یک سند فرهنگی گرانبها با قدمتی هزار ساله است. اکنون چندین  شاهنامۀ   

گیرد، میهاي مختلف مورد تحلیل و بررسی قراراز جنبه بارقرن است که این اثر گوهر

چنان هاي دنیا همشود و ترجمۀ آن به دیگر زبانها مقایسه میبا آثار حماسی سایر ملت

ادامه دارد. این امر خود مبین ارج و جایگاه ویژة فرهنگی این اثر ماندگار در عرصۀ 

هاي نغز و شیرین   اسفندیار از میان داستان ادبیات است. در این جستار، داستان رستم و

هاي معتبر انگلیسی، ترجمۀ ا. اي. وارنر، برگزیده شده تا با یکی از ترجمه شاهنامه

 شاهنامهشود و میزان موفقیت مترجم در ارایۀ گزارشی شیوا و گویا از مطابقت داده 

ترجم مواردي هاي ادبی، نوع ترجمه، وزن، صورت و سهویات ممعلوم گردد. آرایه

اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که وارنر هستند که در این تحقیق بررسی شده

کند؛ که سزاوار زبان و مقام ادبی آن است ترجمهتوانسته تا حدودي داستان را آن چنان

شناخت؛ مترجمی که با  شاهنامهتوان او را به عنوان یک مترجم تواناي  بنابراین می

داري در فرهنگ اصیل پارسی، دست به بر زبان فارسی و با امانتتسلط نسبتاً خوب 

زبان به ارمغان ترجمه چنین اثر سترگی زده و آن را براي خوانندگان انگلیسی

 است. گذاشته

  ، داستان رستم و اسفندیار، ترجمۀ وارنر.شاهنامهها: کلید واژه
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  الخیر ابی بن ایرانشان نامۀ کوش  بررسی و تحلیل منظومه

  شناختی فردوسی با رویکرد اسطوره شاهنامۀآن با   مقایسه و

  هانیه ژرفی    

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

گاه  فردوسی، به عنوان پربارترین جلوه  شاهنامهبررسی تأثیر و نفوذ عناصر اساطیري    

در طول ادوار متفاوت از  هنامهشا هاي ایران، در آثار حماسی پس از ادبی اسطوره

اي، منظومۀ سزایی برخوردار است. در این پژوهش، بر مبناي چنین زمینهاهمیت به

ایم. داده شناسی تحلیلی مورد بررسی قرار را بر مبناي رویکرد اسطوره نامه کوشحماسی 

نی را  بر مبناي شکل و ساختارهاي بیرو نامه کوشدر این راستا، نمادهاي اساطیري 

  ایم:بندي کرده دسته طبقه 6ها به تشکیل دهندة آن

.نمادینگی عناصر طبیعت، گیاهان و جانوران؛ 2هاي نمادین انسانی؛  .شخصیت1

.ابزارهاي 5.موجودات فراطبیعی نمادین؛ 4ها؛  ها و زمان هاي نمادین مکان .ویژگی3

  ها و باورهاي اساطیري. .نمودگاري آیین6نمادین؛ 

ستیز انسان و  نامه، کوشساخت اساطیري شالودة محوري ژرف ق،هاي فودر شاخص

هاي انسانی نمادین بیشترین کارکردهاي  سرنوشت و نبرد نیکی و بدي است وشخصیت

برعهده دارند، اما نمادهاي اساطیري مرتبط با طبیعت، گیاهان  نامه کوشاساطیري را در 

، نقش در این جستار رگذار نیست.چندان پررنگ و تأثی شاهنامهو حیوانات، در قیاس با 

ها با  و کارکردهاي متفاوت هر یک از انواع نمادهاي اساطیري و تعامل و تقابل آن

که آن را از یک  نامه، کوش هاي داستانی و فضاي حماسی یکدیگر در موقعیت

پذیري بخشیده، بازنموده و  روشن مرموز اساطیري برخوردار کرده و قابلیت تأویل سایه

  کنیم.مقایسه میشاهنامه را با نقش و کارکردهاي نمادهاي اساطیري مشترك با ها آن
  

  بررسی تطبیقی. شناسی تحلیلی،نماد، اسطورهنامه،  اسطوره، شاهنامه،کوش ها:کلید واژه
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ها و بیان تفاوت نامهبانوگشسببررسی عشق و شیوة همسرگزینی در 

  شاهنامههاي آن با وشباهت

  ملیحه سرابی    

  شجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مشهددان

  

گرایی در ادبیات حماسی و را با رویکرد جنس نامهبانوگشسباگر بخواهیم داستان    

هاي بارز فرهنگ چنین فرهنگ ایرانی بررسی کنیم، تفکر نابرابر جنسی، که از ویژگیهم

آید. در پهلوان، قهرمان آن است به چشم می ایرانی است، در البه الي داستانی که زنی

این منظومه، عشق براي زن قهرمان داستان معناي سرافکندگی دارد و ازدواج به اختیار 

دیگران صورت می گیرد. عاشق شدن خاص مردان است وجامعه از زن پهلوان انتظار 

  قهرمان زن  گمان عشق و بیان آن را دور از شأنپنهان کردن این غریزه را دارد و بی

شرح داده  شاهنامهداند. ازدواج بانوگشسب با سی و هشت مورد ازدواجی که در می

بازماندة دوران  -1ها به دو صورت است: شده متفاوت است. در ادبیات حماسی ازدواج

گیرد، مانند ساالري است، که ازدواج براساس پیشنهاد و انتخاب زن صورت میزن

دهد. مثل ازدواج یا اینکه زن از طریق فرستاده پیشنهاد می ازدواج  تهمینه با رستم؛

  ساالري است، که با انتخاب و پیشنهاد مرد انجام خاص دورة مرد -2رودابه با زال 

گیرد دید سیاسی صورت میشود.مانند ازدواج کیکاووس با سودابه و یا بنا به صالحمی

اي نو و مشروط ازدواج به شیوه ،نامهبانوگشسبمانند ازدواج سیاوش با فرنگیس. در 

به انجام کاري دشوار از سوي خواستگار است.در این جستار، ضمن بررسی عشق و 

مورد  شاهنامههاي آن با ها و شباهت، تفاوتنامهبانوگشسبشیوة همسرگزینی در 

  گیرد.بررسی قرار می

  ، عشق، ازدواج ، همسرگزینی.شاهنامه، نامهبانوگشسبها: کلید واژه
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  و بازتاب آن در ادب فارسی شاهنامهگوهر و هنر در 

  دکتر قدمعلی سرّامی    

  دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

 

شناسی، مبحث گوهر و هنر در این حماسه است. شاهنامهترین مباحث  یکی از کلیدي   

ک با را هر ی و جهان مهین: گیتی آفرین، جهان کهین: مردمجهان شاهنامهاز دیدگاه 

یشان را گردن گذارند، اما به  فرمان گوهرها ند است و هر دو ناگزیرژه آفریده  گوهري وی

گوهر جهان کهین (مردم) اختیار خویش را تفویض کرده و چنین است که آدمی از 

جوهرة دیگري به نام هنر، که محصولِ اعمال همین اختیار خداداد است، برخورداري 

تواند سرانجام راه  ، انسان به یاریگري هنر میشاهنامهندرجات است. بنا به محاصل کرده

تدویري سرشت خود را به طریق سرنوشت پیوسته و دایرة کمال خویش را فراهم آورد 

حال که نخستین فطرت است، پسین شمار هم باشد. به انگاشت  و بدین ترتیب در عین

دو بیت از این حماسۀ در حقیقت نمایش تفصیلی این  شاهنامهاین مقاله، تمامت 

  بدیل است:  بی

  اند تو را از دو گیتی  برآورده
 

  اند به چندین میانجی بپرورده 
 

  نخستین فطرت، پسین شمار
 

  تویی! خویشتن را به بازي مدار! 
 

  هنر، گوهر، کوشش، بخشش.  شاهنامه،ها: کلید واژه
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در محافل ، شاهنامهنگاهی به دخل و تصرف نقّاالن در مضامین داستانی 

  هاي نقّالی در نفوذ این تغییرات به طومارهاي نقلخوانی و نقش آموزهشاهنامه

 
  فاطمه سوقندي

  دانشجوي کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 
سنت فرهنگی مهم و دیربازي در میان اعضاي بدنۀ جامعۀ ایرانی » خوانیشاهنامه«   

خوانان شفاهی، که با توسط حماسه شاهنامهاي منظوم هاست؛ سنت برخواندن داستان

اي از شگردهاي اجرایی و آیینی مبتنی بوده است. در این زمینه، نقاالن گاه مسیر آمیزه

داستان را عوض کرده و خیال و ذوق خود و رویا و خواست شنونده را نیز با آن همراه 

 شاهنامههاي اوت به جهان داستانهاي یکسان اساطیري، جهانی متفمایهساخته، گاه با بن

آموزان هاي نقاالن به شاگردان خود و نقلترین اصل در آموزهدادند. مهمپیوند می

همواره این بوده است، که مخاطب را با هیجانات بیشتري متأثر کند. اگرچه احساسات 

هاي اصلی ترین عامل فراز و فرود بخشیدن آگاهانه به جریانراوي و مخاطب مهم

در نقل نقاالن بوده است، اما نقل سینه به سینه و شفاهی گاه فراتر  شاهنامههاي داستان

از تحریف عمدي به گونۀ غیرمستقیم نیز در این تحوالت نقش داشته است. افزودن 

تري داشته باشند (مثال افزودن بیتی از باباطاهر ابیاتی از شاعران دیگري که زبان عامیانه

ی) و افزودن توصیفات در صحنه هاي رزم و جنگاوري، یا به عبارتی هاي بزمدر داستان

و همچنین همراه ساختن نظم و نثر در حین  هاکردن این صحنهتاب تعریفوبا آب

ها بوده است. در این هاي رایج نقاالن در تغییر فضاي اصلی داستاننقالی، از شیوه

حقیق میدانی و مصاحبه با استادان جستار، بر مبناي بررسی طومارهاي نقالی موجود و ت

هایی که مولّد تغییراتی هاي سینه به سینه و شگردهاي نقاالن و سنتنقالی، دربارة سنت

 اند، تحقیق شده است.بوده شاهنامههاي هاي شفاهی داستاندر نسخه

  ، مخاطب.شاهنامههاي خوانی، نقال، طومار نقالی، داستانشاهنامهها: کلید واژه



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

هانامهخدايو تواریخ عربی با  شاهنامهارتباط ترامتنی  تحلیل  

  شناسی اسطوره کیومرثبر مبناي روایت    

  حامد صافی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

کیومرث در اساطیر ایرانی گاه به عنوان نخستین انسان و گاه نخستین پادشاه معرفی    

کند، معرفی گذاري میبه عنوان نخستین کسی که تاجاهنامه، ششود.این شخصیت در می

هاي نخستین اسالم نیز هنگام سخن از شده است. از سوي دیگر تواریخ عربی سده

هاي تاریخ عربی پیش از گیري کتابکنند. بهرهتاریخ پادشاهان ایرانی از کیومرث یاد می

متنیت ژرار ژنت قابل تبیین است. از ها از منظر نظریه ترانامهخدايفردوسی از  شاهنامه

بر بناي  شاهنامهسوي دیگر تجزیه و تحلیل روایت کیومرث در متون تواریخ عربی و 

نظریه تزوتان تودوذوف، ابزار مناسبی براي تحلیل و مقایسه این متون با یکدیگر است. 

-حتمل میها منامهخدايفردوسی را با  شاهنامهمتنی مقایسه و تحلیلی که رابطه بیش

ها دالیل و آبشخورهاي تفاوت در روایات را سازد. از سوي دیگر تطبیق این روایت

  سازد.آشکار می

شناسی نامه، روایتفردوسی، تواریخ عربی، خدايشاهنامهکیومرث، ها: کلیدواژه

  تودوروف، ترامتنیت ژنت.
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ومدیریت اقتضایی شاهنامه  

  شیرین صمصامی    

 بیات فارسی  دانشگاه فردوسی مشهد ـ واحد بین المللدانشجوي دکتري زبان و اد

  دکتر مه دخت پورخالقی چترودي  

  استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

نظریه پردازان علم مدیریت، این علم را به چهار نوع مدیریت کالسیک، نئوکالسیک،    

گیري وضعی و روزي براساس جهتکنند. مدیریت امسیستمی و اقتضایی تقسیم می

رهاي مدیریتی را با نیاز منحصر به فرد اوضاع کند راهکااست؛ یعنی تالش می 1اقتضایی

پردازان مدیریت نظریههاي ویژه روش خاص انتخاب کند. سازگار کند و در موقعیت

کنند را نفی می) اصول مدیریت در تمام جهان یکسان است( گراياقتضایی روش اصول

، این نظریه . طبق اصولتابع شرایط است، دهددر اجرا انجام می نچه مدیرآمعتقدند  و

اي که در یک شیوه ، زیراهاي مدیریت بستگی به موقعیت داردمطلوب بودن شیوه

به این  رو این از. ممکن است در موقعیت دیگر نامطلوب باشد ،مطلوب است موقعیت

هاي در این جستار به بررسی دیدگاه ست.نیز گفته شده ا "نگرش موقعیتی"نظریه 

ایم، که فردوسی با تبحر خاص یک مدیریتی فردوسی پرداخته و به این نتیجه رسیده

مدیر مدرن، با اصول آخرین حلقۀ این علم آشناست و درصدد بوده است تا بهترین 

افراد  تصمیم را متناسب با شرایط موجود اجرایی کند و با احاطۀ کامل بر اوضاع حاکم،

را با توجه به نیازشان برانگیزد و در شرایط به ظاهر مشابه، تصمیمات متفاوت و 

تواند، هاي برجسته وممتاز و مدیریت برتر و اقتضایی او میمتناسب بگیرد. دیدگاه

  الگویی قابل مالحظه براي مدیران امروزي باشد. 

 موقعیتی.، فردوسی، مدیریت اقتضایی، مدیریت شاهنامهها: کلید واژه

                                                
1 contingency management
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  بررسی نقش عناصر گوناگون  روایت در داستان سیاوش

    

  محمدجواد عرفانی بیضائیدکتر 

  دانشگاه پیام نوراستادیار گروه زبان وادبیات فارسی 

  

از راهکارهاي اساسی  ،هاي ادبی جدیدشناخت روایت وتحلیل آن بر اساس نظریه   

هاي منظوم فارسی اد زیادي از داستانتعد آید.نقد وتحلیل ادبیات داستانی به شمار می

بررسی روایت در داستان معروف  اند.نیز در پیوند ناگسستنی با روایت پدید آمده

هاي متفاوتی صورت پذیرد. ظاهراً و بنا به تحلیل تواند از دیدگاهمی شاهنامه سیاوش در

ت که وي گونه اسپردازي فردوسی در این داستان اینداستان ةاکثر منتقدان، شیو

- است و سپس حوادث ، وضعیت و موقعیتشخصیتی به نام سیاوش را در نظر گرفته

  تر اما با نگاهی موشکافانه ،این شخصیت انتخاب کرده است هایی را براي گسترش

وقایع و  فردوسی، بیشتر به روایت حوادث و علل ،پرداز بزرگتوان گفت که داستانمی

اي که پردازد. واقعهمی، در واقع یک واقعه بیشتر نیستکه ، آنگاه به روایت خود وقایع

ی است که در یاین الگو خویشکاري خیانت و وفاداري است. محصول تضاد دو

واقعه، حوادث و علل  ،این اساس بر است.هاي بسیاري مورد توجه قرار گرفتهداستان

  ترین عناصر روایت در این داستان هستند.آن از مهم

  .وایت، داستان سیاوش، واقعه، شخصیت، وفاداري، خیانت، تضادرها: کلید واژه
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  به عنوان یک ابزار بالغی شاهنامهطنز در 

  

  محمدجواد عرفانی بیضائیدکتر 

  استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

  

ي هاي بلند، به کارگیرویژه داستاناز جمله عوامل مؤثر در جذابیت آثار داستانی، به   

طنز و انواع گوناگون آن است. اگر چه گروهی از منتقدان از جمله ارسطو آثار جدي را 

اند، اما حتی در  آثار درام نیز نویسندگان گاه از عنصر از آثار کمدي کامالً متمایز دانسته

فردوسی، هرچند یک  شاهنامهبرند. طنز و شوخی براي جلب بیشتر مخاطبان سود می

هاي تیجه کامالً جدي است، اما  شاعر در موارد بسیاري از شیوهاثر حماسی و در ن

است. یکی از پردازي براي جلب مخاطبان سود بردهگوناگون بیان و شگردهاي داستان

هاي پهلوانان هنگام رجزخوانی در میدان جنگ ویژه در دیالوگها، که بهاین شیوه

اء حریف است که گاهی حتی شود، ذکر مطالب طنزآمیز و همچنین استهزمشاهده می

یابد. این امر دو نتیجه متفاوت در بردارد: یکی در رفتارهاي غیرکالمی قهرمانان تبلور می

تر آنکه به شاعر شود و مهماینکه در جریان مبارزه موجب تضعیف روحیۀ دشمن می

کند تا به داستانی بسیار جدي و گاه خشک لطافتی ببخشد که موجب کشش کمک می

نده گردد. فردوسی در تبیین و ذکر مطالبی از این دست از عناصر بیانی سود برده خوان

  رسد.است که بررسی و تحلیل آن ضروري به نظر می

 ، فردوسی، داستان ، طنز، استهزا، شوخی، بیان.شاهنامهها: کلید واژه
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  بررسی بسامد پیشوند در داستان رستم و اسفندیار

  

  ضائیمحمدجواد عرفانی بیدکتر     

  استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

  پورفاطمه سعادت

   شناسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد زبان  

  فراعظم جنتی    

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوي کارشناسی کارشناسی قطب علمی فردوسی

   نور یزددانشگاه پیام

    

  ها را وندشیپردازیم. پسی بسامد پیشوند در زبان فارسی میدر این جستار به برر  

 مه و از حیث مثبت و منفی بودنشانکل توان از دید ساخت کلمه، از لحاظ طبقۀمی

وند برابر با پسوند است بسامد پیش ،هاي غیر از زبان فارسیدر زبان معموالً بررسی کرد.

البته ناگفته  یشوند اندك است؛بق نظر دستوریان پکه در فارسی طاستو این درحالی

گرفتن و نگرفتن در برخی کلمات هنوز هم بحث باقی بر سر پیشوند نماند که گاهی

است. شدهفردوسی پرداخته شاهنامۀدر این پژوهش به بررسی بسامد پیشوند در  است.

 داستان رستم و اسفندیار را ، به عنوان متن نمونهشاهنامهبراي بررسی بسامد پیشوند در 

بندي مشخص و جامعی از تعریف و دسته ایم. با در نظر گرفتن این نکته کهبرگزیده

 باکتپنج  وندها را براساس یشائه نشده است، پوند درکتب دستور زبان فارسی ارشیپ

    ایم.کردهبررسی  زبان فارسی دستور

، رستم و شاهنامه، دستوریان، زبان فارسی دستور باکتپنج ها: پیشوند، کلید واژه

  اسفندیار.
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  هاي نمایشی در داستان رستم و سهرابررسی عناصر و مؤلفهب

  

  دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه

  استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد  

  

گرفته است و بالطبع نویسی از دیرباز از ادبیات و فرهنگ عامیانه الهام مینمایشنامه   

ها هاي نمایشی در آناند، که ویژگییشنامه درآمدهآثاري از دنیاي ادبیات به صورت نما

گونه آثار به درستی قابل شناسایی باشد. یکی از ها در اینقوي بوده و این ویژگی

هاي فردوسی داستان رستم و سهراب است، که ویژگی شاهنامههاي بسیار خوب داستان

و نمایشی این داستان دراماتیک و نمایشی قابل توجهی دارد. ساختار و بافت دراماتیک 

اي قوي عرضه گردد. تواند به صورت نمایشنامهبه قدري قوي است، که به راحتی می

هاي نمایشی این داستان بزرگ از مقاله حاضر سعی دارد تا تمامی عناصر و مؤلفه

نویسانی نامهفردوسی را بررسی نموده و به صورتی گویا عرضه نماید تا نمایش شاهنامه

-فردوسی اقتباس کنند، مشکلی در شناسایی عناصر و مؤلفه شاهنامهند از که سعی دار

هاي ها، شناخت درست از کشمکشهاي نمایشی از جمله شناسایی موضوع وشخصیت

هاي داستانی و تضادها و نقطه اوج و فرود  نداشته باشند و به راحتی بتوانند داستان

  نمایند.   را نیز به صورت نمایشنامه اقتباس مهاشاهن دیگر

، هاي نمایشیو مؤلفهعناصر فردوسی، داستان رستم و سهراب،  شاهنامه ها:کلید واژه  

  نمایشنامه.
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  شاهنامهنگاهی دیگر به بیتی از 

  مرتضی چرمگی عمرانی    

  دانشیارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

  

  ستسپهبـد چو از چنگ رستم بجست       بخایید رستم همی پشت د

 چرا گفت نگـرفتمش زیـر کش       همی بـر کمـر ساختم بندوش؟

  هاي فردوسی باتمام فراز و فرودهایی که بر سر آن گذشته است و نسخه شاهنامه   

اند، بسیاري از ابیات و لغات آن سنگ نگاشتهشماري که کاتبان از این اثر گرانبی

سواد در آمده هم کاتبان بعضاً بیخوش تغییر و تحریف شده و یا مطابق نظر و فدست

است. این جستار بازنگري و تأمل بیشتر بر بیتی از داستان کیقباد و نبرد رستم با 

شوند و قارن فرمانده که سپاهیان کیقباد با افراسیاب روبرو میافراسیاب است. هنگامی

ال اصلی ستاند... سؤتازد و از سپاه تورانی کینه میسپاه ایران به چپ و راست می

در مصراع اول است که در تمام شروح »کش«پژوهش حاضر راجع به معناي واژه 

به معنی بغل، سینه و پهلو معنا شده و ما با توجه به کاربرد معنایی دیگر این  شاهنامه

هاي ها و  شرحهاي خراسان، معنایی جز آنچه در فرهنگواژه، در برخی از گویش

معنا » کشالۀ ران و مجازاً پا«و این واژه را در این مصراع ایم آمده است ،آورده شاهنامه

باشد. به نظر » دست خوش«در پایان مصراع دوم باید » بندوش«ایم .دو دیگر واژة کرده

 شاهنامههایی، که استاد خالقی مطلق در پاورقی متن بدلرسد با توجه به سایر نسخهمی

تر یکان و کتابخانۀ بریتانیا در لندن درستهاي کتابخانۀ پاپ در واتنویساند، دستداده

  ایم.ها آوردهباشد. ما در متن مقاله دالیل برتري این ضبط را بر دیگر ضبط

  شناسی.شناسی، واژه، فردوسی، نسخهشاهنامهنسخه خطی، ها: کلید واژه
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  امیر خسرو دهلوي با خسرو و شیرینبررسی ومقایسه داستان 

 فردوسی شاهنامه

  چرمگی عمرانی دکتر مرتضی

  دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 

هاي عاشقانه، جایگاه قابل توجهی در ادب ویژه داستانهاي منظوم پارسی، بهداستان   

را  خسرو و شیرینپارسی دارند. سؤال اصلی پژوهش،این است، که روند کلی داستان 

- خسرودهلوي بررسی کنیم. دیگر سوالامیر خسرو و شیرینو هم در  شاهنامههم در 

میزان تأثیرپذیري امیرخسرو از  -1اند از: هاي فرعی که به اَن پرداخته شده عبارت

اَیا  -3آیت امیرخسرو مقلّد این اثر است یا مبتکر؟  -2فردوسی تا چه میزان است؟ 

 نسبت به این داستان، عاشقانه بوده است یا حماسی؟ شاهنامهدیدگاه فردوسی در 

شناختی در هر دو اثر هاي ظاهري و روانهاي اصلی به همراه ویژگیبررسی شخصیت

هاي این دو داستان در این مقاله واکاوي شده است.  نتیجه ها وتفاوتو در کل شباهت

 را به خسرووشیرینها این است، که فردوسی ماجراي پژوهش با توجه به مصداق

در ذکر احوال خسرو پرویز بخشی را نیز با آورد، بلکه صورت داستانی مستقل نمی

از  شاهنامهآورد. اصل ماجراي شیرین در می» گفتار اندر احوال خسرو و شیرین«عنوان

سان تمامی مقدمات شود، که شیرین همسر خسرو است و بدینهنگامی اَغاز می

طور خاص امیرخسرو به خسرو و شیرینوماجراهاي عاشقانه این دو دلداده، که در 

حذف شده است. به عبارت دیگر، فردوسی بیشتر جنبۀ  شاهنامهتوصیف شده، در 

- پادشاهی زندگی خسرو و پرویز را مد نظر قرار داده،  اما امیرخسرو همراه با نواَوري

هایی، این داستان را سروده و جنب، عاشقانه زندگی خسرو و پرویز را توصیف کرده 

  است. 

  .خسرو و شیرین، امیرخسرو دهلوي، هشاهنامفردوسی، ها: کلید واژه
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مقایسۀ ساختمان هجایی و الگوهاي هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با 

  شاهنامهاسامی ایرانی مردان در 

  سیده مریم فضائلی      

  شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري زبان    

  شیما ابراهیمی    

  شگاه فردوسی مشهدشناسی همگانی، دانکارشناس ارشد زبان

  

شویم، ها روبرو میفراوان با آن شاهنامهکه به هنگام مطالعۀ  1یکی از اجزاي کالم   

اسامی زنان و مردانی است که این اثر سترگ، شرح زندگی پادشاهی، پهلوانی، حماسی، 

از لحاظ  شاهنامه هاست. تأمل در بررسی اسامی افراد موجود درجنگی و تاریخی آن

طورکلی اسامی افراد، تواند اطالعات درخور توجهی را ارایه دهد. بهسی میشنازبان

هاي گوناگون آوایی، واژگانی، نحوي، ها از دیدگاهعناصري زبانی هستند که بررسی آن

تواند ها میشود. این بررسیشناسان لحاظ میمعنایی و کاربردشناختی در تحقیقات زبان

ة الگوهاي زبانی و فرهنگی یک زبان خاص و در مرتبۀ هاي قابل توجهی را درباریافته

ها ارایه کند. در این پژوهش در صدد هستیم تا در بعد، الگوهاي زبانی و فرهنگی زبان

هاي ایرانی زنان و مردان است، اسامی افراد را در که منبع غنی و اصیلی از نام شاهنامه،

بررسی کنیم. انجام این تحقیق با  تر آواشناسی قرار دارد،سطح هجایی که در سطح کلی

گیرد: تفاوت هدف پرداختن به این موارد در دو سطح توصیف و تبیین صورت می

اسامی مردان و زنان به لحاظ تعداد هجا، تفاوت اسامی زنان و مردان در الگوهاي 

ها، تفاوت اسامی زنان و مردان به لحاظ انواع هجاهاي سبک هجایی و میزان بسامد آن

  گین. و سن

 .شاهنامهآواشناسی، سطح هجایی، بسامد، اسامی ایرانی، زنان، مردان، ها: کلید واژه
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خوان خوان رستم و هفتشناسی فرایندهاي افعال موجود در هفتسبک

  گرایی هلیديبر مبناي رویکرد نقش شاهنامهاسفندیار 

  سیده مریم فضائلی          

  فردوسی مشهد شناسی همگانی، دانشگاهدانشجوي دکتري زبان

  شیما ابراهیمی  

  شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد زبان

  

گرایی هلیدي است. به عقیدة هاي کاربردي رویکرد نقششناسی ادبی، از حوزهسبک   

هلیدي و متیسن زبان چهار فرانقش اصلی دارد: بینافردي، تجربی، متنی و منطقی. از 

شوند. در پذیر میاي تجربه در قالب افعال و فرایندها امکانطریق فرانقش تجربی الگوه

اي. فرایندهاي فرعی نیز نظر هلیدي فرایندهاي اصلی عبارتند از: مادي، ذهنی و رابطه

رفتاري، بیانی و وجودي هستند. با بررسی انواع فرایندهاي یادشده در متون مختلف 

شناختی کرد. بر این ل، بررسی سبکها را به لحاظ انواع فرایندهاي افعاتوان آنمی

خوان خوان رستم و هفتاساس، در مقالۀ حاضر سعی داریم تا افعال دو داستان هفت

هاي شاهنامه هستند، بر اساس انواع فرایندهاي اسفندیار را که جزء مشهورترین داستان

دف گرایی هالیدي بررسی کنیم. این امر با دو هاصلی و فرعی مطرح در رویکرد نقش

هایی که با هم دارند گیرد: اول اینکه دریابیم این دو داستان با وجود شباهتصورت می

-ها) به لحاظ انواع فرایندهاي اصلی و فرعی افعال چه تفاوتهاي آن(در کنار تفاوت

هایی با هم دارند و میزان بسامد هر یک از فرایندها در این دو داستان چگونه بوده 

ت که پس از تعیین بسامد هر یک از انواع فرایندهاي موجود است. هدف دوم این اس

ها، هفت خوان رستم و هفت خوان اسفندیار را به در افعال به کار رفته در این داستان

  شناختی کنیم. لحاظ فرایندهاي افعال بررسی سبک

-خوان رستم، هفت، هفتشاهنامهشناسی فعل، گرایی، هلیدي، سبکنقشها: کلید واژه

  ن اسفندیار.خوا
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  بررسی تطبیقی ساختار آیینی اسطورة سیاوش و آیین سیاوشان

      

  دکتر فرزاد قائمی

  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

با توجه به اهمیت آیینی اسطورة سیاوش، جدا از متون حماسی و تـاریخی، در ادوار     

ی و فرهنگ عامیانـه مـردم ایـران، در دو    همچنان در ادبیات شفاه هاسطوراین اسالمی، 

ترین جلوة حیات آیینی دیرپاي جنبۀ روایی و آیینی، به حیات خود ادامه داده است. مهم

تـرین یادگـار ایـن آیـین بـه یـک       کهن سیاوش در فرهنگ ایرانی آیین سیاوشان است.

د تعلـق  مربوط به قرن سوم پیش از مـیال ، در حوالی سمرقند، "پنجیکند"در  دیوارنگاره

معـروف بـه    ۀاست. تمـام منطقـ   دارد که نقشی از آیین سوگ سیاوش بر آن ترسیم شده

، به ویژه مرو، داراي آثار سیاوشانی است، اما آثار برگزاري این آیین در اقصـی  خوارزم

هاي ایرانی (همچـون تعزیـه) از   ترین آیین نمایشیو حتی  ایران قابل تعقیب است نقاط

آورد. نقش بنیادین مرگ و رستاخیز ساالنه در آیـین   برمی دل مراسم سوگ سیاوشان سر

در این جسـتار، از رهگـذر بررسـی    سیاوشان به اسطورة سیاوش نیز انتقال یافته است. 

ورة سـیاوش و آیـین سیاوشـان و تحلیـل الگـویی      تطبیقی و تکوینی ساختار آیینی اسط

داستان، کوشیده شده، ساختار آیینی و الگوي اساطیري اسطورة سیاوش بررسـی شـود.   

نقش بنیادین کیش تسلسل مرگ و رستاخیز خداي شهیدشونده و تکرار چرخـۀ سـاالنۀ   

یین کیخسرو از دالیل اصلی الگوپذیري داستان از  آ -قربانی مقدس در اسطورة سیاوش

سیاوشان است که باعث شده، بتوان این داستان را در دو سطح سرنوشـت تراژیـک او،   

در عرض روایی داستان، و پیونـد ادامـۀ حیـات او (کیخسـرو) بـه موعـود آخرالزمـان        

  مناسکی دانست. -ساختار آیینیزرتشتی، در طول زمان روایی، داستانی با 

  مناسکی. -ساختار آیینی یخسرو،اسطورة سیاوش، آیین سیاوشان، ک ها:کلیدواژه
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  نسخۀ سعدلوشاهنامۀ بررسی تحلیلی 

  فردوسیشاهنامۀ و کاربرد آن در کشف ضبطهاي کهن و تصحیح 

  دکتر فرزاد قائمی

  دانشگاه فردوسی مشهد استادیار زبان و ادبیات فارسی

 3که حدأقل  شاهنامههاي موجود با توجه به فاصله بعید میان نسخه مادر و نسخه   

هاي متفاوت از این اثر حتی در ها) است و وجود نویسشترین نسخهقرن (براي قدیم

هاي زمان تألیف توسط مؤلف، مسأله نسخه، در شاهنامه پژوهی، از دیرباز، حتی از سده

پیشین، یکی از اساسی ترین مسائل مبتالبه بوده است. در این زمینه، یکی از ضروریات، 

اصیلی است که در تصحیح هاي موجود، از جمله  شناخت و بررسی نسخه هاي

هاي شناخته تصحیح خالقی مطلق، لحاظ نشده است و بررسی آنها و مقایسه با نسخه

تواند بخشی از ضبطهاي از میان رفته کهن را بازیابی و قسمتهایی از این اثر را شده می

ود در ایران بازسازي کند. در این حوزه، یکی قلمروهاي بکر، نسخه هاي کهن موج

است که احتماال متعلق به سده هشتم  "سعدلو"است. از این جمله نسخۀ موسوم به 

هجري است و بررسی آن در مقایسه با اقدم نسخ موجود، نشان می دهد این نسخه 

تر نیست و وجود بخش عظیمی از ضبطهاي کهن در آن هاي قدیمرونوشتی از نسخه

در خور بررسی است. در این جستار، این  نشان می دهد نسخه، نسخه اي اصیل و

ها، مقایسه شده، شاخص هاي شناخته شدة به کار رفته در تصحیحنسخه با نسخه

شود و در نهایت در ضبطهاي متفاوت با ضبطهاي موجود، ذیل هر داستان، مشخص می

تحلیل این تفاوتها، در هر بخش، کوشیده خواهد شد، با بحث در مورد اصالت یا عدم 

الت این ضبطهاي متفاوت و معناشناسی ابیات، ضبطهاي اصیل شناسایی شده و بر اص

  ارائه شود.  شاهنامهاي براي تصحیح ابیاتی از مبناي آن، پیشنهادهاي تازه

خالقی مطلق، ضبطهاي اصیل،  تصحیح ،نسخه سعدلو فردوسی، شاهنامۀها: کلید واژه

   .تطبیقیبررسی 
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  اي از مکتبِ ایلخانینگارهاي خراسانی، در ادباسهدرنگی در چگونگیِ بازتابِ حم

 
  قدیریان هاندیشدکتر 

  دانشگاه فردوسی مشهد استادیار زبان و ادبیات فارسی

 

بخش ترین منابع ادبی الهامحکیم ابوالقاسم فردوسی، از دیرباز، یکی از مهم شاهنامۀ    

شمار ر نگارگري ایران بهپنجۀ مکاتب گوناگون هنخیال و زرینبراي نگارگران نازك

هاي نگارگران ایرانی در ترسیم و بازنمایی فرازهاي حساس روایت است. آمدهمی

 هاي تصویري بدیعی از متن این کتابخوانش آفرینشاساطیري و پهلوانی شاهنامه، به 

هاي آشکار است، تفاوت اند که گاه با آنچه در کالم فردوسی آمدهسترگ، دست یازیده

گمان، بررسیِ منظومۀ فکري و بی آفرین دارد.هایی بس شگفت و درنگرسانیو دگ

هاي تحقیق در فضاي فرهنگی حاکم بر ذهن و خامۀ نگارگر ایرانی، در آفرینش نگاره

پژوهندگان اي را به ، دستاوردهاي هنرشناختی ارزندهشاهنامهپیوند با روایات هم

در این مقاله برآنیم تا یکی از  دیه خواهد کرد.زمین، ههاي فرهنگ و هنر ایراننازمایه

 شاهنامۀدر   »شدن رستم به دست برادرش، شغادکشته«هاي تصویري از داستان قرائت

یم و به چرایی ناهمگونی نقوش آن کن، مقایسه شاهنامه را با متن منظوم  مصور دموت

  نگاره با شعر فردوسی، پاسخ دهیم.

  .دموت، رستم، شغاد شاهنامۀي، نگاره ایلخانی، ، نگارگرشاهنامهها: کلید واژه
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نژادي فردوسی بر مبناي توصیف واژگانی و نحوي  -بررسی موضع ملّی

  "جمشید و ضحاك"داستان 

  نژادفرّخ لطیف

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه فردوسی مشهد    

 
باشد. سه نوع تحلیل  در متن، ممکن است ادراکی یا زبانی1نگرش یا موضع مؤلّف   

کار رود. طبق معیارهاي  دادن این موضع بهتواند در نشانواژگانی، دستوري و متنی می

شوند. کلمات تقسیم می 3و دستوري 2سنّتی، کلمات در یک جمله به دو نوع واژگانی

شوند؛ منظور از کلمۀ دستوري  هاي معنایی قابل تعریف میواژگانی، با توجه به ویژگی

ش دستوري کلمه در بند است. متنِ داراي کلمات واژگانی بیشتر از تراکم بیشتري نق

دهی همراه باشد. در برخوردار است. تراکم ممکن است با استفادة فراوان از فرآیند نام

 پرداخته شاهنامه "جمشید و ضحاك"این پژوهش به توصیف واژگانی و نحوي داستان 

 "5جهت دستوري"و توصیف نحوي با  "4دهینام"ند شود. تحلیل واژگانی با فرآیمی

گیري دهی فردوسی، موضعکاررفته و نحوة ناممیزان و نوع صداهاي بهشود. انجام می

 دهد. نتیجه اینکه نگرشنشان میخودي و غیر هشیارانۀ او را نسبت به دو قهرمان 

ها و شخصیت نحوة معرّفی اوست و بر 6"نژادي -هویت ملّی"تأثیر تحت  فردوسی

 شاهنامهتفسیر وي از رویدادها مؤثّر است، چنانکه به جمشید و فریدن درسراسر 

  بخشد. جایگاهی خاص می

دهی. نژادي، جهت دستوري، نام ـ فردوسی، موضع ملّیها: کلید واژه

                                                
1 .A uthorial stance 
2 .Lexical 
3 .Grammatical 
4 .Nomination 
5 . Grammatical voice 
6. National –Racial  identity    
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  در قلمرو فردوسی بر اشعار اخوان ثالث شاهنامۀتأثیر 

  شناسی و تحلیل سطوح رواییسبک

  مالدار کاریزي مهدي      

  دانشجوي کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

هاي شعر اخوان لحن کوبنده و حماسی آن و شباهت سبک این از بارزترین ویژگی   

فردوسی و گرایش او به  شاهنامۀاشعار به سبک خراسانی، به خصوص سبک شخصی 

هاي گوناگون است. اخوان در جنبه این سبک، به ویژه در دو قلمرو زبانی و روایی

حکیم طوس پذیرفته است.  شاهنامۀپردازي تأثیر بسیاري از اندیشه، زبان و شیوة داستان

ها را با ذکر هاي این تأثرات و تشابهات متأثر از آنایم خاستگاهدر این تحقیق کوشیده

ان را در چند بر اشعار اخو شاهنامهتأثیرگذاري  شواهدشان بررسی کنیم. این بررسی

هاي گوناگون گرایی، تشابهات سبکی در جنبهسطح اصلی نشان داده است:میل به باستان

هاي اساطیري مشترك، تأثرات در سطوح روایی، لغوي صرفی، نحوي و آوایی، زمینه

هاي حماسی و اساطیري در ها، و کارکرد داستانسازي، پرداخت شخصیتصحنه

-هاي این تأثیرگذاري نیز زیستشعر. در تبین خاستگاهسطوح استعاري و نظام معنایی 

مندي شدید آن دو به گاه و جغرافیاي فرهنگی و سیاسی یکسان دو شاعر و عالقه

هاي اساطیري و حماسی کهن، به عنوان عامل اصلی تشابهات، شناخته شده احیاي سنّت

صلی این تحقیق هاي ااست. تمرکز بر تشابهات سبکی و تحلیل سطوح روایی، از زمینه

  است.

 گرایی.، باستانشاهنامهشناسی، پردازي، سبکاخوان، فردوسی، داستانها: کلید واژه
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 شاهنامهچهرة اسکندر در 

  دکتر تیمور مالمیر      

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

-خواندههایش در منابع قدیم ایرانی گجسته  اسکندر به سبب ویرانی و کشتار و غارت  

هاي یونانی از او به نیکی و  پردازيها و خیال شده، اما در منابع متأخر تحت تأثیر افسانه

است. محققان عمدتاً تردید ندارند که شخصیت بزرگی یاد شده و شخصیتی مثبت یافته

منفی است، اما وجود دو مسأله را با این شخصیت منفی در تناقض  شاهنامهاسکندر در 

روایت برادري دارا و اسکندر و دیگري نقل مفصل سرگذشت وي؛ تا  اند؛ یکی دیده

اند این نقل مفصل داللتی بر مقبولیت و چهرة مثبت یافتن اسکندر  که تصور کردهجایی

شده که نسبت برادري دارا و اسکندر نه براي جبران  است. در مقالۀ حاضر نشان داده

ت به عملکرد ناشایست حاکمانی شکست و حفظ غرور ملی، بلکه یک طنز گزنده نسب

اند. نقل  کرده فروختگی راه را براي تجاوز بیگانه هموار میتدبیري یا خود بوده که با بی

نیز به علت سرسلسلۀ سلوکیه بودن اسکندر با دورة  شاهنامهمفصل داستان اسکندر در 

کند؛  در نمیحکومت نسبتاً طوالنی در تاریخ ایران است و داللتی بر نگاه مثبت به اسکن

شده که حاوي نوعی اعتراض و انتقاد نسبت به نژاد و  زیرا در ضمن آن مطالبی گنجانده

است، هایی را که براي تثبیت اسکندر و جانشینان وي درست شده تبار اوست و افسانه

  کند. نقش بر آب می

  .، اسکندر، دارا، سلوکیهشاهنامهها: کلید واژه
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 شاهنامههاي در نگاره فرّه شاهانه

  وانفاطمه ماه  

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

  

، از سویی در پیوند با نظام شاهنامههاي هاي نگاشته شده در نگارهمایهنقش   

هاي تصویري است. از آن سو که هاي متنی و از سوي دیگر از تبار نظام نشانهنشانه

زند و هایی نمادین طرح میمایههیم متنی را در قالب نقشبا متن در پیوند است، مفا

کند. تباري که خورد، تبار تصویري خود را حفظ میاي که با تصویر گره میاز سویه

است. هاي نسخ خطی تکرار شده و تداوم یافتههاي باستانی تا نگارهنگارهاز سنگ

هاي مایهفر و نقشمینويمتنی، در مفهوم  - اي از این نظام دوگانۀ تصویرينمونه

ترین آن فرّه شاهی یا کیانی خورد. فرّه، انواعی دارد که مهمتصویري آن به چشم می

است. فرّه شاهی، پشتوانۀ مشروعیت شاه است و تفویض حکومت مینوي او را 

اي، مستلزم داشتن نژاد شاهانه است. فرّه کیانی، در کند. تفویض چنین فرّهتأیید می

ی نمایانگر مشروعیت شاه است، مفهوم فر در نظام متنی، چگونه به نظام نظام متن

هاي تصویري چگونه مفهوم مینوي فر مایهیابد؟ نقشهاي تصویري انتقال مینشانه

هاي مایه، نقششاهنامههاي کشند؟ پژوهش حاضر با بررسی نگارهرا به تصویر می

شاخصۀ تصویري را براي ترسیم کند. این بررسی، سه تصویري فرّه را جستجو می

  دهد: سریر شیرنشان، دستارچه، شمسه.فرّه شاهی نشان می

  ، سریر شیرنشان، دستارچه، شمسه.شاهنامههاي فرّه شاهی، نگاره ها:کلیدواژه
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  نقد و بررسیِ یک روایت شفاهی دربارة فردوسی

    

  مجتبی مجرد  

  مشهد دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی

  

شوند.  بسیاري از روایات تاریخی در طول زمان دستخوش تحریف و دگرگونی می   

ترین علل تحریفات تاریخی، عوامل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک است. این مهم

پردازد. روایت مزبور در  مقاله به نقد و بررسی یک روایت شفاهی دربارة فردوسی می

کتوب فارسی دستخوش تحریف و دگرگونی شده فاصلۀ کمتر از سه قرن در متون م

است، اما زنجیرة دیگري از همین روایت که در یک منبع کهن و ناشناختۀ عربی 

دهد. منبع  محفوظ مانده است، روند تحریف و دگرگونی روایت را به روشنی نشان می

شناسی است، براي کهنی که دربردارندة گزارشی اصیل دربارة فردوسی و فردوسی

  شود.    ین بار در این مقاله معرفی مینخست

 ، تحریف، روایت شفاهی، المطالب العالیه، فخر رازي.شاهنامهفردوسی،  ها:کلید واژه
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  فردوسی شاهنامهاز  المآثربرهانهاي تأثیرپذیري بررسی جنبه

    

  فرشته محمدزاده

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

یکی از کتب تاریخی عصر صفوي است، که در سرزمین هند به نگارش  لمآثر،ابرهان   

هاي متعدد و متنوع از جنبه شاهنامهگاه درآمده است. متن کتاب جایگاه تبلور و جلوه

در آن  شاهنامهاست؛ از این رو شایستگی بررسی با رویکرد شناخت وجوه تأثیر و نفوذ 

که مؤلّف در سرزمین هند برخالف ایران عصر دهد را دارد. نتایج پژوهش نشان می

نگاران، بسیار کاسته شده بود، صفوي، که عنایت به حماسۀ ملی ایران در میان تاریخ

را مرکز و  شاهنامهتوانسته است در گزارش احوال و اعمال پادشاهان محلی دکن، 

-وهمحسوس گردد. جل شاهنامهمحور کار خود قرار دهد و در جاي جاي اثر، حضور 

در مضامین،  شاهنامه، افزون بر ابیات استشهادي المآثربرهانبر متن  شاهنامههاي تأثیر 

هاي نبرد، باورهاي پادشاهان ها، به ویژه توصیف میدانآهنگ و لحن حماسی گزارش

اي، حماسی و هاي اسطورههاي تاریخی و شخصیتدکن، همانندسازي بین شخصیت

  متبلور است. شاهنامهاساطیر و اشارات به  شاهنامهتاریخی 

  ، تأثیرپذیري، ابیات استشهادي.شاهنامه، المآثربرهانتاریخ، ها: کلید واژه
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 سیر تحول پایداري تا پدیدآمدن حماسۀ ملی

 دکتر علی محمدي

  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همدان دانشیار    

  انتصار پرستگاري

  انشگاه بوعلی همدانمربی گروه زبان و ادبیات فارسی د

، برخوردار هستیم، اما اینکه در فرایند شاهنامهما امروز از متن نسبتاً منقح حماسۀ ملی،   

هاي فرهنگی، ادبی و تاریخی ماست، چه  ترین متن آمدن این متن، که از باشکوهپدید

ندگان باشند. نگارهایی پدید آمده، شاید کمتر سخن گفته  تحوالتی رخ داده یا چه حادثه

به این نتیجه  شاهنامههاي تاریخی و شواهد شعري در متن  این مقاله در بررسی

اند که تا به ثمر نشستن این حماسۀ ملی بسیاري از بزرگان فرهنگ و ادب و  رسیده

  دوست ایرانی جان باختند. خویشکاران وطن

  ، فردوسی.شاهنامهباختگان،  خاندان سهل، جانها: کلید واژه
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) و کلیله و دمنه)، باب بوف و زاغ (شاهنامهی داستان شغاد (نقد و بررس

  ) مثنويکشت (حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را می

  از منظر ادبیات تطبیقی    

 
  دکتر سید جواد مرتضایی

  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

و تدبیر او براي به دام  هشاهنامپیرنگ، شخصیت پردازي و سیر داستان شغاد در    

چنین و هم» بوف و زاغ«با عنوان:  کلیله و دمنهافکندن و کشتن رستم در باب هشت از 

کامالً مشهود  مثنويدر دفتر اول » کشتحکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می«

یر است. تدابیر زاغ در به دام افکندن و فریب بومان و نهایتاً هالکت ایشان و نیز تدب

ها و تدابیر شبیه به خدعه مثنوي، وزیر آن پادشاه جهود و کشتن نصرانیان در دفتر اول

هاي براي فریب رستم و کشتن اوست. پیرنگ این سه داستان و کنش شاهنامهشغاد در 

ها نیز به اشخاص اصلی( شغاد، زاغ و وزیر جهود) شبیه به هم است و انجام و پایان آن

انجامد. بررسی و هاي همانند یکدیگر میدي با تدابیر و خدعهکشته شدن فرد یا افرا

تحلیل این سه داستان در سه متن متفاوت از منظر ادبیات تطبیقی بایسته و قابل توجه 

  است. 

، وزیر جهود، مثنوي، باب بوف و زاغ، کلیله و دمنه، داستان شغاد، شاهنامه ها:کلید واژه

  ادبیات تطبیقی. 
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هان آیینبازآفری ،فریدون  

  باقرآباد ملوك براتیمعصومه   

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

  دخت پورخالقی چتروديدکتر مه

  عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

    

 ی است.هاي ایرانآیین بازآفرین فردوسی و ۀشاهنامهاي فریدون یکی از شخصیت   

اي از تاریخ اساطیري ایران دچار دگرگونی شده و کارآمدي خود را ها در دورهاین آیین

ها تالش زیادي دهد. فریدون پس از شکست ضحاك در بازآفرینی این آییناز دست می

هاي رفتاري و کند. در این مقاله که بر اساس تحلیل متن صورت گرفته، به شیوهمی

  که او  ایمپرداخته و به این نتیجه رسیدهها آیینبازآفرینی در در کرداري فریدون 

شو، الیگان اجتماعی، یزش، بخشش، سخن وگذاري، شهریاري، شستهاي تاجآیین

  گفتن، درخت کاري، شادخواري، آتش افروزي، کشاورزي و ... را زنده کرده است. 

  شو،آیین یزش.وشستي،آیینشهریارگذاري،آیینتاج،بازآفرینی،آیینفریدونها: کلیدواژه
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 کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت

  )سنی ملوك االرض واالنبیاءو  شاهنامه(تحقیقی دربارة نام ایوان ضحاك در 

  

  دکتر چنگیز موالیی

  دانشیار دانشگاه تبریز    

  

است.  آمده» کنگ دز هوخت«فردوسی به صورت  شاهنامۀنام ایوان ضحاك، در    

در پهلوي تطبیق داده و آن  hūxtدر ترکیب را با واژة » هوخت« برخی از محققان، جزء

رسد؛ چه قراینی در دست اند. این تعبیر صائب به نظر نمیمعنی کرده» کنگ دز پاك«را 

در پهلوي  hūxtدر این ترکیب ربطی به واژة » هوخت«دهد لفظ است که نشان می

است. نام استعمال نشده » پاك«عنی در متون پهلوي به م hūxtندارد. گذشته از این، واژة 

فردوسی، در گزارشی از حمزة اصفهانی به صورت  شاهنامۀایوان ضحاك، عالوه بر 

کنگ دژ «هاي به صورت التواریخ و القصصمجمل، در »دمن حت«و » کلنگ دیس«

» زرنج«به صورت  تاریخ االممو جزء اول آن در » دس حت«و » کلنگ دیس«، »هوخت

توان اند، می. بر اساس شواهد و قراینی که در مقالۀ حاضر گزارش شدهاستضبط شده

 خداینامۀدر  Kurind dušīd/ dužīdها، تعبیر نادرستی از یقین داشت که همۀ این گونه

(تحت  Kuuiriṇta dužītaپهلوي هستند؛ خود گونۀ اخیر نیز قطعاً مأخوذ از اصل  

  است. اوستانام جایگاهی در ») د دست نایافتنیکُرینْ«یا » کُرینْد صعب العبور«اللفظ: 

  حت.حت، دسایوان ضحاك، کنگ دز هوخت، کلنگ دیس، دمنها: کلید واژه
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فردوسی در  شاهنامهکیفیت ترجمۀ اصطالحات شناسی و  اصطالحبررسی 

  ترجمه بنداري

  نسرین ناصري کاخکی    

  شگاه فردوسی مشهددان یدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی فارسی و عرب

  

ه.ق.یعنی هفت 621فردوسی به قلم فتح بن محمد بنداري در سال شاهنامهترجمۀ    

 ترجمهانجام شده است.  شاهنامهمانده از نویس باقیترین دستسال پس از تاریخ کهن

 شاهنامههاي اخیر همواره به عنوان یکی از منابع عهده براي تصحیح در دهه بنداري

توان حد واسطی میان ترجمه و تلخیص دانست. مبناي بنداري را می وهبوده است. شی

 شاهنامهتأمل این پژوهش واکاوي شیوه و کیفیت ترجمۀ اصطالحات موجود در 

بنداري تا چه حد در انتقال این فردوسی به قلم بنداري و بررسی این شاخص است که 

موجود  منظور، اصطالحات. براي این کرده استاصطالحات در زبان مقصد موفق عمل 

آیینی و اساطیري، اداري و  -دینی هاي اصطالحاتفردوسی به بخش شاهنامهدر 

دیوانی، رزمی و نظامی، بزمی، ادبی و هنري، اصطالحات جانوري و نباتی، ابزارها و 

و کیفیت و روش برگردان این اند تقسیم شدههاي متشکل از اسامی خاص و عام ترکیب

گرفته است. مطابق نتایج این پژوهش، مورد بررسی قرار  مۀ بنداريترجمصطلحات در 

بنداري در بسیاري از موارد، به جاي یافتن ترجمان دقیق اصطالحات، معناي کاربردي 

هاي اصطالح را در سطح معنایی جمله نشان داده و در موارد معدودي نیز، معادل

شناسی بنداري نه اصطالحصحیحی براي اصطالحات برنگزیده است. همچنین اولویت 

رزمی و بزمی، ادبی و هنري،  قاموسی که بیشتر کاربردي است. بنداري اصطالحات

هاي نزدیک به آن بر مبناي را بیشتر از ترجمۀ قاموسی یا ترجمهجانوري و نباتی 

-اداري و دیوانی و ابزارها، از اصل واژه کاربردگرایی وام گرفته؛ در حوزة اصطالحات

تقید و تعهد  آیینی و اساطیري نیز از -دینی است. اصطالحات یز یاري جستههاي مبدأ ن

  ها در فرهنگ اسالمی برگردان شده است.هاي معادل آندینی او متأثر شده، گاه به واژه

  فردوسی، ترجمه بنداري، اصطالح شناسی. شاهنامه ها:کلید واژه
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 يمعنو مثنويو  شاهنامه در عشق مفهوم ايمقایسهبررسی 

  

  نرگس نسل شاملو

     دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

قهرمانی هستند،  -که داستانهاي عاشقانه شاهنامه در برخی از داستانهاي فردوسی

است. با توجه به شیوة  آن به تصویر کشیده زمینی مفهوم اصیل و عشق را در موضوع 

هاي نغز که برخی از آنها چون زال و رودابه و بیژن و هاین عاشقان سرایش شاهنامه،

 کهمنوچهر در شمار شاهکارهاي قصص غنایی ادبیات کالسیک فارسی هستند، همچنان

او که گسترش چنین ادبیاتی را به دنبال  زمان و سیاسی اجتماعی شرایط تأثیر تحت

وایی، از سبک خامۀ داشت، تحت تأثیر منابع روایی او نیز بوده، در سطح زبانی و ر

 آسمانی دارد، همچنان تحت مفهومی اگر چه اند. در آثار موالنا عشقشاعر متأثر شده

گرایی و تمایل ادبیات شاعر است که گسترش اخالق صوفیانه، درون زمانه اوضاع تأثیر

است و رویکرد شاعر و فرهنگ شفاهی پیرامون او نیز  را به سوي انتزاع به دنبال داشته

   .ن گرایش دامن زده استبه ای

هاي اجتماعی و فرهنگی پیدایش در این مقاله سعی برآن بوده که مفهوم عشق، و زمینه

آن را در آثار این دو شاعر بزرگ بررسی و مقایسه کنیم و نسبت جریانهاي اجتماعی 

عصر مثل خردگرایی روزگار فردوسی و رشد عجیب تصوف در عصر موالنا را در 

  یفیت مشخص کنیم. گیري این کشکل

   مولوي ، فردوسی ، عشق :هاهژوا کلید
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منسوب به عثمان مختاري  شهریار نامۀبیشۀ هاي پهلوانان در نهمقایسۀ خان

 فردوسیشاهنامۀ هاي رستم و اسفندیار در خانغزنوي و هفت

  

 خدیجه همتی اویلق

  وسی مشهدالملل دانشگاه فرددانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد بین 

  

تر شناخته شدة ایران جستار حاضر کنکاشی تطبیقی در باب یکی از آثار  حماسی کم   

هاي شهریار، پسر برزو، پسر سهراب، پسر است، که در مدح دالوري شهریارنامهبه نام 

رستم نوشته شده است و در ابتدا به عثمان مختاري غزنوي، شاعر قرن ششم هجري 

ژوهشگران در ادامه، آن را مورد تشکیک قرار داده، متعلق به منسوب شد؛ موضوعی که پ

اند. این متن حماسی، در مسیر شاعري ناشناس در قرن هشتم یا پس از آن دانسته

 "بیشهنه"هایی موسوم به هاي شخصیت اصلی خود، مجموعۀ موناع و آزمونپهلوانی

شهریار نیز همچون رستم فردوسی قابل مقایسه است.  شاهنامۀهاي خاندارد که با هفت

و اسفندیار با درایت و تدبیر و با وجود راهنمایی به نام جمهور، که قابل تطبیق با اوالد 

هاي رستم و اسفندیار است، دشمنان خود را شکست داده و از خانو گرگین در هفت

 تطبیقی -کند. مقالۀ حاضر به روش تحلیل محتوا و توصیفینه بیشه با موفقیت عبور می

هاي  نگاشته شده و هدف از آن، شناسایی مسیر تکامل حماسی شهریار و تحلیل دالوري

 فردوسی است.  شاهنامۀدر قیاس با نامه، شهریاربیشه در هاي نهاو در قالب آزمون

-بیشه، هفتنه، اسفندیار، رستم، فردوسی، شهریار شاهنامۀ، شهریارنامهها: کلید واژه

  .تطبیقیبررسی خان، 
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  شاهنامهررسی جغرافیاي جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب در ب

  

  دکتر محمد جعفر یاحقی

   استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  

  فرشته محمدزاده

  دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري 

 

افراسیاب را مورد بررسی و  در این جستار برآنیم، جغرافیاي جنگ بزرگ کیخسرو با   

تحلیل قرار دهیم. بر این اساس نگارندگان در دو بخش به جغرافیاي این جنگ بزرگ 

-اند: در بخش اول با نگاهی ژرف به داستان، تالش در شناخت مواضع و مکانپرداخته

گونه به تاریخی یا اساطیري بودن این گذار در جنگ دارند تا بدینهاي جغرافیایی تأثیر

ها دست یابند و در بخش دوم، جغرافیاي داستان را با رویکردي نظامی بررسی مکان

فرمانده سپاه ایران و  هاي جغرافیایی ـ نظامی کیخسرو به منزلهنموده و به استراتژي

اند. حاصل پژوهش نشان همچنین نقش عوامل جوي در سرنوشت نهایی جنگ پرداخته

رو با افراسیاب از کمترین ابهامات جغرافیایی دهد که جغرافیاي جنگ بزرگ کیخسمی

نماید. افزون بر آن، کیخسرو بسیاري، واقعی و تاریخی می برخوردار بوده و تا اندازه

آگاه به جغرافیاي جنگ و مناطق عملیاتی است و در واقع اوست که با  یک فرمانده

ي در جنگ، شناخت کافی از نقش جغرافیاي نظامی در نایل شدن به هدف و پیروز

  شود.البته در کنار خواست خداوند، موفق به گرفتن کین سیاوش می

  شاه گردد هالكچنان بود فرمان یزدان پاك             که بیدادگر           

  ، جنگ بزرگ، جغرافیا، استراتژي، عوامل جوي.شاهنامه ها:کلید واژه
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  خاستگاه آیینی داستان سوزن عیسی

  با رویکرد تطبیقی به  اساطیر مصر و کیش مهر

 فاطمه اکبري

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 :چکیده

شم در داستان تمثیلی سوزن عیسی که در متون نظم و نثر بسیاري از قدما به چ

اي کهن در اساطیر مصر باستان و  خورد، عناصر نمادینی نهفته است که ریشه می

اي    به تدریج خود را در مسیحیت جاي دادند و به گونه ،میترائیسم دارد. این اساطیر

ضمن  ،اي از نمادها فروبردند. در این پژوهش ادغام شدند که حقیقت او را در هاله

ها نیز با یکدیگر تبیین ارتباط آن ،ي سوزن و خورشیدبررسی تحلیلی ـ تطبیقی نمادها

  گردد.                                              می

طور ارتباط میان دو اسطوره  سوزن با ایزد خورشید مصریان و همین  ارتباط ،این بررسی

ویی اند. گدهد که با  داستان مسیح نیز تنیده شدهخورشید را مورد تحلیل قرار می

اما نامی متفاوت در آیین  ،اسطوره خورشید یک بار در مصر و بار دیگر با همان شمایل

شود. این ارتباط چیزي نیست جز ارتباطی خود ساخته که به اعتقاد مهرپرستی تکرار می

  مسیحیان با یک تقدم زمانی که توسط شیطان ایجاد شده است .                                   

 کیش مهر.،اساطیر مصر باستان ،مسیح ،خورشید ،: سوزنهااژهکلید و

  مقدمه

ایم. داستانی به بررسی و نمایاندن خاستگاه نمادهاي داستان مذکور پرداخته در این مقاله

خداي تعالی او را به آسمان «که مولف تفسیر سور آبادي، این چنین ذکر کرده است:

تگان را بنگرید تا با وي از دنیا هیچ چیز امر آمد فریش،چون آن جا رسید ،چهارم برد

در  ،وي را به آسمان هفتم آرید. نگاه کردند با وي سوزنی یافتند ،اگر نیست ،هست

 ،گریبان پالس که چهل سال بود تا آن را پوشیده داشت... چون آن سوزن دیدند با وي
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» تا به قیامت...بیت المعمور را مسکن وي کردند  ،جا بدارید ندا آمد که عیسی را هم آن

).مطمئناً این داستان واقعیت خارجی ندارد و بر اساس 450تفسیر سور آبادي.ص (

هایی وابسته به باورهاي اساطیري باستان شکل گرفته است. در ناسخ التواریخ ایدئولوژي

همانند خطاب خداوند به موسی در  ،خطاب خداوند به عیسی  ،میرزا محمد تقی سپهر

  گوید: اي عیسی زینت دنیا را از تن خود برون کن.به او می وادي طور است که

هاي متمادي است که این داستان تخیلی وارد گشته و خود را جزیی از آن نموده قرن

طور خاص راجع به خاستگاه این داستان تالیف شده است. است. اما تنها یک کتاب به

رم با مسیح را در آوین تنها خاستگاه خورشید و آسمان چها» سوزن عیسی«در کتاب

سوزن و کارکرد آن نیز هست که مورد  ،میترا بیان نموده است اما، آن سوي این نماد

  توجه قرار نگرفته است.

مسیح آشکار و سیماي   ي چهره حقیقت پنهان شده ،باشد که از رهگذر این پژوهش

انند شتران هم -اند هاي چند خدایی که آشکارا خود را بدیل او ساخته اساطیري آیین

  نمایان گردد. - اند گري که با قیر اندود کردن ظاهر عیب ناك خود را پوشانده

 ،اندازیم و در پس آننگاهی به آیین میترائیسم می ،وجوي این موضوعدر جست

کنیم.اما  بررسی می ،اندهایی که با مسیح دادهاسطوره خورشید آیین رازوري را با تطابق

زنیم. چرا که سوزن دجال  پلی می از رم به مصر باستان  ؛شود ره به این نقطه ختم نمی

  چشم و اسطوره ایزد خورشید نیز، در این تصرف بی تقصیر نیستند.

اي است که نشانه ،نماد و رمز است. نماد ،دال ،در لغت به معناي نشانه symbol  واژه

بلکه  ،ذاتیجواري یا میان صورت و مفهوم آن، نه شباهت عینی است نه رابطه هم

اي ست قراردادي. اصل این اصطالح ریشه در ادبیات نشانه شناختی جهان باستان رابطه

  نمادین است. ،دارد. نماد از ارکان اساطیر کهن است و اساساً زبان اسطوره

گر یک حقیقت از دوران باستان است. ماجرایی است مقدس که بیان Myth)اسطوره (

ها را تشکیل مردمان باستان که فرهنگ و آیین آن ها باورهایی هستند ازاسطوره
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اند و بعد مذهبی و آیینی خود را دادند، اما در طول تاریخ ادبیات را تغذیه نموده می

  اند.ظاهراً از دست داده

  پیشینه و روش تحقیق

اي اثر دربارة موضوع خاصی که در این پژوهش مد نظر بوده است، تنها کتاب و مقاله

تألیف گشته است که تحقیقی در شناخت » سوزن عیسی«دین کزازي با نام میرجالل ال

شناسی خاقانی است و رویکردي متفاوت با جستار حاضر دارد که با منظري از اسطوره

جوید؛ دیدگاهی که متأثر از دیدگاه تطبیقی، خاستگاه دینی و آیینی این روایت را بازمی

-است که نظریاتش در رابطه با تطبیق آیین شاخۀ زرینجیمز فریزر در اثر ارزشمندش، 

  شناسی معاصر بسیار تأثیرگذار بوده است.هاي مختلف جهان، در اسطورهها و اسطوره

در این مقاله به تطبیق و تحلیل اسطوره هاي موازي در فرهنگهاي دور از هم دربارة 

ي مهرپرستی هاایم. شباهات و تغییرات ایجاد شده از دل آیینروایتی همگن پرداخته

ها ارتباط شناس سرزمینهاي محققان اسطورهگردند و با مدد از یافتهاستخراج می

اساطیر مجازي از روي حقیقت مسیح   شود و هالۀهریک با این داستان نمایان می

  گردد.شود. سپس چگونگی بازتاب آن در ادبیات فارسی تبیین میبرداشته می

آسمان چهارم است؟ چرا بین عیسی ،داستان و باورها که چرا جایگاه عیسی در این این

و خورشید پیوندي رازآمیز وجود دارد؟ چرا سوزن باعث این توقف گشته است؟ و 

در  ،اصوالً چرا بر این باورند که توقفی صورت گرفته است؟ پاسخ تمام این چراها

  باشد.هاي مصري قابل دریافت میاساطیر و به خصوص اسطوره

  طوره ي خورشید در کیش مهربخش اول: اس

اي قابل مشاهده است که هر کدام ارتباط دو عنصر اسطوره ،در داستان سوزن و عیسی

همگان بر  ،هاي دوراز گذشته ،اي با یکدیگر دارند. عالوه بر این ارتباط نمادهاپیچیده

اي که  هپیوندي رازآمیز و دیرین دارد. به گون ،اند که عیسی با خورشیداین اعتقاد بوده

شود. این ارتباط ریشه در اساطیر دارد. یک عنصر  در بعضی عقاید با او یکی پنداشته می
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 ،ها سلطه حیاتی داشتطبیعی که همیشه در پیدایش باورهاي اساطیري نخستین تمدن

هاي باستان سرچشمه گرفته است. زیرا مضمون اصلی آیین ،خورشید بود. از این عنصر

اي مردمان باستان سلطه بخش در زندگی روزمره ک مایۀ حیاتکه خورشید به عنوان ی

  بس پایدار داشت.

 ،داد عنصر اصلی باورهاي پیروان خود را تشکیل می ،ها که خورشیدیکی از این آیین

یک خدا از نظام چند خدایی ایرانی بود که در  ،»مهر«یا » میتره«میترائیسم است. میترا 

 ،). در ایران90: 1387،مرکلباخ( قرار داشت» اورمزد«دین زرتشتی پس از اهورامزدا 

اند با طبیعت پیوند دارد؛ ردایی آراسته به هایی که اورمزد را با آن توصیف کردهاصطالح

نمود خورشید بر آسمان و روشنایی بر زمین  ،ستارگان بر تن دارد و زیباترین هیئات او

آفریده اهوراست. جایگاه او کوه  گانه است که28مهر یکی از ایزدان  ،است. در اوستا

پیش از دمیدن خورشید  ،سپند است، او هم خداي آسمان است که در هر روز صبح

پاید. او ده هزار چشم و ده هزار گوش دارد  چنان می آید  و بعد از غروب نیز، هم می بر

ز ا ،شکنی استگویی و پیمانگذرد آگاه است. دشمن دروغ چه در زمین میکه از هر آن

). او هم ایزد زمین 95ي آدمیان است (همان.  کنندة عهدهااین جهت او خداي تحکیم

باشد و در است و هم، ایزد مرگ و رستاخیز. از این لحاظ مهر با اهورامزدا درارتباط می

دهند و که اهورا مزداـ  شوند و تشکیل یک خدا را میاي از زمان با هم تلفیق میدوره

  گیرد. میترا نام می

مهر بسیار گرامی بود. آیین مهرپرستی در این روزگار از ایران به رم  ،در روزگار اشکانی

: 1383هینلز، و  95گردد (همان. جا که دین رسمی امپراتوري رم میرود تا به آن می

باالترین خدا بود و در حضور او، دیگر هیچ نشانی از  ،). این خداي ایرانی در رم140

تصویر او با ردایی  ،ي پرستش میترا هاگاه که حتی در مهرابهآن شد؛اورمزد دیده نمی

خورد. به چشم می ،آراسته به ستارگان در حال قربانی گاو مقدس که آفریده اهوراست

نماد «البته این نگاره تفسیري کیهانی دارد. میترا با قربانی کردن گاو مقدس آفریده اهورا 
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کند که براي او که و طبیعت را زنده و سبز می پاشدخون او را به زمین می ،»زمستان

  شود. می» انقالب زمستانی«ایزد رستاخیز است نمادي  از رستاخیز طبیعت و 

میترائیسم رقیب جدي مسیحیت بود. چرا که در  ،هاي ابتدایی پس از میالد مسیحدر قرن

ان خود وعده دهنده آیین زندگی شده بود و به پیرومیترا تنها ناجی و نشان ،آن زمان

داد. میترا چندین قرن توسط مردم رم قیصري پرستیده  جاودانگی روح و رستاخیز می

هاي کهن همگانی شد و کامالً به صورت یک آیین رازآمیز درآمد. بعدها هم که آیین

تنها دین رازآلود و آیین رازوري میتراي رمی مخفی بود. گروندگان این آیین  ،شدند

هاي دادند و مهرابه در غارها و به دور از چشم دیگران انجام میاعمال عبادي خود را 

جا قرار داشت. بقاي این دین بدون امپراتوري جهانی رم امکان پذیر میترا نیز، در همان

دین نوینی شده بود که با دین ایرانیان کهن به جز نام خدا  ،نبود. اکنون دیگر آیین میترا

-). گمان می91: 1387،مرکلباخك دیگري نداشت (اشترا ،ايهاي اسطورهو برخی بخش

باره ساخته شده و رود که این آیین در طول زمان متحول نگشته بلکه به صورت یک

  ). 740: 1386فریزر، قدرت امپراتوري آن را برقرار کرده است (

هاي شباهت ،جابه دلیل حضور موازي دو سیستم قوي دینی در یک زمان و در یک

- هاي میترا و مسیح به وجود آمد. پیروان مهر او را خورشید تسخیرینبسیاري بین آی

را دادند (همان. » خورشید پارسایی«انگاشتند. پیروان مسیح نیز، به او لقب ناپذیر می

گوید و همین طور کلیساي قدیم نیز،  ). انجیل درباره روز تولد مسیح چیزي نمی752

ژانویه را  6 ،مسیحیان مصر ،ا به مرور زمانگرفت، امروزي را به این مناسبت جشن نمی

که در قرن چهارم روز تولد او منظور کردند. این امر به تدریج اشاعه یافت تا آن

 6کلیساي غرب که ،در سرتاسر شرق گسترده شده بود. در پایان قرن سوم ،میالدي

یقی اعالم دسامبر را تاریخ حق 25 ،ژانویه را هرگز به عنوان تولد مسیح نپذیرفته بود

در همان روز تولد خورشید را  ،کرد. دلیل این تغییر این بود که مهرپرستان آیین رازها

کردند. مسیحیان نیز در این جشن و به نشانۀ شادمانی مشعل روشن می گرفتندجشن می

تصمیم گرفتند تولد  ،تمایل مسیحیان را دیدند کردند؛ وقتی آباي کلیساشرکت می
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شود این تداخل از همین جا همین روز جشن بگیرند. آشکار میحقیقی مسیح را در 

-شود؛ از جایی که آباي کلیسا در این نکته و به تبع آن در امور دیگر با بتشروع می

 ،). حکومت رم که آیین میترا تحت حمایت ایشان بود750پرستی سازش کردند. (همان.

رود این امور و سازش بین این پس این گونه  و ؛از طرفی بر کلیسا نیز، نظارت داشت 

  گردد.دو سیستم قابل پیش بینی می

مسیح نیز توسط پیروانش فرزند  ،پنداشتند و به او الوهیت بخشیدند میترا را پسر خدا می

واسطه  ،همان داستان تولد عیسی در اناجیل بود. میترا ،خدا نامیده شد. داستان تولد میترا

ي پدر بود. ماموریت او مبارزه با اهریمن و تاریکی هابین خدا و مردم و مجري خواسته

تا وقتی که در آخرین روز هستی براي داوري بشریت می آید و آن روز پیروزي  ؛بود

نهایی نور بر ظلمت است. همانند تولد میترا که نوري بود در تاریکی غار جهان؛ این 

افسانه تولد میترا و  ،دندنامی جا که مسیح را فرزند خدا میرسالت مسیح نیز هست. از آن

عیسی مسیح و چوپانانی براي ستایش و پرستش نوزاد آمدند ـ که در اناجیل نیز، مذکور 

گواهی  ،جشن گرفتن عروج خدا در قالب انسان به آسمان ،مراسم غسل تعمید  ـاست

عهد و  عهد قدیمبراي دو سیستم مشترك است. (نک:  ،رستاخیز و جاودانگی روح

). عروج میترا به درگاه خدا پس از 2/962 ،؛ انجیل لوقا894/ 2،متی . انجیلجدید

شبیه بازگشت مسیح به آسمان در روز یکشنبه و  ،هایش روي زمینآخرین مأموریت

باشد (همان. متی، می ،اي پیرامون این مسأله که به سمت پدرش عروج کردهاندیشه

  ).20/1034؛ یوحنا 24/1002؛ لوقا، 16/958؛ مرقس،28/932

برگرفته از میترائیسم است. در  ،اسامی روزهاي هفته نیز با تغییرات گویشی و نوشتاري

شید دوشنبه یا مه ،»Sunday«یکشنبه یا مهرشید  ،»Saturday«شید التین، شنبه یا کیوان

»Monday«، ویس روز تی ،شنبه یا بهرام شیدسه»Tuesday «، روز  ،چهارشنبه یا تیرشید

نام  با ،و جمعه یا آدینه  »Thursday« شنبه یا اورمزد شیدپنج ،»Wednesday«وین 

 ).126 :1386غیاث آبادي، نامیده شدند ( »Friday« شیدناهید
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-است که ایزد عهد و پیمان است و نام» میتره«یا » مهر«روز خداي خورشید یا  ،یکشنبه

 باید برقرار باشد حکایت از تعهدي است که بین مردمان ،»مهرشید« گذاري این روز به

» عهد جدید«کتاب مقدس مسیحیان با نام  ،انجیلو نام این عهد را نیز در نام گذاري 

تعطیل هفتگی شد.   »Sunday«میالدي  321بینیم. این روز  توسط کنستانتین در سال می

  درست در همان قرنی که زادروز مسیح را با تولد میترا مقارن ساختند.

ها در مهرکده ،کننده نور است. به سبب همین ارتباطرشید و تولیدمیترا در رم، خود خو

  ،گمان تولد اوتابد. بیها و... از سر میترا پرتو خورشید میهاي موجود بر صخرهو نگاره

نشان تولد نور در ظلمت مطلق بود  ،ترین غار جهانترین شب سال و تاریکدر تاریک

  ،هاي کیش مهر و مسیحیتبا توجه به شباهتسازد. تر میکه این ارتباط را پررنگ

-امکان دارد که میترا در تصاویر مسیح نیز راه یافته باشد. در  تصاویر کلیساها و مجسمه

پرتو فره ایزدي مهر را با نمایان شدن پرتوهاي نور از سر مسیح، در کنار  ،هاي مسیح

  توان دید.می ،خداي پدر

  
  

ست) و مسیح (چپ). تاج پرتوهاي مهر و هالۀ نورانی مسیح: نمادهایی از فرّه الهی دو شخصیت مقایسۀ هالۀ نور مهر (تصویر را

  اساطیري و دینی.
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  بخش دوم: سوزن و خورشید در اساطیر مصر

یابد. ایزد با اسطوره خداي خورشید در مصر باستان نیز ارتباط می ،نماد خورشید

شد که با سلطنت آن سرزمین پرستش میایزد  -به عنوان اَبر ،1»رع«خورشید مصریان 

که فرعون را فرزند خدا و جانشین ایزد خورشید طورينیز، پیوندي تنگاتنگ داشت؛ به

خداي خورشید ِدر اوج قدرت، که نام او نیز به معنی  ،دانستند. رعروي زمین می

ده خود از به ارا ،اما  در اغلب روایات رع ،شدنامیده می 2»آتوم«خورشید است، در آغاز 

سر برآورد؛ گاه  ،که همۀ آفرینش در آن نهان بود  ،نظمی و آشفتگی آغازین یا بی 3»نون«

کشد و بر روي یک ستون سنگی  پر می 4»بنو«پنداشتند که او به هیئآت ققنوسی  می

: 1381ویو،(آید.  فرود می ،که نمادي از پرتو خورشید است - 5آبلیسک-» بِن بِن«هرمی 

اولین جایی بود  ،معبد رع که بر تپه آغازین بنا شده است ،6ت، هلیوپولیس). در روایا54

مرکز معبد رع است. کاهنان بر این ،» بنبن«هاي نون سر برآورد. جایگاه سنگ که از آب

سنگی به   براي نخستین بار خود را بر شیئی ،باور بودند که ایزد خورشید در هلیوپولیس

(کاخ » حت بن بن« ن ستون را در پرستش گاهی به نامای .نشان داد  ،شکل ستون هرمی

  ).55داشتند. (همان. هرمی شکل) نگاه می

و به معناي سوزن و سیخ کباب  "Obeliskos"واژة آبلیسک برگرفته از کلمۀ یونانی 

به کار رفته است. رع، ایزد خورشید، هشت »  نهایت زندگی بی«است. گاه نیز، به معناي 

اوزیریس و « 8»گب و نوت« 7»تفنات ،شو«مصري را آفرید.  ایزد بزرگ و نخستین

  1».ست و نفتیس« 9»ایزیس

                                                
1 Ra 
2 Atum 
3 Noon 
4 Bennu 
5 Obelisk 

Heliopolis 6 جا ایجاد شد.ترین شهرهاي مصر باستان که معبد خداي خورشید نخستین بار در آن یکی از مهم  
7 Shoo, Tefnat 
8 Gab(Geb), Nut 
9 Osiris،Isis 
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اوزیریس برادر و همسر ایزیس بود. ست ـ برادر اوزیریس ـ به دلیل دشمنی او را که 

  کند و در سراسر مصر قطعه تقسیم می 26کشد و بدن او را به می ،پادشاه مصر بود

آورد. جز گردد و همه را گرد میهاي تن شوهر خود میپراکند. ایزیس به دنبال پارهمی

» تابو«آلت مردانه او که توسط خرچنگ نیل بلعیده شده بود و بعدها مصریان آن را 

از  -که او نیز ایزد باروي و رستاخیز است -پنداشتند و در مراسم سوگواري اوزیریس

م آورد و با قدرت جادو کردند. ایزیس قطعات پیکر همسر خود را گرد هآن استفاده می

از همسر خود باردار  ،او را زنده کرد. در همین زمان که براي چند لحظه او زنده شد

باشد. فرزندي که به طور فاقد قدرت مردانگی میهمسري که مرده است و همین ؛گشت

مردي با سر شاهین به  ،هاي مصريگیرد که در نقشنام می 2»هوروس«آید دنیا می

تولد عجیب ؛کنیم ه شده است. در همین جا به یک کلید دست پیدا میتصویر کشید

شباهت به داستان واقعی تولد  بی ،هوروس از پدري مرده. این داستان تولد عجیب

 ،مسیح (ع) نیست. هوروس باید با قاتل پدر خود براي کسب سلطنت دوباره پدرش

شود. در هر حال او ییکی از چشمان او توسط ست دریده م ،بجنگد. در نتیجه جنگ

کند و به این ترتیب هوروس او را پادشاه مصر معرفی می ،شود. دادگاه خدایانپیروز می

رسد. او تحت حمایت رع است و در به سلطنت مصر می ،که اکنون یک چشم دارد

شوند. با ترکیب او دو ایزد با رع و هوروس با یکدیگر ادغام می ،اي از تاریخدوره

هاي اهرام مصر مشهود است،  که در نگاره 3»هورختیرع«دي جدید بانام ایز ،یکدیگر

 ایزد  ،جا مانده) .درآثار به172.دانشنامه اساطیر جهانگردد (فرمانده تمام مصر می

 هورختی با تصویر مردي با سر شاهین که تاجی از خورشید بر سر دارد، نمایان رع

با تلفیق دو خداي ایرانی  ،در اساطیر مصرشود. ترکیب دو ایزد مربوط به خورشید می

                                                                                                               
1 Set ، Neftis 
2 Horos  
3 Ra-Horakti 
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هورختی خدایی خورشیدي است که یک چشم سنجیدنی است. رع» میترا اهورامزدا ـ«

  شبیه سوزن، تابید. ،بر ستونی هرمی ،هاي نون برآمددارد و براي اولین بار که از آب

 
 

  شبیه سوزن تابید.هاي نون برآمد، بر ستونی هرمی، هورختی، خدایی خورشیدي که از آبرع

  ترین نمونهدر معبد رع برافراشته بود، برجسته پیش از میالد، 16این ستون که در قرن  

ساخته شده از سنگ گرانیت سرخ و به ارتفاع  ،کاربرد نمادین معماري است. آبلیسک

روزي ایزد بر روي وجوه آن متنی از سفر شبانه ؛تن دارد 224فوت و وزنی حدود  68

ترین ر آسمان و جهان زیرین به خط هیروگلیف حکاکی شده است. مهمخورشید د

 37مرکز کلیساي کاتولیک جهان قرار دارد که در سال  ،اکنون در واتیکان ،آبلیسک

، تصمیم به نصب 1میالدي از مصر به این شهر انتقال یافت. بعدها پاپ سیکستاس پنجم

  ه این نام گرفت.روي کلیسایی بروبه ،این ستون در میدان سنت پیتز

در همان قرنی به  ،باشد که نصب این ستون در میدان سنت پیتزاین نکته قابل تامل می

تعیین نمودن زادروز مسیح و روز  هاي مسیح با میتراـانجام رسید که سایر تقارن

یکشنبه به عنوان تعطیل هفتگیـ صورت گرفت. نصب نماد خورشید در میدان کلیسا نیز 

  باشد.ل این دو در یکدیگر مینمایانگر تداخ

میالدي، از سوي اسماعیل پاشا ـ حکمران مصري ـ  1878ستون معبد رع نیز، در سال 

معروف است که اکنون » سوزن کلئوپاترا«به ایاالت متحده هدیه شد. این اثر تاریخی به

                                                
1 Sixtus 
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چون در پارك ملی نیویورك برافراشته شده است و در سایر شهرهاي مهم جهان نیز، هم

 باشد (تصویر ذیل).پاریس و لندن نیز موجود می

  
  ستون معبد رع معروف به سوزن کلئوپاترا.

امکان ارتباط خاستگاهی میان نماد سوزن  و خورشید قابل تصور  ،با بیان این اسطوره

تواند در تطبیق آیین مهر و اسطورة او با مسیحیت و روایت است؛ ارتباطی که می

هاي متعلق به دو کیش، به طرح متغیر جدیدي ق شاخصزندگی عیسی(ع)، در تطبی

سوزن کلئوپاترا  با سوزن  -براي بررسی منجر شود. عالوه بر شباهت اسمی آبلیسک

هاي این نماد روایی که از یکی از ویژگی ،نماد دنیا در داستان معراج ناتمام عیسی(ع)

رفتار است سوزن کج ضد مسیح بودن آن است. در این داستان ،شودداستان برداشت می

شود. تشبیهاتی که در اشعار به او نسبت داده اند و مانع عروج مسیح به آسمان هفتم می

جا که خاقانی در قصیدة ترسائیه او را کند؛ آنبا خصوصیات ظاهري او نیز مطابقت می

  به خاطر داشتن یک چشم به دجال تشبیه کرده است:

  »که اندر جیب عیسی یافت مأوا      چرا سوزن چنین دجال چشم است       «

  )4: 1379(خاقانی شروانی،                                                            

همین طور  ،به عنوان تصویري شاعرانه با کارکردش در داستان ،ضد مسیح بودن سوزن

 ،مصريچشمِ اش (یک چشم) و امکان ارتباط آن با خداي خورشید یکشکل ظاهري
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بخشد. مقایسۀ میان این سوزن مصري به این دو زمینۀ روایی و آیینی قابلیت تطبیق  می

با  ،شودو سوزنی که در جیب عیسی مسیح(ع) پدیدار می ،که بازمانده رع است

ستونی و  مایههاي مشابه، درخور تامل است. نخست بنمایهپرتوهاي مهر، در سطح بن

شود، تیز و هرمی می ،که نوك آن به سمت باالوريبه ط ،عمودي بودن سوزن است

چشم بودن سوزن به چنان پرتو خورشید به هنگام برآمدن در سحرگاهان؛ دیگر یک

لحاظ ظاهري است که او را با نماد ابدي شر، دجال ـ که در روایات مذهبی به عنوان 

د نمادین سوزن کند. این کاربراندـ سنجیدنی میچشم از او یادکردهمسیح دروغین یک

  مفوذ قابل توجهی یافته است. ،در ادبیات

  گیري نتیجه

هاي روایی و تواند خاستگاهفراتر از یک داستان تمثیلی، می  ،داستان سوزن و عیسی

آیینی کهنی داشته باشد؛ قابلیت سنجش این روایت با اسطوره خورشید در آیین میترا و 

با یافتن عناصر مشبه  ،زند. این مسالهن میستون خداي خورشید مصر به این مساله دام

تبیین  ،در سطح نمادپردازي ،در بین این دو آیین و امکان تداخل آیین ها و اسطوره ها

شناسانه شاعران و نویسندگان کهن راه گردید؛ امکانی که در کاربردهاي نمادین و زیبایی

  یافته است.

یسی نیاز به بررسی و استقصاي قطعاً قضاوت قطعی دربارة خاستگاه روایت سوزن ع

فرهنگهاي مرتبط با این نماد یا حتی جستجو تري در اسناد فرهنگی اقوام و خردهکامل

گمان کلیدهاي بیشتري بی ،در ساختهاي مشابه آن دارد. تأمل بیشتر در اساطیر مصر

و روایات  -زمینۀ اساطیري این روایتهاي در هم تنیده در پیشبراي کشف ارتباط

دهد که با محدودیت این پژوهش تنها در سطحی محدود بدان پرداخته می - ابه آنمش

هاي دیگري نیز در این راستا صورت پژوهش ،اي نزدیکامید است که در آینده شد.

  بگیرد.

  کتابنامه:

 .1362ترجمه:جالل ستاري. ،میرچا. چشم اندازهاي اسطوره ،الیاده -
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  ستان و کردستانلری در محل هايسوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ

  دکتر محمد تقی ایمان پور    

  دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

  نجم الدین گیالنی  

  دانشجوي دکتري رشته تاریخ در دانشگاه اصفهان

 چکیده:

کشته شدن مظلومانه سیاوش به دست تورانیان باعث یک سنت عزاداري در ایران شد،   

 لحاظ فرهنگی بسیار بهکه به سوگ سیاوش یا سیاوشان معروف است. قوم لر و کرد به 

اري، وجوه تشابه فراوانی هم نزدیک بوده و در بسیاري از آداب و رسوم از جمله سوگو

خوانده  "چمر"نام هاي درگذشتگان بهبا هم دارند. در مناطق کرد و لرنشین آیین سوگ

ها با باشد. این آیینشود. چگونگی برگذاري آن در این مناطق تقریباً یکسان میمی

هاي فراوانی دارد.  هدف سوگواري براي سیاوش، شاهزاده محبوب ایرانیان، شباهت

ه حاضر بررسی و توصیف آئین سیاوشان در شاهنامه فردوسی و شناخت وجوه مقال

هاي کردي و لري با استناد به منابع و همچنین آیینتشابه این رسم و آئین با سوگ

دهد که ي تطبیقی و تحلیلی است. نتایج این تحقیق نشان میتحقیقات میدانی و به شیوه

ردي و لري) در نحوة برگزاري عزاداري، هاي محلی (کآیینبین سوگ سیاوش و سوگ

  هاي بسیار وجود دارد.مضامین شعرها، اسب آرایی کردن و... شباهت

  هاي لري، چمر.هاي کردي ، آیینسوگ سیاوش، سوگواري، آیین ها:کلید واژه

  (طرح مسئله، اهمیت و ضرورت آن) مقدمه -1

باشند. دهزار ساله میمناطق لر و کردنشین صاحب فرهنگ و تمدنی اصیل و تاریخی چن

هاي موجود در این مناطق حکایت از مردمی آداب و رسوم باستانی و حتی زبان و واژه

االصل با فرهنگ و تمدنی بسیار باال دارد. یکی از این آداب و رسوم باستانی در ایرانی

هاي زیادي با سوگواري در سوگواري براي درگذشتگان است که شباهت این مناطق،
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. فردوسی نقل شده است دارد شاهنامهگونه که در آن ویژه سوگ سیاوشهاستان، بایران ب

کشته شدن مظلومانه سیاوش، شاهزاده محبوب ایرانیان به دست تورانیان، باعث یک 

(دانشور،  سنت عزاداري در ایران شد که به سوگ سیاوش یا سیاوشان معروف است

این سنت از طریق سینه . )559: 1377؛ یار شاطر،24: 1351؛ نرشخی،274 -270: 1377

ها گذشته و به ما رسیده و همچنان در روایی، از پس هزاره ـ به سینه و میراث ادبی

با  و شدگوشه و کنار این سرزمین کهن به همان شکلی که در ایران باستان انجام می

لرنشین  در مناطق کرد و شود. نحوه برگزاري مراسم عزاداريبرگزار می متفاوتنامهاي 

که زنان در مضامین شعرهایی شباهت زیادي با سوگواري در ایران باستان دارد؛ همچنین

-همان کنندکرمانشاه و کردستان در مرگ عزیزانشان مویه می ایالم، لرستان، بختیاري،

  ). 115 -109: 1378خواندند(حصوري، سرایان در سوگ سیاوش میمویه هایی است که

اي باشد که هویت براي هر جامعهله میأحقیق در این مساهمیت و ضرورت این ت

که انسان بدون حافظه ممکن است به هر همانند حافظه براي انسان است؛ همچنان

- سمت و سویی سوق داده شود، عدم آگاهی و شناخت به هویت و فرهنگ خویش می

فرهنگ خاص  هر ملتی« شود:که گفته می. چنانتواند براي اجتماع بسیار خطرناك باشد

خود را دارد و فرهنگ هر ملتی همان روح آن ملت است، و هر ملتی مادامی که 

و اگر فرهنگش از بین برود او دیگر از بین رفته  ماندمیباقی ، فرهنگش باقی باشد

دنبال یافتن ). لذا با توجه به مطالب فوق در این تحقیق ما به45: 1370(مطهري، » است

  باشیم: ل میپاسخی براي سواالت ذی

  ي پیدایش آن چه چیزي بوده است؟ سیاوشان چیست؟ ریشه

 هایی بین رسم چمر با آیین سیاوشان وجود دارد؟ رسم چمر چیست و چه شباهت

شده است و چه ارتباطی با رسم کتل کردن اسب (اسب آرایی) چگونه برگزار می

  سیاوشان دارد؟

  داستان سیاوش -2
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پسر کیکاووس پادشاه ایران، از نژاد فریدون بود، او را در سیاوش  شاهنامهبنا بر تعریف 

سپارند تا فنون رزم بیاموزد، رستم در تربیت او کوشید و هنگامی که کودکی به رستم می

 فردوسی، سیاوش نزد پدر بازگشت جوانی دالور و زیباروي و با فر و دانش بود (

1377 :135.(  

بازد و حیله ها به کار می برد تا دل سیاوش سودابه نامادري سیاوش، به سیاوش دل می 

را به دست آورد؛ اما چون موفق نمی شود در مقام انتقام برمی آید و تهمت به سیاوش 

کنند که براي اثبات این قضیه، زند، سران سپاه و اختر شناسان کیکاووس را وادار میمی

است (مسکوب،  سیاوش از آتش بگذرد که این گونه امتحان از قدیم یک سنت بوده

دهد در این هنگام افراسیاب )، سیاوش آزمایش را با سربلندي انجام می12: 1357

کند، سیاوش به همراه رستم و سراداران ایران به جنگ با او تورانی به ایران حمله می

کند با شرایطی که به نفع ایرانیان است و سیاوش رود اما افراسیاب پیشنهاد صلح میمی

ذیرد ولی کیکاووس با این صلح موافق نیست و رستم را از مقام خود خلع پصلح را می

کند. اما سیاوش که پیمان صلح با کند و طوس را به جاي او مامور جنگ میمی

دانست به دعوت افراسیاب افراسیاب بسته بود و عهد شکنی را خالف جوانمردي می

داشت و پادشاهی قسمتی از به توران زمین رفت و افراسیاب مقدم سیاوش را گرامی 

کشور خویش را به او داد اما چون کار سیاوش در توران باال گرفت، گرسیوز برادر 

افراسیاب بر سیاوش حسد برد و از او نزد افراسیاب بدگویی کرد و گفت که سیاوش 

قصد سرنگونی تخت و تاج تورانیان را دارد. حیله گرسیوز موثر افتاد و سیاوش را اسیر 

  ).75-61:  1369و مظلومانه کشتند (رجایی بخارایی، کردند 

  سوگواري براي سیاوش -3

آید که مرگ وي اي که درباره سیاوش در دست است، چنین بر میاز گزارشهاي پراکنده

رسد که کانون یک آیین سوگواري بوده است که تاریخ آن به دوره پیش از زرتشت می

اي که زمانی که خبر مرگ گونه). به559: 1377گفتند(یارشاطر،به آن سیاوشان می
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کوبد دهد و به سر و صورت خود میرسد، فریاد غم سر میسیاوش به رستم می

  کند:) آواز غم رستم را فردوسی اینچنین بیان می1371:240(کرمی، 

  رکیب و خم خسرو آرایی او    دریغ آن بر و برز و باالیی او            

  ارـد روزگـــون او نبینــه چـوار              کــرده سـوه نامبـغ آن کـدری

  ديـداران بــر نامــه رزم افسـدي             بـزم بدي، بهاران بـو در بـچ

  جهان چو دل خویش بریان کنم    همی جنگ  با چشم گریان کنم         

  )140: 1377، فردوسی(                                                            

که فردوسی از بلند باالیی سیاوش، رعنایی،  است نکته قابل توجه ابیات فوق این

گوید. همچنین در بیت آخر به انتقام رستم از سوارکاري، بزم و رزم سیاوش می

هایی دارد که زنان و مردان افراسیاب اشاره دارد که شباهت زیادي با محتواي مویه

  کنند که در ذیل خواهد آمد.گ عزیزانشان مویه میچکامه سراي لر و کرد در مر

  رسد، خروش به آسمان همینطور وقتی که خبر کشته شدن سیاوش به خاندانش می

رود، زنان موي آشفته کرده و به دست موي کندند و به ناخن روي روي خراشیدند می

انی که خبر ) و زم348: 1381ها کردند. (گلسرخی، و با آواز بلند افراسیاب را نفرین

مرگ سیاوش به پیران رسید، از اسب افتاد و از هوش برفت و جامه را بر تن چاك کرد 

  ).349و موي کند و خاك بر سر و روي خود ریخت (همان: 

هاي سوگواري بود که در مرگ سیاوش نمود مواردي که در باال به آن اشاره شد آیین

  شود.ر ادامه به آن پرداخته میپیدا کرده و خود سنتی براي آیندگان گردید که د

کند چنانکه الذکر جدا از اینکه سیاوشان را در ذهن تداعی میهاي فوقسوگ سروده

کردند و نرشخی ذکر کرده است که مردم بخارا همه ساله براي سیاوش سوگواري می

هاي عجیب براي کشتن سیاوش داشتند و مطربان آن سرودها را کین سیاوش سروده

هایی بودند که مطربان آن را ها در واقع نوحه) این سروده24: 1351(نرشخی،گویند می

) در آسیاي میانه سیاوش کانون یک 559: 1377خوانند(یار شاطر، می» گریستن مغان«

آیین سوگواري بوده است هر سال زرتشتیان به دژ رویین، نزدیک بخارا، که از نظر آنها 
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دادند و فتند ودر آنجا گریه کرده و قربانی میرسیاوش در آن جا کشته شده بود می

  ).110-111: 1335ریختند (کاشغري، خون قربانی را بر گور او می

همچنین این آیین سوگواري براي مرده که شامل: گریستن، مویه کردن و روي 

). آنچه که در 310: 1353خراشیدن بود در سغدیانا نیز رسم بوده است (بیرونی، 

باشد توصیف قامت، زیبایی، دلیري، مردانگی، اسب، شکار، وجه میسیاوشان جالب ت

: 1351شود (نرشخی، رزم، و دیگر امتیازهاي سیاوش که توسط بادخوان سروده می

33.(  

سیمین دانشور نیز در کتاب سووشون خود در رابطه با سوگ سیاوش آورده است که: 

شود که همراه زن میانسالی میچینها... زري آیند به سراغ خوشهزري و یوسف می«...

  اید؟ تان چارقد سیاه سر کردهپرسد: مادر چرا همهآخر از همه راه افتاده است و می

گوید: تصدق قد و باالت بشوم. امشب شب سووشون است. فردا روز سوگ زن می

همچنین سیمین دانشور رسم  »زنند...زنند... طبل میاست... ما که برسیم دهل می

شوند کند: که مردم در روز و شب سووشون وسط میدانی جمع میا نقل میسووشون ر

کنندو جوانی که اعتقاد داشتند سیاوش است از سر کوه سوار بر و آتش بزرگی برپا می

پوش است؛ هم اسبش و با اسب از روي آتش رد شود.هم خودش سیاهاسبش پیدا می

زنند تا صبح زنند، طبل میها دهل میکنند... مردزنند، هلهله میشود. زنان کل میمی

کشند؛ که چگونه او شود. و در پایان، شیوه کشته شدن سیاوش را اهالی به تصویر میمی

کنند و سرناي سوزناکی در حال کشند و سرش را از تن جدا میرا از اسب به زیر می

زن کاه  باشد).سپس مرد ومعروف می 1باشد ( در لري و کردي به چمریونهنواختن می

ریزد مالند و معتقدند که اسب سیاهپوش براي کشته اشک میو گل به سر و رویشان می

  ).274 -270: 1377(دانشور، 

  

                                                
2-Čamaryōnah 
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  ها با سیاوشانهاي محلی ( لري و کردي) و شباهت آنسوگ آیین -4

خوانده می شود، این  1آیین سوگ در لرستان، بختیاري، کرمانشاه و ایالم به نام چمر

شود. این آیین به این شکل است براي بزرگان ایل و جوانان گرفته می آیین مخصوصاً

که بعد از کارهاي مربوط به دفن انجام شد، اسب سیاهی را که یالش را به پهلو افشانده 

آورند. از اسب چند و سرش را به زیر نگاه داشته است، بسیار آرام به سوي جسد می

شدن اسب که معموال یکی از وابستگان خود  آویزند و با نزدیکبند و قاب تفنگی می

اش را گرفته است،آن را به جلوي چادري که جسد در آن است هدایت درگذشته دهنه

-گیرد و حاضرین فریاد میکند هنگامی که آن فرد به چادر رسید زاري شدت میمی

-کنند و روي خود را با ناخن میکشند وزنان سربندها و موي خود را پریشان می

)،یعنی همان کاري که خاندان سیاوش با شنیدن خبر 109: 1378اشند(حصوري، خر

درند و هاي خود را میکنندو آنها تمام جامهمرگ وي انجام دادند به شکلی تکرار می

کنند به مانند کاري که کاووس هنگام شنیدن خبر مرگ سیاوش انجام ناله و زاري می

  داد.

  ر نامدارش نگون شد ز گاه ـس   چو این گفته بشنید کاووس شاه    

  بر و جامه بدرید و رخ را بکند         به خاك اندر آمد ز تخت بلند

  )140: 1377فردوسی، (                                             

دهند و الزم به ذکر است که پارسیان در برابر بستر مرگ کمبوجیه همین کار را انجام می

  ).151: 1324دهند (هردوت، هاي بی پایان سر میدرند و نالهد را میهاي خوتمام جامه

گویند که شود که به آن ساز چپی یا چمریونه میسپس صداي غمگین سرنا نواخته می

گیرد و به اوج آهنگی غمگین و ویژه این مراسم است  که همزمان با آن زاري شدت می

دان خاك و گل بر سر و روي خود رسد که سخت غم انگیز است، زنان و مرخود می

برند، شود و وقتی که اسب را میریزند و بعد از دفن، صداي سرنا آرام آرام  قطع میمی

                                                
3-Čamar 
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: 1378شوند(حصوري، شود کم کم آرام میگیرد، اسب که دور میباز شیون اوج می

رسد قدمت سنت نظر میشد. به) دقیق همان سنتی که در سیاوشان اجرا می110 -111

نواختن سرناي غمگین یا به زبان محلی (کردي یا لري)؛ چمریونه به دوران ایالمیان 

باستان برگردد؛ چون یکی از مراسم مذهبی ایالمیان باستان این بود که درحین تشییع 

نشست خدا می ۀاي در مقابل جسد مرده یا مجسمي خدایان یا شاهان، نوازندهمجسمه

  ).148: 1380   دیگران، و         کرد (حریریان...تن میو به طرز غمگینی شروع به نواخ

نیز یادآور  البته سنت خاك و گل بر سر و روي ریختن و روي با ناخن خراشیدن

  باشد که فردوسی آن را چنین توصیف سوگواري رستم و زال در عزاي سیاوش می

  کند:می

  روشـد خــر آمــزاري بـل بـتهمتن چو بشنید زو رفت هوش        ز زاب

  اره بشخود زال        همی ریخت خاك از بر شاخ و یالـگال رخسـبه چن

  )140 : 1377فردوسی، (                                                            

شعر ویژه خود را هم دارد که مضامین آن، ستایش درگذشته، همانند دانستن  چمر

و قامت، سیما، مردانگی، شجاعت در جنگ، اسب و درگذشته با پهلوانان، توصیف قد 

 . در این ارتباط1باشدهاي او میاسب تاختن، تیراندازي، شکار، قطار و سایر توانایی

سراي استان ایالم؛ که اشعارش ابیاتی از آقاي محمد علی قربانی، مداح اهل بیت و مرثیه

  شود: ،آورده میباشددر وصف درگذشتگان با طبع مردم این استان سازگار می

  انـو داي ال نیشـواري تـر سـان         وه سـو در وه شـرنـار رنگین بـی قطـپ

  سوار بر اسب بودي و بر نشان زدي         ناز آن قطار فشنگ تفنگ برنو بلندت  

  ور بام ــده کــه وه دیـــام        جاگت خالیــاالت بــد و بــداي قـرا وه فــب

  2ام کور بادو خالی است دیدهـجاي ت    د و بلندت    ـد رشیـاي قدـرادر به فـب

                                                
ساله و حسین  50ساله از ای�م، مسعود ظاهري  71مصاحبه با آقایان مختار فیلی ، جعفر فیلی، شاهوردي گی�نی  1

 ساله از بازفت بختیاري. 65آقا یوسفی 
 مصاحبه با حاج محمد علی قربانی از ای�م. 2
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شهر، آقاي مختار فیلی، که خود به ارتباط بین رسم همچنین شاعر شهیر شهرستان دره

ي طایفه رفتهباشند، در وصف یکی از بزرگان از دست چمر با سیاوشان واقف می

  وند آورده است: زینی

  سیاوش گونه دلیر مردون                 یل شیراَوژَن؛ رستم دستون 

اي که سیمایت همانند سیاوش بود؛ اي ، اي یل شیر افکن که همانند رستم دستان بودي

  دلیرترین مرد

  شنگ قطار شیرین رکو طالیی            چی سام سوار هه پا بر جایی

ه مثل سام سوار همیش، اي که فشنگ و قطارت بسیار قشنگ و رکابت طالیی است

  ماندگاري

  نشو پرچمت شیر ژیونه              ناله برنوت کور رمونه

  1آورد.ي تفنگ برنوت کبیرکوه را به لرزه درمینشان پرچمت شیر ژیان است و ناله

  کنند:زنان نیز اشعاري در وصف قدو قامت، تیراندازي درگذشته، مویه می

  نکردم دلم ها د انو چی سوز بلنگم نمس داُ رو          خو تماشاشتفنگ

شکارچی بلند باالیم مرد و مثل آب در رودخانه جاري شد از اینکه خوب تماشایش 

  2نکردم دلم غمگین است

خواندند را به ها در سیاوشان میهاي سوگ سیاوش، را که بادخوانمطالب فوق سرود

توصیف  ).البته فردوسی توسی، در همین ارتباط؛ یعنی33: 1351آورد(نرشخی،یاد می

موي کندن، دلیري، اسواري، شیرکشی و بلند باالیی درگذشته، از زبان خواهر بهرام 

  چوبین در بستر مرگ برادر چنین آورده است: 

  وي سرش ـد مــرکنـه پاك بـرش           همـواهـدر زمان خــانبیامد هم

  ر ـشیرهـی نـذشتـه بگـزو بیشــر           کـوار دلیـی گفت زار اي ســهم

                                                
وند در لرستان که سواري الدین گی�نی از بزرگان ایل زینیی در وصف مرحوم روحشعر فوق را آقاي مختار فیل 1

 دلیر، تیراندازي چابک، با منشی پهلوانانه بوده، سروده است.
  ساله از دره شهر ای�م. 64خیر گی�نی مصاحبه با خانم قدم2
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  ا ـراَوژَنــاك و شیـرِ نابــانگیـا            جهــنـد تــــوارِ سپهبـــاال اي س

  وشاب بیخت که کندـد            ز دریاي خـــنـوه بلـر آورده کــاال اي س

  ن کاله مهی ـوار ایـد خــکه افکن   د این چنین سبز سروِسهی        ـکه کَن

صادق هدایت  ب در کتاب سوگ سیاوش به نقل ازدر همین ارتباط شاهرخ مسکو

در مراسم سوگواري در  "کند که: ) به این رسم اشاره دارد و نقل میهاي عامیانهترانه(

هایی خیلی قدیمی را با آهنگ هایی هستند که تصنیفمناطقی از ایران مردها و زن

یادآور سیاوشان  کنند کهخوانند و ندبه و مویه میغمناکی به مناسبت مجلس عزا می

-که هنوز در این مناطق افراد سالنکته قابل توجه این .)81: 1357(مسکوب،  "باشدمی

  .1ریزنددهند و اشک میاي هستند که با خواندن داستان سیاوش مویه سر میدیده

شود عبارت است از: ریش نتراشیدن، سیاه پوشیدن، کارهاي دیگري که در عزاداري می

ها، سیاه کردن سردر (تا یک یا دو سال)، چادر بستن، سیاه کردن گیوهبه شکار نرفتن 

  گوید:. در این ارتباط شاکه شاعر معروف ایالمی (ایوان) می2ها، گل به سر مالیدنخانه

  مانشت بپوشه برگ له دووار            ارا خان مصور نیتیه گ وه شکار          

  )38: 1379(سهراب نژاد،                                                     

دیگر براي شکار به آنجا  3کوه مانشت رخت سیاهی بر تن کرده است زیرا خان منصور

  رود. نمی

  بیت زیر نیز در همین ارتباط است: 

  1کوور کوه پوشیه برگ ا دووار           دوما براکم کی بچوه شکار

                                                
 78م آقاي عبداهللا فرجی نصیري .نگارنده در حین پرس و جو براي انجام این تحقیق، مطلع شدم که شخصی بنا1

کند، به همین منظور به دهد و گریه میساله از پلدختر، به محض خواندن داستان سیاوش در شاهنامه، مویه سر می

 خدمت ایشان رفته و حقیقت ماجرا را عینا مشاهده نمودم.
ساله از شهرستان شیروان  65ساله از گی�نغرب کرمانشاه، الماس جمشیدي  60مصاحبه با آقایان عابد پرهیز 2

 ساله از ای�م. 66چرداول ای�م و ولی عباسی 
   خان منصور، خان منطقه ای�م در عصر نادر شاه افشار.3
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ن کرده استبعد از مرگ برادرم دیگر چه کسی به کبیرکوهرختیبه سیاهی سیاه چادر برت

  رود؟شکار می

در شاهنامه که به مراسم ماتم پهلوانانی چون طوس، گودرز، گیو و رهام براي سیاوش 

  هایی هستیم، چنان که آمده است:پردازد ما شاهد چنین مشابهتمی

  یرچو طوس و چو گودرز و گیو دلیر           چو شاپور و فرهاد و رهام ش

  ر بجاي کالهـر سـه خاك بـود وسیاه           همـرده کبــه کــه جامــهم

هاي سوگواري در لرستان، بختیاري و ایالمدست به دور هم آیین از یکی دیگر

  (تژگاه) یعنی آتش خانه  چرخاندن، گیس بریدن و خاموش کردن اجاق خانه

باشد چنان که نقل شده است در هاي باستانی میکه باز آن تکرار همان آیین 2باشدمی

دادند که رفت، دستور میاي از دنیا میعهد باستان زمانی که شاهی یا شخصیت برجسته

) و موي سر را به نشانه عزاداري و همدردي 50: 1386(بریان، ها خاموش شودآتشگاه

). البته سنت گیس بریدن در عزاداري و چمر نیز با 487: 1357(هرودت، تراشیدندمی

سیاوش ارتباط دارد؛ زیرا سیاوش بعنوان ایزد نباتی و نماد باروریو زایش مجدد نیز 

)؛ در آسیاي غربی هنگام مرگ ایزدان نباتی، زنان 54: 1378شد (حصوري، محسوب می

انداختند و در اطراف کاج یا سرو که سمبل ایزد کردند و در آب میسبزه درست می

شدند. هنگام اجراي مراسم چمر، زنان آن مشغول می گریستند و به آرایشنباتی بود می

برند و آن را به زین هاي خود را میبجاي درست کردن سبزه و در آب انداختن، گیس

کنند؛ زیرا مو (گیس) نماد گیاه است و پیچندو بر آن گریه میاسب متوفی یا دور مچ می

                                                                                                               
مرز، یکی از ساله از دره شهر ای�م، در وصف برادر مرحومش خسرو اصل 73شعر را آقاي هرمز اصل مرز 1

ازي چابک بوده،سروده است. شعر وي جدا از اینکه اشاره به رسم بزرگان ایل بیرانوند، که سواري دلیر و تیراند

پوشی دارد به این سنت اشاره دارد که بعد از مرگ شکارچیان معروف، دوستان و آشنایان شخص درگذشته سیاه

 رفتند.سال یا بیشتر به شکار نمیمعمو� تا یک
ساله از ملکشاهی  120توشمال اسکندر اژدهایی  ساله از پلدختر، 78مصاحبه با آقایان عبداهللا فرجی نصیري  - 2

  ساله از کوهدشت لرستان. 60نوري شهر ای�م، و مراد ولیساله از دره  71ای�م، شاهوردي گی�نی 
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، بر زمین، باران ببار و که اي آسمان مثل گریه من بر این مو (گیس)مفهوم آن اینست

). مطلب فوق نیز 182: 1390ایزد نباتی شهید شده (سیاوش) را زنده کن (نوروزي، 

ارتباط بین آیین سوگ سیاوش با چمر در مناطق کرد و لرنشین را بطور محسوسی نشان 

،که در 1دهد. در همین ارتباط خواننده و شاعر شهیر لرستانی، استاد ایرج رحمانپورمی

  حفظ تاریخ، فرهنگ و هویت قوم لر تالش فراوانی داشته است در یکی از  ۀزمین

  هاي خود آورده است: ترانه

  گریوي گل میکه خین سیاوشوقتی د دل می     آرزویا هان د بارت هه چنو چی تیر آرش 

یعنی اي ابر که همچو تیر آرش آرزوهایی بر دوش داري؛ وقتیکه از عمق وجود شروع 

شود؛ که مفهوم آن زنده شدن ایزد کنی خون سیاوش مثل گل شکفته مییبه باریدن م

  باشد.نباتی (سیاوش) می

هاي مهم سوگواري در مناطق لر و کردنشین که با آیین سیاوشان یکی دیگر از آیین

باشد که در مرگ آرایی میبه معناي اسبکُتل بستن بستن است؛  2کُتل شباهت دارد،

آرایند، دستمال سیاه بزرگی بر گردن و کشتگان، اسب او را میمردان بزرگ یا جوانان 

اندازند، کاله شخص اي رنگین روي اسب میبندند، روزینی رنگین یا پارچهاسب می

گذارند، کمربندش را از گردن اسب و تفنگ و چکمه و درگذشته را بر کوهه زین او می

ا به این شکل آرام به طرف آویزند و اسب ردیگر افزارهایش را از دو سوي اسب می

برند،زنی که سرود بداند و صداي رسایی هم داشته باشد سرود خوانی را آغاز جسد می

شود و زنان دیگر در اطراف گور به رقص چپی کند، ساز چپی یا چمریونهنواخته میمی

واج رسد یادآور ازدنظر میزنند که بهمی3پردازند. گاه زنان کلکه ویژه عزاداري است می

آورند، مویه کردن را به سوي چمرگاه می 4دارجوان ناکام است، در این هنگام اسب کتل

                                                
  ایرج رحمانپور، آلبوم گل آتش - 1

7- Kotal 
9- Kel 
10- kotaldar 
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. رسم 1گریدگیرد که لرها اعتقاد دارند که در این هنگام اسب هم میو زاري شدت می

  توان بخوبی در ابیاتی از شاهنامه مشاهده نمود:  فوق را می

  نـن اندرآویخته گرز کیـزیسار زین         ز ونــاده نگـر او نهـب

  برخروشد زمین تو گفتی همی سار زین        نهاده بر اسبان نگون

  شود: نامه نیز این آیین دیده میدر گرشاسب

  بریده دم اسب بیش از هزار           نگون کرده زین و آلت کارزار

  )468: 1354، اسدي طوسی(                                     

هاي قدیمی در این ارتباط که زناندر حین مویه کردن ل به چند نمونه از تصنیفدر ذی

  شود:خوانند اشاره میمی

  ه وه ــــی زینـــولــا وه کــههـــل کییــه نیـــی 

  ه وه ــی نــا وه خـــــارهــگ قطــــنـفـت                                               

  سوار از آن کیست ن کرده بیاین اسب نیلی رنگ زی

  که تفنگ و قطار خون آلودش نیز بر آن است                                               

  وارونه     ــرده ســـرکــــم ســــوککــــوار خـــس

  ونهــنعل اسبش میخ پوالد، سنگ مرمر میسم                                               

  رکرده سواران است     ــــن ســـوب مــــر خواـــس

  شکندنعل اسبش میخ پوالد وسنگ مرمر را می                                               

  وــــی دواشــــســیـو نـــان تــا یــوارو هــــس

  وـاشــهـا نوورِن، روون وــس بـیـرو گــدخت                                              

  راهشان نیستی ــو همــد تــآیند میــواران دارنــس

  1روند به پیشوازشانــرند، بــر ها گیس ببــدخت                                             

                                                
ساله از دهستان تختان  75نژاد وخته حقساله از نورآباد لرستان، کدخدا س 60مصاحبه با آقایان حسن غ�می 1

  شهرستان دهلران. 
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هاي لري و کردي که یادآور سوگواري در ایران باستان است یکی دیگر از سوگ آیین

ین براي درگذشت اشخاص مهم یا جوانان، اسب این است که در مناطق لر و کردنش

) همان 116: 1378برند (حصوري، کنند، یعنی یال و دم اسب را میخود را کل می

پ. م. انجام دادند به  479کاري که پارسیان پس از مرگ ماسیستیوس پارسی در پالته 

: 1357این شکل که سربازان  یال و دم اسبان و قاطران خود را بریدند (هرودوت، 

) و اسکندر نیز با پیروي از فرهنگ ایرانی بعد از مرگ هفستیوس دستور داد موي 487

 ).504: 1338  -46یال و دم تمام اسبان و قاطران را به نشانه عزا بچینند (پلوتارك، 

صاحب سوار ماندن اسب بیاي از بیبریدن یال و دم اسب پس از مرگ سوار نشانه

  هاي گذشته خویش است .فاقد کارایی خویش است و دیگر اسب عمال

این همه تاکید بر اسب و سوار و سیاه پوش کردن اسب و شرکت دادن آن در عزا 

چیزي جز یادآوري سیاوش نیست که گاهی خود در نقش اسبو گاهی سوار بر اسب 

ها همه بیانگر عمق سوگ سیاوش در فرهنگ ایرانی است. البته این شود. اینظاهر می

ارتباط با سنت توتم پرستی و تاکید زیاد بر اسب در سوگ مردگان بی سنت توجه

هاي نیست که توتم خود سیاوش هم اسب بوده است. چون تقریبا در تمامی گزارش

بجا مانده در ارتباط با سیاوش، همواره اسب از سیاوش جدا نیست. چنانکه حتی 

نهد. همچنین براي میسیاوش آزمایش گذشتن از آتش را نیز سوار بر اسب پشت سر 

گذارد: اسب، نیزه و زره  و  با اسب خود وصیت فرزندش کیخسرو سه چیز باقی می

ي وفاداري به توتم و نگهداري سپارد، حال، اسب نشانهکند و کیخسرو را به او میمی

آن است. در واقع از توتم خواسته شده است که یکی از فرزندان خود را بپاید 

  ).43: 1378(حصوري، 

                                                                                                               
ساله از شیروان چرداول و  60پور ساله از  شاهیوند لرستان، هاجر حسن 65ناز مستی ها، خانممصاحبه با خانم1

 ساله از دره شهر ایلم. 70منیر هاشمی 
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زادگی، بزرگ منشی و رسد در فرهنگ ایران باستان اُسواري مترادف با نجیبنظر میبه 

جوانمردي بوده است. اسب در زمان هخامنشیان آنچنان با فرهنگ ایرانیان درآمیخته 

عنوان نمادي آیینی نام برد. روایت معروف به فرمانروایی توان بهاست که از آن می

رسد افسانه باشد، بیشتر گویاي ارجمندي اسب د به نظر میرسیدن داریوش نیز، هرچن

اي از داریوش ). این مهم را در کتیبه444: 1380در فرهنگ ایران باستان است (رجبی، 

توان مشاهده نمود که به وجود مردان خوب با اسبان خوب در جمشیدمیدرتخت

یوش به عنوان یک ). در نقش رستم هم دار75: 1343کند (شارپ،سرزمینش افتخار می

). همچنین در 85کند که به هنگام سوارکاري، سوارکار خوبی است(همان: امتیاز بیان می

  شود، هاي مربوط به دوره ساسانیان معموال شاه سوار بر اسب دیده مینقش برجسته

دهد شاه را سوار بر اسب نشان می عنوان مثال نقش برجسته خسرو پرویز در بیستون،به

) از 1-600: 1374سن، عالقه زیاد خسرو پرویز به اسب شبدیز(کریستن و داستان

باشد.ایرانیان از روزگار کهن با اسب هاي اهمیت اسب در فرهنگ ایران باستان مینشانه

ي اند. در اثبات عالقهزیستی داشتهآشنایی داشتند و آن را پرورش داده وبا آن هم

بزرگان، پادشاهان داستانی و  توان به اسامیذکر میالایرانیان به اسب، جدا از موارد فوق

از نیاکان زرتشت با واژه اسب  غیره اشاره کرد که با نام اسب همراه است. نام چند تن

اسب پیر، دومین نیاي  نام پدر زرتشت به معنی دارنده "پورشسب"همراه است: 

گر که نامشان با نام دی ، یعنی دارنده اسب تندرو. از جمله ایرانیان"پیتراسب"زرتشت، 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: گرشاسب؛ یعنی دارنده اسب الغر،شود میاسب شروع می

 گشتاسب که ارجاسب؛ یعنی دارنده اسب ارجمند، لهراسب؛ یعنی دارنده اسب تندرو؛

 افتاده بود و کار آخرین پادشاه کیانیان است، نامش برآمده از معنی صاحب اسبان از

  آید، آرزوي اسبان بسیار داشته و خداوند آرزوي او را بر ها بر میاز یشتکه چنان

 ؛32 : 1374کریستینسن، ؛119:  1348قائمی،  ؛279و  227: 1356آورد (پورداوود، می

  ).103: 1372بخش، تاج
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را در ارتباط آنها  عالقه مردم لرستان و ایالم به اسب و فرهنگ اُسواري البته شاید بتوان

سیان لرستان دانست. زیرا سرزمین کاسیان لرستان بخشی از سرزمین ایالم باستان با کا

ي ي تاریخ شناخته شدهاي که در طول نخستین هزارهبوده است. یکی از سه سلسله

ي سیماش است شویم، سلسلهپیش از میالد، ما با آنها آشنا می 1500تا  2500ایالم، از 

یعنی سرزمین کاسیان لرستان بخشی از سرزمین ایالم  کردند؛که در لرستان حکمرانی می

دهندگان اسب در دنیاي باستان معروف باستان بوده است و مردم کاسی، بعنوان پرورش

ها به بابل باعث ورود اسبان شود ورود کاسیچنانکه گفته می ).7: 1383بودند (رجبی، 

). 91-1366:94لوکاس، شناختند (اهلی به این سرزمین شد، و بابلیان اسب را نمی

در اواخر هزاره سوم تا هزاره اول ق.م یافتن مقادیرمتنابهی از ابزارآالت مربوط  همچنین

سر اسب در مقابر لرستان  هاي مشابهبه اسب از جمله زین و یراق اسب، لگام، نشانه

حاکی از اهمیت اسب در زندگی مردم این منطقه است که خود زمانی جزئی از 

 49-50: 1346؛ استارك،  170-171: 1357م باستان بوده است (دیاکونف، سرزمین ایال

شود که فرهنگ احترام و ) در هر حال مالحظه می64-65 1339، ماسه و دیگران، 

هاي کهن فرهنگی این دیار ارزش قائل بودن براي اسب نیز یکی دیگر از شاخصه

و اکنون ما این سنت را به باستانی است که از پس هزاره گذشته و به ما رسیده است 

 بینیم.طرز محسوسی در ایالم و لرستان می

  گیرينتیجه

هرچند پس از سقوط ساسانیان، شالوده اجتماع، روابط طبقات و استنباط از طبیعت و 

چون  با این وجودمابعدالطبیعه دگرگون شد و نظام فکري دیگري حاکم گشت؛ 

پس از که با این، بودهات دینی در آمیخته اي مقدس و در نتیجه با معتقدشهادت پدیده

اسالم، دین و دنیاي مرد ایرانی تغییر کرد؛ بسیاري از تصورات آیین و اجتماع کهن که 

اي از یاد پس از زمان ها پاره ؛در اعماق ناخود آگاه وي رسوب کرده بود بر جاي ماند

  رات و ذهنیات ها و زندگی جدید درآمیخت و تصواي دیگر با اندیشهرفت و پاره

  اي یافت.تازه
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علت اصلی ماندگاري این آیین  .ها بودداستان شهادت سیاوش از این گروه ماندنی

بسیار کهن در مراسم امروز ایرانیان این بوده که منافات اساسی با زندگی و باورهاي 

و میراث ادبی ـ روایی سرگذشت سیاوش تا  شاهنامهمردم نداشته است و از برکت 

ویژه ه هاي عزاداري در ایران، بتاثیري عمیق در آیین ،دهادامه دابه زندگی خود امروز 

-هاي عزاداري در لرستان، بختیاري، ایالم و کرمانشاه داشته است. همانمراسم و آیین

طور که ذکر شد نحوه برگزاري عزاداري، مضامین شعرها و سرودهایی که در حین عزا 

آرایی کردن و شرکت ن سرنا یا ساز چمریونه، اسبخوانند، نواختبراي درگذشته می

کتل کردن، خاك بر سر ریختن، گیس  ،اسب در مراسم عزا یا به قول لرها و کردها

هایی باشند که هنوز در بخشبریدن، روي خراشیدن، همه و همه یادآور این موضوع می

که سیاوشان یکی  هاي دور و باستانی وجود دارداز این سرزمین ارتباط عمیقی با گذشته

  باشد.از آنها می

  کتابنامه:

محمدساکی، الموت و لرستان و ایالم، ترجمه علی)، سفرنامه1364استارك، فریا، ( 

  انتشارات علمی: تهران.

نامه، به اهتمام حبیب یغمایی، )، گرشاسب1354اسدي طوسی، ابونصر علی بن احمد، ( 

  چاپ اول، کتابخانه طهوري: تهران.

)،وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه 1386یر، (بریان، پی  

  ناهید فروغان، اختران: تهران.

  )، آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت،امیر کبیر: تهران.1386بیرونی، ابوریحان، (  

، انتشارات دانشگاه 1)، تاریخ دامپزشکی وپزشکی در ایران، ج 1372تاج بخش، حسن، ( 

  تهران.

)، حیات مردان نامی، جلد سوم، ترجمه رضا مشایخی، شرکت انتشارات 1369لوتارك، (پ 

  علمی و فرهنگی، چاپ سوم.

  )، فرهنگ ایران باستان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاهتهران.1356پورداوود، ابراهیم، ( 
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)، تاریخ ایران باستان، جلد اول، انتشارات سمت: 1380حریریان، محمود و دیگران، ( 

  ان.تهر

  )، سیاوشان، نشر چشمه: تهران.1378حصوري، علی، ( 

  )، سووشون، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی: تهران.1377دانشور، سیمین، ( 

  )، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، چاپ دوم، پیام: تهران.1357دیاکونف،ا.م، ( 

یون مزدا )، برگزیده شاهنامه فردوسی به کوشش کتا1369رجایی بخارایی، احمدعلی، ( 

  پور، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران.

  هاي گمشده، جلد پنجم، توس: تهران.)، هزاره1380رجبی، پرویز، ( 

ي هخامنشی)، )، تاریخ ایران ( ایالمیها و آریاییها تا پایان دوره1385، ( ______ 

  نور: تهران.دانشگاه پیام

و زندگینامه شاکه و خان منصور، محل  )، دیوان اشعار1379نژاد، محمد علی، (سهراب 

  نشر تهران.

  )، فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشی، دانشگاه شیراز1343شارپ، رالف نارمن، ( 

  )، شاهنامه چاپ مسکو، جلد سوم، سخن گستر.1377فردوسی، ابولقاسم، ( 

  م). 1917ق/ 1335کاشغري، محمود، دیوان لغات الترك، (استانبول  

  حماسه حماسه ها، جلد دوم، ویسمن.)، 1371کرمی، محمد، ( 

  )، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، آشنا، تهران1374کریستین سن، آرتور، ( 

  )، ادبیات باستانی ایران، کتابفروشی تائید: اصفهان.1348قائمی، محمد، ( 

  )، روایت شاهنامه به نثر، نشر علم.1381گلسرخی، ایرج، ( 

، موسسه کیهان، 1اریخ تمدن،ترجمه عبدالحسین آذرنگ، ج )، ت1366لوکاس، هنري، ( 

  تهران.

)، تاریخ تمدنایران، ترجمه جواد محبی، انتشارات 1339ماسه و دیگران، هانري، ( 

  گوتنبرگ، تهران.

  )، سوگ سیاوش، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی: تهران.1357مسکوب، شاهرخ، ( 

  ل، انتشارات صدرا، تهران.)، فلسفه تاریخ، جلد او1370مطهري، مرتضی،( 
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)، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد، تصحیح مدرس رضوي، 1351نرشخی، ابوبکر، ( 

  تهران.

بررسی تطبیقی مشترکات آیین سنتی چمر در ایالم و نمایش «)، 1390نوروزي، حمداهللا، ( 

  ).184 – 158، 31و  30، شماره 90، بهار  و تابستان فرهنگ ایالم» تراژدي در یونان

  )، ترجمه ع. وحید مازندرانی، چاپخانه آشنا.1368هردوت، تواریخ،( 

، ترجمه حسن 2/3تاریخ ایران کمبریج، جلد » روایات ملی«)،1357یارشاطر، احسان،( 

 انوشه، امیرکبیر: تهران. 
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  فردوسی شاهنامهبر مبناي  تحلیل شخصیت کندرو،پیشکار ضحاك،

    

  جالل الدین چاپاتی گرگیج      

  فردوسی مشهد  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاهدانشجوي 

  چکیده:

 فراطبیعی دارد و ۀو کتب پهلوي جنب اوستا و ایرانی است که در هند شخصیتی ،کندرو  

هاي عالوه بر طرح جنبه ،شاهنامه در آور است، ولیدهاك اژدهایی نامچنان اژي

در این  گردد.وان پیشکار او معرفی میهمچون ضحاك جنبه انسانی یافته به عن فراطبیعی

  خاستگاه و ماهیت  ،فردوسی شاهنامهجستار نگارنده خواهد کوشید تا بر مبناي 

ایرانی  مورد  و هند شخصیتیندرو را به عنوان گاي شخصیت اسطورهگردانی پیکر

دو عنصر شراب و موسیقی را به عنوان اجزاي الینفک چنین هم .کندوکاو قرار دهد

بر  .گرفتاساطیر هند مورد بررسی قرار خواهد پیشینۀ او در از رهگذر  ،ت کندروروای

هاي کهن فردوسی تنها کسی است که در متون ایرانی ویژگیاساس این تحقیق، 

دو عنصر موسیقی و شراب را به  ،ت انسانی او مطرح کردهیأهندوایرانی گندرو را در ه

  . کندمیعنوان لوازم گندرو مطرح 

  .اساطیر هند موسیقی، هوم، ،شاهنامه گندرو، ها:اژهکلید و

  درآمد:

در  و کتب پهلوي، اوستاگندرو اژدهایی نام آور در اساطیر ایرانی است که عالوه بر  

ذکر شده »کندرو«به شکل  شاهنامهگندروي  فردوسی نیز مطرح می گردد. شاهنامه

گرشاسب براي کشتن  است.وي در اوستا موجودي دهشتناك است که مطابق آبان یشت

 کند تا بتواند او را در قرب دریاي فراخکرت بکشداو به درگاه آناهیتا نذر و نیاز می

یشت نام یکی از ). عالوه بر این گندرِو در فروردین38-36،فقره 10(ر.ك:کرده 

ترین شکل از نبرد به مفصل نیز روایت پهلوي ).123،فقره 27پارسایان است (ر.ك:کرده 
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روایت  دارد (ر.ك:پرده برمی کشد،با او که نه شبانه روز طول میگرشاسب 

و در کتب پهلوي دیگري که چیز زیادي بدین روایت نمی فزایند نیز  )30: 1367،پهلوي

 (ر.ك: اي گذرا و مختصر بدو داردهمین ماجرا  ذکر می گردد ؛مانند دینکرد که  اشاره

Denkard :9،14،2؛ Denkard :7،1،32( .تقاد برخی پژوهشگران منهراس دیو که در به اع

 ؛409: 1362(ر.ك: خالقی مطلق شود همان گندروست.کتب دوره ي اسالمی مطرح می

نهنگال دیو و  ).144 :1390طبسی،و  69: 1389اکبري مفاخر،، 28: 1376سرکاراتی،

از  شاهنامه )191و  422: سام نامه (ر.ك: عوج بن عنق نیز شباهت بسیاري بدو دارند

را داراست،از اهمیت خاصی  گندرو  این جهت که هر دو جنبه ي فراطبیعی و انسانی

را مطرح این اژدها برخوردار است و عناصر هندو ایرانی و خصایص فراموش شده 

  کرده است.

  پیشینه:

گندرو در اوستا و کتب مختلف فارسی میانه و عهد اسالمی،  توصیفی از جهت بررسی  

  : 1385؛موالیی،33 - 24: 1376(ر.ك:سرکاراتی، رفته استصورت گ چند پژوهشهایی

 شاهنامهدر مورد شخصیت انسانی گندرو در . )70-68: 1389اکبري مفاخر، ؛26-35

اند و برخی فقط با نظراتی محققان از آنچه فردوسی در باره گندرو گفته  فراتر نرفته

اند: رضا با بیان دهکوتاه شخصیت گندرو را در داستان ضحاك مورد بررسی قرار دا

او را شخصیتی تکنوکرات و کارگزاري می داند که  شاهنامهداستان حضور گندرو در 

کارنوي نیز . )75-73: 1384(ر.ك:رضا، چه کسی شاه باشد ،زیاد برایش فرق نمی کند

 کند و مقام وي را تا حد یک جاسوس تنزل او را موجودي هندوایرانی معرفی می

برخالف . )87: 1341(کارنوي، وس سرسپرده ي ضحاك می دانداو را جاس ،بخشدمی

کزاري معتقد است که گندرو در داستان ضحاك چهره اي بی فروغ و رده چندمی  رضا،

دارد و فردوسی براي پوشاندن ناشناختگی  و شگفتی اش او را به کسی که به کندي 

 »ستنبه و ستمکار« یويکند و او بازتابی از دزند تصور می(=ضحاك) گام می پیش بیداد

 و متون پهلوي است که سرشت اهریمنی او هم چنان باقی مانده است اوستادر 
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به کندي زدي پیش بیداد " در عبارت  را "کندي"برخی واژه . )17-16: 1370(کزازي،

کسی انگاشته  شاهنامهاند و گندروي دانسته "گندي" -که وصف گندروست -"گام

عالوه بر این  .)41: 1383(ر.ك:رواقی، گذاردحاك قدم میشده که با غرور در کنار ض

انجوي شیرازي که اعتقادات توده مردم را در باره شاهنامه و موضوعات آن گردآوري 

 :کنددرباره شخصیت انسانی گندرو مطلبی را از معتقدات عامه ذکر می ،کرده است

مغز  بایدرا که دوست است و بسیاري از جوانانی گندرو وزیر ضحاك و فردي نوع

  ها یافتگان را به بیاباندهد و نجاتسرشان خوراك مارهاي ضحاك شود نجات می

. )5-24: 1363(انجوي شیرازي، کولی از این گروه تشکیل یافته است طایفه وفرستد می

 وا دارد.تعلق بیضایی به  ،یکی از دقیق ترین تحلیل ها در مورد شخصیت انسانی گندرو

داند؛ امروزه نیز مطربانی را که  میمرتبط شهرناز و ارنواز  بارا   خویشکاري گندرو

دانند کنند باقی مانده این اسطوره در فرهنگ شفاهی میعروس را با داماد همراه می

رفعتی نیز در کتاب خویش گندروي شاهنامه را پادشاه سرزمین  .)80: 1383(بیضایی،

 1کندته خویش هیچ دلیلی اقامه نمیکند و البته براي صحت گفگدروزیا معرفی می

ها در مورد تحلیل شخصیت انسانی گندرو  از با تمام این .)56- 1385،1(ر.ك:رفعتی،

این  مطلبی جامع و مانع بیان نشده و رهگذر اشتراکات اساطیري بین هند و ایران،

  به خوبی مورد تشریح و کالبد شکافی قرار نگرفته است. موضوع مهم 

  

  و ارتباط او با گندهرواي هندي شاهنامهسانی گندرو در شخصیت ان -1

   آن را ت اژدهایی که سامأمطرح شده است:یک بار در هی شاهنامهگندرو دو بار در 

  اسفندیار بیان می دارد: کشد و افتخارات سام را نواده اش، رستم، در داستان رستم ومی

  آسمانه سرش بتنش بر زمین و          دگمانـدرو دیو بد بـر گنـدگ

                                                
قول از شاهنامه به عنوان مقدمات،فقط حسین رفعتی  در کتاب پنجاه و اندي صفحه اي خویش با بیان ابیات من 1

در چند صفحه ي پایانی  کتاب خویش گندروي شاهنامه را شاه سرزمین گدروزیا می دانند؛اما هیچ دلیلی براي 

  این گفته ارایه نمی کنند.
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  ديــور زیانش بــدن خــز تابی        که دریاي چین تا میانش بدي 

  )658-5،347،657: 1386 ،فردوسی(                                  

با توجه به تنوع منابع شاهنامه، این صورت کهن از حیات گندرو به عنوان یک اژدها 

اال به تبع منابع فردوسی در این داستان او تنها در یک مورد، به گواه نسخ کهن، و احتم

توان گفت آیا شاعر خود به پیشینۀ مشترك این نام و شخصیت نفوذ کرده است و نمی

وزیر ضحاك آگاه بوده است یا نه. در این توصیف گندرو به شکل فراطبیعی خود 

اند؛ دهو کتب پهلوي از او ارائه کر اوستامطرح شده است و همان هیأتی را داراست که 

اما گندروي انسانی که در هیچ یک از کتبی چون اوستا و کتب پهلوي بدین شکل 

توصیف نشده است، شاید متأثر از منابعی دیگر، ما را با پیشینۀ هندوایرانی گندرو مرتبط 

می سازد؛ یعنی از برخی ویژگی هاي گندروي شاهنامه از روزگاري که در مورد گندرو، 

  ن هنوز افتراقی شکل نگرفته است، حکایت می کند.بین هندیان و ایرانیا

را براي خدایان مهیا  گندرو در اساطیر هند کسی است که شراب سکرآور سوما(=هوم) 

در شاهنامه به مجلس آرایی براي فریدون می پردازد و مشخص است مسئول  کند،می

  ه است:آراستطرب افزایی مجالس ضحاك بوده و بزم او را به شراب و موسیقی می

 ت شاهی بجويـخـه رو آلت تـک           دويــــاه دالور بــود شـــرمـــبف

 وانــاراي خـیـام و بـاي جـپیمـب           وانـران را بخــگـذ آر و رامشـــنبی

 زداي منستــان دلـه دانش همـب            زاي منستـو به رامش سـی کــکس

 ون بود در خور بخت منـچنان چ           نـت مـر تخـن بـن کــار انجمــبی

 دو رهنمايـه گفتش بـرد آنچــبک           چو بنشنید از او این سخن کدخداي

 ورش باگهر مهترانــان در خــهم           گرانـــن آورد و رامشـــی روشـم

  شبی کرد جشنی چنان چون سزید            دون غم افکند و رامش گزیدــریـف

  )366-360 ،28و  27، 1،: 1390 ،فردوسی(                                              

در واقع واژگان  موسیقی و شراب. دو عنصر از اجزاي الینفک گندروست: بیاتدر این ا

به گندرو  در این ابیات مستقیماً،"نبیذ"و"رامشگران "،  "می روشن "و ترکیباتی  چون 
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گردآوردن "و  "نبیذ"شاه از گندرو مبنی بر فراهم کردن تقاضاي فریدون  مربوط است.

درواقع اگر کندرو اهل رزم بود فریدون  خود مهر تاییدي بر این گفته است."رامشگران

اما او اهل بزم است و فریدون  ؛1او را به عنوان یکی از دشمنان خویش مجازات می کرد

با توجه به ارتباط گندرو با  .ویدجاز او براي باده گساري و شادخواري خویش بهره می

مشخص است که او در این داستان به هیأت اسطوره اي  شاهنامه،موسیقی و شراب در 

هاي اساطیري ایرانی تمام جنبه هاي مثبت در انگاره هندي خود نزدیک شده است.

هاي گندرو طرد گشته و کنار نهاده شده است؛اما فردوسی با هوشیاري تمام ویژگی

آن هم در جنبه فراطبیعی او و مطابق پنداشت -هم به عنوان موجودي اهریمنیگندرو را 

با طرح جنبه هاي  -و هم به عنوان موجودي هندوایرانی -اساطیري در تصور ایرانیان

مطرح می کند.قدر  -هاي اساطیري کهن و مشترك هندوایرانیمطابق پنداشت انسانی،

دو عنصر موسیقی و شراب را به  نیدر متون ایرا مسلم فردوسی تنها کسی است که

 اوستاکند و در متون دیگر ایرانی از هاي هندوایرانی گندرو مطرح میعنوان ویژگی

با توجه به  خبري از این دو کارکرد وجودي گندرو نیست. گرفته تا متون عهد اسالمی،

هند بررسی ارتباط این دو عنصر با گندرو در اساطیر  وجود دو عنصر موسیقی و شراب،

  ،به روشنی تمام از شخصیت انسانی گندرو پرده بر می دارد.

  گندهروا و شراب سکرآور سوم-1-1

گندرو در هند با نام گندهروا شناخته می شود و برعکس گندروي ایرانی که موجودي  

د گرداي از موجودات اساطیري هند اطالق میگندهروا به مجموعه ،منفرد است

 (=هوم) هروا مطابق اساطیر هند ارتباطی تنگاتنگ با سومگند .)24: 1376(سرکاراتی،

این گیاه در کوهستان ماواي  گیرند.از سوم بهره می -ارواح آسمانی -دارد. گندهرواها

بعدها  ن نوشابه بعدها به خاستگاه ستیز خدیان و اهریمنان بدل شد.یا روید.آنان می

                                                
 گندروي شاهنامه باید یک فرد خاص از قوم گندهروا باشد یا باید  گروه اندکی از قوم گندهروا باشند؛ زیرا 1

گندهروایان مقابل آریایی ها به صف آرایی پرداخته اند اما در این روایت گندهرواها که شغل اصلیشان خنیاگري 

  است با همین شغل معرفی شده اند و نه این که جنگجو باشند.
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سوماي هندي . )29: 1381یونس،(ات نقش خدایی یافت که ایندرا بدون آن قدرتی نداش

مرتبط است و احتمال دارد اسم این پرندگان  با نام پرندگانی مانند شاهین و عقاب  ...

ارتباط  کرده اند.نمایانگر توتم و سمبل روحانیونی باشد که آیین سوما را برگزار می

د کرده انمی گندهرواها با سوما این است که آنان این ماده سکرآور را براي خدایان آماده

)Shendge،:1977 111( . در داستان ضحاك نیز گندرو کسی است که براي فریدون شاه

 آورد و نقش او در پادشاهی ضحاك نیز باید همین باشد.می "نبیذ و رامشگر"

ها نراز آسما خداي فرعی آسمانی هستند، 6333گندهرواها در اساطیر هند  از جمله ي 

. به )169: 1377(ذکرگو، دانندرا به خوبی می ودانگی،شراب جا و طرز تهیه سوما،

همین دلیل نظر رضا مبنی بر این که براي گندرو فرق نمی کند، چه کسی پادشاه باشد 

خواهد باشد ؛ زیرا پادشاه هر کس که می)75-73: 1384(ر.ك:رضا،درست تواند بود 

  کند.گندرو وظیفه خاص خویش را در قبال او ایفا می

ي هندي همان هوم ایرانی است و جایگاه خاصی را در فرهنگ ایران داشته اما سوما 

وجود این گیاه را در دامنه ي  ،ازاي خارجی هوم پرداختههبه بررسی ماب برخی .است

و  هوم در دنیاي مینوي ایزد،. )1384:761اند (ر.ك:حیدري،البرز مور بررسی قرار داده

تواند توتمی گیاهی یز پیرمردي عابد است و مین شاهنامهدر عالم گیتیایی گیاه، و در 

  .)189: 1383(رستگار فسایی، بوده باشد

را در کنار دریاي فراخکرت  گندروکند تا یشت نذر میگرشاسب مطابق آبان 

و همان طور که در اساطیر ایرانی جایگاه گندرو  )38-36،فقره 10(ر.ك:کرده ي 1بکش.

                                                
ن گندهرواها یکی از اقوام هند باستان هستند که مقابل آریایی ها صف آرایی می کنند و به همین دلیل در متو 1

مختلف از اوستا تا متون پهلوي و عهد اس�می به عنوان دیو و اژدها مطرح گشته است. گندرواها و دراویدیان 

دیگر وقتی در سند از آریایی ها شکست می خورند بناچار وارد کشمیر می شوند و چون آریایی ها به دنبال 

م می کنند تا آریایی ها را بدین شکل از چراگاه هاي سرسبز هستند،دراویدي ها به تغییر مسیر رودخانه اقدا

سنگر گرفته اند،و در کنار این کوه دریاچه  (Kailash)سرزمین خود بیرون کنند.دراویدي ها که در قله ي کی�ش

) از این دریاچه Saraswati) وجود دارد که رودهاي گنگ،سند و سرس وتی(Mansrovarي مانسرور(

) گندرو 71: 1376ها وارد کشمیر شده و آب ها را آزاد می کنند.(جعفري،اما سرانجام آریایی .سرچشمه می گیرد
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: 1384مظفري،رك:(حضور داردهمین مکان در جنب فراخکرت است و سوما نیز در 

ارتباطی بین گندرو و سوما وجود داشته که در روایات ایرانی به فراموشی سپرده  )،252

اب بیان رش شده است و فقط فردوسی طوسی با ظرافت خاصی مالزمت گندرو را با

بررسی  دارد که قرینه اي روشن براي ارتباط گندرو با شراب سکرآور هوم است.می

-دهد که او فراهم کننده شراب مجالس ضحاکی است چنانگندرو در شاهنامه نشان می

ارتباط  که با ورود فریدون به قصر ضحاك،گندرو بزم او را هم گرم می داشته است.

گندرو با هوم یا سوماي هندي این است که او این شراب سکر آور را براي شاهان و 

اضح است درخواست فریدون از گندرو براي نموده است.پس ومقامات باال فراهم می

گساري از آن جهت بوده که گندرو شغل اصلیش در دربار ضحاك آرایی و میمجلس

  همین بوده است.

 گندهروا و ارتباط با زنان و موسیقی-1-2

این الهه هاي زن  2هستند.1گندهروا ارتباطی تنگاتنگ با الهه هاي زنی دارد که اپساراها  

نند گندهرواها با آب و با آسمان مرتبط هستند.حتی اپسارا ها بطور خاص آسمانی نیز ما

با ابرهاي پربار نیز ارتباط دارند.اپساراها به راحتی بین زمین و آسمان جا به جا می 

د شوند و در برخی از متون به عنوان رقاصه هاي خدایان شناخته شده ان

)Benton،1974: 133( . تقاضاي آوردن رامشگران را از در داستان ضحاك نیز فریدون

چه از اپساراها یادي نشده اما همراهی گندهرواها و اپساراها در  گندرو دارد و گر

                                                                                                               
در متونی چون اوستا و متون پهلوي دیو و اژدهایی است که گرشاسب او را می کشد و در شاهنامه  در کنار 

 مطرح شدن جنبه ي فراطبیعی جنبه ي انسانی او نیز مطرح می گردد ولی در این جنبه  خبري از مبارزه با او

  نیست.

1 .Apsara 
ها  به عنوان جفت مونث "اپسارا"بنتون نیز ع�وه بر پرداخت به مباحث دیگر در مورد گندهرواها،به معرفی  2

  گندهرواها پرداخته است.

  Benton,2006:137-139)  رك:(
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وجود این چنین رقاصه هایی را در دربار  رامشگري و خنیاگري مطابق اساطیر هند،

  کند.ضحاکی  موجه می

 م ودایی هست،اهمیت گندهروا ممکن است با واقعیت موسیقی که در تمام فرهنگ قو

 اي تنگاتنگ دارد که گاهی در هند،گندهروا چنان با موسیقی رابطه سنجیده شود.

در قرن حاضر نیز در بمبئی هندوستان  خوانندگان فوق العاده را گندهروا می گویند.

ایم.حتی یک موسسه آموزش موسیقی خوانندگانی را با عنوان افتخارآمیز گندهروا داشته

  نام شناخته  این اي در شهرهاي مختلف دارد وجود دارد که باههاي وابستکه بخش

هنوز هم در هند ). gandharva mahavidyalaya” )Pillai ،1997 :97“: شودمی

موسیقی  درمانی نیز کاربرد دارد.ي با این نام وجود دارد که براي موسیقیاموسیقی

زیولوژي بدن کاربرد دارد گندهروا حاوي چندین تکنیک پیچیده است که براي تغییر فی

و حتی منقول است که اگر این آهنگ به صورت صحیح نواخته شود از تاثیرات کیهانی 

 ،Gam-dharaرا مشتق از  2گندهروا 1ویشنوپورانا. )41: 1386(دیپک،ت برخوردار اس

احساسی  این واژه، ايي براکردن چنین اتیمولوژي فرض .داندمیی یعنی سازنده موسیق

انگیزاند و به روشنی اهمیت موسیقی را به ت را براي چنین اشتقاقی برمیاز ضرور

  .)Hopkins،1969 :157(د سازعنوان یک جزء ضروري براي گندهرواها مشخص می

شوند و زنان را شیفته و مسحور خود گندهرواها  گاه با شمایلی زیبا در زمین ظاهر می

شاید همین . )169: 1377(ذکرگو، دهستن "عشق با یک نظر"بنابراین سمبل می کنند؛

ویژگی قوم گندهروا باعث شده تا در هند نظام ازدواجی به نام ازدواج گندهروا وجود 

اصطالح  این ازدواج عشق و عالقه ي دوطرفه است.اصلی مایه بن کهداشته باشد 

این ازدواج بر  ازدواج گندهروا یک سنت شناخته شده ازدواج در شبه قاره هند است.

این ازدواج تشریفات  ناي کشش و میل دو جانبه بین یک زن و مرد صورت می گیرد.مب

                                                
1.Vishnu Purana  

  .هاپوراناموعه بزرگ یکی از هیجده داستان هند قدیم و قسمتی از مج . Vishnu Purana ویشنو پورانا 2
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مذهبی را به همراه ندارد و همراهی خانواده و مشارکت اعضاي آن نیز در آن دخیل 

  .)7Benton،2006: :13( نیست

اطالعات زیادي در دست نیست و همین قدر  در مورد گندهرواها به عنوان یک قوم،    

که این گروه دراویدي کار عمده شان خدمتگزاري دیوها بوده است و  روشن است

آنان براي خوشنودي دیوها  بخوانند. 1نیمه خدایان همین عامل باعث شده تا آنان را

  .)67: 1376(جعفري، آواز می خوانده اند و با شنیدن صداي ضربه دنبک می رقصیدند

هاي تمامی جنبه اسطوره اي ایرانیان، با از بین رفتن جنبه هاي خدایی گندهروا در نگاه

بنابراین هر گونه ارتباط بین ؛ استگشته جنبه هاي دیوي  او تقویت  ،مثبت او طرد شده

 و برخی ازد شومورد انکار واقع می کوبی و...رقص و پاي گندرو و موسیقی،

  خصوصیات هندي گندرو در کورسویی از ابهامات نهفته شده است.

شهرناز و  باداند که خویشکاري وي را فردي می شاهنامهیز کندروي بهرام بیضایی ن  

است و معتقد است، این اسطوره در فرهنگ شفاهی مرتبط  ، همسران جمشید،ارنواز

شدند تا امروز عامه، به شکل مطربانی که براي سپردن عروس به شوهر همراه او می

یدگاه بیضایی کامال درست است از نظر نگارنده د ).80: 1383باقی مانده است (بیضایی،

کند که اشتغال گندرو نیز ما را به این حقیقت رهنمون می شاهنامهبررسی گندرو در  و

جایی براي او را در حرمسراي شاهان قرار  به موسیقی و شراب سکرآوري چون هوم،

  داده است.

  نتیجه:

فراطبیعی و انسانی گندرو موجودي هندوایرانی است که در اساطیر ایرانی با دو جنبه ي 

 کند.گردد.فردوسی با ذکاوت تمام هر دو جنبه وجودي گندرو را مطرح میمطرح می

پیشکار ضحاك است و با ورود فریدون به  شاهنامهگندرو در شکل انسانی خود در 

دو عنصر  مجلس او را با می و معشوق و خنیاگري گرم می دارد.، قصر ضحاك

                                                
1. Demigods 
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گندرو که در اساطیر هند با نام  ک گندرو هستند:موسیقی و شراب از اجزاي الینف

 هموجودي است که شراب سکرآور هوم را براي خدایان آماد گندهروا شناخته می شود،

کرده و همچنین نام او همیشه با موسیقی همراه بوده است و در اساطیر هند می

یرانی گندرو هاي کهن هندوافردوسی ویژگی ،شاهنامه. بنا بر متن ستاخنیاگري آسمانی

تنها کسی است که در متون ایرانی دو عنصر  او را در هیأت انسانی او مطرح کرده است.

  .کندمیموسیقی و شراب را به عنوان لوازم گندرو مطرح 

  کتابنامه:

)هستی شناسی دیوان در حماسه هاي ملی بر پایه شاهنامه 1389آرش( اکبري مفاخر، 

  87- 61،صص21نامه،سال یازدهم،شماره فصلنامه علمی پژوهشی کاوش  فردوسی،

  .،تهران:انتشارات علمی،چ دوممردم و قهرمانان شاهنامه )،1363انجوي شیرازي،ابوالقاسم( 

  )ریشه یابی درخت کهن،تهران:روشنگران و مطالعات زنان،چ اول1383بیضایی،بهرام( 

  ل)،ارمغان ادبی،تهران:مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی،چ او1376جعفري،یونس( 

)نقش موسیقی در سالمت جسم و روان،ترجمه حمیدرضا بلوچ و 1386دیپک،جوپرا ( 

 40صص  57،شماره  ،1386شهریور و مهر   مرداد و ،مجله مقام موسیقاییحسن هندي زاده، 

- 42  

 ،3ه شمار - 1362بهار  ،ایران نامه   )،1)گردشی در گرشاسب نامه(1362خالقی مطلق( 

  .423- 388صص 

)،بازشناسی بقایاي افسانه گرشاسب و منظومه هاي حماسی 1376بهمن( سرکارتی، 

  38- 5صص  ،1376)تابستان 2سال سوم(ش ایران،فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

انتشارات علمی و  تهران: هاي فردوسی،)،پژوهشی در اندیشه1384فضل اهللا( رضا، 

  .چ پنجم فرهنگی،

   کرمان:انتشارات ولی.،"وقتی پرنده پر ندارد")1385حسین(رفعتی، 

 ،1383 بهار، نامه انجمن، "خواند؟ دیباز هم شاهنامه را چگونه با")، 1383( علی رواقی، 

  .53 -4 صص ،13شماره 
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)،ترجمه مهشید میرفخرایی،تهران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات 1367روایت پهلوي( 

  .فرهنگی

  اساطیر هند،تهران: فکر روز.)،اسرار 1377ذکرگو،امیر حسین( 

مرکز دایره  تهران: ،5به تصحیح خالقی مطلق،ج ،شاهنامه): 1386( ابوالقاسم ،فردوسی 

  .المعارف بزرگ اسالمی

چ  تهران:نشر قطره، به کوشش سعید حمیدیان، ،شاهنامه: )1390(ابوالقاسم  ،فردوسی 

  .هجدهم

رساله  ،هاي ملی ایران اسهکردارشناسی گرشاسپ در اساطیر و حم :)1390طبسی،حمید( 

  .دانشگاه فردوسی مشهد دکتري:

  .اساطیر ایرانی،ترجمه احمد طباطبایی:مؤسسه انتشارت فرانکلین )1341کارنوي،جی( 

  .)،مازهاي راز ،تهران:نشر مرکز1370کزازي،میرجالل الدین( 

کندرو یا گندرو؟تحقیقی پیرامون یک نام خاص در شاهنامه «: )1385موالیی،چنگیز( 

  .36- 26، صص 1385دوره هشتم، شماره اول، بهار  ؛نامه فرهنگستان؛ »دوسیفر

  .ایران باستان،ترجمه ي ژاله آموزگار،تهران:توس،چ سوم: )1365( موله،م 

  .،گزارش پورداوود،تهران:اساطیر،چ دوم 2و1ج  )،1377( هایشت 

- -Benton، Catherine(2006) God of Desire: Tales of Kamadeva in 

Sanskrit Story Literature. Albany: State University of New York 
Press.  

- -Denkard(1897) Translated by E. W. West، from Sacred Books of 

the East، Book 7&9:Oxford University Presss.   

- -Hopkins،E.W(1969)،Epic mythology،New York:Biblio and 
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- -Shendge،M. j.(1977) "The Civilized Demons: The Harappans in 
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  هاي هند هاي نخستین نبرد رستم و افراسیاب در آیین ریشه

  شناسی ساختاري) (بر پایۀ نظریۀ اسطوره

  ستپر لیال حق

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

  چکیده:

اي که  ها از طریق عناصر میانجی شناسی ساختاري، اسطوره بر اساس دیدگاه اسطوره  

هاي متقابل برقرار است از میان  کوشند تضادي را که میان جفت کنند، می ارایه می

کوشند  قابل پیوسته در رفت و آمدند و میبردارند. عناصر میانجی مزبور در مسیر این ت

از طریق مبارزه و یا آمیختگی با یک سو یا هر دو سوي تقابل، راه وحدتی بیابند تا 

تر کنند. در این نوشته به معرفی نظریۀ  رنگ تضاد موجود را خنثی یا دست کم کم

ر داستان وا استروس در تحلیل اسطوره خواهیم پرداخت و با تحلیل نمونه ساختاري لوي

هاي ایرانی نشان خواهیم داد. بر این  جمشید، میزان کاربرد نظریه را در بررسی اسطوره

اي است که براي بیان کوشش ذهن هندوایرانی در رفع تقابل  اساس، یمه/جم اسطوره

مرگ و زندگی شکل گرفته است و پس از رفت و برگشت در دو سوي تقابل، یعنی 

یابی به زندگانی جاویدان، اگرچه  ن و آرزوي دستتعارض میان اصل میرایی انسا

اي از هر  تمامی از میان بردارد، در نهایت به تجسم آمیخته تواند تناقض موجود را به نمی

  ایم. نامیده» مرگ زنده«شود که آن را  دو مفهوم مرگ و زندگی بدل می

  ، جمشید.هاي دوگانه استروس، تقابل شناسی ساختاري، لوي اسطوره ها:کلید واژه

 مقدمه -1

در منابع پژوهشی دربارة ماهیت اساطیري رستم و افراسیاب با نظریات متعددي 

مواجهیم. دانشمندانی همچون هرتسفلد، موله، ویکاندر، هوسینگ و مارکوارت با توجه 

هاي صوري میان رستم  به این که نام رستم در اوستا نیامده و با اذعان به برخی همانندي

دانند که در حماسۀ ملی ایران چهره نموده و  را همان گرشاسب می و گرشاسب، رستم



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

: 1385گرشاسب نیز در مقابل، فقدان او را در اوستا جبران کرده است (نک: سرکاراتی، 

)، 197: 1368سن ( )، کریستن28: 1357). در مقابل کسانی همچون نولدکه (29-28

اند و از سوي  با دالیلی رد کرده ) و سرکاراتی (همان) این دیدگاه را563: 1389صفا (

اند و بر  اي تاریخی قایل شده دیگر هرتسفلد، مارکوارت و کویاجی براي رستم پیشینه

تواند همان گندفر، پادشاه سیستان باشد که به حماسه راه یافته  این باورند که رستم می

ران در ). صفا نیز رستم را یکی از رجال و سرداران ای40: 1385است (سرکاراتی، 

اش در روایات حماسی ایران  روایی هاي دوران فرمان داند که داستان دوران اشکانی می

). الگا دیویدسن رستم را بازنمود ایزد ایرانی 567: 1389منعکس شده است (صفا، 

خواهد آن را صاحب شود محافظت  داند که فر را از دستبرد افراسیاب که می نپات می اپم

). در این میان تا آنجا که نگارنده دریافته است، 139-40: 1378کند (دیویدسن،  می

مهرداد بهار یگانه پژوهشگري است که معتقد است شخصیت رستم در حماسۀ ملی 

  ).  38: 1386ایران برگرفته از خداي بزرگ تمدن هندوایرانی، ایندره است (بهار، 

؛ 20: 1368ارکوارت، اند (م افراسیاب را نیز برخی نماد اپوش دیو خشکسالی دانسته

). هرتل او را ایزد جنگ 94: 1383یادداشت مترجم؛ کارنوي،  74: 1355سن،  کریستن

پندارد که بعدها به هیئت انسان درآمده است؛ اگرچه پژوهشگرانی همچون  تورانیان می

؛ صفا، 46: 1368سن،  اند (نک: کریستن سن به این نظر با دیدة تردید نگریسته کریستن

). گروهی دیگر نیز همچون هرتسفلد، ویدنگرن، سرکاراتی، بهار و راشد 620: 1389

) اژدهاي Vrtraشباهت به وریتره ( اند که بی اي اژدها برشمرده محصل او را گونه

اساطیري هندوایرانی نیست و بر همین اساس، کشته شدن افراسیاب به دست کیخسرو 

اند (نک: سرکاراتی،  ریتره برشمردهرا نیز صورت دیگري از نبرد اساطیري ایندره با و

: 1357؛ راشد محصل، 355: 1380؛ دوستخواه، 27: 1378؛ حصوري، 41-40: 1385

140 .(  

اي است و آن این که اگر بپذیریم که رستم بازنمود  این پژوهش در پی بیان فرضیۀ تازه

بتوانیم در  هاي هندوایرانی است، باید ایزد ایندره و افراسیاب نماد وریتره در اسطوره
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یافته میان این دو تن ـ و مشخصاً نخستین نبرد رستم و افراسیاب که  نبردهاي شکل

هایی با نبرد آیینی ایندره و اژدهاي وریتره مشاهده  موضوع این مقاله است ـ همانندي

  کنیم. 

هاي ظاهري رستم و افراسیاب و نبردي که با یکدیگر دارند  از همان ابتدا در ویژگی

هایی مقدماتی با نبرد ایندره و وریتره یافت؛ عناصري همچون گرز  شباهت توان می

کنند، نبرد رستم و ایندره با دشمنان  رستم و ایندره که هر دو از پدر خویش دریافت می

خویش به عنوان نخستین نبرد پس از به دنیا آمدن و بالیدن و آمیختگی وقایع مرتبط با 

دهند؛  ر بدو امر ما را به سوي این فرضیه سوق میافراسیاب و وریتره با خشکسالی د

هاي ظاهري مدد  لیکن براي اثبات حقانیت این دیدگاه باید از روشی فراتر از شباهت

  بگیریم تا بتوانیم بر فرضیۀ خود به صورت مستدل پافشاري کنیم. 

هایی که  اي یا روایت هاي اسطوره تر روایت استروس براي بررسی دقیق کلود لوي

تحلیل ساختاري «اي یافت روشی پیشنهاد کرده که به  اي اسطوره توان برایشان پیشینه می

اي با همین نام،  ) شهرت یافته است. او در مقالهStructural Study of Myth» (اسطوره

کند که  شناسی ساختاري الهام گرفته معرفی کرده و پیشنهاد می روش خود را که از زبان

ها را به واحدهاي کوچکتري که خود  ها بهتر است آن سطورهبراي تحلیل ساختاري ا

ها را  ) نامیده تقسیم کنیم و سپس این سازهMytheme» (اسطورك«یا » اي سازة اسطوره«

در محورهاي عمودي و افقی به صورتی منظم بچینیم تا پس از آن بتوانیم از طریق 

انون ساختاري اسطورة ) به قBundles of Relationsهاي روابط ( بررسی این شبکه

  ).140: 1373استروس،  مورد نظر دست یابیم (لوي

هاي متعلق به یک شبکه چه بسا از حیث  وابسته«گوید،  استروس می گونه که لوي آن

بندي  درزمانی در فواصل نسبتاً بعیدي ظاهر شوند؛ اما هنگامی که موفق به تلفیق و دسته

شود که ماهیتی  اي تنظیم می بق مرجع زمانیها گردیم، اسطورة مورد بررسی ما مطا آن

). بنابراین در این روش، ترتیب زمانی وقایع داستان تأثیر 140-41(همان: » تازه دارد

هاي اسطوره به  بندي سازه چندانی در تحلیل ساختاري اسطوره ندارد و مهم دسته
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) و هم به حیث اي است که بتوان روایت را هم به حیث همزمانی (از باال به پایین گونه

  درزمانی (از راست به چپ) مطالعه کرد. 

اي براي روش تحلیل خویش از  استروس در مقالۀ مزبور، خود به عنوان نمونه لوي

سازد که در آن  گیرد و بر اساس آن نموداري چهارستونه می داستان اودیپوس بهره می

دو به دو در تضاد با ها  دهندة یک ویژگی مشترکند و ستون هاي هر ستون نشان وابسته

  ). 143-44یکدیگر قرار دارند (همان: 

 اي هاي اسطوره رستم و افراسیاب؛ سازه -2

از نخستین نبرد رستم و افراسیاب  شاهنامهاکنون با الهام از این روش به بررسی روایت 

تر یعنی  تر بهتر است داستان را از زمانی پیش پردازیم. براي حصول نتیجۀ کامل می

دشاهی نوذر آغاز کنیم. پس از مرگ منوچهر، فرزند او نوذر به پادشاهی ابتداي پا

پردازد. اغتشاش و نابسامانی ناشی از  رسد اما پس از مدت کوتاهی به بیدادگري می می

شود تا نوذر براي بازگرداندن اوضاع به سامان پیشین دست به دامان  این واقعه باعث می

رسد، مردم با البه و زاري  سام به دربار ایران می سام شود و از او یاري بخواهد. مردم

خواهند تا نوذر بیدادگر را فروبنشاند و خود پادشاه ایران  روند و از او می نزد او می

دهد که نوذر را با پند و اندرز به اصالح بکشاند و چنین  شود. اما سام به آنان قول می

اند به فرمان  منوچهر آگاهی یافتهکند. اما پس از چندي تورانیان که از مرگ  نیز می

آورند. پس از کش و قوس ناشی از  پشنگ و به ساالري افراسیاب به ایران هجوم می

آید و به عنوان انتقام براي کشته شدن پسر ویسه  نبرد، نوذر به اسارت افراسیاب درمی

یابند و  یشود. در این برهه از نبرد، تورانیان غلبه م توسط قارن، به دست ویسه کشته می

شوند تا  یابند و به ساري تبعید می گري اغریرث از کشتن رهایی می اسیران به میانجی

رسد و فرزندان  تر با تمهید اغریرث آزاد شوند. افراسیاب در ایران به شاهی می سپس

کنند. زال سوگند  روند و او را از ماجرا آگاه می نوذر (طوس و گستهم) نزد زال می

مانی که کین نوذر را نستانده، شمشیر خود را به نیام فرونبرد. سپاهی از خورد که تا ز می

رهاند. اغریرث به  رود و ایرانیان را از بند می کند و به سوي ساري می گردان فراهم می
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رود و افراسیاب او را مالمت کرده با شمشیر به دو نیم  سوي افراسیاب در ري می

و توران و به پادشاهی رسیدن زو طهماسب،  هاي متوالی ایران کند. پس از جنگ می

بسی که به پیشنهاد تورانیان  پیوندد که پس از آتش هاي طوالنی به وقوع می خشکسالی

گردد. اما در نهایت زو نیز از  شود، دوباره همه جا به آبادي و سامان قبل بازمی محقق می

دهد. مردم که  را می رود و پشنگ دوباره به افراسیاب دستور حمله به ایران دنیا می

کنند و از وي چاره  گویی از پهلوانی زال چندان دل خوشی ندارند، او را سرزنش می

گوید که اکنون  نالد و می هاي خود از پیري می خواهند. زال نیز با یادآوري دالوري می

شود، نخست به  دیگر نوبت پهلوانی رستم است. رستم به پیشنهاد زال وارد ماجرا می

آورد و سپس  رود و کیقباد را که از تخم کیان است به پادشاهی ایران می وه میالبرزک

کند با افراسیاب  شود و با گرز سام که از پدر دریافت می وارد عرصۀ نبرد با تورانیان می

گیرد و از اسب  جنگد. اگرچه به این دلیل که در نبرد با افراسیاب از کمربند او می می

گریزد، اما تورانیان در نهایت  شود و افراسیاب می پاره میکند، کمربند  بلندش می

گونه  دهند تا مرز بوم و بر خود را آن خورند و به ایرانیان پیشنهاد صلح می شکست می

که فریدون میان ایرج و سلم و تور تقسیم کرده بود تعیین کنند. جیحون نیز دوباره به 

یابد و دوباره در  تورانیان رهایی می شود و بدین سان از احتکار عنوان مرز تعیین می

گیرد. در پایان داستان، کیقباد عهدنامۀ پادشاهی رستم در سیستان  اختیار ایرانیان قرار می

خواهد تا کابل را به مهراب بسپارد و سپس هدایاي نفیسی نیز  نویسد و از او می  را می

رسماً به عنوان پهلوان  فرستد. از این زمان به بعد، رستم براي سپاس به سوي زال می

-355/ 1: 1386گیرد(فردوسی،  شود و در خدمت پادشاه قرار می ملی ایران برگزیده می

285  .(  

بندي کرد که هم به صورت  توان به صورتی قطعه سیر خطی این سلسلۀ داستانی را می

  همزمانی و هم به صورت درزمانی قابل خواندن باشد.
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  ي نیرد ایران و توران از نوذر تا کیقبادا هاي اسطوره : سازه1نمودار

  نظمی بی  اصالح  اختالل  تعادل

نوذر به پادشاهی 

  رسد می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زو به پادشاهی 

  رسد می

  

  

  

  سرسبزي و خرمی

  

  

  

  

  

  

کیقباد به پادشاهی 

  رسد می

  

  کند نوذر بیداد می

  

  [جنگ ایران و توران]

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  [جنگ ایران و توران]

  

  

  

  

  

  

  [حملۀ توران به ایران]

مردم زال را سرزنش 

کنند و کمک  می

  خواهند می 

  

  

  

  

  

  

  شود نوذر اصالح می

  

  

  

  

  

  

  

ایرانیان به رهبري زال 

  یابند رهایی می

  

  

  

  

به پیشنهاد پشنگ 

  شود بس می آتش

  

  

  

  

  

  

رستم به پیشنهاد زال وارد 

  شود ماجرا می

  

  

  

  

  

  

کشته  رود و نوذر به اسارت می

  شود می

اغریرث ایرانیان را در ساري 

  کند اسیر می

افراسیاب در ایران به شاهی 

  رسد می

  

  

  شود اغریرث کشته می

  

  

  خشکسالی

  

  

  

  میرد زو می
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ایرانیان به پیروزي 

  رسند می

  

  

  شود جیحون آزاد می

رستم به پادشاهی 

  رسد سیستان می

راب در کابل به مه

  رسد پادشاهی می

به زال هدایایی تعلق 

  گیرد می

  [جنگ ایران و توران]

رستم با گرز سام با 

  دجنگ افراسیاب می

  

  

  

افراسیاب شکست 

  خورد می

افراسیاب و ترکان 

  گریزند می

  

  

تورانیان پیشنهاد صلح 

  دهند می

  

  

شود که ستون اول و  چنان که مشهود است، این نمودار از چهار ستون تشکیل می

در تقابل با یکدیگرند؛ با  چهارم به نوعی در تقابل با یکدیگر و ستون دوم و سوم نیز

این تفاوت که ستون دوم و سوم چنان که در صفحات بعد نشان خواهیم داد، در 

هاي ستون اول و چهارم  اي براي پیدایش یا رفع وضعیت حقیقت در حکم واسطه

گویاي شرایطی است که در آن ثبات و نظم حاکم است و اوضاع بر  1هستند. ستون

شوند.  ه در تقابل کلی با تورانیان، نیروهاي نیکی شمرده میوفق مراد ایرانیان است ک

کلی  آمده) به 1وقایعی را در خود گنجانده که شرایط نظم پیشین را (که در ستون 4ستون

دارد. از آنجا که وجود پادشاه در ایران سمبل وجود نظم و قاعده (اشه)  از میان برمی

  ایم. در این ستون گنجاندهاست، وقایع مرتبط با مرگ و فقدان پادشاه را 
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گیرد؛  نظمی شکل می نیز بیانگر اختاللی است که در حد فاصل میان نظم و بی 2ستون

رود و کفه به سود بدي سنگین  یعنی تناسب میان نیروهاي نیکی و بدي از میان می

شود. وقایع مرتبط با بیداد و نبرد دو نیرو در این ستون گنجیده است. در مقابل،  می

شود؛ یعنی  دهد که طی آن اوضاع دوباره به ثبات نزدیک می شرایطی را نشان می 3ستون

  پیوندد.  بس به وقوع می پس از نبرد یا بیداد، اصالح و رهایی و یا آتش

هاي  را از آن رو که وضعیت 3و  2تر کنیم و ستون  حال اگر مفاهیم نمودار را خالصه

گذاري کنیم، در  لی کشمکش یا نبرد نامنظمی و تعادل هستند، تحت عنوان ک میانۀ بی

توان به صورت جامع زیر تبیین  هاي چهارگانۀ نمودار را می نهایت تمامی وقایع ستون

  کرد:

  
نظمی کشاکشی هست و گاه  گویی که در روایت مورد بررسی ما، همواره میان نظم و بی

ودهایی همچون شود. پیروزي سویۀ نظم با نم و بیگاه اوضاع به نفع یکی وارونه می

نظمی با  شود و غلبۀ سویۀ بی ها نمایان می سرسبزي، زایش، پادشاهی و جاري شدن آب

  پذیرد. مرگ یا قتل پادشاه، خشکسالی و اسارت عوامل سویۀ نخست تحقق می

شود؛ از همین رو بهتر است سیر وقایع را  این کشاکش در طول روایت بارها تکرار می

  دهیم تا غلبۀ متناوب خیر و شر بر یکدیگر بهتر نمایان شود.  وار نشان در نموداري دایره
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هاي جداگانۀ کیقباد به رستم و زال و  ها و عهدنامه اینجا با هدیه شاهنامهدفتر نخست 

شود  پذیرد و پس از مرگ کیقباد، دفتر دوم با پادشاهی کاووس آغاز می مهراب پایان می

رد و حضور گاه و بیگاه نیروهاي بدي در آن که وقایع عصر او خود حکایتی جداگانه دا

کنیم که یادآور  است. به عصر کاووس از آن رو اشاره می  تر تنیده به صورتی پیچیده

اي آن  هاي اسطوره و به بیان سازه  شویم در پایان این سلسلۀ داستانی که اکنون نقل کرده

هاي  ن در داستانهاي گوناگو  رسد و به صورت ایم، چرخه به پایان نمی پرداخته

  یابد.  وار بعدي حماسۀ ملی ادامه می سلسله

ایم، هر وضعیت نظم و ثبات توسط اختاللی که  نشان داده 3در این چرخه که در نمودار

اي که با  نظمی و غلبه شود و هر بی نظمی بدل می کنند به بی نیروهاي شر وارد می

رسد. چنان  به ثبات و تعادل می هاي نیکی دوباره نیروهاي بدي است، با دخالت واسطه

بس مسبب نظم و  ها عامل اختالل هستند و صلح و آتش ها و مرگ که گفتیم، جنگ

نظمی و تعادل نباید نادیده گرفت و آن  ثبات. لیکن دو عامل فعال اساسی را در میانۀ بی
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عادل رستم/ زال از ایران و افراسیاب از توران است. کار افراسیاب پیوسته آن است که ت

ناشی از حاکمیت نیروهاي نیکی را بر هم بزند و کارکرد رستم/ زال بازگرداندن دوبارة 

توان الگوي نهایی داستان را در قالبی  اوضاع به وضعیت نخست است. بنابراین می

  استروس به صورت فرمول زیر نشان داد: گذاري لوي تر و با الهام از نام خالصه

  
A  وB دو عنوان موضوع (یعنی بازیگر یا شخصیت داستان/  دهندة دو حد یا نشان

دهندة  به ترتیب نشان Fyو  Fxاسطوره و در اینجا افراسیاب و رستم/ زال) هستند و 

نظمی و تعادل است (نک:  کارکرد منفی و کارکرد مثبت این دو تن یعنی بی

  ).157: 1373استروس،  لوي

 هاي ودایی رگه -3

)، Key Mythکند، پس از بررسی اسطورة کلیدي ( میاستروس پیشنهاد  گونه که لوي آن

هاي همجوار  گام به سراغ دیگر اسطوره به تر بهتر است که گام براي حصول نتیجۀ دقیق

توان خطوط متقاطع بسیاري یافت که  هاي مجاور می برویم؛ زیرا با بررسی اسطوره

). Levi-Strauss, 1969: 1ها با یکدیگر است ( بیانگر شباهت یا ارتباط درونمایۀ اسطوره

توان به نقاط مشترك و تکرارشوندة بسیاري دست  تر می از خالل این تحلیل گسترده
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دهد و ماهیت هر الیه را در این  اسطوره را نشان می» الیه به الیۀ«یافت که ساختار 

  دهد.  کند و در نهایت ما را به مفهوم اسطوره سوق می فرایند تکرار آشکار می

اي  هایی که تا کنون دربارة ماهیت اسطوره ه از پژوهش، از میان تحلیلدر این مرحل

ها یاد کردیم، فرضیۀ  احتمالی رستم و افراسیاب ارایه شده است و ما در مقدمه از آن

پنداري را  پذیر بودن این همسان گزینیم و پذیرفتنی و اثبات ایندره و وریتره را برمی

روان مهرداد بهار معتقد بود، رستم را تجسم ایندره گونه که شاد کنیم. اگر آن بررسی می

اند، افراسیاب را بازنمود اژدهاي کهن  گونه که هرتسفلد و دیگران پنداشته ن بدانیم و آ

هندوایرانی وریتره بشماریم، بر این اساس باید بتوانیم میان نبرد یا نبردهایی نیز که 

ن و آیینی ایندره و وریتره به اند و نیرد که رستم و افراسیاب با یکدیگر داشته

هایی دست یابیم؛ خصوصاً که طبق اساطیر ودایی، نخستین نبرد ایندره پس از به  شباهت

آزمایی  کنیم که اولین رزم نیز مشاهده می شاهنامهدنیا آمدن با وریتره صورت گرفته و در 

یابد. بنابراین  یبا افراسیاب تحقق م شاهنامهرستم پس از بالیدن در همین نبرد مزبور از 

  هاي احتمالی این دو داستان با یکدیگر با تعمق بیشتري بنگریم. جا دارد که به شباهت

  ایندره و وریتره -3-1

شود. اندیشۀ ودایی زمین را  جهان ودایی به سه قسمت زمین، فضا و آسمان تقسیم می

سمان فضاي تابانی پندارد. در این بینش، آ شکل می کند و آن را دایره به چرخی مانند می

کوه است. فضا نیز همان آسمان زیرین  شود که داراي سطح و چکاد و رشته خوانده می

اند و  خوانده کند. اغلب فضا را دریا می است که دیواري آن را از آسمان برین جدا می

گونه که  ). آن144-45: 1390اند (بهار،  دانسته ها و دریا و مه می آن را جاي اصلی آب

ا پیش ژرژ دومزیل نشان داده است، خدایان و اهریمنان هندواروپایی نیز همچون ه سال

اند که در نظام اجتماعی و  اي داشته گانه بندي سه کیهان در ساخت اساطیري خویش طبقه

اند شامل میتره و  فرهنگی آنان نیز انعکاس یافته است. گروه اول که خدایان آسمانی

ها (خدایان طوفان)  دوم ایندره است که به همراه ماروت رواي گروه ورونه هستند. فرمان

) (که Nāsatyaکار ادارة فضاي میانی (جو) را بر عهده دارد و طبقۀ سوم را ناساتیاها (
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دهند که در اصل  شوند) تشکیل می ) خوانده میAshvin» (اشوین«در بخش کهن ودایی 

: 1390؛ بهار، 54-87: 1389خدایان خاکی هستند (براي مطالعۀ بیشتر نک: شایگان، 

اي از ادبیات  توان در پهنۀ گسترده ). بازتاب این ایدئولوژي را می135-37و  24-22

  ).23: 1390اي و حماسی هندواروپایی مشاهده کرد (بهار،  کهن اسطوره

بنابراین ایندره چنان که گفتیم در ردیف آن خدایانی است که در فضاي میانۀ زمین و 

ست و نامش در بیش از ودا ریگد. او از خدایان بسیار محبوب آسمان قرار دارن

). شاید اهمیت او به 64: 1389ذکر شده است (شایگان،  وداچهارم سرودهاي  یک

واسطۀ همین ذووجهین بودن و ارتباطش با هر دو عالم (زمین و آسمان) باشد؛ چرا که 

اال و عامل ارتباط میان هم موجودات خاکی به او نیازمندند و هم واسطۀ برکات عالم ب

» منطقۀ شرقی«). در اساطیر متأخرتر قلمرو ایندره 155: 1377دو جهان است (ذکرگو، 

کاران است و داراي  ) که آسمان خدایان و بهشت ثوابSvargaاست و بر سورگه (

  ).79کند (گ.س.ر، ص  روایی می جالل و شکوه خاصی است فرمان

یتی که دارد خدایی ازلی نیست و مانند انسان از شکم رغم بزرگی و اهم البته ایندره علی

). او هزار ماه و هزار پاییز در زهدان مادر است و 79شود (گ.س.ر.، ص  مادر زاده می

، 75، 72شود (همان:  دم و به طور اریب از شکم مادر متولد می سرانجام توأمان با سپیده

ره و کارهاي بزرگ او به هنگام ). افسانۀ زایش نامتعارف ایند154: 1377؛ ذکرگو، 76

هاي ورونه به  رفته بسیاري از نقش کند و رفته تدریج پادشاه خدایان می نوزادي او را به

اي تنگاتنگ دارد. او شیرة حیات را در  خیزي رابطه شود. ایندره با حاصل او واگذار می

زندگی دم تازه هاي راکد  اندازد و به نیروهاي فرسوده و نطفه عروق جهان به جریان می

ها و ثمردهی درختان که  خیزي مراتع، رشد دانه ). حاصل66: 1389بخشد (شایگان،  می

حیات انسان بدان وابسته است، همگی در گرو عنایات و الطاف و فرمان اوست 

  ).153: 1377(ذکرگو، 

هاي ودایی از خشکسالی بزرگی یاد شده که به هنگام زاده شدن ایندره به  در اسطوره

کردند و از آنان  وع پیوسته است. به همین مناسبت مردم به پیشگاه خدایان مویه میوق
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جستند تا وریترة اهریمن را که عامل این خشکسالی بود مقهور کنند و گاوان  یاري می

ابري را که در زندان او اسیر بودند رها سازند. ایندرا به هنگام زادن، زاري مردمان را که 

 Rig Veda, 06, 029, Hymnشنید و به کمک شتافت (» شتابد می چه کسی به یاري ما«

xxix ،وجره (18: 1381؛ ایونس ،(Vajra سالح رعدآفرین خود را از تواشتري (

)Tvaśtra) آهنگر خدایان ستاند (Rig Veda, o1, 032, Hymn xxxii و سوار بر (

؛ ایونس، Rig Veda, 02, 011, Hymn xiاي دواسبه به نبرد با وریتره شتافت ( گردونه

). ایندره سرمست از سوماي بسیاري که نوشیده بود و برانگیخته با سرود 18: 1381

هاي آنان بر زمین، با سالح خویش طوفان و رعدي  کاهنان زمینی و فدایا و قربانی

برانگیخت و نود و نه دژ وریتره را ویران کرد و رو در روي او قرار گرفت و او را 

). پس گاوان ابر از بند Rig Veda, 01, 080, Hymn lxxxیان برد (شکست داد و از م

رها شدند و باران بر زمین باریدن گرفت. بدین سان ایندرة نوزاد آفریدن باران را به 

 ,Rig Veda, 01, 032دم زندگی بخشید ( خود اختصاص داد و به خورشید و سپیده

Hymn xxxii؛ 18: 1381برانگیخت (ایونس،  ) و با این کار اعجاب و تحسین همگان را

Doniger, 1994: 76(  

دومین کاري که ایندره پس از به دنیا آمدن و نبرد با وریتره در پیش گرفت، درافتادن با 

پدر خویش بود. او رو در روي پدر ایستاد و قوزك او را در چنگ گرفت و او را بر 

اند که  گونه تفسیر کرده ). این ماجرا را این20: 1381زمین کوبید و کشت (ایونس، 

ایندره با به کار بردن وجره سالح پدر بر وریتره پیروز شد و در واقع پدر در پیروزي او 

سهیم بود. به همین دلیل ایندره با کشتن پدر به استقالل و خدایی دست یافت (ایونس، 

1381 :20 .(  

توان به  کرده، میگونه که داریوش شایگان نیز اشاره  داستان ایندره و وریتره را آن

توان اهریمن خشکسالی و قحطی دانست و  هاي مختلف تفسیر کرد. وریتره را می گونه

ها را به زمین  خیزي و نیوري محرك زندگی پنداشت که آب ایندره را خداي حاصل
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اندازد و نظم و تعادل  گرداند و رودهاي آسمانی را از نو به جریان می می خشک باز

  ).66: 1389سازد (شایگان،  ار استوار میبربادرفته را دیگرب

براي یافتن ارتباط محتملی که میان این داستان و روایت نخستین نبرد رستم و افراسیاب 

برقرار است، شاید بهتر باشد که همچون داستان پیشین، ماجراي ودایی ایندره و وریتره 

ساختاري داستان را  اي و در نهایت الگوي هاي اسطوره بندي کنیم و سازه را نیز قطعه

اي  هاي اسطوره بیانگر اسطورة نبرد ایندره و وریتره به تفکیک سازه 5بیابیم. نمودار

  اي نبرد ایندره و وریتره هاي اسطوره : سازه5نمودار                      است.

  تعادل و رهایی  خواهی و اصالح یاري  نظمی و اسارت بی

وریتره عامل خشکسالی بزرگ 

  است

  کننده ره: پوشاننده، محاصرهوریت

  کند ها را محاصره می وریتره آب

گاوها و شعاع خورشید به 

  آیند اسارت وله درمی

  کننده وله: محاصره

  

  

  

  

  

  

  خواهند مردم از خدایان یاري می

  شتابد ایندره به کمک مردم می

  سالح ایندره: رعد (سالح پدر)

  [نبرد ایندره و وریتره]

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کشد را می ایندره وریتره

  شوند ها آزاد می آب

  شوند ها آزاد می گاو

  شود شعاع خورشید آزاد می

  رسد ایندره به جانشینی پدر می

هایی  دهد. ستون اول بیانگر وضعیت بندي این روایت، سه ستون را تشکیل می قطعه

ها موجب  رود و اسارت گاوها و آب ها نظم و تعادل از بین می است که در آن

ایم  شود. در اینجا از معناي لغوي واژگان نیز بهره برده شکایت مردمان میخشکسالی و 
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شوند و بیانگر  ها نیز اغلب عامدانه برگزیده می تا نشان دهیم که در بافت اسطوره، نام

-Leviو  144: 1373استروس،  هاي صاحب نام خویش هستند (نک: لوي ویژگی

Strauss, 1963: 8) وریتره .(Vrtra از ریشۀ (“Vr” کردن   به معناي پوشاندن و محاصره

 :ibidتوان یافت ( ) و در ریشۀ وله نیز چنین معنایی میMacdonell, 1897: 159است (

). ستون دوم حاوي تالشی است که براي ابطال وضعیت اولیه توسط مردم (از 160

بندد که حاصل آن  طریق دادخواهی) و سپس توسط عنصر میانجی (ایندره) صورت می

گونه که مشاهده  برد میان ایندره و وریتره البته به کمک سالح رعدآفرین پدر است. آنن

ها و رودها در  شود، در حد فاصل خشکسالی در ستون اول و سرسبزي و رهایی آب می

ستون سوم که بدان خواهیم پرداخت، با آذرخش و رعد مواجهیم که در اسطورة مورد 

شود و نیک آشکار است که رعد عامل  د دانسته مینظر، سالح عنصر میانجی براي نبر

اند. مراد آن است  ها را در خود فروبلعیده زاست که باران به باران کشیدن ابرهاي باران

که سالح ایندره نیز همچون خود او در این معادله نقشی واسط بر عهده دارد و عامل 

اند.  د به حصار کشیدهها را در خو هایی است که آب جریان یافتن رودها از دل کوه

رسد و با کشتن وریتره (عامل  سرانجام در ستون سوم عنصر میانجی به پیروزي می

کند  ها، گاوها و در برخی روایات شعاع خورشید را از اسارت رها می خشکسالی)، آب

  رسد. و در نهایت به جانشینی پدر خویش می

اي  ارتر و واحدهاي اسطورهکنیم، در این اسطوره با تضاد آشک چنان که مشاهده می

تر بودن روایت و آشکاربودن پیام  کمتري روبرو هستیم. دلیل این امر نیز احتماالً کهن

رویم،  تر می ها به عصر حماسه و افسانه پیش آن است. هرچه از دنیاي اسطوره

 هایی بیشتر و با شود و به همین دلیل با میتم ها بیشتر می هاي ناگزیر روایت کاري ریزه

استروس خود در نقدي که بر کتاب  تر مواجه خواهیم شد. لوي تضادي پنهان

پراپ نوشته به این مطلب اشاره کرده است (پراپ،  هاي پریان شناسی قصه ریخت

1371 :32-15.(  
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در هر صورت، در داستان نبرد ایندره با وریتره، وضعیت ابتدایی و انتهایی زیر برقرار  

  است:

 
زدن سامان هستی است و ایندره با ورود به داستان، موجب  امل برهمبنابراین وریتره ع

شود. در برخی روایات این اسطوره آمده است که  برقراري دوبارة نظم و تعادل می

ها و رودها را  کند و هر سال با شکست او آب ایندره هر سال نبرد با وریتره را تکرار می

). با پذیرش این 20: 1381و ایونس،  167: 1390اندازد (نک: بهار،  دوباره به جریان می

وار و تکرارپذیر ـ مانند  عنصر نوپدید در اسطوره، نمودار خطی ما نیز به نموداري دایره

شود؛ یعنی  ) ـ بدل می4الگویی که براي نبرد رستم و افراسیاب ترسیم کردیم (نمودار

ها و به تبع آن  ت آبتوان شاهد اسار چه بسا پس از رفع خشکسالی، دوباره هر سال می

هاي متوالی  جویی ایندره و تجدید نبرد با وریتره بود. چرخۀ ساالنۀ فصول و دوره چاره

اي هستند؛ باران با رطوبت و  زایی توجیه طبیعی این واقعۀ اسطوره گرما، خشکی و باران

کاهد (مزداپور،  سازد و از خشکی و مرگ اهریمنی می طراوت خود زیستن را ممکن می

1386 :63.( 
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 معناي اسطوره -4

گذارد، این امکان را فراهم  چهارچوبی که بررسی ساختاري اسطوره پیش چشم ما می

توان مضامین  کند که به راز معناي اسطورة مورد نظر دست یابیم؛ زیرا حال دیگر می می

متعددي را که در روایات مورد بررسی منعکس شده به تعداد اندکی ویژگی نامتغیر 

). در هر دو روایتی که در این مجال بررسی 97-98: 1385استروس،  اد (لويتقلیل د

توان براي این  ها می خورد که با الهام از آن کردیم، عناصر تکرارپذیر ي به چشم می

  اسطورة مشترك احکام کلی زیر را ارائه کرد.

هاي خشکسالی و آبادانی است که  هر دو داستان بیانگر حاکمیت متناوب وضعیت -1

گاه یکی از دو نیرو   به  ها، مردم و گاوها و نیز غلبۀ گاه ه صورت اسارت و آزادي آبب

 شود. نمایانده می

عامل تغییر وضعیت در هر دو داستان، نیروهاي واسطی است که نقش جنگجو/  -2

 کنند. ها ایفا می پهلوان را در هر کدام از جبهه

بر عهده دارد (رستم و  عنصر واسطی که وظیفۀ حاکمیت نهایی کارکرد مثبت را -3

 کند. ایندره)، در هر دو داستان به کمک سالح پدري بر دشمن غلبه می
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بنابراین این دو اسطوره ـ که در حقیقت باید هر دو را روایت یک واقعه دانست ـ 

هاي خشکسالی و نوبارانی در میان هندوایرانیان است. این واقعۀ  بیانگر چرخه

انیان را چنان به خود مشغول کرده است که در اساطیر تکرارپذیر گویا ذهن هندوایر

اند. اهریمنان و دیوهاي نمایانگر  سازي در این باره پرداخته متعددي به مضمون

خشکسالی همچون اپوش در ایران که شماري از پژوهشگران افراسیاب را جلوة 

 ,Rig Veda, 02) در هند (Ahi) و اهی (522: 1373اند (یارشاطر،  حماسی او دانسته

011, Hymn xi & 01, 032, Hymn xxxii ،گواه این 74: 1348؛ جاللی نایینی (

هاي افراسیاب و  مضمون مکرر در اساطیر هندواروپایی هستند. ویدنگرن صراحتاً داستان

شکست نهایی او را در کنار روایاتی همچون ایندره و وریتره، فریدون و ضحاك، 

مایۀ خشکسالی ناشی از چیرگی  هاي مختلف بن ورتگرشاسب و اژدها و... به عنوان ص

داند  ها و زایندگی و آبادانی ناشی از پیروزي پهلوان بر او می اژدها و سپس رهایی آب

هاي مرتبط با خشکسالی در  هاي مفصل دربارة جلوه ؛ براي بحث27: 1378(حصوري، 

  ).65-90: 1386هاي افراسیاب نک: آیدنلو،  ویژگی

هنگامی که رستم اوصاف خویش را در رجزخوانی یا در نبرد  شاهنامهدر چند صحنه از 

شویم که نه تنها فرضیۀ ما را در مفهوم اساطیري این  شمارد، با توصیفاتی مواجه می برمی

شود که در کارکرد کلی رستم در  کند، بلکه حتی موجب می نبرد به حقیقت نزدیک می

ها در همین حکایت نبرد  ی از این صحنهتر تأمل کنیم. یک حماسه نیز با نگاهی تازه

هنوز «خواند تا علی رغم این که  گاه که زال رستم را فرامی رستم و افراسیاب است. آن

) فرمان نبرد به افراسیاب را به او 1/332/73: 1386(فردوسی، » از لبش شیر بوید همی

ست؛ زیرا بر و یالی دهد که کامالً براي نبرد آماده ا ابالغ کند، رستم او را دلگرمی می

  دارد:» ابر«نیرومند دارد و در نبرد کارآمد است و خصوصاً این که در دستان خود 
  

  ومـون شـرنگ در خـور گلـو با بـچ  ببینی که در جنگ من چون شوم

  رنگ آب است و بارانش خون که هم  گ اندرونـه چنـر دارم بـیکی اب
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  رشـاود ســن بسالـز پیــی مغـهم  روزد از گوهرشـش افـی آتـهم

  )79-1/333/81(همان:                           

بارد. این بیت در تمام  کند که از آن خون می رستم گرز خود را به ابري مستعار می

اند به همین صورت  هایی که خالقی مطلق بررسی کرده و بیت را در خود داشته نسخه

انگیزد و یقیناً سالح  ه ابر برمیآمده و این امر تأمل ما را در وجه تشبیه گرز رستم ب

  کند. گون ایندره را در ذهن تداعی می آذرخش

اي که براي این  هاي ساختاري و درونمایه بنابراین در انتهاي پژوهش با اذعان به شباهت

راه نیست اگر ماجراي نخستین نبرد رستم و افراسیاب را  دو داستان برشمردیم، بی

اي ایندره و وریتره بشماریم. البته کار به اینجا ختم  شدة نبرد اسطوره الگوي پیچیده

توان تا دیگر نبردهاي رستم با دشمن دیرین خود افراسیاب  شود و این شیوه را می نمی

اند، در نبرد نهایی کیخسرو با او و  گفته نشان داده گونه که محققان پیش و خصوصاً آن

هاي شر گسترش داد. به گفتۀ با نیرو شاهنامههاي قهرمانان  آوري حتی دیگر رزم

تر و  اش منسجم یابد، هستۀ مرکزي همچنان که این تودة ابر گسترش می«استروس،  لوي

شود  ها بسته می شوند، شکاف هاي سست به یکدیگر متصل می شود، رشته تر می متراکم

نظمی  گیرند، تا این که سرانجام چیزي مشابه نظم از میان بی ها شکل می و رابطه

  ).     Levi-Strauss, 1969: 3آورد ( یسربرم

  کتابنامه:
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  تحلیل نقش نمادین نخل بندي در آیین سیاوشان

  ايبر اساس روش نقد اسطوره النهرینو مقایسه آن در اساطیر بین

  متانت سعادتمند       

  دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی فارسی و عرب دانشگاه فردوسی مشهد

  :چکیده

آیین سیاوشان آیین نخل بندي یا نخل گردانی، که جزئی از اسطوره سیاوش و     

هاي النهرین بوده است. آریاییاست، در اصل متعلق به مردمان کشاورز ساکن بین

 ها، این آیین را از ساکنان این نواحی که فرهنگ چوپان پس از ورود به این سرزمین

ها مبتنی بر تمدن سومر بود، فراگرفتند. این تمدن بر پایه کشاورزي استوار بود و در آن

اي بود که شوندهدرختان از قداست برخوردار بودند. نخل، نماد ایزد شهید آن گیاهان و

ساکنان کشاورز این نواحی هر سال به شکل نمادین تابوت ایزد خود را به شمایل آن 

ساختند تا وي را به خاك بسپارند. در این مقاله سعی بر آن است تا به مقایسۀ نقش می

النهرین بپردازیم و بر اساس روش نقد اساطیر بین نمادین نخل بندي در اساطیر ایران و

-اي آن را تحلیل نماییم. در باورهاي اساطیري کهنالگویی یا همان نقد اسطورهکهن

الگوي درخت، نماد پاکی و تقدس، نوزایی پس از مردن و باروري و سرسبزي است. به 

یا از درخت مقدسی زاده ها و ایزدان منشأ نباتی داشتند باور مردمان اعصار قدیم، الهه

  داشتند.انگاشتند و آن را بسیار گرامی میشدند. آنان درخت را مظهر ایزد نباتی میمی

  النهرین، نجد ایران.بندي، اسطوره، بیننخلکلیدواژه:  

  مقدمه

اي خوریم کـه از قـدمت دیرینـه   در ادبیات ایران فراوان به واژه ها و ترکیب هایی برمی

معناي درونی خود یادبودي از مراسم یا آیینی کهن نهفتـه دارنـد؛ بـه     برخوردارند و در

ها، کشند. یکی از این واژه ها و ترکیباي که ذهن جستجوگر را در پی خویش میگونه

نخل بندي است.  از این واژه چندین تعبیر متفاوت وجود دارد. نخـل مـأخوذ از تـازي    
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خرما و رطـب اسـت، بـه نـوعی هنـر       است و عالوه بر نوعی درخت که بار و میوه آن

  شد.ها و گیاهان با موم، پارچه، کاغذ و موادي از این قبیل اطالق میساختن گل

در ادبیات ما به درختان مومین از جمله ترنج موم، نخل مومین، مومی رطب و ... اشاره  

  ).1375شده است (عقیقی بخشایشی، 

ردانی مورد نظر ماست، نخل تابوت یا آنچه در این مجال از مفهوم نخل بندي و نخل گ

-نخل عزایی است که امروزه در ایام عزاداري ماه محرم نیز بر دوش عزاداران حمل می

شود و نمادي از تابوت امام حسین (ع) است. در ایران پـیش از اسـالم نیـز در سـوگ     

  شد که نخل گردانی جزئی از این مراسم بود.سیاوش مراسم عزاداري اجرا  می

ها و مراسم بـه قبـل از   یابیم که قدمت بسیاري از آییننکاش در اساطیر ایرانی درمیبا ک

ها که عمدتاً چوپان و دامدار بودند، گردد. آریاییها به فالت ایران بازمیمهاجرت آریایی

کـه زنـدگی    -رودان و سـپس نجـد ایـران   هاي حاصلخیز میانهنگامی که پا به سرزمین

نهادند، در ایـن نـواحی مانـدگار شـدند و از      -ورزي استوار بودشان بر پایه کشاساکنان

  ها تأثیر پذیرفتند.ها و مراسم مردم این سرزمینفرهنگ

هـاي  تر از آن، در هـزاره آنچه از اعصار کهن در ایران پیش از اسالم و حتی بسیار پیش

آیینـی،  چهارم پیش از میالد به این سو در این سرزمین سراغ داریـم، از جملـه مراسـم    

-ها، عزاداري ها، باورهاي اعتقادي و مذهبی و ... ، به نوعی متأثر از فرهنگ میانجشن

  رودان و اقوام ساکن در آن سرزمین بوده است.

براي تحلیل بسیاري از مراسم و آیین هاي کهن ایرانی، از جمله نخل بنـدي در مراسـم   

با اساطیر و آیین هاي دیگر ملل  عزاداري، به مطالعه ي پیوند میان این مراسم و آیین ها

نزدیک به پهنه این سرزمین نیازمندیم. در این میان اساطیر بین النهرین مهم ترین سـهم  

را در مجموعه فرهنگ آسیاي غربی دارد و بر همه ي فرهنگ هاي دیگر آسیاي غربـی  

واسطه  اثر گذاشته است. فرهنگ بین النهرین با فرهنگ بومی و آریایی نجد ایران نیز بی

در تماس بوده و بر آن به ژرفی اثر نهاده است. عالوه بر آن عناصر مشترکی در دیـدگاه  

هاي بومی ایران و بین النهرینـ چون اعتقاد به الهه مادر و زندگی پس از مـرگ، خـداي   
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هاـ وجود داشـته اسـت کـه بررسـی     بخشنده و مرگ و حیات مجدد او و جز آنبرکت

هـا نقـش   یا مدارك مکتوب بین النهرین در روشـن سـاختن آن  شناسی هاي باستانیافته

  ).416: 1375اي دارد (بهار، عمده

  ریشه یابی نخل بندي و نخل گردانی

نخل بند مرکب از دو واژه نخل + بند شخصی را گویند که صورت هاي درختان و میوه 

ه معنـاي عمـل   ) و ب4/2124، برهان قاطعرا از موم سازد و باغبان را نیز گویند (حاشیه 

  ).لغت نامه دهخدابند است یعنی صورت گل یا درخت یا میوه از موم ساختن (نخل

دو ترکیب وصفی نخل تابوت و نخل ماتم نیز به معناي آرایشی اسـت کـه بـر تـابوت     

). تابوتی که از غره محرم سازند و آن را 5/3686: 1334مردگان سازند (فرهنگ نفیسی، 

روز دهم اگرچه به شکل تابوت است اما ده برابر تابوت و  نخل تابوت گویند و تابوت

اي نمـادین در  وارهگردانی رسم بـر دسـت بـردن تـابوت    ). نخلآنندراجآن نخل است (

: 1389هاي عزاداري، به ویـژه در روز عاشوراسـت (رامـین و دیگـران،     پیشاپیش دسته

744.(  

  شکل نخل

شود. به شکل سرو ساخته می نخل اتاقک کوچکی است که مقطع عمودي دو طرف آن

ها بسیار بزرگ هستند. دار است. برخی از نخلدیواره هاي آن از چوب و به شکل شبکه

  آرایند. نخل را با انواع پارچه، شال و ترمه می

آمده است که نخـل اتـاقکی چـوبی اسـت بـه شـکل مکعـب         دانشنامه دانش گستردر 

نسبت بزرگی یا کوچکی آن از دو ستون  مستطیل، با بامی که از دو سو شیب دارد و به

واره ي داربستی چهار تا دوازده ستونی تشکیل شده است که با شماري ترکه و تیرك و 

دستک و بست، ساختمان داخلی آن ساخته می شود. دو دیواره چوبی بزرگ مشبک بـا  

عی سر هاللی نیز در پس و پیش آن قرار دارد. این مجموعه که از دور شکل سرو را تدا

  ).744کند بر کفی چوبین نهاده است (همان: می
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  هاي عزاداري.اي نمادین در پیشاپیش دستهوارهگردانی روز عاشورا: تابوتاتاقک چوبی مرسوم در نخل

  

شواهد آشکار و پنهانی در نخل گردانی وجود دارد که نشان می دهد ادامـۀ سیاوشـان    

اخ پنجکند، در سرزمین باسـتانی سـغد،   هاي بسیار کهن است. در یک نقاشی دیواري ک

واقع در کنار رود زرافشان و هفتاد کیلومتري شرق سمرقند، نشانه هاي آشکاري از آیین 

عزاداري مشاهده می شود. در این نقاشی سیاوش درون اتاقکی نخل مانند آرمیده و بـر  

  ). 65: 1378شود (حصوري، روي دوش عده اي حمل می
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پنجکند، در سرزمین باستانی سغد، واقع در کنار رود زرافشان و هفتاد کیلومتري شرق سمرقند که  نقاشی دیواري کاخ

  دهد.گردانی را، احتماالً دربارة سیاوش، نشان مییک مراسم تابوت

  

-هایی دارد که امـروزه در عـزاداري  شکل این اتاقک نخل مانند شباهت بسیاري به نخل

ی شود. نخل گردانی در زمان حاضر در شهرهایی هاي محرم بر دوش عزاداران حمل م

  چون یزد، نایین و میبد به اجرا درمی آید.
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  نخل گردانی عاشورا در در شهرهاي یزد، نایین و میبد.

نخل گردانی از دیرباز در میان مسیحیان نیـز رایـج بـوده اسـت. مراسـم نخـل گردانـی        

انین، هفته اي پیش از عید فصـح  مسیحیان در یکشنبۀ نخل، موسوم به عید سعانین/ شع

برگزار می شده است. احتماال آیین زیتون گردانی مسیحیان مارونی سوریه نیز برگرفتـه  

  ). 774: 1389از همان آیین کهن است (رامین و دیگران، 

  تقدس درخت نزد انسان

درخت ها از دیرزمان در نزد انسان گرامی بوده اند. انسان بدوي اعصار کهـن و انسـان   

دوي عصر حاضر گمان می کرده است و می کند که درختان نیز مانند جانوران و مردم ب

داراي روان اند. این امر را می توان در اعتقادات مردم مصر و بـین النهـرین در اعصـار    

  ).43: 1377باستان دید (بهار، 

ـ شناختی درخت مظهر پاکی و تقدس، باروري و زایندگی و هماز منظر اسطوره ا پیوند ب

هـا را در هیـأت و شـمایل    جان آدمی است.  مردم اعصار کهن الهـه نباتـات و رسـتنی   

اند و به همین دلیل درخت را به عنوان موجودي پاك و مقدس گرامـی  دیدهدرختان می

  اند.داشتهمی

ها نیست که آن ها را مقدس تنها وجود روان درگذشتگان یا سکونت خدایان در درخت

روان یا خدا در درخت، یا یکی بودن روان یا خدا با درخـت، بـه    می کند. این استقرار
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اعتقاد مردم بدوي، نتایج بزرگـی را بـراي انسـان در بـر دارد؛ از آن جملـه ایـن گونـه        

ها را ها قدرت آن دارند که باران بیاورند، خورشید را به درخشش وادارند و گلهدرخت

  ).44ري دهند (همان: افزایش بخشند و زنان را به بارداري و زایش یا

خورد؛ زیـرا   معنی زایش و تولد مجدد نیز بارها در اساطیر با درخت و گیاهان گره می

رویند به شکلی مستمر پس از مرگ،  اعتقاد بر این است که زمین یا نباتاتی که از آن می

  ).1391 ،یگردند (قائمدوباره به حیات بازمی

خت در میان نمادهاي تکرارشونده و مقدس، در نظام تصورات انسان از عالم هستی، در

سرافرازترین قامت اساطیري است و رکن و پایه هستی و ارتباط میان زمین و آسمان و 

شود و نماد تولد، بالندگی، مرگ و رسـتاخیز اسـت و در جـوهره    ستون گیتی تلقی می

زایـش،   معناي نمادین خود با همۀ نمادهایی که در گردونه اسطوره و هنر، رمز حیـات، 

). 75: 1377انـد، پیونـدي نمـادین دارد (پورخـالقی چتـرودي،      مرگ و زندگی جاودانه

همین دیدگاه ها و باورها سبب می شد که مردم اعصار کهن براي برآورده شدن آرزوها 

هایشان در کنار درختی تناور و کهنسال معبدي برپا کنند یا بر درخت دخیـل  و خواسته

  بندند. 

ان رودان، ویژگی تزئینی درخت تبدیل به معناي خاصی شد و زندگی هاي میدر فرهنگ

هاي مختلف و نزد اقوام مختلف به منزلـه نمـادي   زمانخاص خود را یافت. درخت در 

براي طبیعت درك ناشدنی قلمداد شده است؛ نمادي که کهـن الگـوي آن در پیونـد بـا     

  ).146تا: انسان نهفته است (مختاریان، بی

اوش، فردوسی روییدن درخت از مرگ مظلومانۀ سـیاوش را خاطرنشـان   در داستان سی

  ):191: 1382سازد که این مطلب بیانگر جاندار پنداري درخت است (زمردي، می

  ز خاکی که خون سیاوش بخورد         به ابـر انـدر آمد درختی ز گرد   

  مهر او نگاریــده بـر بـرگ ها چهــر او         همـی بوي مشک امد از   

  )170/3(فردوسی،                                                                   
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  ترین جنبه در این درخت، متصف شدن درخت همیشه سبزي کـه سـر بـه آسـمان     مهم

ساید، به صفات سیاوش است که چهر او بر آن نگاریده شده است. در واقع الگـوي  می

اد می آورد. مسـلم اسـت کـه نمادهـاي درخـت زنـدگی       درخت زندگی جهانی را به ی

جهانی که در نگاره هاي ایرانی نمونه هاي بسیار دارد، بـا باورهـایی مربـوط بـوده کـه      

  متأسفانه به طور کامل به دست ما نرسیده است.

درخت را بسیاري از اقوام باستانی به عنوان جایگاه خدا، یـا در واقـع خـود خـدا مـی      

ک روایت، بعضی خدایان در درون درختی آفریده می شدند کـه از  پرستیدند. بر طبق ی

آن بیرون می آمدند؛ درست مانند پروانه هایی که از شفیره ي خود بیرون می آیند (هال، 

1380 :286-285.(  

باور به پیدایش نخستین انسان یا زوج بشري از نبات یا گیاه، موضـوعی اسـت کـه در    

نژادها و تبارها، انعکاسی آشکار و قابل توجه دارد... ؛  جهان بینی اسطوره ايِ بسیاري از

یعنی در خاطره ازلیِ آدمی، این نکته نقش بسته است که نخستین زوج یا جفت بشر، از 

نبات سر برآورده است و اصالت گیاهی دارد... این اعتقاد ریشه دار از زمان هاي کهن تا 

ي هـاي منعطـف بـه شـرایط و     کنون با همه ي تغییرات، دگردیسـی هـا و رنـگ پـذیر    

موقعیت، در رسوم، آیین ها، کردارها و رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان بازتابی عملی 

  ).236-237یافته است (خادمی کوالیی، 

ناپذیرِ زمین پوشیهاي مشترك و گرایش هاي همگانی مبنی بر نقشِ چشموجود دیدگاه

ك حیـات انسـانی و نبـاتی بـه سـبب      در آفرینش نخستین انسان و در نظر داشتن اشترا

برجهیدن و برآمدن هر دو از زمین و رجعت دوباره هر دو موجود به هنگـام مـرگ بـه    

اي انسـان، چـون   الگو یـا سـرنمون در حافظـه اسـطوره    رستنگاه اصلی، به صورت کهن

  ).237اي گرانقدر ذخیره شده است (همان: گنجینه

توانـد  موسوم است، روح آدمـی مـی  » گیاهی گراییجان«در سایه نگرش نمادینی که به 

که صورت مثـالی زنـدگی،    -پس از مرگ با برخی عناصر محیطی، به خصوص گیاهان

درآمیزد و بـا تولـد دوبـاره گیـاهی،      -نوزایی و بازگشت جاودانه به اصلی یگانه هستند



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

نـدد  گرا و آیینی به نیاي اساطیري خود بپیومطابق باورهاي موجود در جهان بینی کلیت

). الیاده بر آن است که انسان ظهور ناپایدار صورت و وجهی نـو از نباتـات   239(همان: 

است که پس از مرگ به حالت تخم یا روح به درخت بـازمی گـردد... مـرگ برقـراري     

  ) .288: 1376مجدد ارتباط با سرچشمه زندگی کل یا حیات عالم است (الیاده، 

رایندي شعرواره و خیال آمیز، از گیاه پدید می آید بر پایه باوري اسطوره اي، آدمی در ف

زید و از همان لحظات آغازین حیات، روابط و و با پیکرپذیري انسانی در این جهان می

آید و پس از مرگ نیـز ایـن پیونـد    آلود بین او و گیاهان پدید میمناسباتی سرّي و ابهام

تضیات انسانی به حالت تخم یـا روح  با ترك مق«یابد؛ زیرا مرموز با گیاهان استمرار می

نمـاي خـود برآمـده و    به درخت بازمی گردد [و بدین شـکل] مـرده از صـورت انسـان    

  )  288-289: 1376(همان، » نما می شود.درخت

یابد. سرنوشـت و تقـدیر او در رشـد و    شناسد و میانسان خود را در جهان گیاهان می

کند که او را از عالم ها و دعاهایی شرکت مینمو و پژمردگی آن است. در مراسم و آیین

سازد تا بر حدت و تیزي احساس زندگی در او بیفزاید و اتحاد خود را با اشیاء جدا می

مصادر و منابع زندگی بازپس می گیرد تا تجسم بعث و برانگیخته شدن خدایان گیـاه و  

  ).63: 1378یعنی تموز و اتیس و دیونیزیوس باشد (احمد،  –زندگی 

نمایانـده  » صـنوبر «ها تموز و ایشتار به کرات به صورت درخت نـر و مـاده   در اسطوره

شود و به نواحی دانیم که صنوبر در دلتاي دجله و فرات پیدا نمیاند؛ حال آنکه میشده

جـنس،  هـم وجود جفت و همزاد غیراند تعلق دارد. ها از آن آمدهکوهستانی که سومري

-هاي حیات انسانی، از لحـاظ روان ن و هم در بین نخستین نمونههم در میان تبار ایزدا

  .الگوهاي انیما و انیموس قابل بررسی استشناسی تحلیلی با کهن

ها، شکل بعدي اسطوره، مسلماً تحت تأثیر محیط جغرافیایی و اجتماعی جدید سومري 

خـود را از   که متفاوت با دوره شبانی بود تغییر یافته است. قدر مسلم درخـت کـارکرد  

دست نداد و همچنان قداست و مظهر اسطوره اي خود را حفظ کرد؛ اما نوع و گونۀ آن 

  متناسب با محیط جغرافیایی بین النهرین تغییر یافت.
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شـود و اي بسـا در کشـیدگی قامـت و     در این ناحیه درخت نخل به فراوانی یافت مـی 

  شد.آزادگی و تقدس مظهر و نمادي یگانه قلمداد می

-ز سوي دیگر در روایات علماي قدیم درباره درخت خرما (نخل) بـه مـواردي برمـی   ا

کنند. خوریم که این درخت را به عنوان شبیه ترین نباتات و درختان به آدمی معرفی می

هیچ درختی به جانور چنان نزدیک نیست کـه  «عالیی آمده است:  نامهنزهتچنانچه در 

ت. اوال قامت راست دارد و در اصل و شـاخ او  درخت خرما و آخر مرحله ي نباتی اس

هیچ پیچیدگی نیست... از طَلع او بوي منی آید و این غالف خرما مانند مشیمه که بچـه  

در او باشد و هم چنان که بچه از شکم مادر بیرون آید و نیز از میان درخت بیرون آیـد  

ه شود و از بعد آن و خارکی بر سر دارد اگر ببرند آن به جاي مغز است آن درخت کشت

هیچ بر نیارد... هر شاخی از او ببرند چون اندامِ جانوري به جاي باز نیاید و بـر تـن او   

لیف است مانند موي که بر تن حیوان باشد و شاخها که بر سر دارد به جاي موي سر... 

  )132: 1387(زمرّدي، » و بر تن او ریشه به جاي گوشت حیوان است.
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  ناساطیر بین النهری

به گفته ي مهرداد بهار دین در بین النهرین هرچند بـن مایـه اي سـخت سـومري دارد،     

هاي عبریان پیش از موسی، کنعانیان و اعراب دیدگاه هاي دینی حاکم بر آن شبیه دیدگاه

پیش از اسالم است و به همین دلیل روح حاکم بر آن را می توان سـامی خوانـد. دیـن    

) بـود. انسـان در زنـدگی معمـول خـود،      animisticنـه ( گرایابین النهرینی سخت جـان 

شـدند  خویشتن را در میان نیروهاي خیر و شري می دید که خدایان و دیوان شمرده می

  ).405: 1375و سرنوشت او را در دست داشتند (بهار، 

شدند. خدایان در هزاره نخست پیش از مسیح خدایان معموالً به شکل انسان انگاشته می

نهرین داراي دو جنبه زیرزمینی و آسمانی بودند. علت این امر را باید در تلفیق الدر بین

دو فرهنگ سومري و سامی در این منطقه دانست. دین سومري وابسته به کشـاورزي و  

باروري بود و با خدایان زیر زمین، که جهان نباتی، حیوانی و انسـانی را پرمحصـول و   

ترین این خدایان تموز بود کـه نـزد مـردم    از مهمبارور می ساختند، پیوند داشت. یکی 

  آمد.شخصیتی بسیار محبوب به شمار می

 یکی از اصلی ترین محورهاي اعتقادي بین النهرین، پرستش الهه مادر بوده است. باستان

هاي مختلفی در حالت نشسته، ایستاده، با کودکی در آغوش و شناسان از این الهه  پیکره

ه از شانه اش روییده و نیز در حالی که شاخه هاي نخل در دسـتانش  یا در حالی که گیا

ها گواه ایـن مدعاسـت کـه ایـن الهـه بـا       قرار دارد، کشف کرده اند. کشف این پیکرك

ها ارتباطی تنگاتنگ داشته و کارکرد اصلی او زایش بوده است. بـاور رایـج در   روییدنی

ري با ایزد گیـاهی باعـث سرسـبزي و    منطقه بین النهرین این است که ازدواج الهه بارو

بازگشت زندگی به جهان خاکی است. ازدواج مقدس و مرگ و رفـتن خـدا بـه جهـان     

  مردگان درونمایه ي اصلی اساطیر بین النهرین باستان است.

واقعیت جغرافیایی این است که این منطقه نیمی از سال خشک و گرم است و در این  

-شوند. مردمان باستان این را دلیل مرگ و رفـتن رب یمدت گیاهان پژمرده و نابارور م
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دانستند که بعدها ان را به ازدواج اینانا و دموزي ربـط  النوع گیاهی به جهان مردگان می

  دادند.

تموز همان دموزي در فرهنگ سومري است. دموزي یار و همسر اینین یا اینانا یا ایشتر 

مت او را آن گونه که شایسته است بـه  (ایشتار)، الهه عشق و باروري است که چون حر

سـپارد  جاي نیاورده به غضب اینانا گرفتار می شود. اینانا دموزي را به دست دیوان مـی 

تا او را به جهان مردگان برند. پایان این داستان به روایت سومري در دست نیست. امـا  

ندي دوباره یابد و از قدر مسلم دموزي بار دیگر به زمین بازمی گردد تا با الهه اینانا پیو

برکت این پیوند زمین بار دیگر سرسبز از گیاه، و درختان بارور شوند و حیوانات جفت 

  گیري و زایش  از سر گیرند.

به هر حال در اسطوره ي تموز (دموزي)، مرگ وي و رفتن او به جهـان زیـرین سـبب    

  هرج و مرج و خشکسالی در جهان می گردد. 

  ان از بین النهرینتأثرات فرهنگی تمدن ایر

نجد ایران سرزمین مرتفع و عظیمی است که کوه هاي هندوکش و رود سند مرز شرقی 

آن؛ رود آموي، جنوب ریگستان هاي آسیاي میانه و دریاي مازنـدران و رود ارس مـرز   

شمالی آن، دامنه هاي غربی زاگرس، تا برسد به خوزستان و خلیج فـارس، مـرز غربـی    

ایج فارس، دریاي عمان و دریاي عرب مرز جنـوبی آن اسـت.   آن، و سواحل شمالی خ

این نجد عظیم از سه سو به جلگه هایی رسوبی و وسیع و رودخانه هایی پر آب خـتم  

جنوب شرقی آن جلگه و رود سـند، در شـمال، در آسـیاي میانـه،      -می شود: در شرق

و دو رود دجلـه و  ماوراءالنهر و دو رود آمودریا و سیردریا، و در غرب، بـین النهـرین   

فرات قرار دارد. قرار گرفتن نجد ایران در میان این سه مرکز کهن اقتصادي آبی وابسـته  

به رودهاي بزرگ و راه داشتن این نجد به دریاهاي آزاد جنوبی، سرزمین ایران را، حتی 

در اعصار پیش از تاریخ و آغاز آن، همواره واسطه اي میان فرهنگ هاي گوناگون قـرار  

  ).378: 1375بود (بهار،  داده
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در هزاره ي چهارم پیش از میالد سرزمین هاي آسـیاي غربـی شـاهد تحـوالت عظیـی      

مبتنی بر پیشرفت کشاورزي و استفاده از ابزار و فنون و سیستم آبیاري بود. در پی ایـن  

تحوالت، تمدن هاي بزرگ شهري در بین النهرین و خوزستان و همچنـین در مصـر و   

  پدید آمد. دره ي رود سند

پیشرفت و دگرگونی هایی که در پی پیدایش تمدن هاي درخشان اقوام بین النهرینـی و  

مصري پدید آمده بود بی شک تأثیرات بسیاري بر اقوام همسایه گـذارد. بـدین ترتیـب    

فرهنگ بین النهرینی و ساختارهاي اجتماعی آن سرزمین در پهنه ي وسـیعی از آسـیاي   

ترش یافـت و بـاالخص یکـی از مسـیرهاي عمـده ي ایـن       غربی و شرق مدیترانه گسـ 

  گسترش فرهنگی در هزاره ي چهارم پیش از میالد، نجد ایران بود.

اقوام بومی نجد ایران، عالوه بر پذیرفتن تأثیرات فرهنگی و مادي بین النهرینی در هزاره 

ر نیز ي چهارم پیش از میالد، خود داراي یک رشته ارتباط هاي قومی و فرهنگی کهن ت

با مردم بین النهرین بودند و در واقع، به احتمال قوي، وحـدتی فرهنگـی میـان بومیـان     

غرب ایران و نخستین اقوامی که از نجد ایران به جنوب بین النهرین آمده و تمدن بـین  

  ).384: 1375النهرینی را بنیان نهاده بودند، وجود داشت (بهار، 

ش از فرا رسیدن آریائیان، مـا عمـدتاً مرهـون    براي شناخت فرهنگ بومی نجد ایران، پی

النهرین خواهیم بود. چون بسیاري از عناصر فرهنگی آسیاي غربی در فرهنگ ایرانی بین

توانـد نتیجـه فرهنـگ    النهرین باستان است و ایـن خـود مـی   ریشه با فرهنگ بینما، هم

ین باشـد (همـان:   النهـر گیري بعـدي از بـین  النهرین و هم واممشترك بومی ایران و بین

392.(  

تـرین سـهم را در مجموعـۀ فرهنـگ     بنا به گفتۀ مهرداد بهار، اساطیر بین النهرینی مهـم 

آسیاي غربی دارد و به ویژه با فرهنگ بومی و آریایی نجد ایران به شکلی بی واسطه در 

 هاي بومی ایران و بـین النهـرین  تماس بوده و بر آن به ژرفی اثر نهاده است. در دیدگاه

چون اعتقاد به الهه ي مادر و زنـدگی پـس از مـرگ، خـداي برکـت       ـعناصر مشترکی  

  بخشنده و مرگ و حیات مجدد او ـ وجود داشته است.
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این مرگ و حیات مجدد خداي برکت بخشنده هر ساله انجام می پـذیرفت و در مـرگ   

نماد مرگ ایزد، عزاداري و در ازدواج مجددش با الهه، جشن ها برپا می شد. مرگ ایزد 

جهان نباتی و خشکسالی و توقف باروري و زایندگی بود. در مرگ وي همسرش ایشتر 

یا اینانا به تلخی می گریست و براي بازگرداندنش پا به جهان زیرین و قلمـرو مردگـان   

می گذاشت. آیین شهادت، عزاداري و گریه بر خداي شهید در بـین النهـرین ریشـه در    

  این باور کهن مردم داشت.

اقوام کشاورز این ناحیه به روشنی دریافته بودند که دانه گیاه تـا در زیـر زمـین مـدفون     

بینی و نظام فکري و مذهبی آنان بـر ایـن   یابد. جهاننشود، رستاخیز و تولدي دیگر نمی

اساس استوار بود که خداي مظهر زندگی نباتی نیز نمی توانست خارج از این چرخه ي 

د. این خدا هر ساله باید ایثارگرانه فدا می شد تا زمین پس از مرگ و زندگی دوباره باش

  تحمل خشکی و بی حاصلی، بار دیگر از نو زاده شود و جهانی تازه خلق گردد. 

در روایتی که مربوط به اساطیر بین النهرین در سه هزار سال پیش از میالد است، تموز  

وي رایج بود) را گرازي وحشی به  یا آدونیس (نامی که در سوریه و یونان باستان براي

قتل می رساند. ایشتار براي نجات وي به سویش می شتابد اما جسد بی جان آدونـیس  

را زیر درختی می یابد. ایشتار براي بازگرداندن همسرش از جهـان مردگـان بـه درگـاه     

  کند.خداي خدایان بسیار زاري و تضرع می

انگیخت. مردم میاي عظیمی را هر ساله برهمرگ یا شهادت خداي بارور کننده عزاداري

هاي باشکوهی برپا کردند و در مرگ وي مراسم و آیینبر خداي شهید شده عزاداري می

می شد و هر ساله به شکلی نمادین به اجرا درمی آمد. باور اساسی در پس ایـن گونـه   

وانسـت  مرگ و رستاخیز این بود که چنین مرگی، هرچند اندوهبار و سوگ آور، مـی ت 

سبب گشایش، گستردگی و نیرو گرفتن بیش از پیش آن امري در آینده شود که خدا یا 

قهرمان میرنده یا شهید شونده، حافظ و حامی آن بوده و به سبب آن جان باخته بود. در 

عزاداري بر این خدایان در بین النهرین، فنیقیه و مصر مراسم عظیمـی برپـا مـی شـد و     

هـاي  هاي عزادارانه بزرگی درمی آمد که در طـی آن دسـته  اییمعموال به صورت راهپیم
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افتادند تا مگر خداي شـهید  ها و کشتزارهاي اطراف شهرها راه میعزادار به سوي بیابان

هاي از هم دریده اش بازیابند. در مراسم مرگ آدونیس زنان شرکت می کردند را با اندام

را در نقـش ایزدبـانوي بـزرگ عـزادار     و به عزاداري برمی خاستند. آنان محتمال خـود  

(ایشتر) می دیدند. در مرگ اتیس در روم، درخت کاجی را به نشانه ي مرگ اتیس قطع 

  ).429: 1357بردند (بهار، می کردند و طی مراسمی آن را به معبد وي می

آریایی نجد ایران اثري سخت عمیـق نهـاد. آیـین شـهادت،      -این آیین بر فرهنگ بومی

  گریه هنوز هم بر فرهنگ ایرانی نفوذي غیر قابل انکار دارد.عزاداري و 

با نگاهی کلی به اصول محوري اساطیر بین النهرین، یعنی الهه بـاروري و ایـزد گیـاهی    

  هاي چشمگیري قابل بیان است.شهید شونده و داستان سیاوش، همانندي

زدي است کـه گـم   درونمایه اسطوره هاي ایزد گیاهی و الهه ي باروري، قربانی شدن ای

شدن یا مرگ او البته موجب برکت و باروري است. به عبارتی می توان گفت سرّ ایـن  

-اسطوره ها قربانی شدن دانه گیاهان و رویش دوباره آن ها در فصل بهار اسـت. کهـن  

  ها به خوبی مشهود است.الگوي مرگ و زایش دوباره در این داستان

قهرمـانی برکـت بخـش و پـاك      -ی شدن ایزددر داستان سیاوش هم محور اصلی قربان

است که حاضر است براي پایداري و ماندگاري نیکی و وفاي به عهد جان خـود را از  

دست بدهد. شاید او نماد قربانی انسانی و بازمانده آیین دموزي باشد. خدایی کـه بایـد   

ود؛ زیـرا  نیمی از سال را در زیر زمین بگذراند. سیاوش در تشتی زرین سر بریده می ش

افراسیاب از ریخته شدن خون وي بر زمین در هراس است. پس از ریخته شـدن خـون   

سیاوش بر زمین گیاهی غریب سر از خاك به در می آورد. این گیـاه سـاقه ي سـیاه و    

برگ هاي سبز دارد و خاصیت شفابخشی آن شگفت آور است. مرگ سیاوش بر شرایط 

  کسالی بر زمین حکمفرما می شود. جوي تأثیر می گذارد. پس از مرگ وي خش

اسطورة سیاوش همان اسطوره ي کشت، نماد مرگ و رستاخیز و تابع الگـوي خـزان و   

بهار است و آیین سیاوشان نیز حکایت از مرگ و زندگی، پژمردن و تجدید حیات دارد. 
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مرگ سیاوش خزان کامل و تولد کیخسرو، پس از مرگ سیاوش، بهار است (حصوري، 

1378 :44(.  

باززایی سیاوش با تولد کیخسرو محقق می شود. او به رخسار و رفتار مانند پـدر و بـه   

عبارتی تکرار وجود اوست. زادن او در شش ماهگی تولدي غیر معمول است. او سواره 

بر اسب پدر، تجسمی از سیاوش/ دموزي است که از دیار مردگان بازمی گردد. با آغار 

الهه باروري و اسطوره "گیرد و خشکسالی به سر می آید (پادشاهی او باران باریدن می 

  ).84 :"ایزد گیاهی

داستان سیاوش اسطوره بومی این سرزمین است که پس از ورود قوم مهاجر آریـایی و  

در گذر زمان، ساختار کهن و قداست خود را از دست داده؛ ولی به دلیل ارتباطی که با 

متن اجتماع مـا زنـده و جاریسـت. بـن مایـه      زندگی عملی جامعه یافته است، هنوز در 

اصلی این داستان، همان مرگ و زندگی دوباره طبیعت به شکل خدا بـر روي زمـین و   

شهادت و باززایی اوست. بنابراین مهم ترین تحلیل اساطیري که از سیاوش وجود دارد، 

قـوام  دانـد؛ بـدین ترتیـب کـه ا    مـی » خداي شهید شونده نباتی«نظر بهار است که او را 

کشاورز دوران باستان، با دیدن رویش و رشد گیاه در زمانی خاص و خشک شـدن آن  

در مرحله ي بعد به این نتیجه رسیدند که تا گیاه به نیستی نرود در هنگام بهـار مجـددا   

  ).103: 1389سبز نخواهد شد (شکیبی ممتاز، 

یشـه ي آن را در  چنانچه به قول بهار داسـتان سـیاوش را از اصـلی ایرانـی نـدانیم و ر     

ماجراي دموزي در بین النهرین بجوییم بایستی تمام اعضا و عناصر داستانی آن را که در 

طول زمان دچار تغییر شده است با این اسطوره ي بین النهرینی مطابقت دهیم و بـراي  

  این کار ابتدا الزم است کمی بر روي دموزي و داستانش درنگ کنیم.

اسطوره، خداي گیاهان است. او باید بمیرد تا سرسبزي  سیاوش نیز همچون دموزي در

و طراوت به طبیعت برگردانده شود؛ این باور در حماسه ي ملی به نوعی راه یافته و آن 

مـی رویـد. ایـن گیـاه     » خون سیاوشـان «وقتی است که پس از شهادت، از خونش گیاه 

ون شهید در هر فرهنگی تقویت کننده ي باورهایی است که او را ایزد نباتی می داند. خ
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کند، از این رو مسأله شهادت در ارتباط بـا شخصـیت   درخت دین را تغذیه و بارور می

اي محوري و اساسی به نظر سیاوش، چه در بعد اساطیري و چه در بعد حماسی، مسأله

  ).106-107می رسد (همان: 

خوانیم گونه میولوژي مصر باستان این اسطوره را این تدر کتاب موسی جوان یعنی می 

کشاورزي و تمدن  که اوسایرس خداوندي که سلطان آدمیان است و به ارمغان آورنده

خداي پیر  ز رعها به اعتبار آموختن جادو اکه بعده آیسس برایشان به همرا همسرش

عشق و محبت و گیاهان نیز بود)  ۀجادو قلمداد شد (در ابتدا اله خورشید مصري، الهه

  راند.بر مصر حکم می

سالی است بر برادرش به هاي مصر نماد خشکادر اوسایرس که در اسطورهست بر  

ورزد و مترصد فرصتی است که وي را به قتل برساند. روزي او مهمانی شدت حسد می

دهد و در آن ضیافت اي به مناسبت بازگشت اوسایرس از ممالک وحشی ترتیب می

هر  ،کندگذارد و اعالم میس به نمایش میاي مرصع در قد و قامت بلند اوسایرجعبه

کند کند و برادر را با مزاح وادار میکس این جعبه هم قامتش باشد آن را تصاحب می

شود ست در جعبه را بسته آن را مهر و موم و میخ در جعبه بنشیند و چون چنین می

سیار مویه اندازد. آیسس که عاشق همسر خود است بکند. بعد جعبه را به دریا میمی

خیزد آن گیرد جعبه را بیابد و چون به جست و جو بر میکند و در آخر تصمیم میمی

هاي درختی گیر کرده و باعث رشد خارق ابد که در ریشهیرا در بیبلوس فنیفیه می

 گرداندآن شده. او جعبه را به کمک پادشاه فینیقیه و همسر او به مصر باز می يالعاده

  .)1391(قائمی، 

قهرمان شهید در وجود یـک درخـت یـا گیـاه      -در تمامی این داستان ها استحاله ایزد 

  گیرد. صورت می

اي به نظر می رسد، ارتباط خداي گیاهی ـ سیاوش ـ   آن چه در این آیین مهم و اسطوره

دهندة ارتباط پنهان دموزي با طبیعت نباتی است. با درخت مقدس نخل است که نشان 
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ن مراسم نماد گیاهی سیاوش است و ارتباط او را با طبیعـت نبـاتی   وجود درخت در ای

  ).110: 1389سازد (شکیبایی ممتاز، آشکار می

هاي هندسی، نقش درخت و گیاه به کار رفت. در از نوسنگی به این طرف در کنار نقش

فرهنگ هاي میان رودان، ویژگی تزئینی درخت تبدیل به معناي خاصی شـد و زنـدگی   

ا یافت. درخت در زمان هاي مختلف و نـزد اقـوام مختلـف بـه منزلـه ي      خاص خود ر

نمادي براي طبیعت درك ناشدنی قلمداد شده است. نمادي که کهن الگوي آن در پیوند 

  ).146تا: با انسان نهفته است (مختاریان، بی

سوگواري بر مرگ تموز در بسیاري از سرودهاي مذهبی بابل منعکس شـده اسـت. در   

  کنند:شوند، تشبیه میها او را به گیاهانی که زود پژمرده میاین سرود

  نیست!» تموز«او 

  درخت گزي است که در باغ آبی ننوشید.

  بر تارك او در مزرعه شکوفه اي نرویید.

  درخت بیدي است که با آب نهر شادمان نشد.

  درخت بیدي است که ریشه هایش خشک شد.

  )"نیس تا سیاوشاز آدو"گیاهی که در باغ آبی ننوشید. (

در مرگ تموز هر ساله در نیمه تابستان در ماهی که به نامش بود یعنی ماه تموز، همـراه  

با فلوتی که مردان و زنان می نواختند، مراسم سوگواري برگزار می شد. بر شبیه خداي 

مرده، نوحه هایی می خواندند، آن را با آب پاك شسـت و شـو مـی دادنـد، بـا روغـن       

ند و در شالی سرخ رنگ می پوشاندند. در حالی که بویی خوش فضا را تدهین می کرد

پر می کرد. گویی می خواستند حواس به خـواب رفتـه ي تمـوز را بـا تنـدي عطرهـا       

  تحریک کرده او را از خواب مرگ بیدار کنند.

در مرگ سیاوش نیز آیین سوگواري برپا می گشت. این سوگواري ها هر ساله قبـل از   

از ابتـدا، در مـاوراءالنهر کـه سـرزمین     «فصل بهار به اجرا درمی آمد. امـا   رخداد طبیعی
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اصلی و خاستگاه اسطوره ي سیاوش است، آیین سیاوش را در آغـاز تابسـتان برگـزار    

  )  90-91: 1373(بهار، » کردند.می

ها باز هم درخت به عنوان مظهـر و نمـاد ایـزد گیـاهی، نمـودي      در برگزاري این آیین 

رد. معنی زایش و تولد مجدد بارها در اساطیر با درخت و گیاهـان گـره مـی    برجسته دا

خورد؛ زیرا اعتقاد بر این بوده است که زمین یا نباتاتی که از آن می روینـد بـه شـکلی    

  مستمر پس از مرگ، دوباره به حیات بازمی گردند.

  گیرينتیجه

رانی از فرهنگ و آیـین هـاي   با توجه به اساطیر کهن بین النهرین و تأثیراتی که تمدن ای

قهرمان شـهید در تمـدن ایرانـی     -بین النهرینی پذیرفته است، آیین سوگواري براي ایزد

قدمتی بیش از سه هزار سال پیش از میالد مسیح دارد. آیین نخل بندي و نخل گردانـی  

د قهرمان شهیدي بود که به اعتقـا  -نیز جزئی از این مراسم بود. نخل در واقع مظهر ایزد

مردم از آن زاده و در آن تدفین می شد. در اصل گاهواره و تابوت خداي شـهیدي بـود   

که به زیبایی ساخته و تزئینش می کردند تا پیکر او را به خاك بسپارند با این امیـد کـه   

این خداي شهید بـار دیگـر از آن زاده شـود و بـه روي زمـین بـازگردد و بـا آمـدنش         

  .سرسبزي و برکت به همراه آورد

-این خداي شهید مذکر در میان جوامع آریایی که تا پیش از مهاجرت بـه نـواحی بـین   

النهرین و نجد ایران، دام پرور بودند وجود نداشت و مختص جوامع کشاورزي سـاکن  

  در سرزمین هاي آسیاي غربی بود.

به همین دلیل حامل نیروي  و ، زایش و شفاحیاتنمایانگر نیروي کهن الگوي درخت   

. بر همین مبنا مردمی که در سوگ ایزد نباتی خـود مراسـم عـزاداري اجـرا     ایی استمان

کردند، تابوت وي را به صورتی نمادین به شکل درختی می ساختند. این درخت بنا می

  به شرایط اقلیمی متفاوت بود.

هاي ساکن کوهستان این درخت مقدس را سرو یا صنوبر می انگاشتند. بعدها سومري  

رودان درخت نخل جایگزین سـرو و صـنوبر گشـت. آنچـه     رت به نواحی میانبا مهاج
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-مسلم است کارکرد نماد درخت در مراسم عزاداري از میان نرفت بلکه به عنوان کهـن 

هـاي  الگوي زایش و باروريِ دوباره و بازگشت ایزد شهید به دنیـاي زنـدگان در آیـین   

  گردانی بر جاي ماند.بندي و نخلنخل

  نامهکتاب

، ترجمـه نجمـه   شیوه ي اسطوره اي در تفسیر شعر جاهلی)، 1378احمد، عبد الفتاح محمد. ( -

  رجایی، دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات مشهد.

  .3/64، شماره مجله تاریخ ادبیات، "اسطوره الهه باروري و ایزد گیاهی" -

  ستاري، تهران: سروش.، ترجمه جالل رساله در تاریخ ادیان)، 1376الیاده، میرچا. ( -

  ، دفتر پژوهش هاي فرهنگی.)18نخل گردانی (از ایران چه می دانم؟/)، 1380بلوکباشی، علی. ( -

  ، تهران: فکر روز.جستاري چند در فرهنگ ایران)، 1373بهار، مهرداد. ( -

  ، چاپ اول، تهران: آگه.پژوهشی در اساطیر ایران (پاره ي دویم))، 1375. (-----، --- -

  ، تهران: چشمه.از اسطوره تا تاریخ)، 1377. (-----، --- -

  ، به تصحیح محمد معین، تهران: زوار.برهان قاطع)، 1342تبریزي، محمد حسین بن خلف. ( -

  لغت نامه.دهخدا، علی اکبر.  -

  ، چاپ اول، تهران: چشمه.سیاوشان)، 1378حصوري، علی. ( -

، »نقد اسطوره اي در شـعر فارسـی   نمادپردازي نباتی از منظر«خادمی کوالیی، مهدي. (بی تا)،  -

  ، سال اول، شماره یکم.نقد ادبی

  ، تهران: زوار.نمادها و رمزهاي گیاهی در شعر فارسی)، 1387زمردي، حمیرا. ( -

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسـه نظـامی و   )، 1382. (-----، ----- -

  ، تهران: زوار.منطق الطیر

پژوهش هاي زبان و ادبیات ، »جایگاه سیاوش در اساطیر«)، 1389(بهار شکیبی ممتاز، نسرین.  -

)، دانشکده ي ادبیـات و علـوم   5(پیاپی  1، دوره ي جدیدف شماره پژوهشی) -(علمی فارسی

  انسانی دانشگاه اصفهان.

، »باباکمال خجندي، افکار و معاصران او«)، 1375عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم. (بهمن واسفند  -

  .70، شماره »کیهان اندیشه«سفه، کالم و عرفاننشریه فل
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تحلیل نقش نمادین اسـطوره آب و نمودهـاي آن در   «)، 1388قائمی، فرزاد و دیگران. (تابستان -

، سـال چهـل و دوم،   مجله جستارهاي ادبی، »فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره اي شاهنامه

  شماره دوم.

  متن مباحث درسی. ، درس»فهوم آرکی تایپمبانی نظري یونگ و م«)، 1391قائمی، فرزاد. ( -

. 1/8، شـماره  نامـه ي انجمـن  ، »خاسـتگاه اسـطوره اي نـام سـیاوش    «تا)، مختاریان، بهار. (بی -

،  ترجمـه مهـران مهـاجر و    نظریه هاي ادبـی معاصـر  )، 1383(دانشنامه  مکاریک، ایرنا ریما. (

  محمد نبوي، تهران:آگه.

، تهران: شرکت سهامی و فرنودسار یا فرهنگ نفیسی)، 1334نفیسی، علی اکبر (ناظم االطباء). ( -

  چاپ رنگین.

  ، بیروت، حلب: دارالشرق العربی.قاموس االلتهه و االساطیر)، 1379اتسارات، دیتس اتو. ( -

، اساطیر من بالد مـابین النهـرین الخلیفـه، الطوفـان، کلکـاهش، غیرهـا      )، 1997دلی، استفانی. ( -

  ع و االعالم.بیروت: بیسان للنشر و التوزی

، بغـداد: وزاره الثقافـه و العـالم،    سـومر اسـطوره و ملحمـه   )، 1997علی، فاضـل عبدالواحـد. (   -

  دارالشوون الثقافیه العامه.

تصنیف و ترجمه رینه البـات،  )، م19ق= 14، (سلسله االساطیر السوریه دیانات الشرق االوسط -

  دمشق: منشورات دار عالءالدین.

قدات الدینیه فی بالد وادي الرافدین: مختارات مـن النصـوص البابلیـه،    المعت)، 1988البا، رنه. ( -

  بغداد: وزاره التعلیم العالی و البحث العلمی، جامعه بغداد، کلیه االداب.، ترجمه ولید جادر

  )، متون سومر، عمان: االهلیه.1951ماجدي، خزعل. ( -
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  فردوسی شاهنامهمهر در 

  یل عبدي مکونداسماع

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

  و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

  چکیده:

مهر یا میترا در اساطیر ایرانی یکی از پروردگاران هند و ایرانی باستان، مظهر روشنایی    

ورهاي باستانی خدایی اي بین آفریدگان با آفریدگار بود. مهر در باو فروغ و واسطه

گیرد و آفریدة تر از اورمزد قرار میهاي پایینبزرگ است، ولی در سنت زرتشتی در رده

شناسی دهد که مهر و خورشید در ایزدنشان میاوستا  آید. بررسی دقیقاو به شمار می

، در شاهنامهیی یکی نیستند. نخستین بار نمود خورشیدپرستی را در اوستازرتشتی و 

بینیم؛ در جنگ رستم و اسفندیار، اسفندیار زرتشتی به رستم می» فریدون«تان داس

در روي زمین » ایزد مهر یا میترا«تواند نمودگار می» فریدون«گوید. می» مهرپرست«

باشد. این مقاله برآن است تا » زروان«تواند نمودگار می» زال«گونه که باشد؛ همان

فردوسی بکاود و نمودهاي آن را در این اثر حماسی  امهشاهناسطورة میترا یا مهر را در 

  نشان دهد.

  شاهنامه، میترا، مهر. ها:کلید واژه

  پژوهش ادبیات و پیشینه

تر زمان و حتی کهنهرچند دیرینگی اساطیر باستانی با پیدایش و تکامل زبان انسان هم

ته، تنها عمري ي دانشی سنجیده و فرهیخاز آن است، اما اسطوره شناسی به گونه

هجده میالدي تاکنون، انسان درباره باورهاي  دویست ساله دارد؛ یعنی از آغاز سده

خویش، به پژوهشی علمی و فرهنگستانی دست یازیده است.  نمادین چندین هزار ساله

آن،  رسد. نخستین جلوهپنجم پیش از مسیح می ي اسطوره به هزارهدر ایران، پیشینه

هاي اش در میان آثار و نقوش سیلک، در کنار نقشانو مادر است که پیکرهباور به ایزد ب
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ي ایرانی یافت هاي زیباي چند هزار سالهنمادینِ آب، مار، خورشید و ماه بر سفالینه

هاي میترایی و دوم پ.م.، اسطوره شده است. پس از آن، به اساطیر آریایی هزاره

ي ارزشمندي از میراث اساطیري ایران گنجینهرسیم که نخست پ.م. می زرتشتی هزاره

شناسی در ایران حدود هاي اسطورهگیرد. با این حال، پیشینۀ پژوهشباستان را در برمی

چند دهه بیش نیست و این زمان در سنجش با درازنایی اساطیر باستانی ایران، زمانی 

  بس ناچیز است.

اساطیر بگذریم باید اذعان کرد که  پیرنیا دربارة اگر از اشارات گذراي مشیرالدوله

گردد. او با انتشار مباحث اسطوره شناسی در ایران با شادروان ابراهیم پورداوود آغاز می

ها، نخستین گام را ها و یشتاي گاتو با تعلیقات و توضیحات اسطوره اوستا مجموعه

- درباره اسطورهشناسی ایرانی برداشت. اما نخستین اثر مستقل هاي اسطورهدر پژوهش

انتشار  1352در سال  اساطیر ایرانهاي ایرانی از سوي زنده یاد مهرداد بهار، با نام 

از  ي ازلیهاي ذهنی و خاطرهبتاثري شگرف به نام  1355یافت. سه سال بعد در سال 

پژوهشی در اساطیر «شو. و آثار ارزشمند دیگري از قبیل: داریوش شایگان منتشر می

ي بازگشت جاودانه، شناخت اساطیر ایران و اندازهاي اسطوره، اسطورهایران، چشم 

دمند. در شناسی ایرانی می، جانی دیگر به پیکر اسطوره»ي زندگی زرتشتاسطوره

از ابراهیم  هایشتتوان به این آثار اشاره کرد: خصوص موضوع این پژوهش می

از ابراهیم  فرهنگ ایران باستان؛ 1345؛ آیین میترا از مارتن ورمازرن، 1347پورداوود،

از هاشم  هاي اوستافرهنگ نام؛  1352از مهرداد بهار، اساطیر ایران؛ 1355پورداوود، 

؛ 1355از بهرام فره وشی، جهان فَروري(بخشی از فرهنگ ایران کهن)؛ 1346رضی،

از علیقلی  فرهنگ و تمدن ایران زمینه؛ 1343از هاشم رضی، هاي قدیم ایرانیدین

آیین ؛ 1350از علیقلی اعتمادمقدم،  آیین شهریاري در ایران؛ 1357مودي بختیاري، مح

از ریچارد  میتره در باستان شناسی ایران؛ 1347در شرق از ساموئل ك. اوي،  شهریاري

و آثار  1382از سالومه رستم پور، مهرپرستی در ایران، هند و روم؛ 1367نلسون فراي،

 ـ مچنین مقاالت نوشته و چاپ شده در مجالت علمیبها و ارزشمند دیگر و هگران
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پور، جالل شناسانی چون ابوالقاسم اسماعیلاخیر، از اسطوره پژوهشی در چند ساله

  ستاري و دیگران. 

  مقدمه و اشاره

تعریف اسطوره وجود دارد؛ اسطوره داستانی  اي که دربارهصرف نظر از اختالف عقیده

را در زمان اولین، زمان شگرف بدایت هر چیز،  است که سرگذشتی قدسی و مینوي

کند. در واقع هر اسطوره متضمن روایت خلقت هر چیزي است و علت روایت می

هاي گوناگونِ ناگهانی و گاه ها ورود و دخولدهد. اسطورهوجود آن را توضیح می

ن است کنند. گاه نیز ممکآمیز عنصر مینوي (مافوق طبیعی) را در عالم وصف میفاجعه

 ها مسائل مربوط به پایان جهان و زندگی پس از مرگ باشد.موضوع اسطوره

) توجیه 1«ترین کارکردهاي اسطوره عبارتند از: : ذیل اسطوره) مهم1387(شریفی،

) نقش ایدئولوژیک، توجیه حکومت 2وجود جهان و انسان به همراه نوعی بعد فلسفی؛ 

) تعیین آداب و 4ها؛ و ارزش بخشیدن به آن  ها) توجیه آیین3هاي اجتماعی؛ و ساخت

ها. (عبدي ) تأثیر روانی و روان درمانی آن5اي؛ رفتار اجتماعی و درون طبقه

  ) 2: 1390مکوند،

ي ملّی ایران بنیان اساطیري دارد این اثر ادبی و  شاهنامه فردوسی به عنوان حماسه

یروهاي خیر و شر و اساطیر گوناگون چون شاهان، قهرمانان، ن  حماسی عرصه

  هاي طبیعت و صور کیهانی است.  پدیده

گیري از تصاویر و عناصر اساطیري در شعر کهن و جدید فارسی سنتی دیرین  بهره

ي مهر است که سنت پرستش و ستایش آن به دوران  است. یکی از اساطیر، اسطوره

فردوسی توانسته  گردد و در شاهنامه تبلور ادبی و هنري یافته است. بسیار کهن بر می

است از منظر اسطوره، تصاویر بالغی، استعاري و تشبیهی خلق کند. تصاویر اساطیري 

مبتنی بر تخیل شاعرانه و  شاهنامهمهر(خورشید، خور، مهر، شید، هور، آفتاب) در 

  هاي میتراییسم در ایران باستان است.  هاي باورها و اندیشه بیانگر سایه روشن
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)، در اوستا Mitra» (میتر«است. این نام در سنسکریت » میترا«ي شهاز ری» مهر«ي واژه

هاي هخامنشی به امال و تلفظ در کتیبه«)، Mitr» (میتر«)، در پهلوي Mithra» (میثر«

رضی، »(شده است.» مهر«آمده است، و در پارسی مصطلح امروز » میثر«اش اوستایی

اي موکل به مهر نام فرشته«مده است: آ» مهر«ي ) در برهان قاطع ذیل واژه1167: 1346

و محبت و تدبیر امور و مصالحی است که در ماه مهر که ماه هفتم از سال شمسی و 

روز مهر که شانزدهم هر ماه باشد بدو متعلق است؛ و حساب و شمار خلق از ثواب و 

دهاي معانی و کاربر» میترا«و » مهر«ي ذیل مهر) واژه  برهان،»(عقاب به دست اوست...

محبت، یاري کننده، رفیق «، »خورشید«؛ »عهد و پیمان«مختلف و گوناگون دارد از قبیل: 

هاي عهد باستان، پرستشگاه زرتشتیان و همچنین نام آتشکده» درِمهر«؛ »و همدم

؛ »چه آذر گشسب و چه خرداد مهر / فروزان چو ناهید و بهرام و مهر« فردوسی گوید: 

مهر در نام گیاهی به نام  ؛ واژه»هفتمین ماه سال خورشیدي«؛ »نام روز شانزدهم مهرماه«

در سنسکریت؛ » دوستی«؛ »میث«ي در نزد هندوان از ریشه» پیوستن«؛ »مهرگیاه«

ها؛ از در گات» ي مذهبی و تکلیف دینیوظیفه«در ودا؛ » پروردگار روشنایی و فروغ«

» مهر«ي از ریشه» ان یا میهمانمیهن، مهم«هاي ؛ واژه»واسطه و میانجی«نظر مستشرقان 

» میتریداتیسم«اي هست که چنین در دانش پزشکی غربی واژههستند؛ و هم

)Mithridatismeشود و معناي آن خوراندن زهر به صورت تدریجی به ) خوانده می

، 1386افراد است تا سرشت آنان با آن عادت کند و بعدها بر آنان اثر نکند (ملک زاده،

هایی گلی است متعلق در آن آورده شده، لوحه» مهر«ین سند مکتوبی که نام تر). کهن39

» بغازکوي«میالدي در محلی به نام  1907سال پیش از میالد مسیح که در سال  1400به 

است و پس از » ایزد مهر«پیدا شده است. در اوستا یشت بلندي (یشت دهم) به نام 

باب تقسیم گردیده  35منظوم است، به فروردین یشت بلندترین یشت است. مهریشت 

باشد. از مهریشت دو مطلب بند است. تعداد ابیات بندها نامساوي می 146و مجموعاً 

توان استخراج کرد و آن را بنیان و پایه قرارداد؛ اول راستی و دوم دلیري عمده می

  : ذیل مهریشت).1386(اوشیدري،
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  هاي باستانیمیترا در متن 

توان آنان را به سه ایی خدایان گروهی وجود دارند که به طور کلی میهاي وددر سروده

بزرگند که  الهه» ادیتی«ها فرزند ؛ آدیتیه»ها و وسوهاها، مروتآدیتیه«دسته تقسیم کرد: 

میتره، وارونا، آریه من، بهگه، دکشه و «مادر خدایان است و فرزندان وي عبارتند از: 

است. در ودا میتره به شکل شدهي زمین و آسمان، پرستش می، نگاه دارنده»میترا» «امشه.

شود. همسر او خداوند مهربانی و دوستی، نور و روشنایی و فروغ آفتاب دیده می

خوانده » ماد«یا » سورا«هایی چون ها، گاه با نامي شراب است و در اسطورهالهه» وارونا«

این میتراي قابل ستایش و متبرك، با : «ریگ وداهاي میترا در شود. از جمله ستایشمی

مند شویم. آري، در مهربانی پادشاهی زاده شد. باشد که ما از لطف مقدس او بهره

) دو خویشکاري اصلی 28، 1348جاللی نایینی،»(محبت آمیز فراوان او باقی بمانیم.

  میترا در ودا عبارتند از: فرمانروایی روحانی و برکت بخشی. 

  هاي مختلف اوستا سمتمهر یا میترا در ق

آمده و تکلیف دینی یا پیوند و تعهد » Mieroibyo«ي تنها یک بار با واژهها گاتمهر در 

و بستگی، نه به معنی ایزد مهر. در یسنا ستایش مهر اندك است و نام مهر تنها در کنار 

ت هاي بارز ستایش مهر در یسنا این اسایزدان دیگر آورده شده است. یکی از ویژگی

به  وندیدادکه نام مهر بارها در کنار اهورامزدا آورده شده است. مهر دردو فرگرد مهم 

است، مراد نه ایزد مهر » میثر«است. البته در فرگرد چهارم هرجا که سخن از کار رفته

بلکه پیمان و معاهده است. اما در فرگرد دیگر وندیداد مستقیماً از ایزد مهر سخن رفته 

اي شناسی آیین مهر اهمیّت بسزایی دارد؛ چون نکتهدر جهاناوستا ز است. این بخش ا

توان هاي مهریشت نظیر آن را نمیآورد که حتی درسرودهي مهر به میان میرا درباره

، مهر نیایش نام دارد که شامل پنج بند است. بندهاي خرده اوستایافت. بخشی از 

اند. مهر در ستایش این ایزد نوشته شده مهریشت، 6تا4خرده اوستا و بندهاي  145و144

نیایش هر روز سه بار در هاون گاه، پیشوین گاه، و زئیرین گاه، پس از خورشید نیایش 
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و » ساونگهی«ي دیگر به نام شود. نگاهبانی هاون گاه را مهر و دو فرشتهخوانده می

ی و دلیري را به عهده دارند. از مهریشت، پیش از این گفته شده است، راست» ویسپه«

ي مقام اهورامزدا توان دریافت. جایگاه مهر در ستوده شدن و پرستیده شدن هم پایهمی

هزارگوش، ده  ي فر و پیروزي از کسان است، دارندهفرّ و سلب کننده است؛ بخشنده

هزار چشم و داراي منظر وسیع است؛ همیشه بیدار و هوشیار و پشتیبان عهد و پیمان 

د، که مطالب آن از یسنا فراهم آمده است، مهر مانند ایزدان دیگر است. در ویسپر

  ستایش شده است. 

  هاي پهلويایزد مهر در نوشته

ي اشکانی بر جاي مانده هاي نسا نیز که از دورهي اشکانی: در سفالینهمهر در دوره

- ها مینامآمیخته است. از فراوانی این » مهر«هاي بسیاري وجود دارد که با نام است، نام

توان نتیجه گرفت که مهر در این دوره بیشتر از دیگر ایزدان مورد نیایش و پرستش 

-ي سلوکی خورشید را میي استرابون، پارسیان در دورهایزدان بوده است. بنا به نوشته

ي او، در نزد سلوکیان، از جمله نامیدند. بنا به گفتهمی Mithresپرستیدند و آن را 

شد و آن را با آپولن، هلیوس و هرمس یکی با خورشید یکی تلقی می آنتیوخوس، مهر

  )158: 1387اند. (اسماعیل پور،گرفتهمی

) در ایزدان مانی به چشم Mihryazd» (مهر ایزد«مهر در اساطیر مانوي: ایزدي به نام 

 شکوه، شهریار افتخار، نگهدارنده«هاي خورد. مهر ایزد شش فرزند به ترتیب به ناممی

چون دارد. مطابق اساطیر مانوي، مهر ایزد هم» ویسبد، واداهرام یزد، مانبد و خروش ایزد

آید. مهر ایزد با پیامبر (انسان نخستین) به شمار می» هرمزد بغ«یکی از نجات بخشیان 

اند، ایزد خورشیدي به گونه که مورخان دینی نوشتههاي مانوي بدانسوم در اسطوره

شناختند اشکانیان و سغدیان نخست مهر را به نام ایزد خورشید می آمده است.شمار می

  ).158آشنا شدند (همان،» میتره«و بعدها با نام 

هاي ساسانی به عنوان ماه آغاز پاییز در کتیبه» مهر«ي مهر در متون پهلوي ساسانی: واژه

زین است که به اي منه به عنوان ایزد به کار رفته است. استودان نیشابور به سنگ نگاره
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: 1349آن عبارتند از: بغِ مهر و زروان و ناهید (گیرشمن، گمان گیرشمن نقوش برجسته

شعاع و دایرة نور مهر دیده شده است. و » کانیشکا و هویشکا«ي ). بر روي سکه398

بر روي این سکه نقش گردیده  Athro، و نام آذر به صورت Mitroنام مهر به صورت 

هایی از جانوران و انسان ). بر روي مهرهاي ساسانی، نقش408: 1309است (پورداوود،

دیده می شود؛ ولی از ایزد مهر تصویري روي مهر دیده نشده است. با وجود این واژه 

: 1367بر روي آنها نوشته شده است (فراي،» آتش مهر«و » مهر بزرگ«هایی چون مانند 

و هوشیدرماه و سوشیانس وصف  ، مهر در هزاره هوشیدرروایات پهلوي). در 13

گونه که پس از دیدار زرتشت از هرمزد، هزار و پانصد سال از گردیده است؛ بدین

آید هزاره ي دینی و از زرتشت بگذرد؛ آنگاه هوشیدر به سی سالگی به دیدار هرمزد می

ش و در همان روز، ایزد مهر و خورشید به نیمروز ایستند. ده شبانه روز در باالترین بخ

آسمان ایستند. این حوادث با وصفی که در مینوي خرد آمده، یکسان و سازگار است. 

ها کند. سغديدر پل چینود با مهر و ایزدان دیگر مالقات می ارداویراف نامهویراف در 

-(اسماعیل» به بغ و به مهر سوگند او را نخواهم فروخت...«خوردند: به مهر سوگند می

  ).165: 1387پور،

) 1«هر در حکمت اشراق نفوذ داشته و در سه نماد و نشانه تجلی یافته است. آیین م

) 1سلوك در آیین مهرپرستی عبارتند از:  ) عشق. مراحل هفت گانه3) آتش 2خورشید 

) مقام خورشید 6) مقام پارسی 5) مقام شیر 4)مقام سرباز 3) مقام عروس 2مقام کالغ 

  )62: 1388عرب گلپایگانی، »() مقام پدر.7

  شاهنامهنمودهاي مهرپرستی در 

ترین نمود آن، خاندان شود. بزرگدیده می شاهنامهجاي نمودهاي مهرپرستی در جاي

هرگاه از خدا  شاهنامهگرشاسپ پهلوان است که بر کیش پرستش خورشید بودند. در 

  شود:شود از ستارگان به خصوص مهر نیز یاد مییاد می

  گردان سپهر           فروزنـدة ماه و ناهید و مهـرخداوند کیوان و             

  )1/12: 1379(فردوسی،                                                 
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  ازمهر نیز           ز یـزدان و ز گردش رستخیزگفتی کهآنکنخست            

                                                                    )5/155(  

اعتقاد به کواکب و اجرام آسمانی در میان ایرانیان قدیم رواج داشت مانند سوگند به 

آورد؛ به درستی مهر، ماه و خورشید. فردوسی معموالً ماه و خورشید را در کنار هم می

  را با تقدسی که دارند، دو چندان شاهنامه که این دو چراغ آسمانی، روشنی اشعار 

  کنند.می

  راه گزندـرانی بـبه خورشید و ماه و باستا و زند           که دل را ن            

                                                                    )6/302(  

  به نـام خداونـد خورشید و ماه            که او داد بر آفرین دستگاه            

                                                                      )2/69(  

است که در روز شانزدهم، به نام روز » مهرگان«دیگر از نمودهاي آن، برگزاري جشن  

  ي به تخت نشستن فریدون گوید:است. فردوسی دربارهشدهمهر از ماه مهر برگزار می

  بـر نهـاد آن کیانی کالهر ـبه روز خجسته سر مهــر ماه          بـه س          

  بفرمـــود تــا آتش افروختند          همـه عنبر و زعفـران سوختنـد          

  پرستیدن مهـرگان دین اوست          تن آسانی و خوردن آیین اوست          

  و به رنج ایچ منماي چهراگر یادگار است ازو مـاه مهـر          بکوش          

                                                                        )1/79(  

(میترا) باید گفت: این دو، بنا بر اساطیر نخست جداي از » مهر«و » خورشید«در پیوند با 

هم بودند و بعدها یکی شدند. بنا بر اساطیر، مهر که از صخره زاده شده است به جنگ 

خورشید به آسمان رفت و از  آن، سوار بر گردونه خورشید رفت و پس از پیروزي بر

اي است که مهر، آن زمان، شخصیتی یگانه به شمار آمدند. پیوستگی این دو به گونه

پرتو و انوار خورشید معرفی شده است. بنا بر اساطیر، ایزد مهر (خورشید) چشم 

ه، دالیل زیادي این که مهر در آغاز جداي از خورشید بود«خداي آسمان است: » وارونه«

 هاي اوستا، یشتی مخصوص مهر و یشتی ویژهتوان آورد؛ از جمله آن که، در یشتمی
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گذاري روزهاي ایرانی، روز یازدهم از هر ماه، خورشید روز و خورشید است و در نام

) نخستین بار نمود 4ي ، مهریشت، کرده1347پورداوود،»(شانزدهم، مهر روز است.

می بینیم؛ وقتی فریدون به جنگ » فریدون«، در داستان شاهنامه خورشید پرستی را در

  رود: ضحاك می

  فریدون به خورشید بر برد سر         کمر تنگ بستش به کین پدر               

                                                                         )1/66(  

است. باز در همین داستان  شاهنامهه مهرپرستی در و این نخستین اشارة غیرمستقیم ب

  شود:، یک بار دیگر هم اشاره به این سنت می»فریدون«

  ... پرستیدن مهرگان دین اوست           تن آسانی و خوردن آیین اوست        

                                                                          )1/79(  

  گوید:ها، در جنگ رستم و اسفندیار، اسفندیار زرتشتی به رستم مهرپرست میو بعد 

  شنیدم که دستان جادو پرست          به هر کار یازد به خورشید دست            

                                                                           )6/300(  

  در رستم و اسفندیار نیز آمده:

  و مهر و راي        که شاهییت بادا همیشه بـه جايو مرديبه پیروزي           

                                                                        )5/390(  

بینیم که هایی از نیایش و باور به مهر ایزد یا خورشید را در شاهنامه مینشانه      

، در باور رستم، پهلوان شاهنامهستانی است. بیشترین نمود آن در باوري با نمایاننده

است که خورشید پرست بوده و بارها در شاهنامه بدان اشاره شده  شاهنامهبنیادین 

دهد و نیز است. سیمرغ زال را در دامن البرز کوه، جاي باال آمدن خورشید، پرورش می

ر نقش اساسی دارد. در واقع، اگر شدن رستم و هم در چیرگی او بر اسفندیادر زاده

آمد. یافت و نه رستمی به جهان میسیمرغ نبود نه زال از چنگ ددان کوه، نجات می

هرگاه پیوند سیمرغ با خورشید را نیز در نظر بگیریم ارتباط او با این خاندان پهلوانی 

  شود:بامعناتر می
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  خورشید نزدیک و دور از گروهیکی کـوه بـد نامش البرز کـوه        به             

  بدان جاي سیمرغ را النـه بـود        کـه آن خانـه از خلق بیگانـه بـود            

                                                                               )1/110(  

توان ه دیگر نیز میگري را از یک جنبارتباط رستم و مهري«در ادب پهلوانی آمده است: 

بار مارکوآرت این هاي میان او و گرشاسب است. نخستینبررسی کرد و آن همانندي

- موضوع را مطرح کرد و به نظر او رستم لقب گرشاسب بوده است. این نظر را کریستن

اند. ولی اگر موضوع را در حد نام و لقب محدود نکنیم باید سن و نولدکه رد کرده

هاي مربوط به گرشاسب و عظمت او جذب رستم ي از اعمال و افسانهبگوییم که بسیار

شده است. گرشاسب صورت دینیِ پهلوانی است که در روایت ملی با نام رستم شناخته 

دهد و شود. اگر گرشاسب با تازیانه زدن به آتش مقدس عمر جاودان را از دست میمی

  مانند آن را در کار رستم نیز هوش و مجروح بماند همقرر است که تا آخرالزمان بی

دارد ـ به توان دید که با کشتن اسفندیار پهلوان دین بهی ـ که آتش را مقدس میمی

اش از گاه به چاه ختم افتد و عمر دراز ششصد سالهزودي در چاه فریب نابرادر فرو می

  )46: 1388شود. (مؤذن جامی، می

تن دو گرگ، روي به سوي خورشید در خوان نخست اسفندیار، اسفندیار پس از کش

  کند:می

  پر آژنگ رخ سوي خورشید کرد           دلی پر ز درد و سري پر ز گرد            

  همی گفــت کاي داور دادگـــر           تو دادي مرا هوش و زور و هنر            

  و بد رهنماي                            تو کردي تن گرگ را خـاك جاي          توباشی به هر نیک            

  گوید:فردوسی در توصیف نقش و نگار ایوان و کاخ گشتاسپ می

  بروبر نگاریــد جمشیـــد را           پرستنده مـر مـاه و خـورشیـد را                

  نگارفـریـدون ابا گـرزه ي گاوسار          بفـرمـود کـردن بـــر آنجـا             

                                                                             )70/675/674                                               (
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یکی است، در » خورشید«و » مهر«فردوسی که  شاهنامهبا پذیرفتن این انگاره در        

پیش از برآمدن کامل خورشید و به هنگام  در معناي ایزدي که» مهر«دو بیت زیر 

  گر گیتی است، به کار رفته است:سرخی آسمان نظاره

  چو خـورشید زرین سپر برگرفت          شب تیـره  زو دست بـر سر گرفت    

  بینـداخت پیــراهـن مشک رنگ          چـو یاقوت شد مهر چهرش به رنگ    

                                                                       )6/159/390(  

به » مهر«؛ به عنوان مترادفات »خورشید، خور، شید، هور، آفتاب«هاي در شاهنامه واژه

ي هاي میتراییسم یا مهرپرستی در شاهنامهگر باورها و اندیشهاند که بیانکار رفته

  فردوسی است.

  درشتی و تنــدي و مهــر آفــریــد        خـرد داد وگـردان سپهـر آفـریـد      

  بـه نیک و بـه بـد دادمـان دستگاه         خداونـد گـردنـده خورشیـد و مـاه      

                                                                               )2/110( 

  است: فردوسی گاهی ستاره را در معناي خورشید به کار برده 

  چـه کـردم ستـاره گواي من است         بـه مردي جهان زیــر پاي من است      

                                                                                   )2/223(  

  کس بـا ستـاره نکوشـد بـه جنگ         نـه بـا آسمان جست کس نام و ننگ       

                                                                                    )7 /416(  

روي هم رفته، به مهرپرستی ایرانیان در شاهنامه و حتی رومیان در زمان گشتاسپ اشاره 

شود، ، داماد سوم را پذیرا می»اهرن«، داماد دوم قیصر روم، »میرین«شده است. آنجا که 

  ید:گوفردوسی می

  چو میرین بدیدش به بر در گرفت         پــرستیدن مهر انــــدر گــرفت...     

                                                                          )6/38/483(  

ها به مهر یا توان یافت که فردوسی در آنمی شاهنامهگونه را در هاي زیادي از ایننمونه

اي، در داستان گیرترین نمود آن را بنا بر باور پارهشاره کرده است، ولی چشمخورشید ا
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ي باورهاي مهرپرستی، است. در آیین مهري، توان بازیافت که در بردارندهمی» فریدون«

  کشد:مهر گاوي را می

  چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو       ز هـامـون بـرآمـد خروش چکاو        

                                                                            )4/182(  

تواند در شاهنامه، نمودگار ایزد مهر یا میترا بر روي زمین به هر روي، فریدون می 

باشد. در داستان پادشاهی » زروان«تواند نمودگار گونه که زال میباشد؛ همان

  خوانیم:خسروپرویز می

  الید و سـر سـوي خورشیـد کرد       ز یـزدان دلـش پـر ز امیـد کــردبن            

  چنیـن گفت کاي روشـن دادگــر       درخت امیـــد از تـو آیـد بـه بـر            

                                                                                      )9/25(  

  کند:دن زال را هنگام نبرد رستم و کک چنین وصف میفردوسی به میدان آم

  بــرون آمـد از گـرد، فرخنده زال       بـه خـورشید رخشان برآورده یال            

  درفشی چـــو سیمـرغ واال سپیـد      کشیده سـرش سـوي تـابنـده شید            

  )68(شاهنامۀ تصحیح دبیرسیاقی،                                                        

  فریبرز پسر کیکاووس، داراي درفش خورشید پیکر بود:

  نخستیـن فـریبـرز بـــد پیش رو       گــذر کــرد پیشِ جهانــدارِ نــو            

  ابــا گرز و بــا تیغ و زرینه کفش      پسِ پشت، خـورشید پیکـر درفش            

  )691(همان،                                                                                

تشبیهی دارد   آفتاب یا تاج مهر که به نظر ما جنبه  تاج  فردوسی اضافه  در شاهنامه      

است. آفتاب شاه و خدا بوده است و در شده در عصر اساطیر به نحو دیگري درك می

ر نقش و نگارهاي اساطیري مهر را با تاجی پرتو افشان است. دحقیقت تاج داشته

  سراید:  بینیم. حکیم فردوسی در این باره چنین می می

  سپیـده ز خـم کمـان  بــردمیــد          چـو تـاج خـور روشن آمد پدید    

  )4/120: 1379(فردوسی،                                                                 
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  چو خـورشید تـابنده بنمود تـاج        بگستـرد کافــور بـر تخت عــاج   

                                                                         )4/147(  

کند اوست که بر دیوان دروغ  محافظت می» راستی« یا » نظم«مهر کسی است که از 

فردوسی راستی و دروغ را این گونه تصویرپردازي دهد.  تازد و آنان را شکست می می

  کند.  می

  فــروغ  دروغ   آورد   کاستی      هر آن جا که روشن بود راستی          

                                                                          )3/133(  

دانیم که جنگجویان  ورند و میآ به شمار می» پیمان«ایرانیان بالطبع ایران را سرزمین 

هایشان به درگاه مهر دعا  بر باالي اسب» کشورهاي ضد مهر«پیش از رفتن به جنگ با 

نویسان رومی به نام کوینتوس روفوس در کتاب تاریخ اسکندر کنند. یکی از تاریخ می

شاه ایران پیش از رفتن به جنگ همراه با سردمداران و «کند:  چهارم روایت می

گشتند و به خورشید و  اران خویش همگی به گرداگرد صفوف مردان مسلّح میکارگز

-) در داستان خسرو121: 1382هینلز، ».(گزارند مهر و آتش مقدس جاویدان نماز می

  خوانیم:  پرویز می

  زیزدان دلش پر ز امید کرد  بنالید و سرسوي خورشید کرد            

  درخت امید از تو آید به بر   چنین گفت کاي روشن دادگر            

                                                           )9/25(  

  نیز در داستان رستم و اسفندیار سوگند خوردن به خورشید که مربوط به دوران 

  پرستی است. مهر

  که شاهیت بادا همیشه به جاي  به پیروزي و مردي و مهروراي          

                                                                   )5/390(  

  واژة مهر موهم دو معنی خورشید و محبت است. 

توان در شمار مرغان  انگیز را نیز می سیمرغ از پرندگان مهري است. این مرغ شگفت

خورشیدي آورد. از سیمرغ در شاهنامه با لقب مرغ روشن روان، مرغ ژیان و مرغ 
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است. مرغ پرورده لقب زال است. در آن هنگام که اسفندیار، روا نیز سخن رفته نفرما

بیند از افسون و  ي پیکار می گزند در برابر خویش آماده رستم را تندرست و بی

  کند.  سازي زال و پیوند او با سیمرغ بدین گونه یاد می چاره

  ازد به خورشید دستبه هر کار ی     شنیدم کـه دستان جـادوپـرست             

  برابـر نکـردم پـس این بـا خـرد     چو خشم آرد از جـادوان بگذرد            

                                                                              )6/300(  

  خوانیم:  در داستان زال و پرورش او توسط سیمرغ می

  بزد بر گرفتش از آن گرم سنگ   مرغ و چنگ فرود آمد از ابر سی            

  که بودش بـرآنجا کنام و گروه   ببـردش دمان تـا به البـرز کوه             

                                                                     )1/140(  

چراغ جهان شود به  ي روشنایی جهان می نگرد و مایه جا را می خورشید از آنجا که همه

مهر از رهگذر   روشن مانند شده است. گفتنی است اسطوره  فروز و چشمه و شمع گیتی

  صورخیال تبلور ادبی و رنگ آرمانی و هنري یافته است. 

اند. در  استعاري هستند و به اوصاف انسانی آراسته شده شاهنامهبیشتر تصویرهاي مهري 

شاهنامۀ است. در روي متضاد سخن رفتهمرکز این تصاویر از نبرد و کشاکش بین دو نی

  شود.  ي مهر زبان تمثیلی، نمادین و استعاري می فردوسی زبان اسطوره

  نه خورشید بد نیز روشن نه ماه   زکوه انـدر آمد چو ابـري سیاه             

  بر آن سان که نخجیر گیرد پلنگ   چنگ بگیرد بهگردونبد کهبدان           

                                                                          )6/181(  

آید. اثر ابهت این تصویر جفت سیمرغ است که در هفت خوان اسفندیار از پاي درمی

جویی در جنگ رستم و داد متوسل شدن زال به سیمرغ براي چارهپرواز سیمرغ در روي

  است.  اسفندیار نیز در تصویري مشابه افاده شده
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  بـه بـاالي آن پـرلختی بسوخت  زمجمـر یکـی آتشـی بر فـروخـت          

  توگفتی چو آهن سیاه ابر گشت  چو پاسی از آن تیره شب در گذشت       

                                                                       )6/294(  

، بر آیین شاهنامهل؛ و رستم هم بنا به گفتۀ ي زاسیمرغ مرغ خورشیدي است و پرورنده

شاهنامه ها نشانگر نمود مهر یا خورشید در مهرپرستی یا خورشیدپرستی است؛ همه این

» مهر«از واژة  شاهنامههایی که در ). برخی از بیت436: 1387هستند (واحد دوست،

  اند:بهره برده است؛ چنین

  مهر: در معناي محبت؛ دوستی؛ عشق.

  به جانش بر از مهر گریـان بدي         ز بیم جـداییش بــریــان بـدي           

                                                                              )1/29(  

  کنون هفت سال است تا مهر من         همی خون چکاند بدین چهر من          

                                                                              )3/25(  

  دران کـاخ بنشست بـوزرجمهـر         ازو بـر گسسته جهــانـدار مهـر          

                                                                            )8/257(  

  ترکی چنین مهروپیوند چیستبه        تـو را بـا نـژاد همه پنـد چیست           

  بـرانگیخت از شهـر ایـران تو را          که بر مهر دیـد از دلیران تـو را           

                                                                           )2/388(  

  او چهر او بر گواست گر او را ببخشید زمهرش سزاست       که بر مهر           

                                                                              )2/2(  

  مهر: نام شانزدهمین روز و همچنین هفتمین ماه از هر سال خورشیدي.

  همان اورمـزد و مـه و روز مهـر       بشوید به آب خرد جان وچهـر         

                                                                   )6/402(  
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 مهر: در معناي خورشید.

  ي ماه و ناهید و مهرخداونـد کیـوان و گـردان سپهر          فروزنده       

                                                                )1/12(  

  ومهرماهوچونوکیوانپهـر           چوبهرامبـدو کــرده پیـدا نشـان س       

                                                              )9/225(  

  مهر: نام خاص.

  نشستند بـا نـامداران بر اسب   یالن سینه و مهر و ایـزد گشسب               

                                                                                    )9/174(  

  مهر و آیین و دین

  بپیونـدم این مهـر و آیین و دیـن          بدوزم به دست وفا چشم کین        

                                                                    )5/151(  

  مهر آراستن: به معناي مهر ورزیدن؛ مهربانی کردن.

  ز زابـلستـان گـرز ایـــران سپـاه          هرآن کس که آیند زنهار خواه          

  بـدار و بپــوش و بیــاراي مهــر         نگه کن بدین گرد گردان سپهر           

                                                                          )9/316(  

  ي چیزي شدن و باور کردن آن.عناي فریفته و شیفتهمهر آوردن بر چیزي: به م

  چـو بـر دانش خـویش مهـر آوري       خـرد را ز تــو بگسلد داوري          

                                                                       )8/118(  

  مهر آوردن بر کسی: به دو معنا کاربرد دارد:

  یدن به کسی؛ عشق و عالقه پیدا کردن به کسی.) مهر ورز1      

  تـرا پــاك یـزدان چنـان آفـریــد       که مهر آورد بر تو هر کت بدید           

                                                                             )3/15(  
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  ) رحم آوردن؛ ترحم نمودن.2     

  بـدین گرزه ي گاو چهر       بکوبم نه بخشایش آرم نـه مهـرسرش را           

                                                                            )1/70(  

  سکنـدر بـریشــان نیـاورد مهــر        بران خستگان هیچ ننمـود چهر           

                                                                          )7/97(  

   شویم:رو میها روبهبا آن شاهنامهو ترکیباتی دیگر که در جاي جاي 

 :خواب دیدن بابک در کار ساسان

چو آذرگشسب و چو خرداد و مهر      فروزان به کردار گردون سپهـر                                                              

  :پادشاهی فریدون

  به روز خجستــه سر مهــرمـــاه      بـه سر برنهـاد آن کیـانی کاله            

                                                                          جنگ اردشیر با اردوان:

  رو نوروزو جشن سدهو دیگــر سـه یک پیش آتشکـده       همان مه           

                                                                            ي زدن رودابه با کنیزکان:را

  جويروي        بجـوشید مهـرش بـر آن مهـربه پرده درون دخت پـوشیده       

  جـويه مهــربهـانـه چنیـن کـــرد آن ماهروي        ز بیـم و نهـیـب شــ       

  جـويبـر و مهربانم نـه بـر روي و موي        به سـوي هنـر گشتمش مهر       

                                                                              دانستن اردشیر راز کرم:

  پـذیــرهـا چـو بشنیـد ازو اردشیر        همـه مهـر جــوینــده و دلسخـن       

                                                                           :بخشش جان سودابه خواستن سیاوش از پدر 

  بـریـن داستــان زد یکـی رهنمون        کـه مهري فزون نیست از مهر خون       

  ل ببـــاید بـــریـدچـو فـرزند شایستـه آمــد پـدیـد       زمهــر زنــان د       

                                               :پیمان کشتن کی خسرو با کاوس از کین افراسیاب

  بـرو مهر داري چو بـر جان خویش       چـــو با داد بینی نگهبـان خـویش       

  رسـازي مهــهم از بهـر مهـراب و سیندخت باز       هــم از بهــر رودابـه       
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  سپهـر       بــرفت آفــریـن را بگستــرد مهـربـه پیش خــداونــد گـردان       

                                                                :اندر زادن دختر ایرج

  کـه ایـرج بــرو مهـر بسیار داشت         قضـا را کنیــزك ازو بــار داشت        

                                                                               بزرگمهر،نوشین روان را:پند دادن 

  سپهرچنین داد پاسخ که آن کس که مهر        نــدارد بــدین گــرد گــردان      

                                                                    :داستان ساختن خسرو تاك دیس را

  بـــرو کـرده پیـــدا نشـان سپهر        زکیــوان و بهــرام و ناهیـد و مهـر       

                                                                                       :رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر ساوه

  سپهره مهـر        بــر او داشت تـا بــود گـردانبـریـدي سـر ساوه شاه آنک          

                                                                 :رزم بهرام چوبینه با ساوه شاه

  سپهـر         نـه نـامهــربـانیش پیـدا نـه مهــرچنین است کــردار گـردان          

                                                                         :رستم و سهراب

  بـدو گفت گستهــم ایـدون کنـم        مگر کـــز دلش مهــر بیــرون کنم           

  روانم همــی بــر تـو مهـر آورد         همی آب شــرمـم بــه چهـر آورد           

                                                                            :کشته شدن نهاك و فرشیدورد به دست گستهم

  دل تـو بــر او بــر نیـاورد مهــر       چــو چهــر تو او را بدیدي به چهر           

  ي خـویش مهــرسپهـر        ببــّرد ز پــروردهچنین است کــردار گـردان          

  ]1و... [

  نتیجه

 ةبینیم که نمایانندهایی از نیایش و باور به مهر ایزد یا خورشید را در شاهنامه مینشانه

باوري باستانی است. بیشترین نمود آن در شاهنامه، در باور رستم، پهلوان بنیادین 

شاهنامه است که خورشیدپرست بوده و بارها در شاهنامه بدان اشاره شده است. به 

ه و حتی رومیان در زمان گشتاسپ اشاره شده است. با مهرپرستی ایرانیان در شاهنام

در » مهر«یکی است، » خورشید«و » مهر«پذیرفتن این انگاره در شاهنامه فردوسی که 
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گر گیتی معناي ایزدي که پیش از برآمدن کامل خورشید و به هنگام سرخی آسمان نظاره

هرپرستی، در ایران باستان، هاي میتراییسم یا ماست، به کار رفته است. باورها و اندیشه

، در شاهنامه، نمایان »خورشید، خور، شید، هور، آفتاب«و مترادفات آن » مهر«ي با واژه

  است.

  پانوشت:

؛  414/ 8؛ 6/256؛  9/348؛ 3/24؛ 9/41؛ 8/421؛ 5/58: 1379رك: فردوسی،  -1

؛ 8/257؛ 9/88؛ 5/15؛ 8/317؛ 2/17؛ 7/156؛ 9/264؛ 1/143؛ 2/95؛  1/23؛ 8/228

  .1/114؛ 2/224 1/141؛ 5/18؛ 2/246؛ 2/237

  کتابنامه:

  ، اسطوره بیان نمادین، تهران: سروش.1387پور، ابوالقاسم،اسماعیل -

  نشرمرکز. تهران: مزدیسنا، يدانشنامه ،1386 جهانگیر، اوشیدري، -

  ، برهان قاطع، تهران: امیر کبیر.1362برهان، محمدحسین تبریزي، -

  هاي ریگ ودا، تهران: تابان.، گزیده1348، محمدرضا، جاللی نایینی -

  هاي اوستا، تهران: فروهر.، فرهنگ نام1346رضی،هاشم، -

  ، فرهنگ ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین.1387شریفی، محمد،  -

ی در ، اساطیر ایران1390عبدي مکوند، اسماعیل، با همکاري صغري مرداسی سردارآبادي، -

ي شعر نو، مجموعه مقاالت همایش ملّی ادبیات معاصر، خردادماه، مهاباد: دانشگاه آزاد آیینه

  اسالمی واحد مهاباد.

  ، اساطیرایران باستان، تهران: هیرمند.1388عرب گلپایگانی، عصمت، -

اعیل ي ابوالقاسم اسم، میتره(مهر) در باستان شناسی ایران، ترجمه1367فراي، ریچارد نلسون، -

  .2پور، مجله ي باستان شناسی و تاریخ، سال دوم، شماره

  ، شاهنامه، تصحیح جالل خالقی مطلق، تهران: سروش.1386فردوسی، ابوالقاسم، -

  ، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.1379ـــــــــــــــ ،  -

ي ادبیات کو، دانش شعبه، شاهنامه، تحت نظر اي. ا. برتلس، مس1966ــــــــــــــ ،  -

  خاور.
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  تهران. معین: محمد دکتر يترجمه اسالم، تا آغاز از ایران ،1349 ر، گیرشمن، -

  هزار. نشر تهران: نهفته، آتش این ،1386 فاطمه، زاده، ملک -

  ققنوس. تهران: پهلوانی، ادب ،1388 محمدمهدي، جامی، مؤذن -

  سروش. تهران: فردوسی، يشاهنامه در ساطیريا هاينهادینه ،1387 مهوش، واحددوست، -

ي ژاله آموزگار احمد تفضّلی)، چاپ  ، شناخت اساطیر ایران( ترجمه1382هینلز، جان،  -

  هشتم، تهران: نشر چشمه. 

  شاهنامهتصویري خورشید در   پیوست: هاله



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

  هاي داستان سیاوشنخستین ریشه

  یی حسینیدکتر سید مهدي عال

  استادیار دانشگاه پیام نور مشهد

  چکیده:

است، که چون  شاهنامههاي ترین داستانداستان سیاوش، یکی از زیباترین و دلکش  

اي کهن و تاریخی دارد. شاید اگر ماجراي سیاوش را به ریشه شاهنامههاي اکثر داستان

بدانیم، چندان به راه خطا  سه هزار سال پیش از میالد، یعنی بیش از پنج هزار سال پیش

نرفته باشیم. امروز به یاري مطالعات تطبیقی اساطیري چنین باور دارند که افسانه 

» تموز«و » ایشتر«سیاوش یک داستان کهن اقوام سومري ـ سامی است، که به صورت 

در سوریه و فنیقیه و آسیاي صغیر رایج » آتیس«و » سیبل«در سومر و بابل و به صورت 

النهرین و رسیدن است و به احتمال قوي در غرب ایران و حتی با توسعه تمدن بینبوده 

النهر(تمدن آنو) در هزاره سوم پیش از میالد در شمال شرق ایران نیز اثر آن به ماوراء

گذاشته است. داستان سیاوش در واقع دو بخش یا دو داستان است: یکی داستان مادري 

ماند. داستان دوم، شود وناکام میي خویش دچار میناتنی که به عشق پسر خوانده

برد و در آن جا محبوب و اي است که به سرزمین دشمن خود پناه میداستان شاهزاده

که شود. بخش نخست این داستان هند و اروپایی نیست. نخست اینگرامی داشته می

رساند که ن میوجود ندارد و ای» ودائی«اي به سیاوش در اساطیر هیچ نشان و اشاره

النهر ماجراي سیاوش و بخش نخست این داستان متعلق به دوره تمدن ایرانی ماوراء

که با مطالعه تطبیقی اساطیر ایران و اساطیر ملل آسیاي غربی و ساکنان است. دیگر این

توان ارتباط این بخش داستان را با هاي دریاي مدیترانه میغیر هند و اروپایی کرانه

اي دریافت. در این مقاله هاي سومري ـ سامی ـ مدیترانهاساطیري و آییناعتقادات 

هاي داستان سیاوش از پنج هزار سال پیش تا زمان شود نخستین ریشهکوشش می

  فردوسی با توجه به انعکاس این داستان در متون مختلف، بررسی، تشریح و تبیین شود.
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و ایرانی، متون سامري و بابلی، شاهنامۀ هاي هند اسطورة سیاوش، افسانه ها:کلید واژه

  فردوسی، ادبیات تطبیقی.
  

  هاي داستان سیاوشنخستین ریشه

هاي شاهنامه است که چون اکثر داستان سیاوش یکی از زیباترین و دلکش ترین داستان

اي کهن و تاریخی دارد. شاید اگر ماجراي سیاوش را مربوط هاي شاهنامه ریشهداستان

ال پیش از میالد یعنی بیش از پنج هزار سال پیش بدانیم، چندان راه خطا به سه هزار س

  نرفته باشیم.

باستان شناس روسی الکساندر مون گیت در حوالی سمرقند سنگ نگاره اي مربوط به 

سه هزار سال پیش به دست آورده که آیین سوگواري بر مرگ سیاوش به روشنی بر آن 

  )43: 1350نقش بسته است (کوباجی،

امروزه به یاري مطالعات تطبیقی اساطیري چنین عقیده دارند که افسانه سیاوش یک 

در سومر و » تموز«و » ایشتر«داستان کهن اقوام سومري ـ سامی است که به صورت 

در سوریه و فینیقیه و آسیاي صغیر رایج بوده است و » آتیس«و » اسیبل«بابل به صورت 

با توسعه تمدن بین النهرین و رسیدن آن به  به احتمال قوي در غرب ایران و حتی

ماوراء النهر (تمدن آنو) در هزاره سوم پیش از میالد در شمال شرقی ایران نیز اثر 

    Hamlyn).. (1960:143گذاشته است  

پهلوانی چنین ظریف و به تعبیري منفی نمی تواند «به عقیده صاحب نظران سیاوش 

هندواروپایی باشد. در عوض او معرف پهلوان  مظهر یک پهلوان جامعه پدر ساالري

خدایی در یک جامعه کهن مادر ساالري است که با ورود عناصر بیگانه در اساطیر ایران 

  )11: 1352(بهار،» اثر گذاشته است

این داستان سوگ آور طی هزاران سال و سرانجام به دست فردوسی به صورت یکی از 

درآمده و بی گمان از آثار با عظمت ادبیات  درخشانترین داستانهاي سوگ آور جهان

  ایران گشته است.
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داستان سیاوش در واقع دو بخش یا دو داستان است: یکی داستان مادري ناتنی که به 

عشق پسر خوانده خویش دچار می شود و چون پسر دل بدین عشق نمی سپارد و تن 

زن با حیله و نیرنگ به آغوش نامادري خویش نمی دهد مورد خشم زن قرار می گیرد. 

  نهد.او را به آتش می فرستد ولی جوان از آتش درست و سالم گام بیرون می

داستان دوم داستان شاهزاده اي است که به سرزمین دشمن خود پناه می برد و در آنجا 

محبوب و گرامی داشته شاه کشور می گردد و به دامادي شاه می رسد و بدو سرزمینی 

تا خود بر آن شاهی کند. سرانجام در اثر فتنه انگیزي ها، به فرمان فراخ را می سپارند 

  روید.شاه کشته می شود و از خون او گیاهی می

اي بخش نخست این داستان هندوایرانی نیست. نخست اینکه هیچ نشانی و هیچ اشاره

رساند که ماجراي سیاوش به داستان سیاوش وجود ندارد و این می» ودایی«در اساطیر 

که النهر است. دیگر اینبخش نخستین این داستان متعلق به دوره تمدن ایرانی ماوراء و

با مطالعه تطبیقی اساطیر ایران و اساطیر ملل آسیاي غربی و ساکنان غیر هندواروپایی 

مدیترانه می توان ارتباط این بخش از داستان را با اعتقادات اساطیري و آیین هاي 

شناسی از نظر تاریخی نیز ارتباط ه اي دریافت. تحقیقات باستانـ مدیترانـ سامیسومري

فرهنگ هاي آسیاي میانه را با فرهنگ نجد ایران و بین النهرین از هزاره پنجم قبل از 

  مسیح به این سو ثابت کرده است.

مردم اقوام این مناطق که در هزاره هاي پنجم و چهارم پیش از مسیح داراي ساختهاي 

ادهاي فرهنگی مادرساالري بوده اند، به الهه بزرگ زمین و آب اعتقاد اجتماعی و نه

داشته اند و بنا به اساطیري که از این ملل بازمانده است، این الهه پسري یا معشوقی 

داشته که خداي گیاهی بوده است. در این افسانه مادر به فرزند یا معشوق زیباي خویش 

اندن معشوق و نپذیرفتن عشق، الهه فرزند عشقی سخت می ورزد و در اثر روي برگرد

وار خود را یا معشوق خویش را می کشد، یا بر او چنان ضربتی می زند که وي دیوانه

سپارد. پس از مرگ فرزند یا معشوق، مادر یا عاشق سراسیمه به به آغوش مرگ می

ر ساله بخشد. این اساطیر که گویاي مرگ هرود و دوباره وي را حیات میدنبال او می
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هاي مختلف در غرب آسیاي دوران کهن دیده       گیاهی و باز رویاندن آن است، به گونه

  شود.می

در فریجیه (قسمتی از آسیاي صغیر) رواج داشته و سپس به » آتیس«و » سیبل«داستان 

در فینیقیه و » آدونیس«در بابل، داستان » تموز«و » ایشتر«یونان رفته است. داستان 

 در مصر و بسیاري از داستانهاي دیگر از این جمع اند » اوزیریس«و » ایریس«داستان 

142):1960 .(Hamlyn.   

ها نامیدند که الهه زمین بود و او را بر سر کوهمی» سیبل«ها الهه بزرگ خود را فریجی

ستایش می کردند. او عالوه بر ویژگی هاي دیگر، بر جانوران وحشی نیز فرمانروا بود. 

» آتیس«ها چنین آورده اند که نام داشت و افسانه» آتیس«که نگهبان گیاهان بود خدایی 

بود. این آیین فریجی ها به یونان نیز رسید. بنا به روایات » سیبل«پسر و معشوق 

دل به او باخته و او » سیبل«جوان زیبا و خوش اندامی بود که » آتیس«بازمانده یونانی، 

برگزیده بود و از او پیمان گرفته بود که ازدواج نکند.  را به عنوان کاهن معبد خویش

  را به زنی گرفت.» سانگاریوس«پیمان را شکست و دختر رودخانه » آتیس«ولی 

اي فرود آورد و آتیس در اثر آن خویشتن را تکه تکه کرد سیبل بر او ضربه دیوانه کننده

رخت صنوبري و آهنگ نابود کردن خویش را داشت که سیبل وي را به صورت د

  درآورد. مردم هر سال در آغاز بهار، آیین باز خاستن آتیس را در طی پنج رو زبر پا 

گذشت و در میان گریه و زاري، مردم داشتند. نخستین روز به سوگواري میمی

هاي تند و آوردند. در روز دوم رقصصنوبري کفن کرده را به کوچه و بازار می

گذرانیدند. روز سوم را مردم به ضربت زدن بر خویش میشد. روز وحشیانه اي برپا می

یافت، معرف بازخیزي آتیس بود اي که در طی آن انجام میهاي شادمانهچهارم با رقص

  ).150پرداختند (همان. و روز پنجم را مردم به استراحت می

ابلی ـ شد. ایشتر الهه بدر بابل نیز همین داستان تکرار می» تموز«و » ایشتر«در آیین 

آسوري که الهه عشق بود به تموز که خداي برداشت محصول بود، دل باخت ولی چون 
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تموز به عشق او پاسخ مناسب نداد، در اثر خشم ایشتر، این خداي محصول گرفتار 

  تباهی شد و پس از مرگ به جهان مردگان در زیر زمین رفت.

جهان زیر زمین رفت و وي از آن پس ایشتر به زاري نشست و براي بازیافتن تموز به 

را باري دیگر به جهان باز آورد. مردم بین النهرین هر ساله مرگ تموز را با سرودهاي 

 ).161داشتند (همان. کردند و آیین مفصلی را در این عزاداري برپا میاندوهبار یاري می

ونیس آیین دیگري که شبیه به این دو آیین بود به مردم فینیقه تعلق داشت و آیین آد

شد. بنا به بعضی روایات، الهه عشق که مادر آدونیس بود، دچار عشق به خوانده می

فرزند شد و از بیم آنکه مگر آدونیس، این خداي کشت و زرع به هنگام شکار کشته 

شود، او را از شکار بازداشت و چون آدونیس بی اعتنا به هشدار وي در شکار کشته 

ي را بر زبان می آورد به زاري نشست. نام این خداي شد، الهه عشق در حالی که نام و

فینیقی در اصل آدونی به معناي خداوندگار من بوده است. در مراسمی که براي او در 

خواندند. مردم را گمان چنین میشد، زنان به زاري و فریاد نام او را برفینیقیه برپا می

  باري دیگر زخمی مرگبار گردد و بود که آدونیس هر سال به زادگاه خویش برمی

گاه آبها چون خون سرخ رنگ می گردند. مراسم مربوط به آدونیس هر دارد، آنبرمی

شد و مردم به خصوص زنان به شیوه و زاري سال به هنگام برداشت محصول برپا می

رویاندند و آن ظرفهاي سبزه خاستند. مردم به هنگام این مراسم در ظرفها سبزه میبرمی

می نامیدند و این عمل از مراسم حتمی آیین او بود. پس از چند روز » هاي آدونیباغ«را 

  از سوگواري می گذشت، رستاخیز آدونیس فرا می رسید و مردم آن روز را جشن 

(یونانی » اوسیر«گرفتند و سبزه ها را به چشمه ها یا به دریا می افکندند. افسانه مرگ می

(در » آست«ري بود و باز ساختن او توسط مادرش = اوزیریس) در مصر که خداي بارو

یونانی = ایزیس) و بسیاري دیگر از افسانه هاي مردم غرب آسیا و مدیترانه، نشانه هاي 

 ).172دیگري از این آیین گسترده مادرساالري بوده است (همان. 

شباهت داستان سیاوش با این داستانها بسیار است، نخست این که سیاوش نماد یا  

ایی نباتی است زیرا با مرگ وي، از خون او گیاهی می روید و این شبیه همان خد
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گمان خداي کشتزارها درخت شدن آتیس و آدونیس است. دوم اینکه سیاوش نیز بی

شناسیم که بنا به بعضی روایات بوده است و نشان این امر را از به آتش رفتن او باز می

) که هنگام خشک شدن و زرد گشتن گیاه و 52: 1352در پائیز انجام گرفته است (بهار،

در واقع آغاز انقالب صیفی و هنگام برداشت محصول است. دلیل دیگر براي این امر 

النهر که سرزمین اصلی افسانه اوست، در آغاز تابستان این که آیین سیاوش در ماوراء

و خوارزمی با هاي سغدي انجام می یافته است که نیز آغاز انقالب صیفی است. تقویم

). مردم خوارزم روز ششم نخستین ماه 233: 1342شد (بیرونی،آغاز تابستان شروع می

 دادند و تاریخ خود را با ورود سیاوش به خوارزم آغاز سال را ابتداي سال قرار می

)؛ اما این ششمین روز آغاز سال یا نوروز بزرگ، روزي است 235کردند (بیرونی، می

 pahlvi texts). (52زردشتی در آن روز آیین سیاوش گرفته می شود  که بنا به اساطیر

و در واقع برابر است با رستاخیز خداي بین النهرین. هم چنین در تاریخ بخارا آمده 

هر سالی هر مردي آن جا یک خروس بهو (= سیاوش) بکشند، پیش از برآمدن «است: 

: 1338نوحه هاست. (نرشخی، آفتاب روز نوروز و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش

میرد، کشته می شود و در ). بدین گونه سیاوش در نوروز، در آغاز تابستان می28

ششمین روز سال نو یا نوروز بزرگ رستاخیز می کند. در تقویم زرتشتی این پنج روز 

به آخر اسفند منتقل شده است و جشن رستاخیز عمالً به اول » پنجه دزدیده«بنام 

  )54:  1352تاده است (بهار،فروردین اف

یابد انجام می» پنجه دزدیده«بر این اساس، عزاداري هاي مرسوم در دین زردشت که در 

تر دارند، مربوط به داستان سیاوش و در حدي وسیعو به یاد مردگان، آیین ها برپا می

     هایی است که براي خداي میرنده در غرب آسیا برپا      مربوط به همان عزاداري

داشتند احتمال دارد که این عزاداریهاي سیاوشی با آیین هاي مربوط به سوگواري می

براي مردگان نیز تطبیق داده شده باشند و از آن جایی که فرود آمدن فرشتگان دین 

ظاهرا در آغاز بهار انجام می یافته است، آیین » فروردین یشت«زرتشتی بنا به 
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شده، نیز از اول تابستان به اول بهار افتاده است   سوگواري سیاوش که با آن ادغام

78):1960 . (Frumkin . 

می نویسد که در مراسم سوگواري در کوه  ترانه هاي عامیانهصادق هدایت در کتاب 

هاي خیلی قدیمی را با آهنگ غمناکی کیلویه از توابع شیراز زنهایی هستند که تصنیف

یا » سوسیوش«کنند و این عمل را و مویه می خوانند و ندبهبه مناسبت مجلس عزا می

). سیمین دانشور و نویسنده و داستان 36 :1345نامند (هدایت،می» سوگ سیاوش«

کند و به به این مراسم اشاره می» سووشون«نویس مشهور معاصر نیز در رمان معروف 

  )173 :1345 تفصیل آن را در همین داستان شرح  می دهد (دانشور،

داستان رفتن سیاوش به توران زمین، ازدواج با فرنگیس و به شاهی رسیدن به هر حال 

و سرانجام کشته شدن و روییدن گیاه از خون، نیز بیانی دیگر از همین باور داشتهاي 

مادرساالري است و نوعی تقلید جادویی از این افسانه الهه زمین با آب و خداي جوان 

  و میرنده است.

ـ هاي کهن آسیاي غربیست است که اثبات می کند در تمدناز سوي دیگر آثاري در د

هاي شهرهاي باستانی در نقش زمینی ـ جادویی الهه مادر، هر سال با مدیترانه اي، کاهنه

این ازدواج به فرمانروایی یکی از دالوران شهر ازدواج می کردند و آن دالور در اثر 

کردند، خون رواي مزبور را قربانی میرسید و در پایان سال دالور ـ فرمانموقت شهر می

داشتند که این تقلیدي جادویی از مرگ خداي او را بر گیاهان پراکندند و گمان می

گیاهی است و ریختن خون او بر زمین سبب رویش و پرباري گیاهان خواهد شد. حتی 

   .Graves) . 1960:(16خوردند گوشت این دالور را اطرافیان کاهنه خام خام می

 اوستایابیم. در ترین متون تا عهد فردوسی بازمیادامه، سیر افسانه سیاوش را از قدیم در

)، از سیاوش بنام 84: 1349دانند (صفا،که تالیف آن را حدود قرن دهم پیش از میالد می

. گرچه سیاوش بنا به Darmesteter) . 1960:(320نام برده می شود » کوي سیاورشن«

ن پادشاهی نکرده است، اما با ذکر عنوان کوي یا کی باید او را روایت فردوسی و دیگرا

مانند کیان دیگر یکی از پادشاهان خاور ایران در روزگار پیش از زرتشت یا نزدیک به 
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عهد زرتشت دانست. سیاورشن که نام سیاوش در اوستاست از دو جزء سیا یعنی سیاه 

ـ با » دارنده اسب سیاه«وان آن را و ارشن یعنی نر و حیوان نر تشکیل شده است و می ت

توجه به روایت فردوسی که سیاوش را صاحب اسبی بنام شبرنگ بهزاد می داند ـ معنی 

  ).226: 1335کرد (پورداوود،

و در فارسی نیز به همین صورت آمده » سیاوخش«یا » سیاوش«این نام در متون پهلوي 

یار داریم یعنی اوستا و بنا به است. از ماجراي سیاوش در کهن ترین متنی که در اخت

سیاوش نامور به خیانت «) چنین آمده است که 9(یشت » دروسپ یشت«از  18فقره 

عین ». توسط افراسیاب مجرم تورانی کشته شده و کیخسرو پسرش انتقام گیرنده اوست

(ارت یشت) یاد  17از یشت  38از همین یشت و فقره  22این معانی به تقریب در فقره 

از (زامیاد یشت)  17(فروردین یشت) و در فقره  13از یشت  132ت. در فقره شده اس

  .Darmesteter).  1960:(436نام کوي سیاوش در شمار اسامی دیگر کویان آمده است 

، آفرین پیامبر زرتشت، زرتشت کی گشتاسب را به دعاي خیر 23از یشت  3در فقره 

» زیبا پیکر و بی آالیش گردد«وش کند که گشتاسب چون سیایاد می کند و آرزو می

  )، گویی پیامبر پاك تر از او کسی را نمی شناسد.234: 1335(پورداوود،

 دینکرتاز متون کهن دیگري که به نام سیاوش اشاره می شود، کتاب  اوستاغیر از 

ترین کتب پهلوي موجود و متعلق به قرن دوم و سوم ترین و مفصلاست که مهم

چون «چنین از سیاوش یاد می شود:  دینکرت). در 64:  1349هجري است (صفا، 

خواست تا جان او را بگیرد. کیخسرو که » نریوسنگ«کاووس به آسمان هجوم برد، ایزد 

هنوز از مادر نزاده بود گفت: اي نریوسنگ، کاووس را مکش، زیرا اگر این مرد را به 

ند کرد، زیرا از پشت این مرد تواقتل آري، یکی از بزرگان ویران کننده توران ظهور نمی

سیاوش و از پشت سیاوش من پدید خواهم آمد. من که خسروم، من که از توران او را 

کنم، او را که از همه دلیرتر است، او را که بزرگترین درهم شکننده دلیران و بیرون می

  ).118(کریستن سن، » سپاهیانست...
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است که » فرنبغ«. که نام مولف آن است بندهش کتاب دیگر و مهم زبان پهلوي کتاب

در حدود قرن هفتم میالدي می زیسته و از خاندان موبدان بزرگ زرتشتی بوده است. 

است که در آن یک دوره از  33براي ما فصل  بندهش) مهم ترین فصل 7: 1352(بهار،

از کتاب بندهش  33تاریخ باستانی ایران تا پایان دوره ساسانی مندرج است. در فصل 

) ماجراي سیاوش به نحو روشنی بیان شده است و آنچه در کتابهاي کهن 9تا  8فقرات (

  شود، صورت تکمیل شده داستان است.از این ماجرا یاد می بندهشبعد از 

است که در  داتستان دینیکدر متن کهن دیگري که از سیاوش نام برده می شود متن 

: 1349تالیف شده است (صفا، » بیم یودان«قرن نهم میالدي به دست موبدي موسوم به 

). در این کتاب از سیاوش با لقب آزاده و در ردیف مردان اساطیري دیگر چون 94

 .Mole).  1963 :(403تهمورث، جم، فریدون، گرشاسب، کیقباد و غیره یاد می شود  

نیز که از کتب دینی مهم ایرانیان است و ترجمه  مینوك خردیا مینوي خرد در کتاب 

صورت » نریوسنگ«وسیله یکی از موبدان بزرگ بنام میالدي به 15تایی آن در قرن اوس

این  27، از سیاوش نام برده می شود. فصل Darmesteter).  1960:(380گرفته است 

، فقرات 62کتاب شامل شرح اعمال پادشاهان ایران تا عهد گشتاسب است. در فصل 

ه می شود که این قلعه بوسیله سیاوش به این کتاب در شرح قلعه کنگ دژ گفت 14و  13

  هنگام تبعید از ایران بنا شده و در آنجاست که کیخسرو به دنیا آمده است.

نیز یک رساله جغرافیایی است که در قسمتی از آن به سیاوش  شهرستان هاي ایران

اشاره شده است. این رساله مهمترین کتاب جغرافیایی به زبان پهلوي است که شامل 

و شرح احداث برخی از شهرهاي بزرگ توسط شاهزادگان و پادشاهان ایران            اسم

می باشد. این متن صورت یادداشت را دارد و مانند اغلب متون پهلوي گردآورنده آن 

کتاب، ابومنصور (ابوالدوانیق) به عنوان بنا  21گمنام می باشد اما از آنجایی که در فقره 

سال بعد از  800است، ثابت می شود که متن مزبور تقریباً نهنده بغداد معرفی شده 

میالدي به خالفت رسیده است.  754میالد گردآوري شده است زیرا ابوجعفر در سنه 
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احتمال می رود بعدها اضافاتی به متن اصلی شده باشد. در این کتاب سیاوش پسر 

  ).86:  1345کایوس از بنیان گذاران شهر سمرقند معرفی شده است (هدایت،

و متون پهلوي که بگذریم باید نشانه هاي ماجراي سیاوش را در متون کهن اوستا از 

، تالیف اخبار الطّوالعربی و فارسی جستجو کنیم. نخستین کتاب از این مجموعه کتاب 

هجري (حدود  282تا  227ابوحنیفه احمدبن داوود دینوري است که بین سالهاي 

ه زبان عربی نوشته شده است. در این کتاب نویسنده در میالدي) ب 880تا  840سالهاي 

بعد از توصیف اخالق و عادات کیکاوس و گمراهی و » کیکاوس پسر کیقباد«فصل 

  غرور او چنین می نویسد: 

کیکاوس درباره یگانه فرزندش بدگمان شد و آهنگ کشتن وي را نمود، سیاوش «

مزبور سیاوش را پس از آزمایش و گریخت و به پادشاه ترکستان پناهنده شد. پادشاه 

پس از آگاهی بر عقل و فرهنگ و دلیري و جوانمردي او به مقامی شایسته برگزید و 

زمام امور کشور را بدو سپرد. کسان و نزدیکان شاه به سیاوش حسد می بردند و 

 ترسیدند مبادا او پادشاهی را از کف آنها برباید. پس دسیسه هایی برایش ترتیب دادند تا

این که پادشاه فرمان به کشتن او داد. دختر پادشاه همسر سیاوش بود و از او فرزندي 

در شکم داشت. از این رو پادشاه دستور داد تا شکم دختر را نیز بشکافند و طفل را به 

نام داشت به شفاعت برخاست و از پادشاه تقاضا کرد » برایان«قتل برسانند. وزیرش که 

نرساند. پادشاه درخواست وزیر را پذیرفت و دختر را به او سپرد  به دختر بیگناهش آزار

بشرطی که فرزندش را پس از والدت به قتل رساند. دختر نزد وزیر بماند تا پسري 

بزائید و او همان کیخسرو است که پس از وي پادشاه شد. پس وزیر نوزاد را به خارج 

دادن و تربیت آن برگماشت و به فرستاد و ازمیان زنان کوه نشینان کسی را براي شیر

  ).14: 1348(دینوري،» پادشاه گفت نوزاد دختر بود و او را به قتل رساندم... 

شود در این متون تا این تاریخ ـ جز در متن کهن بندهش ـ نامی بطوري که مالحظه می

شود و نقش او از سودابه زن کیکاوس که منشا اصلی ماجراي سیاوش است برده نمی

میالدي  840مانده از سال شود، ولی در متون باقی ماجرا به سکوت برگزار می در این
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فردوسی و شاهنامه جا که در گیرد تا آنبه بعد اندك اندك سیماي سودابه شکل می

  شود.ثعالبی این زن با تمام مشخصاتش ظاهر می غررالسیرتاریخ 

سط ابوحنیفه محمدبن است که تو تاریخ طبرينخستین کتاب این مجموعه کتاب کهن 

 352میالدي به زبان عربی تالیف شده و در سال  900جریر طبري در حدود سال 

میالدي) توسط ابوعلی محمد بلعمی به فارسی ترجمه شده و اول بار،  963هجري (

تاریخ دانشمند فرانسوي زوتنبرگ این کتاب را از روي ترجمه فارسی آن، معروف به 

  . (Zotenberg 1867-75)اریس انتشار داده است ، در چهار جلد در پبلعمی

طبري هم داستان سیاوش را در کتاب خود بازگو کرده است اما در بیان ماجرا، نکاتی 

بدین شرح وجود دارد: اول آنکه سودابه ـ بی آنکه نامش برده شود ـ دختر افراسیاب 

ران می دانند. دوم قلمداد شده در حالی که فردوسی و دیگران او را دختر پادشاه هاماو

آنکه داستان اثبات بی گناهی سیاوش و عبور وي از آتش در تاریخ طبري مسکوت 

مانده است و باالخره آنکه شرح زندگی سیاوش و مرگ او در سرزمین توران به 

بیان شده است. بعد از تاریخ طبري و حدود  شاهنامهاختصار و بدون جزئیات خاص 

اب، ابوبکر محمد بن جعفر النرشخی تاریخ بخارا را در نیم قرن بعد از نگارش این کت

هجري  574میالدي) به عربی تالیف نموده و در سنه  950هجري (حدود  322سال 

محمد بن زفربن عمر آن را بنام برهان الدین عبدالعزیز به اختصار نگارش درآورده و 

تابخانه موزه این نگارش جدید است که نسخ متعدد آن در کتابخانه ملی پاریس و ک

در » شفر«میالدي توسط  182بریتانیا در لندن موجود است و متن فرانسوي آن در سال 

  پاریس به طبع رسیده است.

ضمن اشاره به داستان سیاوش از موضوع جالبی هم یاد می شود و آن  تاریخ بخارادر 

ارا را اهل بخ«بزرگداشت سیاوش توسط مردم بخارا است در این کتاب آمده است که : 

»          کین سیاوش«برکشتن سیاوش سرودهاي عجیب است و مطربان آن سرودها را 

گویند ... مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست چنانچه در همه والیت ها می
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معروف است. و قواالن آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از سه هزار 

  ).28(نرشخی، » سال است ... 

 346، ابوالحسن علی بن حسین مسعودي در حدود تاریخ بخاراند سالی بعد از تالیف چ

به ماجراي سیاوش اشارتی کرده  مروج الذهبمیالدي) در  963هجري (حدود سال 

  است، اما روایت مسعودي از بسیاري جهات با روایات دیگر فرق دارد:

ت و نهان از پدر با او و دختر پادشاه یمن که سعدي نام داشت به کیکاووس دل باخ«

همراهانش نیکی می کرد و چهارسال به زندان بود تا رستم پسر دستان کیکاوس را 

برهانید و به ملکش بازگردانید. سعدي نیز همراه وي بود که بر او تسلط یافت و درباره 

پسرش سیاوش فریبش داد و حکایت او با افراسیاب ترك رخ داد که مشهور است از 

سیاوش بدو و به زنی گرفتن دخترش که کیخسرو را از او آبستن شد و کشته  پناه بردن

شدن سیاوش پسر کیکاوس به دست افراسیاب و کشته شدن سعدي به دست رستم 

» پسر دستان و انتقام سیاوش که رستم گرفت و گروهی از سران ترك را بکشت ... 

  ).222: 1356(مسعودي،

تر از متون دیگر ماجراي سیاوش را در بردارد و  می رسیم که کامل شاهنامهاکنون به 

توان ارزیابی کرد. فردوسی به جزئیات متون دیگر را با مقایسه با حماسه فردوسی می

ساله بود و با توجه به سال تولد و درگذشت وي            58هنگام نگارش داستان سیاوش 

میالدي) بوده است  998هجري (حدود  387توان به تقریب گفت که این زمان سال می

-یعنی همان سالی که سلطان محمود غزنوي به جاي پدر برتخت سلطنت نشست بی

  آنکه هنوز فردوسی را بشناسد و با اثر بزرگ او آشنایی حاصل کند.

انگیز او ورود سیاوش به دربار کاووس شروع و به مرگ غم شاهنامهداستان سیاوش در 

س همسر او به ایران  کشته شدن سودابه به سیاوش و عزیمت کیخسرو پسر و فرنگی

دست رستم و لشکرکشی ایرانیان به توران زمین و باالخره به پادشاهی رسیدن کیخسرو 

بیت شعر در  4215خاتمه می یابد. به نظر بسیاري از صاحب نظران فردوسی در این 
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قابل  حد خود شاهکاري آفریده است که با بسیاري از شاهکارهاي عالی ادبیات جهان

  قیاس و در مواردي برتر از آنهاست.

در ادبیات جهان ماجراي سیاوش و سودابه به طرز عجیبی شبیه است به یک داستان 

یونانی یعنی دلدادگی فدر زن تزه پادشاه آتن به هیپولیت پسر تزه و این هر دو قصه، 

ي شاهان سرگذشتی گناه آلود و نافرجام اند، در این هر دو قصه، تیز خشمی و سبکسر

پیر، دو شاهزاده جوان را به کام مرگ می فرستد و در هر دو جا سخن از بازي ایام و 

  )185: 1349تیرگی سرگذشت آدمی است (اسالمی ندوشن،

پید تراژدي پرداز یونانی اند، اوريدر میان گویندگان چندي که از این ماجرا سخن گفته

فرانسه از همه  17تراژدي پرداز قرن پیش از میالد) و ژان راسین شاعر و  400(حدود 

 شاهنامههاي تراژدي فدر اثر راسین و داستان سیاوش در نامدارترند. در مورد شباهت

 (1975 فردوسی یک کار تحقیقی در دانشگاه سوربن پاریس نیز انجام گرفته است

(Alaei.  

 غرر السیرب چند سال بعد از اتمام کار بزرگ فردوسی، ابونصر ثعالبی نیشابوري در کتا

به زبان عربی، که به احتمال قوي بین  غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم،معروف به 

ترین قسمت میالدي) تالیف شده است، در مهم 1020هجري ( 412تا  408سالهاي 

کتاب که به ماجراي زندگی پادشاهان قدیم ایران اختصاص یافته، داستان سیاوش را 

بیان کرده است. این امر خود  شاهنامهاهتی بسیار با سیاوش تقریباً به طور کامل و با شب

فردوسی و یا ماخذ کار فردوسی  شاهنامهدلیلی براي این نکته است که در زمان ثعالبی 

حداقل نزد نویسندگان و اهل قلم معروف بوده است؛ هم چنانکه خود ثعالبی نیز در 

این عنوان اشاره می کند  کتابش در همه مورد به شاهنامه و کتابها یا آثاري به

(Zotenberg.1960:12)   

در هرحال سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه است. او نیز مانند ایرج به سبب خوبی 

سرشت خود قربانی نبرد میان خیر و شر می گردد. گویی براي آنکه درخت خوبی از 

ترین راستهترین و آگناهخشکیدن مصون بماند، باید گاه به گاه از خون یکی از بی



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

). گرچه در زندگی سیاوش موهبتها و 173فرزندان آدمی آبیاري شود (اسالمی ندوشن، 

فضیلت هاي فرد در رویارویی با جهان و اجتماع لگدمال می شود، ولی در مرگ او 

همان موهبتها و فضیلتها، گردش روزگار را دگرگون می سازد. در اینجا مرگ از زندگی 

  ).79تواناتر است (مسکوب، 
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  بررسی ارتباط میان کنش آیینی و تکرار الگوهاي اساطیري

  و نمودگاري آن در تحلیل اسطورة توتمی گاو در شاهنامۀ فردوسی

 دکتر فرزاد قائمی      

  وسی مشهداستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرد

  چکیده:

دهد، یک آنچه در روند یک آیین، براي فرد معتقد به نظام ذهنی حاکم بر آن رخ می    

است. تجربۀ اساطیري، به مثابه آیینی نمایشی است که به طور منظم  "تجربۀ اساطیري"

الگویی را نمایندگی نیز کارکرد تکرار ارزشهاي کهن شاهنامهباید تکرار شود آیینها در 

شناختی، اعتقاد اي انساناي مبتنی بر زمینه، بر اساس نگرهآیین -نظریۀ اسطوره کنند.می

دارد که وجود اسطوره، معطوف به وجود آیین است. در این جستار، به یاري رهیافتهاي 

فردوسی بررسی شده است و بر مبناي  شاهنامۀاسطورة توتمی گاو در  برآمده از این نظریه،

حرمت یۀ معنایی براي ابعاد آیینی این اسطوره مشخص شده است: سه ال این واکاوي،

مربی (پرمایون)؛ کیش قربانی و تبدیل شدن آن به  - کشتن آن؛ تبدیل شدن آن به یک پدر

قربانی نمادین؛ و در نهایت، تکرار کنش آیینی مرتبط با الگوي جاودانگی نیاي توتمی در 

  یک آیین است (گرز گاوسر).ابزاري مرتبط با مفهوم آن که وسیلۀ تکرار 

  ، گاو، توتم، فریدون.اسطوره شاهنامه،آیین، تکرار الگویی، ها: کلید واژه

 درآمد:

است که این ارزش خود را  "گاو"، یکی از مهم ترین جانوران نمادین، شاهنامهدر     

از نقشی که در اساطیر هند و ایرانی داشته، کسب کرده است. آیینهاي مربوط به کشتن 

و قربانی کردن گاو و در سویۀ مقابل آن، آیینهاي مربوط به حرمت کشتن گاو، با 

خاستگاهی مشترك، مفاهیم مرتبط با این جانور اساطیري را شکل داده اند. آیینهاي 

مرتبط با اسطورة گاو، در اساطیر ایران، در دو صورت سنتها و ابزارهایی که به مثابه یک 

نمادینه شده اند. در این جستار، در بخش نخست، در دیباچۀ آیین یا باور اساطیري اند، 
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گفتار، پیوند میان اسطوره و آیین، در سطح معناشناختی مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت و بر مبناي این نظام معنایی، اسطورة گاو در سطح آیینی و اساطیري، در سطح 

  د گرفت.نمادپردازي مرتبط با آن در شاهنامه مورد تحلیل قرار خواه

  شاهنامهالگویی اساطیر در پیکرة روایی هاي کهنها و درونمایه"آیین" -1

پذیري خودآگاه از ناخودآگاه که به عنوان یکی دیگر از نمودهاي سطح خرد الگو

واقعیات عرفی از زندگی اجتماعی، به روایات حماسی نیز نفوذ کرده، آیینها و مناسکی 

شکل گرفته است. آیینها و مناسک، در زندگی  الگوهاي جمعیاست که بر مبناي کهن

اي هستند که اجتماعی انسانی که گام به عصر بلوغ و خودآگاهی گذاشته، نقاط ویژه

انسان با تمرکز روانی بر روي آنها و یکی شدن با فلسفۀ آیین، خود را به نیروي پنهان 

کند و متصل می الگوهاي متناظر هر آیین که در ناخودآگاه جمعی او مضمر شده،کهن

بخش ناشی از وحدت خود و در مسیر تجربۀ این فرایند در احساس عارفانه و لذّت

-شود. آیینها و اعمال عبادي، مشتمل بر رفتارها و اعمال تکرارور میالگو غوطهکهن

هاي فردي و ساخت اساطیري و محتواي خویشکارياي هستند که در ژرفشونده

کرده، عطش ذاتی انسان الگوها را نمادینه اي از کهنعمدهبخش  اجتماعی خود، تکرار

  کنند.براي میل بازگشت به گذشته و غم غربت متأثّر از آن (نوستالژي) را سیراب می

، متضمن کاري اصلی و آغازین است که با تکرار آن عمل "کنش آیینی"از نظر الیاده، 

جهان (سال نو) به معنی تجدید  شود. چنانچه آیینهاي نو شدگیالهی و ازلی تجدید می

: 1362گیرد (الیاده، خلقتی است که مطابق الگوي تکوین و آفرینش عالم صورت می

). عالوه بر این، او باور دارد که تقدیس شاه و گرفتن جشن براي تأسیس حکومت 50

کرده است. از نظر او این جدید و تاج گذاري، در اصل عمل تکوین کیهان را تکرار می

اند که چگونگی تجدید کیهان را به یاد طیر، اساطیر آفرینش کیهان و مربوط به اصلاسا

). نمونه هاي این خویشکاري در اساطیر جهان اندك نیستند. 49آورند (همان: مردم می

شده است. در هند، این تعبیر می "آفرینش جهان"در فیجی، از بر تخت نشستن شاه به 

بوده، در مصر باستان نیز به تخت  "آفرینی جهانباز"ی به معن Rajasuyمراسم به نام 
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نشستن فرعون، به معنی آفرینش عصر نو، پس از ناهماهنگی میان جامعه و طبیعت بوده 

نیز در ایران همین کار کرد را  "میر نوروزي"). آیین دیرپاي 46: 1379است (فکوهی، 

جایگاه سلطنت، سبب  داشته که با بر تخت نشاندن موقت شخصی و عزل او و تجدید

شده است. فریزر نیز در توصیف نظمی به نظم و تعادل میتثبیت قدرت و رسیدن از بی

یاد  "رکوب کوسج"یا  "نشینکوسه بر "یا  "بر نشستن کوسه"این گونه آیینها، از آیین 

 داشتند و در جریان آن، یککند که بابلیان و ایرانیان در آغاز جشنهاي بهاره برپا میمی

شخص ولگرد و مضحک، از شکوه و امتیازات عالی سلطنتی برخوردار شده، پس از 

اي از فروپاشی موقت نظم شد و فریزر آن را نشانهمدتی کوتاه برکنار و ناپدید می

-). او نمونه5 -684: 1384داند (فریزر، [مرگ] و احیاي دوبارة آن [زندگی مجدد] می

شاه موقتی را در اقصی نقاط جهان، با نامهایی هاي دیگري از جشنها و کارناوالهاي 

شمارد که داراي چون شاه لوبیا، مرشد دیوانگان، راهب ابله و سلطان هرج و مرج بر می

)، همین کارکرد را دربارة آیینهاي سوگ خداي 4-661اند (همان: همین خویشکاري

وان دید. در تشد، نیز میشهید شونده و جشنهاي سال نو که متعاقب آن برگزار می

حقیقت، اغلب آیینها، یا در جهت تکرار اعمال مربوط به کهن الگوي آفرینش و یا 

  اند.ایجاد ارتباط ذهنی فرد با الگوها و نیروهاي ناشی از آن شکل گرفته

آنچه در روند یک آیین، براي فرد معتقد به نظام ذهنی و کهن الگویی حاکم بر آن رخ 

است. تجربۀ اساطیري، به مثابه آیینی نمایشی است که  "تجربۀ اساطیري"دهد، یک می

به طور منظم باید تکرار شود [از جمله مراسم مذهبی روزانه یا هفتگی]؛ زیرا اسطوره، 

دار شدن اعمال آدمی حکم اُسوه و صورتی مثالی را دارد که تکرارش براي معنی

رد عملی قداست اساطیري اي بالفعل و کاربیابد. از این روي، آیین، اسطورهضرورت می

نیز کارکرد تکرار  شاهنامه). این آیینها در 19و  7: 1376در زندگی فرد است (الیاده، 

کنند. از جمله، جشن سده، که ارتباط با عنصر الگویی را نمایندگی میارزشهاي کهن

الهوتی آتش در آفرینش دارد؛ مضمونی که در اسطورة هوشنگ متبلور می شود. تکرار 

آیین، تکرار همین کارکرد عنصر آتش در اساطیر را از جمله در داستان اسکندر این 
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دهد که برادرش (دارا) در بستر مرگ او را به پاسداري این سنت و آیین نوروز نشان می

  خواند:فرا می

  بـیــارایـد این آتـش زردهشـت                بگیرد همین زند و استا به مشت     

  این فـال جشن ســده                همـان فــر نـوروز و آتشـکـده نگـه دارد     

  )3-6/402/372: 1376(فردوسی،                                                           

چنان که در فصل نوروز نیز که خود نمادي از تجدید هر سالۀ الگوي آفرینش است، آن

صر طالیی جمشید نسبت داده شده است. نوروز به ع شاهنامهپیشین گفته شد، در 

ترین آیین مرتبط با آفرینش است و از این حیث، با الگوي ازلی همچنین خود مهم

  مرتبط است.شاهنامه اي زمان در دهنده به ساختار چرخهبنیادین شکل

مهرگان نیز به پیروزي فریدون بر ضحاك انتساب یافته است تا نمودي از تکرار الگوي 

ی پیروزي خیر بر شر باشد، به همین جهت، در هنگام تاج بر سر نهادن فریدون از ازل

  رود:آن یاد می

  به روز خجستـه سـر مهـر مــاه         به سـر بــر نهـاد آن کیـانی کاله ...          

  اگـر یـادگاراست از او مـاه مهـر        به کوش و به رنج ایچ منماي چهر          

                                                                                )1/79/8-10(  

، ور آتش و ور گذر از آب هستند و شاهنامهآیینهاي ور و سوگند که نمودهاي آن در 

درمانهاي اساطیري چون پر سیمرغ، مهرة کیخسرو و نوشداروي موجود در گنج 

زند، همه ارتباط خواهد و کاووس سر باز میآن را میکیکاووس که رستم براي سهراب 

الگویی دارند که تداوم باور آنها، در زندگی فردي و اجتماعی انسان، با سنتهاي کهن

گویی و تعبیر خواب را نیز که اند. آیینهاي پیشرفتارها و اعتقادات آیینی را باعث شده

توان تحلیل کرد. آیینها و راستا مینقشی اساسی دارند، در همین  شاهنامهدر داستانهاي 

اعتقادات آیینی حتی در نمودهاي ایدئولوژیک آن بستري است که در جریان آن، منطق 

آگاهانه و الهوتی ناخودآگاه اي به سوي فضاي فرامحدود و مشروط خودآگاه، روزنه

ی و الگوها نیرو بگیرد. آیینهاي پیشگویگشاید، تا از حمایت خداگونۀ کهنجمعی می
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گیرند، تا به تعبیر خواب، در روایات حماسی و اساطیري نیز در همین جهت شکل می

اي به منظور روشن کردن مسیر تشرف قهرمان و نمایش قدرت الهوتی تقدیر، پنجره

هاي الگویی ناخودآگاه باشند. در آیین زرتشتی نیز، خواب از آفریدهسوي اشراق کهن

توانستند حقایق را ریچه اي آدمیان از درون آن میاهورامزدا بوده است که همچون د

  ). فردوسی نیز به نمادینگی خواب معتقد بوده است:128: 1373دریابند (بهار، 

  نگـر خـواب را بیهـده نشمري                 یکی بهـره دانی ز پیغمبـري ...       

  نیها چو آتش بر آبروانهاي روشن ببیند به خواب                  همه بود       

  )970و  8/110/967(                                                                     

کاوي فروید، تعبیر خواب و رؤیا، به عنوان محمل شناسی جدید، به ویژه رواندر روان

ظهور تمایالت سرکوب شدة ناخودآگاه، نقش مهمی در تحلیل شخصیت فرد داشته 

سازي انسان ترین قلمرو براي بررسی نمادترین و رایجیونگ نیز خواب را مناسباست. 

هایی مثل پیشگویی (بر مبناي شواهد و نشانه ). در پدیده25: 1383دانست (یونگ، می

هاي موجود در طبیعت یا اختران و...) و تعبیر خوابها (بر اساس نمادینگی آنها) ارتباطی 

شود که یونگ در تحلیل آن، به تدوین مقولۀ نسان برقرار میبین جهان عینی و روحانی ا

پرداخته است. بر مبناي این نظریه، ارتباط میان جهان بیرون و دنیاي روانی  1"همزمانی"

شود: علی توصیف میو نظریۀ علیت، که با منطقی غیر "علم"انسان، نه بر مبناي 

سازد، به طوري که مرتبط می ناخودآگاه انسان واقعۀ عینی را با وضعیت روان خود

شود. در می  "اي حائز معنیحادثه"رسد، به نظر می "مقارن"یا  "تصادفی"رویدادي که 

زمانی یونگ به پیوند روح و ماده و تأثیر متقابل ذهنیت و عینیت اشاره واقع، مقولۀ هم

فرد خالق، پندارد. بدین معنی که قوة تخیل دارد و فکر و عمل انسان را واجد معنی می

هاي موجود در اشیا و پدیده بر اثر فرافکنی و میل شدید، جهان ارتباطات پنهانی و نشانه

یابد و به وسیلۀ ها را از طریق کشف همبستگیهایی میان آنها توسط ناخودآگاه در می

                                                
1 . Synchronicity 
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بخشد (یونگ، دار میکشف و شهود یا استعداد ذهن خود، به جهان عینی واقعیتی معنی

هایی میان عناصر نیز همبستگی شاهنامهگوییهاي در خوابها و پیش  ).6-7: 1383

روایت وجود دارد که اخترشمار یا خوابگزار، بر مبناي اشراق کاهنامۀ خود و تمسک به 

ها همیشه با واقعیت بینییابد و این فرجامنوعی نیروي آفرینش ذهنی آنها را در می

ابهاي ضحاك، سام، سیاوش، کیخسرو، کید کند. از آن جمله است، خوعینی مطابقت می

-بینیکنند و یا پیشهندي، بهرام چوبین و... که عمدتاً موبدان خوابگزار آنها راتعبیر می

گویی جاماسپ از هاي اختر شماران دربارة فریدون، زال، سیاوش و شغاد و... و یا پیش

ول خداي نخستین، آیندة اسفندیار. در موضوع آیین قربانی نیز که نمادي از مرگ غ

، در مورد انسان، دربارة شاهنامهبراي بازگشت نظم به جهان است؛ نمودهاي آن را در 

سیاوش و سرخه و در مورد حیوان، در بارة شتر پیشرو اسفندیار (در داستان رستم و 

رود؛ اسفندیار آن را به فال بد خوابد و پیش نمیبینیم که ناگاه بر زمین میاسفندیار) می

شود و این دهد، اگر چه پس از آن، پشیمان میگیرد و فرمان گلو بریدنش را میمی

  کند:رسم را نکوهش می

  غمی گشت زان اشتر اسفندیار          گرفت آن زمان اختر شوم وار...           

                                                                               )6/23/197(  

که  1آیین -نظریۀ اسطورهالگویی اساطیر هستند. آیینها، در حقیقت فشردة هستۀ کهن

اي مبتنی اي بود، براساس نگرهگیري رویکرد نقد اسطورهیکی از نظریات مؤثر در شکل

 شناختی خود اعتقاد داشت که وجود اسطوره، معطوف به وجود آیین وبر زمینۀ انسان

) این نگره، اول بار توسط پژوهشگر کتاب 61: 2004، 2است (سگال گره خورده بدان

را  4، مطرح شد که معتقد بود مردم آیینهاي نمایشی3اسمیتمقدس ویلیام رابرتسون 

                                                
1  .  the myth-ritual theory 
2  .  Segal 
3  .  William Robertson smith 
4  .  performing rituals 
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کردند و اساطیر بعدها، وقتی مردم دالیل واقعی انجام آیینها را مقدم بر اساطیر اجرا می

ه اعمال و تشریفات در زندگی روزمرة خود فراموش کردند، براي تعلیل و توجی

ترین شکل آن، مدعی است در افراطی). این نظریه، 63: 2004ابداع شدند (سگال،   آیینی

فلسفۀ وجودي آنها را تا آیینها را تشریح کند و وجود آمده است به  اسطوره صرفاً که

ترتیب، هر آیین، باید متضمن درونمایۀ یک ). بدین40: 1993، 1توضیح دهد (گراف

الگویی مفصل باشد تا بتواند اسطوره را در خطوط رفتارهاي نمادین خود روایت کهن

که مضمون یک الگو را، در شکل رفتارهاي الگو است آیین فشردة کهنتکرار کند. 

کند. نظم اعمال منظم روزانه، ماهانه، فصلی یا ساالنه (مرتبط با چرخۀ زمان) تکرار می

کهن است که از بینش ازلی مسلط بر ذهنیت  مندي حاکم بر الگوهايآیینی، همان نظام

دهد را با روح کلّی اساطیري نشأت گرفته، بر این مبنا، آنچه در عرض زمان رخ می

کند. این ذهنیت، حال را به الگویی میاي کهنمایهزمان مرتبط کرده، آن را واجد درون

د کردن زندگی منترین خویشکاري آیین را که نظامدهد و مهمازل و ابد پیوند می

 شاهنامهها در کند. آیینروزمره و پیوند دادن آن به عمر کیهانی حیات است، محقق می

اند که به نمودهاي متنی آن، در نیز با همین کارکرد در تار و پود روایات تنیده شده

فصول این جستار، ذیل هر مضمون اشاره شده است. از جمله اگر در این اثر حماسی، 

اند، جایگاه آنها در آفرینش، به عنوان مدبران فلکی است که رندة سرنوشتستارگان گزا

کند. گزارش خواب و اختران، آیینهاي اساطیري چون نوروز و این نقش را عملی می

مهرگان، آیینهاي پیوند و تدفین و دیگر رفتارها و عناصر آیینی هر کدام کارویژة مرتبط 

هده دارند که در فصول این جستار، به آنها پرداخته الگوي متناظر با خود را بر عبا کهن

  شد.

یکی از ابعاد آیینهاي اساطیري، سنتها، ابزارهاي نمادین و تابوها و باورهایی است که در 

ارتباط با کیش پرستش جانوران توتمی شکل گرفته است؛ جانورانی که نیاي مقدس 

                                                
1  .  Graf 
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ه از روح نمادین این جانور جوامع بدوي بودند و قهرمانان اساطیري، نسب خود را گا

گرفتند. در ادامۀ جستار، توتم گاو را در اساطیر هندو ایرانی از این اساطیري وام می

  باز خواهیم جست.  شاهنامهدیدگاه بررسی می کنیم و نمادپردازي برآمده از آن را در 
  

 نامهشاهدر نظام معناشناختی نمادها در  توتم گاو و آیینها و اساطیر مرتبط با آن -2
  

گاو از جانوران نمادینی است که مجموعه اي از مفاهیم را در اساطیر ملل مختلف به 

و گاوان بالدار  "انسان -گاو"خود اختصاص داده است. در اساطیر بین النهرین ترکیب 

)، همچنین 69: 1375از تصاویر رایج در نگاره ها و روایات اساطیري است (مک کال، 

خوانده شده که پدر خدایان است (هوك، بی "نره گاو ال"ب با لق 1"ال"خداي متعال 

) [واژة اله در زبان عربی که اعراب جاهلی براي نامیدن خدایان و اصنام خود 109تا: 

بردند، برآمده از همین نام پدر خدایان در اساطیر بین النهرین است]. در میان به کار می

همین دلیل غرّش رعد که در آسمان  سومریها، گاو نر، سمبول قدرت خدایی بوده، به

توفانی طنین می انداخت، به منزلۀ نعره هاي این جانور نمادین پنداشته می شده است 

). در مصر باستان نیز گاو نر بیش از سایر خدایان حیوانی مورد 2/205: 1372(اباذري، 

دي ). در اساطیر چین نیز از موجو38: 1346احترام قرار می گرفته است (شاله، 

  ). 216: 1373فراطبیعی با تن گوزن و دم گاو یاد شده است (کریستی، 

  در هر حال، بی تردید، مهم ترین نقش را براي این جانور، در اساطیر هند و ایرانی 

که تقدس دیرپاي گاو هنوز در باورهاي مردم این سرزمین  -بینیم. در اساطیر هندمی

و قیاس می شود و خداي زایاي آسمانی، به همه جا با گا 2ایندرهایزد  -بارز است 

سیماي گاوي نر، با الهه اي به شکل ماده گاوي که ابعاد کیهانی دارد، آمیزش می کند؛ 

(مانداالي دهم،  وداریگاست که در   3این همان ماده گاو متعلق به اژدهاي ویشوروپه

                                                
1  .  El 
2 . Indra 
3 . Vishvarupa 
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(سرود  1رووداات) زایندة همه چیز است و به همه چیز جان می بخشد و در 38سرود 

آمیزد و کیهان و خدایان و آدمیان را می زاید. تقدس گاو، دهم) با همۀ خدایان در می

به خصوص در افکار هند و اروپایی و آسیاي صغیر و آشور باستان و ارتباط آن با 

توفان و رعد و زایایی، به باور الیاده، بیانگر این واقعیت است که گاو در روزگاران کهن 

] پرستیده "خداي جو زمین"تجلی قدسی خداي زاینده و مظهر آثار جوي [ به عنوان

). حرمت 8-97: 1376اند (الیاده، خوردهشده است و حتی مردمان به آن سوگند میمی

گردد. در پهلوي کشتن گاو نیز به همین تقدس گاو و ارتباط آن با حیات و زایایی بر می

به معنی حیات و زندگی بوده است؛ حیاتی که  ،"گَئَو"و از ریشۀ   2"گئو"نیز گاو، 

(مقدس) از آن یاد می شده است؛ ترکیبی که  "اسپند"مینوي به شمار می رفته، با صفت 

). 8-27: 2004، 3[= گئو اسپند] باقی مانده است (رك: نایاران جاه "گوسفند"در واژة 

اروپایی، به شناسان این تقدس را، به خصوص در فرهنگ هند و البته برخی دیرین

تغذیۀ این اقوام از گوزنهاي شمالی [گوزن ترکیب دیگري از ریشۀ گئو است] و استفاده 

از شیر و پوست و گوشت آنها، در دوره هاي سرد بعد از آخرین عصر یخبندان نسبت 

داده اند؛ ادواري که این مردمان با گرسنگی و سرما و مرگ دست به گریبان شده بودند 

، 4آنها، همین جانوران مقاوم بودند (رك: شارپز "حیات"یه و پوشش وو تنها منبع تغذ

). بازمانده هاي این 79: 2008و...،  6و ماتسومرا  631: 1894، 5، رادرمل254-8: 2006

عصر یخبندان که حدود یازده هزار سال پیش به پایان رسیده، در اسطورة جمشید و 

آن می سازد، باقی مانده است (وندیداد/ را در برابر  "ور"سرما و طوفان مهرکوشان که 

). در صورت پذیرش این فرضیه، تقدس نور و خورشید و آتش (مظاهر روز و 2فرگرد 

گرما) نیز در فرهنگهاي هند و اروپایی، می تواند در ارتباط با خاطرة شبهاي طوالنی 

                                                
1 . Atharva veda 
2 . Gao 
3 . Narayan Jha 
4 . Sharpes 
5 . Rothermel 
6 . Matsumura 
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ین عصر) عصر یخبندان باشد که پیوند ماه (مظهر شب)، با گاو (مایۀ مقدس زندگی در ا

کند. در مورد ارتباط گاو با ماه در تمدنهاي کهن شواهد بسیاري موجود را توجیه می

است و بر اساس مدارك موجود، در ایران باستان، گاو نماد ماه شناخته می شده است 

[گاو نخستین] به عنوان  "گاو یکتا آفریده"از  بندهشن). در 21: 1367(صمدي، 

). مطابق روایات زرتشتی، این 40: 1369شده است (دادگی، پنجمین آفریدة اورمزد یاد 

گاو در حملۀ اهریمن به جهان اورمزدي کشته شد و نطفه اش به ماه رفت و پس از آن 

-که در نور ماه پالوده شد، گونه هاي مختلف جانوران از آن پدید آمدند (سرخوش

  ). 20: 1373کرتیس، 

شتن گاو اولیه کرده است. در نگاره هاي میترایی، در آیین میتراییسم، ایزد مهر اقدام به ک

این نبرد، گاه به صورت دریده شدن گاو توسط شیر [که نماد مهر و خورشید است] نیز 

نمودار شده است. این نماد مهري را رمزي از رستاخیز و تجدید حیات طبیعت در بهار 

نین با توجه به تأخر ) و همچ185: 1371[غلبۀ خورشید بر ماه] دانسته اند (رك: رضی، 

پیشینۀ خورشید پرستی بر ماه پرستی در ایران و وجود سنت غلبۀ توتم جدید 

گاو] در دوره هاي انتقال تمدنهاي توتمی، این  -شیر] بر توتم قدیم [ماه -[خورشید

نماد را این گونه تفسیر کرده اند که توتم غالب، توتم مغلوب را در اختیار می گیرد 

). البته در صورت طرح فرضیۀ ارتباط تقدس گاو با خاطرة 35: 1367(رك: صمدي، 

ازلی قوم هند و اروپایی از عصر یخبندان، غلبۀ مهر بر گاو، هم می تواند یادآور لزوم 

قربانی کردن این جانور سپند براي تداوم زندگی در آن دوره باشد و هم نشانه اي از 

ر) و گرما، بر شب و ماه (گاو) و پایان عصر یخبندان و چیرگی روز و خورشید (مه

  سرما.

به همین  .ن را به همراه داشتیروي باروري زمین رشد گاو خونیی، ترایدر اعتقادات م

موسوم به  -، در غارها و معابد مهريبوده مهمار ین، قربانی گاو بسییآاین در دلیل، 

آن  ه تصاویرجایگاههایی براي آن تعبیه شده بود ک -در رومی) Mithraeum( "مهرابه"

بر دیواره هاي این غارها باقی مانده است؛ مراسمی که معموالً توسط روحانیون و 
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در بهار انجام می شد (در این و  "هوم"شربت مسکر دن یهمراه با نوشبزرگان قبایل، 

در هر حال، این اقدام مهر در آیین زرتشتی مورد . )71و  61 :1359برگ، ینباره، رك: 

با توجه به تقدس ایزد مهر، به اهریمن نسبت داده شده است.  مذمت قرار گرفته،

ی انتقاد می کند که در این مراسم با نوشیدن روحانیونبه تصریح از  گاهانزرتشت در 

  - می خوانده اند و توسط زرتشت منع شده بود "دوردارندة مرگ"که آن را  –هوم

د قربانی می کرده اند گاوها را با شادمانی و سرمستی و سر دادن فریاد هاي بلن

و...)  نیز زرتشت پیروانش را  44، 32، 20، 12). در یسناها (فقرات 14/32- 12:گاهان(

از کشتن گاو بر حذر داشته، در متون پهلوي نیز بر حرمت کشتن آن تأکید شده است 

نیز کشتن گاو ورز (گاو نر به کار رفته در  شاهنامه). در 124: 1369، شایست نشایست(

رزي) و گاو زهی (زایا، ماده) موجب گسستن فره ایزدي از کشندة این حیوان کشاو

  مقدس می شود:

  مـریزید هم خـون گـاوان ورز          که ننگ است در گاو کشتن به مرز         

  نبـاید ز بن کشت گـاو  زهـی          که از مـرز  بیـرون  شـود  فـرّهـی         

  گـاو بیکار شــد          به چشم خداوند خود خـوار  شـدز پیري مگـر          

                                                                          )7/410/1857-9(  

آید. حرمت کشتن گاو، دلیلی بر نقش توتمی آن در فرهنگ هند و ایرانی به شمار می

مبتنی بر حمایت آنها توسط روح حیوانی توتمی و رابطۀ متقابل میان توتم و افراد قبیله، 

کردند و به همین دلیل از کشتن احترامی بود که در ازاي این حمایت، نثار آن حیوان می

 -در صورتی که گیاه بود -یا از خوردن و چیدن آن -در صورتی که حیوان بود -آن

شکل آیینی آن، فقط ). البته تقدس حیوان توتمی، در 12: 1346کردند (شاله، پرهیز می

در قالب تحریم خوردن گوشت جانور مقدس جلوه گر نمی شد؛ یکی دیگر از اشکال 

اعتقادي در مورد جانور توتمی، خوردن گوشت آن به شکل آیینی و کشتن و قربانی 

کردن آن بوده است. قربانی کردن جانور توتمی و خوردن گوشت آن باعث می شده 

قبیله، با خوردن توتم و همسانی با آن، به تزکیۀ نفس اعضاي "است که از طریق آن، 
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) از این منظر، 231: 1362(فروید،  "پرداخته و اتحاد خود را با خدا مستحکم سازند.

کشتن گاو نخستین توسط مهر و خوردن گوشت آن در مراسم مذهبی نه تنها به معناي 

و خود مؤید  1"قربانی"ورة تواند از مظاهر اسطاهریمنی بودن این موجود نبوده، بلکه می

ک یشه داراي یده همشونقربانیدیگري بر نقش توتمی این جانور مقدس باشد، چرا که 

: 1981، 3ه است (دربارة تقدس قربانی؛ رك: هوبرتبودبراي خدایان  2ت مقدسیهو

که در  Sacrificeخود واژة ). 78: 1981، 5و ایوانز پریچارد 3: 1971، 4، فونتنورس45

و به معنی  sacredشناسی در مورد اسطورة قربانی کاربرد دارد، هم ریشه با اسطوره 

بینی ). این قربانی نمادین و کیهانی در جهان275: 1981، 6است (دیویس "تقدس یافته"

سازیهاي میترایی و ایرانی کهن بوده که ترین مضمون شمایل نگاریها و پیکرهمهري، مهم

شده است و نمودار می -و همچنین شیر و گاو -و گاو در قالب تصویر نبرد میان میترا

  شود:در ذیل، نمونه هایی از آن ارائه می

 
ترین نمادهاي فرهنگ میترایی روم باستان و مظهر ابدي ترین و تکرارشوندهتصویر ذبح گاو توسط میترا که یکی از مهم

 گردش فصول و تداوم زمان تسلسلی بوده است.

                                                
1 . Sacrifice 
2 . Sacred Victim 
3 . Hubert 
4 . Fontenrose 
5 . Evans-Pritchard 
6 . Davies 
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شیر (نمایندة زمینی مهر) و گاو (نماد ماه) در شهر پارسه (تخت جمشید) که در اشکال متفاوتی در تصویر نبرد میان 

شود و مظهر تفکر کهن ایرانی دربارة ایزد مهر و ارتباط آن با چرخۀ زمان و انقالب هاي بناي این شهر تکرار میبازمانده

  بهاري است.

مناسبت خاصی با میترا دارد و است که  "پارسی"در هفت مرحلۀ تشرّف مهري، یکی 

نشانۀ آن داس است. او دروگري ایزدي است و خرمنی را به خانه می برد که حاصل 

، از خون گاو وداو  اوستا). در 2-181: 1372مغز و خون گاو قربانی است (ورمازرن، 

)؛ تزئین معبد مهر را با گل و گیاه، مرتبط با تأثیر این 20گیاهانی می روید (همان: 

ربانی شگفت می دانند، زیرا هنگامی که گاو در حالت تشنج ناشی از احتضار بود، ق

خونی که از او جاري می شد، گندمها را آبیاري کرد و در آن جا که مغز او بر زمین 

و زادسپرم،  3-82گونه گیاه درمان بخش رویید (همان:  22گونه غله و  55فرود آمد، 

وي مقدس وجود دارد که قربانی شدن آن به دست نیز گاشاهنامه ). در 12-13: 1366

ضحاك (مظهر خشکسالی)، مقدمۀ گشایش و رهایی جهان از تیرگی و فالکت است. 

(برمایون یا پرمایه یا پرمایه) است. در داستان فریدون،  "برمایه"این جانور نمادین، گاو 

عابد در البرز  فرانک طفل خود را براي دور کردن از چنگال ایادي ضحاك به مردي

  سپرد تا با دایگی و شیر این گاو  او را پرورش دهد:می

  یکی گاو  برمایه خواهـد  بدن          جهانجوي را دایه خواهد بدن

                                                                               )1/57/99(  
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[پور   1فریدون اَثفیان، پسر پورتُرا"دارند:  "وگا"اجداد فریدون در بندهشن همه بر نام 

: 1369(دادگی،  "[سپید گاو] ... 3[سیاك گاو]، پسر سپت تُرا 2گاو]، پسر سیاك تُرا

: 1362)، که بیانگر این حقیقت است که گاو توتم خاندان وي بوده است (بهار، 149

توتم خانوادگی او)  ). ضحاك، کشندة آبتین (پدر فریدون) و گاو برمایه (دایه و142

بوده است و فریدون به تاوان این جنایت او را می کشد و همسرانش را که دختران 

جمشیدند، آزاد می کند. با توجه به اینکه اژي دهاك اوستایی از تجلیات ابرهاي سیاه 

) و گاو، نمادي از ابرهاي زایاي باران زا، و پس از 85: 1341طوفان زاست (کارنوي، 

[معادل  4با اژدهاي ویشوروپۀ ودایی که توسط تریته شاهنامه یت ضحاكتطبیق شخص

ها] کشته شد و تریته اسبان و گاوهاي بی شمار او را آزار کرد، به ریگ ودافریدون در 

احتمال بسیار، گاوهاي ویشوه روپه نیز معادل همان همسران ضحاك مار دوش اند که 

اوهاي شیرده و زنان، هر دو نماد ابرهاي به دست فریدون می افتند. زیرا در وداها، گ

باران آورند. در واقع ابرهاي باران آوري را که ضحاك زندانی کرده بود، فریدون را آزاد 

). به همین دلیل، براي کسب این پیروزي بزرگ، فریدون فرمان 83: 1373کرد (بهار، 

دگی خورشید ساختن گرز گاوسر را می دهد؛ گرزي که فردوسی قامت آن را به فروزن

  تشبیه می کند:

  بیاریــد   داننـــده    آهنــگران          یکی گرز  فرمود  باید    گران...            

  جهان جوي پرگار بگرفت   زود          وزان گرز پیکر بدیشان   نمود            

  میش ...   نگاري  نگارید  بر خاك    پیش          همیدون بسان سر گاو            

  به پیش جهانجوي بـردنـد گـرز           فروزان به کردار خورشید برز            

                                                                         )1/65-9/257-65(  

                                                
1 . Purtôrâ 
2 . Syâktôrâ 
3 . Spêt-tôrâ 
4 . Trita 
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این سالح مقدس، ابزار دفاع از زایایی و برکت بخشی آسمان، در برابر اژدهاي سیاهی 

هاي دادخواهی فریدون بر خشکسالی (ضحاك) است و انتقام گاو مقدس، از انگیزهو 

  ضحاك: 

  منم پور آن نیک  بخت      آبتین            که بگرفت ضحاك زایران زمین...          

  همان گاو برمایه کم  دایه     بود             ز پیکرتنش  همچو  پیرایه   بود          

  خون چنان بی زبان  چار  پاي             چه آمد بر آن  مرد نا پاك  راي...ز           

  سرش را  بدین گرزة  گاو  چهر             بکوبم نه بخشایش آرم  نه  مهر           

                                                                          )1/69-70/323-8(  

ابزار دفاع از زایایی و برکت بخشی آسمان، در برابر اژدهاي سیاهی  این سالح مقدس،

و خشکسالی (ضحاك) است و انتقام گاو مقدس، از انگیزه هاي دادخواهی فریدون بر 

  ضحاك: 

  منم پور آن نیک  بخت      آبتین            که بگرفت ضحاك زایران زمین...          

  یه     بود             ز پیکرتنش  همچو  پیرایه   بودهمان گاو برمایه کم  دا          

  ز خون چنان بی زبان  چار  پاي             چه آمد بر آن  مرد نا پاك  راي...          

  سرش را  بدین گرزة  گاو  چهر             بکوبم نه بخشایش آرم  نه  مهر           

                                                                           )1/69-70/323-8(  

اي از عقاید توتمی (تشبه جستن فرد به توتم قبیله و انسان نیز که نماینده -ترکیب گاو

یکی شدن  با آن) است، در قالبی از بن مایه هاي افسانه اي موجود در سفرهاي شاهان 

سرزمین عجیبی که ملّاحان آن را بر جا مانده است. یکی در سفر کیخسرو به  شاهنامه

  می خواندند و در آن با مردمانی عجیب الخلقه مواجه می شوند: "فم االسد"

  به آب اندرون شیر دیدند و گاو                 همـی داشـتی گـاو بـا شیــر تـاو     

  دهمان مردم  موي ها چون  کمند                همه تن پر از پشم چون   گوسفن     

  گروهی سران چون سر گاومیش                 دو دست از پس مردم و پاي پیش     

                                                                        )5/351/1974-6(  
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  و دیگري کودك شگفت انگیزي که اسکندر در بابل می بیند:

  مهان را به  دیـدار خود  شـاد  دید  همان شب سکندر به بابل  رسید              

  یکی کودك آمد زنی را به  شب           بـدو مانده هرکس که دیدش عجب        

  سرش چون سر شیر وبرپاي سم           چو مردم براو کتف و چون گاو دم      

  ژادبمرد از شگفتی همان گه که  زاد           سـزد گر نباشد  از آن  زن   نــ      

                                                                  )7/102/1745-8(  

گاو زمین یا گاو دریا که بر روي ماهی زمین ایستاده و زمین را بر پشت خود کشیده، از 

نیز  شاهنامهدیگر نماد پردازیهاي این جانور است که باز مانده هاي اعتقاد به آن در نظم 

  شود:پیدا می 

  ز زخم سمش گاو و ماهی ستوه        به جستن چو برق و به هیکل چو کوه    

                                                                                )2/255/19 (  

  گیري:نتیجه

کنش آیینی یک آیین و کهن الگوهاي اساطیري مرتبط با ساخت مفهومی آن، داراي 

ي یگانه اي هستند که چه آیین در تکرار مضمون ازلی اسطوره شکل گرفته خویشکار

باشد و چه اسطوره، روایتی بازمانده از فلسفۀ وجود آیین و تکرار کنش آن در قالب 

در ژرف ساخت  "الگو"روایت باشد، در هر دو صورت، کنش یک آیین با طبیعت یک 

اسطوره نیز، با تکرار منظم و توقف  خوانی دارد و مضمون یکاسطورة متناظر با خود هم

سو با خود مرتبط است. در این جستار، به عنوان مثال براي نظریۀ ناپذیر کنش آیین هم

آیین، اسطورة گاو در فرهنگ هندواروپایی برگزیده شد. این جانور اساطیري، با  -اسطوره

ه نماد حیات و توجه به پیشینۀ تاریخی آن در زندگی این اقوام نقشی توتمی داشته، ب

هاي مرتبط با این جانور  است. البته آیین برکت و فراوانی در فرهنگهاي متمایز تبدیل شده

هایی که عناصر  فرهنگنمادین، در فرهنگ هندواروپایی ماهیتی دوگانه دارند: در خرده

فرهنگ عصر کشاورزي در آنها رشد بیشتري داشته است، همچون فرهنگ هندي و آیین 

ین جانور محترم و کشتن آن عملی ناپسند و از محرمات به شمار رفته، ولی در زرتشتی، ا
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همچون فرهنگ مهري و برخی  -هاي متمایل به پیشینۀ دامداري این قوم فرهنگ خرده

باري با این جانور مقدس رفتار آیینی خشونت -هاي متأثر از آن در اروپا فرهنگ خرده

هایی که شامل دن آن و یا انجام مراسم و بازياست (ازجمله قربانی کر گرفتهصورت می

است). این دوگانگی از دو نوع  شدهنبرد انسان و گاو بوده  و به کشتن گاو منجر می

- معنا نشأت متقابل اما هم "کنش آیینی"متفاوت و در حقیقت دو  "رفتار توتمی"

-گر میاست: گاه تقدس توتم در حرمت کشتن و تحریم خوردن گوشت آن جلو گرفته

تر، با آیینی خاص و در ایامی ویژه، قربانی یا خورده هاي کهنشده، گاه نیز توتم، در الیه

کند و مبناي ها، حکایت از تقدس یک نماد توتمی می است. هر دوي این آیینشده می

تفاوت، در عمل آیینی است که برآیند قرائت فرهنگی متفاوت از جوهري ثابت است و 

تلقی منفی از یک جانور توتمی ندارد. در اسطورة ایرانی گاو و کنشهاي هیچ ارتباطی به 

آیینی مرتبط با آن چهار الیۀ نمادپردازي قابل بررسی است که در ارتباط با هر کدام از 

هاي مفهومی نشأت گرفته از این سه الیۀ معنایی، شواهدي مضمونی یا  سطوح ارزش

این جستار شواهد آن، بر مبناي نظریۀ روایی در شاهنامه قابل جستجو است که در 

  آیین مورد بررسی قرار گرفت:  -اسطوره

جا: گاو) و تبلور این تقدس در حرمت ریختن خون تقدس جانور توتمی (در این - 1

 آن یا کشتن آن.

مربی  - تقدس جانور توتمی و تبلور این تقدس در تبدیل شدن آن به یک پدر - 2

وتم (فریدون) و تداوم فناناپذیري آن در نسب (پرمایون) براي انسان معتقد به کیش ت

 توتمی (نام خانوادگی گاو براي خاندان فریدون).

تقدس جانور توتمی و تبلور این تقدس در کیش قربانی و تبدیل شدن آن به قربانی  - 3

جا: ضحاك) می میرد تا زندگی از نو آغاز نمادینی که به دست نیرویی اهریمنی (در این

 شود.
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جا: گرز گاوسر که ینی مرتبط با الگوي جاودانگی نیاي توتمی (در اینتکرار کنش آی - 4

کاربرد آن در شکست ضحاك و تداوم این کاربرد در نبردهاي پسین و مراسم مذهبی، 

 خواهی است). تکراري از اسطورة پیروزي غایی خیر بر شر و آیین کین

ی گاو دارند؛ همچنین او است که همۀ افرادش نام خانوادگ . فریدون از خاندانی برآمده

هاي کیش یابد. او همۀ نشانهاش پرورش میخود توسط دایگی یک گاو براي نبرد نهایی

خواهی او از کشندة این توتم مقدس، در مورد گاو را در متن توتمی و رسالت کین

زدایی، است؛ قرائت جدیدي از کیش توتمی که با نوعی اسطوره اش حفظ کردهاسطوره

کند. تکرار این کنش آیینی، نجات طبیعت را از خدایان به انسان منتقل میخویشکاري 

خواهی، و به تعبیري دیگر، تکرار غایت گرایی کیهانی و تکرار تسلسلی تکرار نمادین کین

چرخۀ آفرینش است. استفاده از گرز گاوسر، در کیش زرتشتی و فرهنگ ایرانی تبدیل به 

خواهی گاو، کیش پرستش نیاي توتمی و آیین کین یک کنش آیینی می شود که با توتم

نیاي توتمی که مرگش به دست اهریمن، الزمۀ چرخۀ تجدید حیات است، مرتبط می 

نیاي "و تداوم کیش  "کین"باشد. تکرار نمادین این کنش آیینی، تکرار نمادین آیین 

دیگر است. و کیشی  است و تکرار هر کنش آیینی دیگري، تکرار نمادین آیین "توتمی

همین رابطه میان آیین، کیش و کنش آیینی، اجزاي روایت اساطیري را در راستاي تحلیل 

الگوهاي مستتر در مضمون یک اسطوره انسجام می بخشد؛ نکته اي که از آن در تحلیل 

   ها و اساطیر می توان استفاده کرد.رابطۀ میان آیین

 نامه:کتاب

  .، دانشگاه تبریزدر شاهنامه فردوسیآیینها  ):1350(آبادي باویل، محمد  

مؤسسـۀ مطالعــات و   ، تهـران، 1، جادیـان جهـان باسـتان    ):1372( ابـاذري، یوسـف   

 .تحقیقات فرهنگی

، ترجمۀ جالل ستاري، چاپ دوم، تهران، رساله در تاریخ ادیان ):1376الیاده، میرچا ( 

  سروش.

  . 1362، توس، ترجمۀ جالل ستاري، تهران اسطوره، چشم اندازهاي :  __،  __ 
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)، ترجمۀ محمد دارا شکوه ، به اهتمـام تاراچنـد و جاللـی نـائینی،     1368( اوپانیشاد 

  تهران، علمی.

جلـد، چـاپ نهـم، تهـران،     2)، گزارش و پژوهش: جلیـل دوسـتخواه،   1384( اوستا 

  مروارید.

موسسـه   ، تهـران، گردونۀ خورشید یا گردونـه مهـر  ): 1356بختورتاش، نصرت اهللا ( 

  .عطائیمطبوعاتی 

تهران، ترجمۀ و مقدمۀ محمد علی موحد، )، 1374( )؛ سرود خدایانگیتا( بگهودگیتا 

  خوارزمی.

  (پارة نخست)، تهران، توس. پژوهشی در اساطیر ایران ):1362بهار، مهرداد ( 

  ، تهران، فکر روز.جستاري چند در فرهنگ ایران): 1373(  __،   __ 

  ج، دانشگاه تهران. 2، یشت ها ):2536پورداوود، ابراهیم ( 

  ، ترجمۀ مهرداد بهار، توس، تهران.بندهشن)، 1369دادگی، فرنبغ ( 

  ، تهران، بهجت.آئین مهر (میترائیسم)): 1371رضی، هاشم ( 

ترجمۀ: مهشید میـر فخرایـی، تهـران، مؤسسـۀ مطالعـات و       ،)1367(روایت پهلوي  

  تحقیقات فرهنگی.

  ، تهران، تابان . 1لی نائینی ،ج)، ترجمۀ جال1348( ریگ ودا (گزیدة سرودها ) 

ترجمۀ محمد تقـی راشـد محصـل، تهـران،     گزیده هاي زادسپرم،  :)1366(زادسپرم  

  مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 تهـران، ، ترجمۀ عبـاس مخبـر،   هاي ایرانی اسطوره): 1373(سرخوش کرتیس، وستا  

  .مرکز

منـوچهر خـدایار محبـی،     ، ترجمۀتاریخ مختصر ادیان بزرگ): 1346(شاله، فلیسین  

  .دانشگاه تهران

مؤسسـۀ مطالعـات و تحقیقـات    ترجمۀ کتایون مزداپور،   ،)1369(شایست نشایست  

  .فرهنگی

  ، چاپ پنجم، تهران، علمی و فرهنگی.ماه در ایران): 1367صمدي، مهرانگیز ( 
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، بـه کوشـش سـعید    شـاهنامه (از روي چـاپ مسـکو)   ): 1385فردوسی، ابوالقاسم ( 

  ج)، چاپ هشتم، تهران، نشر قطره.9مجلد ( 4حمیدیان، 

ویرایشـگر و   ،ین: پژوهشی در جادو و دیـن زر ۀشاخ ):1384( فریزر، جیمز جورج 

  .هاآگ تهران،، ومداپ چ کاظم فیروزمند، :رابرت راتسون، مترجم: نویس مقدمه

نگاهی انسان شناختی بر اسطوره شناسی سیاسی جشن "): 1379 بهارفکوهی، ناصر ( 

سازمان میراث فرهنگـی  ، اي نوروز هاي دومین همایش منطقه مجموعه مقاله ،"زنورو

 .154-141صص شناسی،  کشور (پژوهشگاه)، معاونت پژوهشی، پژوهشکده مردم

، ترجمۀ دکتـر احمـد طباطبـایی، انتشـارات     اساطیر ایرانی ):1341کارنوي، ا. جی. ( 

  کتابفروشی اپیکور ، تبریز.

باجالن  مترجم محمدحسین، اساطیر، شناخت اساطیر چین  ):1373( کریستی، آنتونی 

  .فرخی

، ترجمۀ آیینها و افسانه هاي ایران و چین باستان): 1362کویاجی، جهانگیرکوورجی ( 

  .فرانکلین جلیل دوستخواه، تهران، شرکت سهامی کتابهاي جیبی و

 :)1385(، وستاسرخوش کرتیس، آن بیرل، کارل توب، گري اورتـون ال، هنریتاک مک 

  ترجمۀ عباس مخبر، تهران، مرکز.، 2جهان اسطوره ها 

  تهران، توس.ترجمۀ احمد تفضلی، )، 1364( مینوي خرد 

، ترجمـۀ سـیف الـدین نجـم     دینهاي ایران باسـتان  ):1359نیبرگ، هنریک سموئل ( 

  آبادي، تهران، مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگها.

 چشمه. تهران، ۀ بزرگ نادرزاد، ترجم، آیین میترا):  1372(ورمازرن، مارتن یوزف 

، مترجمـان: علـی اصـغر بهرامـی و     اساطیر خاورمیانه:  هوك، ساموئل هنري (بی تا) 

  فرنگیس مزداپور، تهران، روشنگران.

، ترجمۀ ژاله آموزگـار و احمـد تفضـلی،    شناخت اساطیر ایران): 1373هینلز، جان ( 

  چاپ سوم، بابل، چشمه و آویشن.

ترجمۀ محمود سـلطانیه، چـاپ   انسان و سمبولهایش،  ):1383یونگ، کارل گوستاو ( 

  چهارم، تهران، جامی.
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                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

  یاوش انسان در شخصیت سگونگی و نخستینبررسی الگوي پري

  ، متون تاریخی و فرهنگ عامه)شاهنامه(نگاهی تطبیقی به 

  ابراهیم کنعانی

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

سوم که یک طوريبه ؛است شاهنامه هايترین شخصیتسیاوش، یکی از محوري   

و  ناكسیاوش، با شخصیت راز شاهنامه به سیاوش و داستان او اختصاص دارد.

اي خود، تجسم خویشکاري آیینی و مینوي و تصویرگر باورهاي دیرین ایرانی اسطوره

ي یکی از ، تجسم ایزدینه»پري«اي از است. سیاوش، از سویی به عنوان جلوه

سو، شخصیت شود و از دیگربزرگ باروري محسوب می» ایزد –مام«هاي خویشکاري

اي، تأثیر مایهي سیاوش با چنین بنسطورهاست. ا» انساننخستین«منطبق بر الگوي او 

هاي گوناگون اساطیري، حماسی، تاریخی و فرهنگ عامه بر جاي خود را در زمینه

آن، در مدارك تاریخی، روایات فرهنگ  اي به اندازهطوري که هیچ اسطوره؛ بهگذاشته

جاي نگذاشته ها، شواهد زنده برسرودهها و سوگآیینهاي جغرافیایی، سوگعامه، نام

تاریخی  -است. این مقاله در پی آن است تا در نگاهی تطبیقی به شاهنامه، متون داستانی

» گونگیپري«هاي شخصیت سیاوش را از منظر مایهو ادبیات شفاهی (فرهنگ عامه)، بن

، مورد بررسی قرار دهد تا از این رهگذر بتواند زوایاي پنهان »انساننخستین«و الگوي 

ي سیاوش، گونهرا بشناساند و تا حد امکان در آشکار شدن شخصیت معما شخصیت او

تواند سیاوش را به عنوان شخصیتی ، مینقشی را ایفا کند. پاسخ مقدر به این دو فرضیه

  گذار معرفی کند؛ شخصیتی که داراي پویایی و کمال است. فراسویی و تأثیر

متون تاریخی و فرهنگ ، شاهنامهان، انسگونگی، نخستینسیاوش، پري ها:کلیدواژه 

  عامه.
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  :تحقیق پیشینه 

اند، اغلب هایی انجام دادهپژوهشگرانی که پیرامون شخصیت و داستان سیاوش پژوهش

-تر به تحلیل شخصیت او پرداختهاند و یا کمبه صورت کلّی و گذرا به آن توجه کرده

)، نویسنده به 1375(حقّی،  »فردوسی شاهنامهگزارش داستان سیاوش از «اند. در 

پردازي فردوسی در هنر داستان«آوردن آن بسنده کرده. در گزارش داستان او و به نثر در

)، نویسنده، آن را از منظر عناصر داستانی بررسی کرده 1378داستان سیاوش (جعفري، 

- 107: 1386ممتاز، عالمی و شکیبی، (»سیاوش در ادب فارسی تا قرن هفتم«است. در 

روان «اند. در گردآورندگان به تبیین جایگاه او در تاریخ و ادبیات فارسی پرداخته)،  24

سیاوش و شاه: شهریار «و  )1384(اکبري مفاخر(الف)،  »هاي ایرانیانسانی در حماسه

ي شهریاري و نویسنده، جنبه )34-42:  1385، (اکبري مفاخر، »آرمانی و آرمان شهر

ي ي ایرانی با دو جلوهسودابه«شخصیتی او را بررسی کرده و در هاي اي از نمودپاره

نویسنده به ترسیم  )،1384(اکبري مفاخر (الف)، » اهورایی و اهریمنی در برابر سیاوش

شاهنامه و «ي سودابه در برابر سیاوش پرداخته است. پژوهشگران دیگر در چهره

ي مادر اي دربارهفرضیه« و) 104-99: 1372مطلق، (خالقی »انسانموضوع نخستین

اند. ي سیاوش و مادر او مطرح کرده، فرضیاتی درباره)46 -27: 1384(آیدنلو، » سیاوش

سیاوش، شخصیتی آیینی و رازناك در «اي مشترك با عنوان نگارنده نیز در مقاله

هایی از شخصیت او را در شاهنامه بررسی کرده است و در این مقاله شاهنامه، جلوه

داستانی و ادبیات عامیانه،  -، آثار تاریخیشاهنامهدارد تا در نگاهی تطبیقی به  قصد

  گونگی او را بررسی کند.انساني سیاوش و نخستینگونههایی از شخصیت پريجلوه

  :مقدمه

ي هستی، انسان و آفاق ها در دورانی معین، دربارههاي مشترك انساناسطوره، پنداشت

ست گو شده و شخصیت اساطیري چیزي یا کسیداستان   باز و انفس است که به شکل

شدن از صفات فردي و شکل گرفتن در بطن ناخودآگاه ذهن همگانی، به که با پالوده
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). شخصیت 95: 1385شود. (سرکاراتی،صورت نمودگار خویشکاري آیینی محسوب می

فتن در مقام ایزد اي سیاوش، در پرتو چنین تحول و تکوین تدریجی با قرار گراسطوره

توان گیرد؛ به طوري که میعهده می آسمانی، خویشکاري مینوي او را در روي زمین بر

آلود و فراسویی دانست و به راستی علت این رازگونگی در او را داراي تباري راز

او دانست و سیاوش را به عنوان » زادگیپري«توان ویژگی چیست؟ آیا دلیل آن را می

بزرگ » ایزد –مام«هاي ي یکی از خویشکاريکه تجسم ایزدینه» پري«اي از جلوه

-و نمونه» انساننخستین«الگوي و یا او را کهن )23(همان: باروري است، در نظر گرفت 

، متون شاهنامه) دانست. این مقاله، در نگاهی تطبیقی به 108(همان: » کیومرث«ي ازلی 

عامه)، شخصیت اسطوره سیاوش را از  تاریخی و ادبیات شفاهی (فرهنگ -داستانی

، تحلیل کرده و نمادهاي مرتبط با این سه »انساننخستین«و الگوي » گونگیپري«منظر 

 گونهالگو را در شخصیت او، بررسی کرده است تا زوایاي پنهان شخصیت معما

  سیاوش، را آشکار کند.

  زاده ) سیاوش، شخصیتی پري1

ت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که در اثر ي ملّی ایران بر سرگذشحماسه

ي خود، انسان جایگزین جایی اساطیر کهن در شکل تازهبهآهنگ شدن و جاتحول، هم

) سیاوش هم در شمار ایزدانی است که در اثر 96: 1385ایزدان شده است. (سرکاراتی،

، نقل مکان کرده تا به جایی، از جایگاه مینوي به جهان حماسه و دنیاي فرودینبهاین جا

ربایی خاصی چنین او از زیبایی آرمانی و دلایفاي خویشکاري خود بپردازد. هم

بدیل است؛ به طوري آفرینان شاهنامه، ممتاز و بیبرخوردار است که در میان تمام نقش

زادگی ي پريتواند نشانهحد پرستش او را دوست دارند که این نکته میکه همه تا سر

  صیت سیاوش باشد که آن را از مادر خود به ارث برده است. شخ
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  اي دیگرسان و از گونهي ایزدي؛ انسانی دیگر) سیاوش داراي فرّه 1 -1

است. » ایزدي فرّه«زادگی سیاوش، داللت دارد، داشتن هایی که بر پريیکی از مشخصه

از جهان خدایان به  ي خویشکاري،فرّه، نیرویی کیهانی و ایزدي است که به واسطه

 گفتن از فرّه) سیاوش با سخن339: 1385شود. (زمردي، انسان برگزیده منتقل می

» ازلی«اش، به تبار فراسویی خود اشاره و در پاسخ به پرسش سودابه، راز مگوي ایزدي

  کند: خود را براي سودابه آشکار می» آفرینش از فرّ الهی«بودن و 

  رید، اي نگارین ز پیشـویش                چنان آفـرّ خـاز ف ده،ــریینــرا آفــم    

  مرا جز نهفتن، همان نیست روي       تو این راز مگشاي و با کس مگوي    

  ) 9-298، 209: 1383(فردوسی،                                                     

ي داستان او اشاره داشته باشد هتواند به بخش از میان رفتي سیاوش، میگونهسخن راز

  ) 241: 1382ي دیگر است. (کزّازي،ي آن سیاوش، انسانی از گونهکه بر پایه

ایزدي و  ي شخصیت فراسویی سیاوش، برخورداري او از فرّهدرباره شاهنامهتوصیفات 

ر تاریخی و منابع فرهنگ عامه ب سیاوش و تأکید آثار داستانی ـ رّهي فکارکردهاي ویژه

، شاهنامهزادگی سیاوش را به اثبات برساند. مطابق ابیات گونگی و پريتواند پريآن، می

بودن او » مردمیفرا« )،1970، 255: 1383(فردوسی،سیاوش » شاخ ایزدي«گرسیوز به  اشاره

)، ادعاي خود او که جهان را زیر فرِّ کالهش 80-1279، 236از نظر افراسیاب (همان: 

-143، 205و نیز نماز بردن و پرستش پردگیان شاهی (همان: )672، 219 (همان:داند می

-رستم به فرّه کند. در کنار این توصیفات، اشارهزادگی سیاوش را تأیید می)، همه پري6

ایزدي، شکوه  درخشد...، در عنفوان جوانی فرّهایزدي در سیاوش می فرّه«سیاوش: 

)، پاسخ بزرگان 535نژاد :(صداقت» ش داده بودزیبای خاصی به اندام ورزیده و چهره

 که سیاوش به دلیل برخورداري از مهر خدایی و داشتن فرّهایرانی به رستم در مورد این

به  چنین اشاره)، هم440(همان: » است» تالی فریدون و منوچهر«ایزدي، در قضاوت 

نظر کرده «صفت  )، برخورداري از546او (همان:» معصوم سیماي ملکوتی و قیافه«

) 1(جنامه فردوسی )، و اشاره445)، سوگند به جان و دل او (همان:553(همان:» یزدان
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)، همه 279: 1363(انجوي شیرازي،» کرددیوانه وار او را پرستش می«که فرنگیس به این

  گونگی سیاوش است. و همه، تأییدي بر پري

ندي از یک باور کهن در بافتی نو تواند به پیواین توصیفات و پرستش آیینی او، می

برد و در ردیف اشاره داشته باشد که سیاوش را تا سرحد ایزدي شایان ستایش باال می

» ایشتر«و » تموز«نباتی چون  و ایزدان» آدونیس«، »مردوك«اي چون بغان و خدایان نرینه

 -مام«ري را که در نقش بارو» پري«ي پرستش تواند خاطرهچنین میدهد. همقرار می

   ) 5- 24: 1385(سرکاراتی، یاد آورد.شد، فراظاهر می» ایزد بزرگ

ها، یاري ي خود را دارد. یکی از این کارکرداهورایی سیاوش، کارکردهاي ویژه فرّه

ها آگاهی از رازها، از بودنی سیاوش با  گرفتن از آن براي پیشگویی حوادث آینده است.

  دهد:خبر می

 آگهم هم از راز چرخ بلند،                 آگاهی از فرّ یزدان دهم   من              

  )1676، 247: 1383(فردوسی،                                                 

کند: کیخسرو با سیاوش حوادث پس از مرگش را پیشگویی می، شاهنامهي مطابق اشاره

آورد، زمانه از او به میاز گیتی خروش بر کند،فراهم آوردن لشکري به توران حمله  می

ماند. گردد و کین سیاوش تا رستاخیز زنده میآید، زمین سراسر پر آشوب میجوش می

  )2201-2198، 261(همان: 

داستانی و منابع فرهنگ عامه نیز سیاوش از فرهمندانی است که از  -در آثار تاریخی

ي خود، فرنگیس و ي آیندهش دربارهخوردار است: پیشگویی سیاوتوان پیشگویی بر

ي جلد اول خواهی کیخسرو و فرود مطابق اشارهکیخسرو در مهاجرت به ایران و کین

چنین )، هم4-122) و جلد سوم (همان:282: 1363(انجوي شیرازي، نامهفردوسی

ي شفاعت پیران ویسه براي نجات فرنگیس و توصیف دقیق پیشگویی سیاوش درباره

-(صداقت شاهنامهي طومار کهن ره حوادث پس از مرگ در اشارهسیاوش دربا

گونگی سیاوش، تأکید دارد. در )، همه به فرهمندي و پري597-567-565: 1374نژاد،

کند. تاریخ ها را بیان میتاریخی، نیز سیاوش به یاري فرّه ایزدي، بودنی -آثار داستانی
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عت پیران ویسه براي نجات ثعالبی به رؤیاي راستین سیاوش و بشارت خبر شفا

به رؤیاي سیاوش در  روضه الصفا) و 138: 1368فرنگیس و آمدن کیخسرو (ثعالبی،

کنند. کارکردهاي )، اشاره می581: 1338خواند،خواهی کیخسرو (میرپیشگویی کین

کنندگان ي اهورایی سیاوش، رفتار آیینی و داوري شگرف پردگیان و استقبالي فرّهویژه

 چنین پیشگویی او دربارهاش، همایزدي ي فرّهاحت خود او و دیگران دربارهاو و صر

تواند این انگاره را تقویت بخشد که سیاوش، خواهی او، میبازگشت کیخسرو و کین

النّهرینی تموز، مایه گرفته ي بینخداي غلّه و باروري است و داستان او از اسطوره

ش را در ایام بسیار کهن، متعلّق به دموزي که بهار نیز شخصیت سیاواست؛ چنان

)Demuzi( جایی و دگرگونی، به داستان بهداند که در اثر جاایزد شهید شونده، می

آور سیاوش و بازگشت کیخسرو (حیات مجدد او)، تبدیل شده است. (بهار، سوگ

1384 :170-1  .(  

  ) مادر سیاوش  2 - 1 

ز منابع حماسی، اساطیري، تاریخی و فرهنگ نام و نشان مادر سیاوش در هیچ یک ا

عامه نیامده است. در شاهنامه، به اسم مادر سیاوش اشاره نشده و توصیفی مبهم از مادر 

  او ارائه شده است:

  بدو گفت من، خویش گرسیوزم               به شاه آفریدون کشد پروزم...          

  ز سـوي پـدر بـر فریدونیم                                ورا گـفـت از مــام خاتـونیــم             

  )56 -35، 3 -202: 1383(فردوسی،                                           

هاي ها و گونهداستانی و روایات فرهنگ عامه نیز مادر سیاوش با نام -در آثار تاریخی

بودن او ضور مبهم و رازآمیز و پريشود که این مسأله، تأییدي بر حمختلفی معرّفی می

(ثعالبی » مانند و زیباکنیزکی بی«است. در آثار تاریخی، از مادرسیاوش، با عباراتی چون 

کنیزکی «)، 578: 1338خواند،(میر» خاتونی دیگر غیر سودابه«)، 19-113: 1372مرغنی،

دختري از تخم «)، 125: 1386عابدینی،(به نقل از: صدیقیان و میر» همتازیبا و بی

)، یاد شده است. در روایات فرهنگ عامه نیز مادر 88: 1364(مستوفی،» گرسیوز
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برادر » دختر اغریرث) «1نامه (جسیاوش چنین توصیف شده است: در فردوسی

و » آزادچهره«)، در جلد سوم این کتاب اسم او 265: 1363افراسیاب (انجوي شیرازي،

ماه «یا  » کتایون و دختر شاه کابل«در روایتی دیگر ) و 101از نژاد فریدون (همان: 

) در روایتی از کتاب 3-102است. (همان:» دختر گرسیوز«دختر زال زر و یا » زرافشان

) و در 439: 1374نژاد،(صداقت» بانو گشسب توراندخت«، نام او طومار کهن شاهنامه

  )454است. (همان: » ملکه پري چهر«روایتی دیگر 

 اش از دایرهآمیز او و خروج ناگهانیناشناختگی و حضور مبهم و راز نامی،این بی

گران را به داستانی و منابع فرهنگ عامه، پژوهش -و آثار تاریخی شاهنامهداستانی 

کند؛ برخی مادر سیاوش را در مفهوم اي کهن در زندگی او رهنمون میوجود اسطوره

جایی ادبی به) که در اثر جا28: 1384دانند (آیدنلو،می» پري«اي خود کهن اسطوره

دهد و نقش اساطیري خود، باروري را با به دنیا آوردن سیاوش اساطیر، تغییر ماهیت می

دانند ها میسوشیانت الگوي دوشیزگان زایندهدهد. برخی دیگر او را کهنانجام می

این داستان، تر ) و سرانجام گروهی معتقدند که در ساخت کهن210: 1380(دوستخواه، 

مادر سیاوش همان سودابه بوده؛ ولی پس از آن، به دلیل نپسندیدن عشق میان مادر و 

اي که در داستان آمده، ي افسانهپسر، سودابه را مادر ناتنی سیاوش کرده و به وسیله

  )325: 1386اند. (ر.ك. خالقی مطلق،براي او مادر دیگري بدون نام ساخته

ایزد باروري، زیبایی و  -به عنوان زن» بانوي دیرینهبغ«ن ترین ویژگی پري، ایمهم

فریبندگی او در عشق است. پري، به صورت نگار فریباي بسیار زیبا از نیکویی، خوب

گرفته چهري و حتی فر برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه پهلوانان قرار می

از میان یالن، در راستاي ایفاي است. رابطه پري با ایزدان و پهلوانان و انتخاب همسر 

این ویژگی به او امکان  )13، 7: 1385(سرکاراتی،  پذیرد.اش انجام مینقش باروري

، کاووس با شاهنامه خود سازد. مطابق اشاره اي، پهلوانان را شیفتهدهد تا در جلوهمی

 مهتر « شود؛ به طوري که او رااش میي او به سختی شیفتهگونهجمال پري مشاهده

از سوي دیگر مادر سیاوش با  )60: 1383(فردوسی،کند. بارگاه خود می» رویانماه
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او داللت دارد؛  کنندههاي ایزدي توصیف شده که بر زیبایی خیرهصفات و ویژگی

    )                                55-28، 3-202بن و خورشید: (همان: ماه، سرورخ، فریبندهصفاتی چون خوب

    ودــبسد، ناــوت بــیاقرخـی سـدگر ایزدي هر چه بایست، بود؛             یک    

  )64، 203(همان:                                                                     

                           کند:        ي مادر سیاوش اشاره میبودن چهرهواربه صراحت به پري شاهنامهعالوه بر این، 

  » که چهرت همانند چهر پري است؟               نژاد تو چیست«بدو گفت خسرو:   

  )56، 203(همان:                                                                    

سیاوش،  رویی مادرداستانی و روایات فرهنگ عامه نیز به ویژگی زیبا -در آثار تاریخی

» مانندرویی بیزیبا«)، 119: 1372(ثعالبی مرغنی،» مانند و زیباکنیزکی بی«اشاره شده: 

(به نقل » همتاییبی«و » زیبایی«مندي از صفت )، بهره4-113: 1368(ثعالبی نیشابوري،

)، مادر سیاوش، 1(ج نامهفردوسی)، در روایت 125: 1386عابدینی،از: صدیقیان و میر

بسیار «)، در جلد سوم این کتاب، 267: 1363(انجوي شیرازي،» با و جذابزی«بسیار 

) 2-101(همان:» ماه زرافشان«و معروف به نام » روماه«قیافه و زیبا و خوشگل و خوش

: 1372رسید. (عناصري،به نظر می» ماه«و در داستان خسته جانی سیاوش گلبدن، چون 

   کند.در سیاوش را تأیید میبودن ماي پريها فرضیه)  این ویژگی174

آلود و گریزان آنها در کنار بیشه و جنگل است. هاي پریان، وجود مهاز دیگر ویژگی 

شدن در جنگل و با در آمدن به صورت شکار یا فرستادن پیکی در کالبد پریان با پنهان

گی ) که این ویژ303: 1381خوانند (مزداپور،شکار، پهلوانان را به سوي خود فرا می

، شاهنامهي نوعی گزارش مقدس در آیین پرستندگان پري است. مطابق روایت بازمانده

رسند که دختري زیبا در اي میدر این داستان هم پهلوانان ایرانی در پی شکار، به بیشه

بودن شکار براي رسیدن به این که مقدمه )9- 25، 202: 1383(فردوسی،آن اقامت دارد 

  )33: 1384انگیزي پریان است. (ر.ك. آیدنلو، ي عشقشیوه اي از هماندلبر، گونه

کند: مطابق روایت روایات فرهنگ عامه نیز به این ویژگی مادر سیاوش اشاره می

)، چند تن از بزرگان ایران در حالی که براي گردش و شکار به جنگل 1(ج نامهفردوسی
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) در روایتی 7-266: 1363ازي،کنند. (انجوي شیرخرمایی را پیدا میاند، دختر مورفته

اي از سرداران و شکارچیان کیکاووس که براي شکار دیگر از جلد سوم این کتاب، عده

) و 101بینند (همان :اي دختري را میروند، در کنار بوتهبه کوه دقوقی در سمرقند   می

بینند. رو را میمطابق روایتی، گیو و گودرز هنگام شکار در کوهی زنی زیبا و   ماه

روند و در روزي گودرز و گیو و طوس به شکار می«لشکر نیز ) در هفت102(همان:

) در روایت دیگر از 217: 1377بینند. (افشاري و مداینی،وقت مراجعت، دختري را می

روند و در هنگام داستان خسته جانی سیاوش گلبدن، توس و گودرز به شکار می

  ).174: 1372ینند (عناصري،ببازگشت، دختري چون ماه را می

اي هاي پریان، مهرورزي و ازدواج دختر شاه پریان با شاهزادهاز دیگر مضامین داستان

جوان و سپس رها کردن شوهر و فرزندان و بازگشت به سرزمین خود و به میان پریان 

) در اساطیر هندي، یونانی و ایرانی، سرانجام ازدواج با 14: 1385است. (سرکاراتی،

گردانی، رسوایی، آوارگی و مرگ براي شاهان و پهلوانان نیست. یان، چیزي جز سرپر

تاریخی و فرهنگ عامه نیز  -ي شاهنامه و منابع داستانی) در اشاره 23-7(ر.ك. همان: 

شود. ها پنهان میمادر سیاوش پس از زادن سیاوش و ایفاي نقش اساطیري خود، از نظر

گردانی، رسوایی و مرگ کاووس، این داستان،  به جاي سرالبته باید توجه کرد که در 

شدن او را موجب گناه کشتهاین سرنوشت به فرزند او، سیاوش، منتقل و آوارگی و بی

مادر سیاوش است. » ایزدي -پري«ي این شواهد، تأکیدي بر ویژگی شود. همهمی

ش و همسانی ایزدي مادر سیاوش و انتقال این ویژگی نژادي به سیاوویژگی پري

) از این Frigg) همتاي اسکاندیناوي سیاوش و مادر او فریگ (Balderشخصیت بالدر (

کند. (ر.ك. دهد و آن را تأیید میمنظر، این فرضیه را در سطحی جهانی گسترش می

  )116 -91: 1386مختاریان، 

  گونگی او) سیاوش، زیبایی و پري 3 -1

نماد کمال جمال و دلبري است. مادر سیاوش  زادگیدر سنّت ادبی فرهنگ ایران، پري

  رویی و فریبندگی است؛ سیاوش نیز به سان پري، زیباست:ي زیباپري و نمونه
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  به چهره، به سان بت آذري              جدا گشت زو، کودکی چون پري،      

  )66، 203: 1383(فردوسی،                                               

: 203انگیزي سیاوش در توصیفات شاهنامه (همان: ربایی، زیبایی و عشقدل ویژگی

باره )، همسانی توصیف کاووس در6-135، 205) و (همان: 111، 204)، (همان: 69

)، توصیف نامادري سیاوش 56، 203بیند (همان: اش، فرِّ پري را میمادر او که بر چهره

، 205وردن آیین پرستش پردگیان شاهی (همان: )، به جاي آ264، 208او (همان: درباره

)، 299، 209داند (همان: ي خود سیاوش که نژادش را رازي مگو می) و اشاره146

  است. » زادهپري«ي آن است که سیاوش کنندهتأیید

هاي خداي باروري بوده که در زمان -اي اساطیري، پري در اصل بانومطابق پنداشته

) 2-1: 1385بل ستایش و پرستش بوده است. (ر.ك. سرکاراتی،کهن پیش از زرتشت، قا

تواند در ي چنین مادري، شایان پرستش است و میگونهسیاوش به عنوان فرزند پري

ارتباط با او به عنوان خداي غله، نقش اساطیري خاصی را ایفا کند. مطابق روایت 

: 1383یاوش (فردوسی،ي سودابه و پردگیان کاووس از سگونهشاهنامه، ستایش پرستش

ي پیران و آمادگی او و رباي او به وسیلهي دل) و بوسیدن سر، پاي و چهره146، 205

)، تأکیدي بر این مسأله است. در 7-5،1221 -234اهل توران براي پرستش او (همان: 

دیدار همسرش، او را به سیاوش مانند ي ماهداستان بیژن و منیژه نیز منیژه با دیدن چهره

گوید که این به او از مهر همگانی دیگران نسبت به او می» پري«کند و با خطاب یم

  گونگی سیاوش باشد:تواند، تأکید دیگري بر پريسخن می

  جوشیاها به مهرت، همیکه دل                        اي گر سیاوشیازادهپري      

  )199، 438(همان:                                                           

هاي اساطیري سیاوش در این ارتباط، قرار گرفتن او در مرکز حوادث یکی از ویژگی

داشتنی است که سودابه در ، او چنان زیبا و دوستشاهنامهعشقی است. مطابق روایت 

ن پرستش بغا ) و به شیوه6-135، 205شود (همان: وار عاشق او میاولین دیدار، دیوانه

). سودابه 321، 210ستاید (همان: ساله او را تا حد پرستش میباستانی، با عشقی هفت
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همگان در  ربایی و سجدهداند و از دلوار میي او را پريدر رویکردي دیگر، چهره

  دهد:                        برابر او خبر می

  ستتو، فرِّ چهر پرينگویی مرا تا مراد تو چیست؟            که بر چهر       

   شــود بیهـش و بـرگـزینـد تراهر آن کس که از دور بیند ترا                   

  )5-264، 208(همان:                                                                  

داستانی، نیز سیاوش برخوردار از صفت جمال و کمال است؛ او  -در آثار تاریخی

وار چون ستاره همتایی، جمال، کمال و خلقت نیکوست و یوسفمی از زیبایی، بیتجس

شود. چنان که موجب تحیر مردان و شیفتگی زنان می درخشد؛ آنو ماه تابان می

کند: سیاوش فوق را تأیید می شود، فرضیههایی که ذکر میتوصیفات سیاوش در نمونه

)؛ 421: 1362(طبري،» خود همانند نداشتبه جمال و کمال و خلقت نکو به دوران «

اي چون ستاره«)؛ 596: 1341(بلعمی،» تر نبوداندر، از او نیکو رويبه همه جهان«

پیوسته پیکر «)؛ 114: 1368(ثعالبی نیشابوري،» درخشان بود و چون ماهی تابان...

اندام  سیاوش چون هاللی که ماه تمام گردد، روي به کمال داشت تا در زیبایی چهره و

)؛ سیاوش 115(همان:» دوران خویش گردید عصر و برگزیده و در برومندي و...، یگانه

-ي فرشتهآدمیزاده«)؛ او 119: 1372مانند ستاره درخشان و ماه نو بود (ثعالبی مرغنی،«

 فرشته«) او 126درخشید. (همان : می» رخسارش چون ماه«) و 129بود (همان :» وش

» به جمال«) و 243: 2535(طوسی،» رويسخت نیکو«)، 121(همان: »ارجمند خداوند... 

(مستوفی، ». بعد از یوسف (ع) به صورت او، دیگري نبود«)؛ 75: 1382بود (طوسی،

1364 :88 (  

طوري که دیگران تا حد در روایات فرهنگ عامه نیز سیاوش به سان پري زیباست؛ به

)؛ 174: 1372بود (عناصري،» چون قرص قمر«ستایند: سیاوش، پرستش او را می

)؛               439: 1374نژاد،رسید (صداقتبه نظر می» تراش از آفتاب درخشانچهره«

از نظر شجاعت و زیبایی و قد و قامت، مورد توجه بانو گشسب دختر پهلوان قرار «

یباي ز گرفته...، یکی از روزها [رستم] دید که بانو در پناه درختی مات و مبهوت چهره
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از بس «) هنگامی که سیاوش به ایران آمد 268: 1363(انجوي شیرازي،». سیاوش است

(افشاري و ». خبر بود، تمام ایران، دوستدار وي شدندرو و خوشکه خوش

سیاوش صورت ): «... 1نامه (جچنین مطابق روایتی از فردوسی) هم217: 1377مداینی،

ي زیبا، گرفت قلب و روح ابیت چهرهخود را گردانید به طرف سودابه که آن جذ

آن طرف راه  وار از این طرف بهپا شد که دیوانهسودابه را...؛ چنان غوغایی در دلش بر

). مطابق 9-268: 1363(انجوي شیرازي،» راندرود و نام سیاوش را به زبان میمی

ده و چون سودابه چشمش به جمال زیبا و اندام کشی«روایتی از جلد دوم این کتاب: 

عاشق «) و 236(همان: » انگیز سیاهوش افتاد حالش منقلب شدجوانی سرشار و وسوسه

چنین مطابق روایتی از جلد سوم: چون او ) هم251(همان، :». سیاوش شد و دلباخته

جوانی و شجاعت سیاوش در  آوازه) «118بود، (همان: » جوانی رشید و خوش سیما«

طومار کهن چنین به نقل از آثاري چون ) هم166(همان: ». ي شهر پیچیده بودهمه

: 1363(انجوي شیرازي، نامهفردوسی) و جلد اول 535: 1374نژاد،(صداقت شاهنامه

  مردم  چهره و به اندام بود و همهایزدي بسیار زیبا )، سیاوش به دلیل فرّه279

ي ین شواهد نشانها پرستیدند. همهوار او را میزیبایی او شده بودند و دیوانهشیفته

) و 313: 1381تر داستان (ر.ك.مزداپور،هاي کهنضرورت اساطیري این عشق در الیه

اي در شدهي کهن فراموشتوانیم به اسطورهاي حکمی است که از روي آن میزمینهپیش

  ساخت اساطیري شخصیت سیاوش، رهنمون شویم. 

                                      ي قدسی و آیینی شخصیت سیاوش) جنبه 4 -1

ي قدسی و زادگی سیاوش داللت دارد، جنبههایی که بر پريیکی دیگر از ویژگی

بودن شخصیت سیاوش، هاي قدسی و آیینیملکوتی شخصیت او است. یکی از  نشانه

، پیشگویی موبدان شاهنامه دردي عناصر طبیعت با او است. مطابق روایتهمراهی و هم

)، 4-760، 222: 1383آشوب شدن جهان در اثر جنگ با سیاوش (فردوسی،مبنی بر پر

پوش شدن )، سیاه772پیمان صلح افراسیاب با او پس از آگاهی از این سرنوشت (همان:
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) و سیاه شدن 2312، 264آب بر اثر مرگ سیاوش و نفرین کردن افراسیاب (همان: 

  ین شخصیت است:                        ي آیینی بودن اروي خورشید و ماه در مرگ او، نشانه

  آمد، بپوشید خورشید و ماهبر               گردي سیاهیکی باد، با تیره           

  )2343، 265(همان:                                                                   
  

مـرگ سـیاوش اشـاره شـده      داستانی نیز به همراهی عناصر طبیعی در -در آثار تاریخی

بادي تند برخاست و غباري ستبر برانگیخت تاریکی همه جا را فـرا  « است: با مرگ او 

 ) همین روایت را با انـدکی تغییـر بـه صـورت زیـر      139: 1368(تاریخ ثعالبی،» گرفت.

در این هنگام بادي تند وزیدن گرفت و گرد و خاکی کالن پراکند و همه جـا  «بینیم: می

) در منابع فرهنگ عامه نیز به 139: 1372(ثعالبی مرغنی،» کی ستبري فرا پوشاند.را تاری

، نامهفردوسیهمراهی عناصر طبیعی با سیاوش اشاره شده است: در روایتی از جلد اول 

خون آن را در چاهی فرو ریختند که تو گویی قیامـت قیـام کـرد؛ یـک     «آمده است که: 

ک طوفان برخاست که تمـام افـراد از اسـب بـه زیـر      مرتبه دیدند هوا تیره و تار شد. ی

) 283: 1363(انجـوي شـیرازي،  » افتادند و ساعتی بعد که طوفان برطرف شـد دیدنـد...  

دردي با او، در مطابقت با روایات دینی، چنـین  همراهی عناصر طبیعت با سیاوش و هم

ورایی به دفاع اهریمن و چیرگی او بر گیتی، آفرینش اه شود که پس از حملهتحلیل می

 پردازنـد و او را گرفتـار   عناصر گیتی به ستیزه بـا سـپاه اهـریمن مـی     خیزد و همهبرمی

  )105: 1385کنند. (سرکاراتی،می

هاي قدسی و آیینی بـودن شخصـیت سـیاوش، مقـام واالي او و     یکی دیگر از نشانه    

وگند یاد کردن بـه  ، سشاهنامهسوگند یادکردن به نام و یاد سیاوش است. مطابق روایت 

خواهی خاك سیاوش شایسته است؛ به طوري که رستم در خطاب به ایرانیان براي کین

کند و آن را در ردیف سوگند به خدا، شاه، خورشید او، به خاك سیاوش سوگند یاد می

  آورد:و ماه می

                 به خاك سیاوش به ایران سپاه           به جان و سر شاه و خورشید و ماه     
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  که پیروزي آورد بر دشت کین             بـه یـــزدان دادار جــان آفــرین     

  )622-3، 407: 1383(فردوسی،                                                       

اي به اندازه«در روایات فرهنگ عامه نیز به این ویژگی سیاوش، اشاره شده است: او    

  تـرین نقـاط سیسـتان هـر موقـع      ب خاص و عام شده بود که حتـی در دورافتـاده  محبو

نـژاد،  صداقت». (خواستند سوگند بزرگی یاد کنند، سوگند به جان و سر سیاوش بودمی

کردند و از بس که خوش صورت بود ایرانیان به جان او سوگند یاد می«) او 445: 1374

  )174: 1372ناصري، (ع» محبت سیاوخش در قلب همه جاي گرفت.

هاي قدسی و مینوي بودن شخصیت سیاوش، ارتباط او پس از مرگ، یکی دیگر از نشانه

هاي هاي این جهان است. خواب در شمار قدرتبا این جهان و تأثیر روانش بر انسان

گردد. خواب و رؤیا، طبیعی است که غالباً منجر به ایجاد واقعیتی در عالم بیداري میفرا

) سیاوش 386، 1385دارند. (زمردي: خورهاي روشن از آن براي است که روانویژگی

شود و او را از تر از آفتاب بر پیران ظاهر میدر عالم رؤیا به آشکاري و حتی روشن

نیز در  تاریخ ثعالبی) در 8-2426، 267: 1383کند. (فردوسی، خبر میتولد کیخسرو با

شود و : سیاوش در عالم رؤیا بر پیران آشکار میاشاره به این نکته چنین آمده است

پیران «خواند: می کند و او را به انجام خویشکاري فراآوري میمسؤولیتش را به او یاد

گوید، حال که از جان من پاسداري نکردي، به خواب چنین دید که سیاوش به او می

گیس شد، به او مژده فرزندم را پس از من نگهبان باش... . [پیران] جویاي حال فری

دادند که تندرست است و پسري زاده است که از هر کس به سیاوش بیشتر مانند 

  ) 140: 1368(ثعالبی ،». است

 ي توتمیک و آیینی آنسیاوش و توتم اسب و جنبه) 5 -1

زادگی سیاوش داللت دارد، هایی که به طور ضمنی و تلویحی بر پرياز دیگر جنبه

اسب تا خداي بزرگ است. بنا بر اعتقادي توتمیک، بشر از مرحلۀ تحول توتمیک او از 

کند و به عصر توتم، سپس به عصر قهرمانان و خداوندان و بدویت مطلق حرکت می

) سیاوش نیز در 516: 1378رسد. (پورخالقی چترودي، تکامل می سرانجام به دوره
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شده است، پرستش میزمان کهن و در آیینی توتمی به شکل یک اسب تجسم یافته و 

 به سوار (شاه) تبدیل شده )،Anthropomorphism» (آنتروپومورفیزم«ي سپس در نتیجه

) 43-39: 1384شود.(ر.ك.حصوري، و در نهایت نیرومندترین خداي آسیاي مرکزي می

، به عنوان سه یادگار سیاوش براي فرزندش »اسب، نیزه و زره«همراه شدن 

» سیا+ورشن«نام سیاوش که از دو جزء  ریشه رابطه )،31- 3230، 289:  1383(فردوسی،

)Siyā+varšan،(  تشکیل شده و نقش مهم اسب در این »نریان سیاه دارنده«به معنی ،

همسانی میان کارکرد سیاوش به عنوان  داستان، تأکیدي بر این تحول توتمیک است.

هاي پهلوي در این هگو در نوشتشدن گاو سخنمیانجی صلح ایران و توران و ظاهر

 در مقایسه» کین و خاموشبی«شدن او به صورت انگیز شیوه کشتهنقش و توصیف غم

با یک حیوان قربانی مانند گوسفند یا مرغ و سرانجام کشتن خروسی به یاد سیاوش در 

اي بر نقش توتمیک سیاوش در ساخت اسطوره است. شب نوروز، همه قرینه

  )131: 1382(ر.ك.کراسنو ولسکا،

- وي سیاوش با اسب، نجواها، گفتسوزانه و پدرانه، رفتار دلشاهنامه مطابق اشاره

)، شناسایی کیخسرو با 9-2206،  261: 1383فردوسی،شنودها و وصیتش به این موجود (

) و نیز صفات و 3206، 288هایی که سیاوش به اسب گفته بود (همان: کمک نشانه

چنین توصیف آن، دلیل دیگري بر این باور است. هم روحیات انسانی به کار رفته در

رسیده (فردوسی، هاي این اسب در توصیف شاهنامه: خاك نعلش به ماه میویژگی

» پرواز«) و قدرت 2205، 261یافته (همان: می)؛ در روزکین، باد را در495، 215: 1383

)، تأکید دیگري 11-3208،  288ها پنهان شود (همان: توانسته از نظرداشته است و می

  بر این باور توتمیک است.

هاي انسانی اسب و نقش توتمیک او اشاره شده داستانی نیز به ویژگی -در آثار تاریخی

سیاوش اسبی داشت که در روز قتل او غایب شده «آمده است: ضه الصفا است. در رو

گیو به  بود و تا این غایت در تحت تسخیر هیچ کس نیامده بود و چون کیخسرو و

طلب اسب رفتند، آن فرس را در میان رمه دیدند و کیخسرو پیش او رفته، اسب بایستاد 
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 نشست و مقارن این حال، سواره از چشم گیو تا شاهزاده او را زین و لجام کرد و  بر

  )583: 1338خواند،(میر». پدید گشتنا

انسانی دارد؛ او را فرادر روایات فرهنگ عامه نیز اسب سیاوش، رفتاري انسانی و گاهی 

خوردار است، قدرت پرواز دارد، و داراي هاي غیبی بردهند، از رازمورد خطاب قرار می

طبق وصیتی که سیاهوش به «)، آمده است: 2(ج نامهفردوسیانسانی است. در  عاطفه

دهد و خبر مرگ میفرنگیس کرده بود، اسب سواري سیاهوش سه بار شیهه سر

رساند و خودش هم در کوهی مجاور همسر و مادرش فرنگیس میسیاهوش را به 

». شود تا زمانی که به خسرو و پسر سیاهوش رکاب دهدگرد غایب میسیاهوش

ي جلد اول این کتاب، سیاوش به چنین در اشاره) هم249: 1363(انجوي شیرازي،

دارید، روي هر زمانی اسب مرا خواستید، زین و برگ او را بر«همسرش گفته است که: 

». شوداي باشد حاضر میبلندي بایستید، گلرنگ را به اسم صدا بزنید، او در هر نقطه

لباس از آتش «، او تأکید کرده بود که شاهنامهطومار کهن  ) مطابق نوشته286(همان:

شوي و ام را در یک خورجین بگذار و با سالح رزمم و خسرو، سوار شبدیز میگذشته

رساند؛ اما فراموش نکن که عنان شبدیز باید به دست یی که باید میاسب، تو را به جا

باري چون شبدیز این منظره [کشتن سیاوش] ) «597: 1374نژاد،(صداقت». خسرو باشد

-اي دردناك کشید و جفت پا بر زمین زد و از سر دیوار، چون مرغی سبکرا دید، شیهه

د بغل مرکب و شبدیز چون عقاب بال پر کشید و رفت... . سپس فرنگیس نیش رکاب ز

رسید، پیرمرد شبان به ) هنگامی که زمان عزیمت آنها فرا602(همان:». آمدبه پرواز در

فرزند، سالح و لباس پدرت در خورجین شبدیز است، او را صدا بزن تا «خسرو گفت: 

د حاضر شود که بدون شبدیز سالم به ایران نخواهید رسید. خسرو صدا به نعره بلند کر

که شبدیز از هفتاد فرسنگی شنید و به ساعتی حاضر شد و مقابل خسرو صورت بر 

  )3-622(همان:». اش روانه شدخاك نهاد و اشک از دیده

تأکید شاهنامه و منابع تاریخی و فرهنگ عامه، به صفات انسانی اسب سیاوش، و نقش 

رودخانه (همان:  اي از جیحون و گذشتن به سالمت کیخسرو از ایناو در گذر اسطوره
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بخش و پایداري )، تأکیدي بر این نکته است که از توتم و نیروي اتّحاد3480، 296

  )   97: 1384اش در رهایی، استفاده شده است. (حصوري،ي و سرانجام تواناییدهنده

  هاي آیینی و قُدسی آني سیاوش و جنبهگونه) شهادت خورشید 6 -1

زادگی سیاوش داللت دارد، طور ضمنی و تلویحی بر پريهایی که به یکی دیگر از جنبه

درخشانی از شهادت است که  است. داستان سیاوش، نمونه ي اوگونهشهادت خورشید

ویژگی ممتاز آن، معصومیت و آگاهی وي از سرنوشت شوم خویش است. پیشگویی 

اب، گواهی افراسی )،8- 2187، 261: 1383فردوسی،شومی سرنوشتش ( سیاوش درباره

این مسأله را تأیید و  )، 97- 4،2246- 262(همان: گناهی او ها بر بیفریگیس و دیگر انسان

کیهانی بودن آن است. سپاهیان  کند و نشانهاي او حکایت میاز اصالت روایت اسطوره

  دانند:اي این کار را شایسته نمیافراسیاب نیز در اشاره

  بگرید برو زار، با تخت عاج          چرا کشت خواهی، کسی را که تاج         

  شاهنشاید برید، اي خـردمندســري را کجـا تـاج بـاشـد، کاله                    

  ) 8-2247، 262(همان:                                                                   

  اه، توجه شده که نشان گندر این ابیات به ارتباط تاجداري (شاه) و کشته شدن بی

تواند گزارشی نوین از آیین پیوندد؛ میدهد مرگ سیاوش که به رستاخیز وي میمی

» دموزي«باشد که در این مفهوم داستان او با روایت ازدواج » شاه«قربانی کردن 

)Demuzi (ایننّا«) و «Iininna( کند که بر اساس برکت و زایندگی، ارتباط پیدا می الهه

  .به سر ببرد موزي، باید نیمی از سال را در جهان زیرین و دنیاي مردگانآن د

بخشد، پیشگویی مرگ، ارزش هایی که به شهادت سیاوش، تقدس مییکی از ویژگی

، سیاوش از عاقبت شوم شاهنامهآن است. مطابق ابیات  خواهیآیینی و ضرورت کین

 261(همان: اش تا رستاخیز واهیخماندن کینآشوب شدن زمین و زندهشدن، پرکشته

 کند. افراسیاب نیز با آگاهی از جنبهگوید و بر آن مراقبت میسخن می )،2201- 2198،

خواهی از خون او اي که درخت کینرستاخیزي گوهر سیاوش، بر کشتن او به شیوه

  )، تأکید دارد: 44-2322، 5-264نروید (همان: 
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  نهند، افسرمز خـون جگـر بـر          ر، ســرمببرنــد بـر بیگنه بـ            

  انجمن نه بر من بگرید کسی، ز   نه تابوت یابم، نه گور و کفن            

  )8-2187، 261: 1383(فردوسی،                                                     

  گیـري از  پـیش شـدن سـیاوش بـراي    تاریخی نیز به چگونگی کشـته  -در منابع داستانی

افراسیاب به کشتن سیاوش فرمان داد و گرسیوز او را «...خواهی، اشاره شده است: کین

به پهلو افکند و با شمشیر خود سرش ببرید آن چنـان کـه گوسـفندي را سـر ببرنـد و      

خونش را در طشتی زرین ریختند و امـر داد کـه آن را در بیابـان بپراکننـد. بـادي تنـد       

) 138: 1368(ثعالبی،» جا را فرا گرفت.بر برانگیخت. تاریکی همهبرخاست و غباري ست

چنین  نامهفردوسیاي اشاره شده: در جلد دوم در منابع فرهنگ عامه نیز به چنین حادثه

خواهید او را بکشید طوري سرش را ببرید کـه اصـالً   گوید اگر میوزیر می«خوانیم: می

» او به زمین بریزد تـا قیامـت مـی جوشـد.     اي از خونخون روي زمین نریزد. اگر قطره

در حالی کـه سـرخه پسـر    «...) در جلد سوم همین کتاب: 250: 1363(انجوي شیرازي،

ي افراسیاب طشتی از طال زیر حلقوم شاهزاده نگاهداشت، گرسیوز سر از تن شـاهزاده 

گوینـد چنـد   جوان جدا ساخت و خونش را در میان طشت ریخت و به طوري که مـی 

ز خون گلوي سیاهوش در زمین ریخت و طولی نکشید که افراسیاب دید همـان  قطره ا

  ) 129(همان :.» چند قطره خون جوشید و جوشید ... 

خواهی سیاوش به حدي بوده است که عالوه بر شاهنامه، در ارزش آیینی و قداست کین

شده است.  ها سرودهخواهی داستانبسیاري از منابع به آن اشاره شده و براي این کین

(به نقل از:  نامهسکندرگرد در روایت اي سیاوش در سیاوشجوشیدن خون از مقبره

شدن رنگ خاك در )، اعتقاد مردم ممسنی به سرخ110: 1386عالمی و شکیبی ممتاز،

نامه فردوسیي جلد دوم ها پس از مرگ سیاوش در اشارهروستاي دشت رزم، مدت

جوش آمدن خون سیاوش، در هر سی و شش سال ) و به 261: 1363(انجوي شیرازي،

  )، و...، همه تأییدي بر این مسأله است. 133جلد سوم این کتاب (همان: بار در اشارهیک
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خواهی، برپایی آیینی سوگواري پس از مرگ هاي آیینی بودن این کیناز دیگر نشانه

سوگ «با نام  سیاوش و تداوم آن در طول هزاران سال در ایران است. این سوگواري،

تاریخ بخارا،  در اشاره» سرود کین سیاوش«یا » گریستن و خروش مغانی«، »سیاوش

-، هنگامی که خبر کشتهشاهنامهي ) معروف است. مطابق اشاره1315: 1376(رضی، 

خراشد و خود را به درد، روي میرسد، کاووس جامه میشدن سیاوش به ایران می

خون و ها پردارند؛ دیدهپاي مییند و آیین سوگ برموافکند؛ ایرانیان میخاك می

ریزند (فردوسی، سر میپوشند و خاك بر ها زرد است؛ به یاد او لباس سیاه میرخسار

پاي ) رستم نیز با شنیدن این خبر، یک هفته آیین سوگواري بر2594-9، 272: 1383

) رستم با 5-2603ان: ریزد. (همسر میخراشد و خاك بردارد؛ زال رخساره میمی

سر  آید؛ شهر ایران در ماتم بهسوگ و درد و با دل خونین و رخساري زرد به ایران می

  )30-2628، 273کنند (همان:اي را با سوگ و گریستن، سر میبرد و هفتهمی

گناه است و به دلیل قداست آن، اي پاك و بیآور شاهزادهي حزنسوگ سیاوش، خاطره

پایدار مانده است و ایرانیان هر سال در آیینی ویژه، در حسرت از دست تا زمان حاضر 

اند؛ این آیین بنا بر داشتهگریسته و کین و خون او را تازه میدادن این شخصیت می

هایی چون گریستن و خروش، خراشیدن روي، بر سر ریختن روایت شاهنامه با جلوه

) و با 2630-2352، 72-265ند (همان: کهاي سیاه، نمود پیدا میخاك و پوشیدن لباس

هایی چون بریدن گیسوي دراز و آن را بر گرد کمر بستن، خراشیدن روي، بر سر جلوه

  هاي ایران در اي از دهستانریختن خاك و شیون و زاري، در طول زمان و در پاره

بخارا نیز تاریخی از جمله تاریخ  -ماند. در آثار داستانیهاي ماتم و سوگ، زنده میآیین

هاست؛ چنانکه مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه«به این رسم اشاره شده است: 

گویند و قواالن اند و میها معروف است و مطربان آن را سرود ساختهي والیتدر همه

چنین آتش پرستان، آن را گریستن خوانند و این سخن زیادت سه هزار سال است. هم

روند که به احتمال، سیاوش در آنجا کشته شده است؛ در حلّی میهر سال در بخارا به م
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ریزند (به نقل از: عالمی و کنند و خون قربانی را روي قبر میآنجا زاري و قربانی می

  ) 112: 1386شکیبی ممتاز، 

خدایی است که براي زندگانی  -گر وجود شیونی آیینی در مراسم انساناین آیین، نشان

) سیاوش در این مفهوم 5-314: 1381شده است. (مزداپور،ی میو رونق آن، قربان

خدایی است که با قربانی شدن در کنشی کیهانی، حیات بشري خود را با  -انسان

هاي بعد به این شکل از آیین، ها در سدهکند. تمثّل انسانزندگانی سرمدي عوض می

دید و با یاوشی میها در مراسم سوگ، خود را سي آن است که هر یک از آننشانه

آور خود، سیاوش، ي هر پیامی است، با پیامپوشیدن لباس سیاه، وحدتی را که نتیجه

  )103: 1384کرد. (ر.ك.حصوري،برقرار می

کند، اعتقاد به زادگی سیاوش را تأیید میهایی که به طور ضمنی پريیکی دیگر از جنبه

آورد. بارانی به بار میو بی این تصور است که قتل شاه و ناستدن کین او، خشکی

سالی ، پس از شهادت سیاوش در اثر خشکشاهنامه) بنا بر ابیات 310: 1381(مزداپور،

  شود؛ ایرانیان ساله، سرزمین آباد ایران به همراه درختستانش نابود میشگفت هفت

و گستر شوند. پس از این رویداد، تنها با آمدن شهریاري دادبخت میحال و نگونبد

حلّی است که سروش در رؤیا،  بارانی رسید و این راهتوان به دوران پرکردار میراست

، 283: 1383دهد. (فردوسی،بارانی نشسته، به گودرز نشان میدر حالی که بر ابر پر 

باران و داراي تقدس است و با آمدن او به ایران و  ) کیخسرو، پیک آورنده3010-24

 304(همان: شود. آغاز می» بارانینو«سالی، دوران ها خشکالگذاري او پس از ستاج

این امر بر تأثیر داوري راست و داد شهریاري چون کیخسرو در باریدن باران،  )20- 18،

 کرداري است که به گفتهداللت دارد. عالوه بر کیخسرو، سیاوش نیز از ایزدان باران

شود. و در این مبارزه پیروز میرود سالی، میخود به جنگ آتش، نماد دیو خشک

توان آیا گذر به سالمت او از آتش و گلستان شدن آتش را نمی )12- 507، 215(همان: 

کرداري سیاوش دانست؟ با توجه به رؤیاي رازناك سیاوش که در آن به نمادي از باران

)، 62-2157، 260سوزند (همان: گرد و سیاوش در آتش میتحریک گرسیوز، سیاوش
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کردار و آتش را نماد باران، سیاوش را ایزد باران توان گرسیوز و افراسیاب را پتیارهمی

کند که از پتیارگان باران سالی دانست. حتی خود افراسیاب به صراحت اشاره میخشک

 - ). این مفهوم و تأکید آثار داستانی88-783، 223سالی است (همان: و نماد خشک

هاي خاص سیاوش، در مطابقت با اساطیر بر ویژگی تاریخی و منابع فرهنگ عامه

کردار و دیوان پتیاره باران، براي شود که ایزدان باراناین گونه تحلیل می» کرداريباران«

کنند. کیخسرو و سیاوش، آرایی میروي یکدیگر صفدرداشتن آن، روآوري و بازباران

اند که در انی عهد باستان ظاهر شدهروح -کرداري هستند که در نقش شاهاز ایزدان باران

ها و ). این ویژگی6-63: 1383ها است (ر. ك. مزداپور، نهایت پیروزي از آنِ آن

کند؛ زاده، اهورایی و ایزدگونه معرفی میصفات، سیاوش را به عنوان یک شخصیت پري

  شخصیتی که داراي پویایی و کمال است.

  انسانسیاوش و نخستین )2 

ایران در ساخت اساطیري خود، تصویرگر باورهاي دیرین ایرانی دربارة ي ملی حماسه

). از نظرگاه ادبی نیز اسطوره، 96: 1385نخستین انسان و گیتی است (سرکاراتی،

هاي زندگی انسان است و تالشی که ي جهانی فراتر از آزمودگیگزارشی آشفته درباره

ها جایی اسطورهبهگیرد، سبب جامی ها با دنیاي خارج، انجامآهنگ ساختن آنبراي هم

جایی اساطیري، شکل خاصی به خود بهها که در اثر جاگردد. یکی از این اسطورهمی

شود، اسطوره قربانی کردن گاو یکتاي انسان مطرح میگیرد و در ارتباط با نخستین می

اهت انسان و شببندهشنی و یکی از مسایل مرتبط با این موضوع، مسأله نخستین

  کیومرث و سیاوش از این منظر است.

  هاي سیاوش و کیومرث به عنوان نخستین انسان) همسانی 1 -2

  تباري) قربانی و گیاه1 -1 -2

» شناسیانسان«اي از علم در اساطیر ملل مختلف جهان و تاریخ ادیان که خود شاخه

)Anthropologyود دارد، پیدایش انسان، وجپیدایش نخستین ) است، سه دیدگاه درباره
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تفکر ایرانی در  )236: 1387(خادمی کوالیی،انسان از خاك، از نسل خدایان و از گیاه. 

اي پدید آمده است که جهان کنونی را از تن انسان انسان نیز از اندیشه مورد نخستین

: 1383سن،(کریستنداند. اولیه و نخستین زوج بشري را پدید آمده از یک یا دو گیاه می

ي قربانی کردن گاو یکتاي هاي مرتبط با این اندیشه، اسطورهیکی از اسطوره )49

هاي دیگر جایی یا دگرگونی اساطیر، به اسطورهبهتواند در اثر جابندهشنی است که می

 انسان و به ویژه سیاوش ارتباط پیدا هایی که با نخستینتبدیل شده باشد؛ اسطوره

  کند. می

انسان وجود دارد، بحث هاي مربوط به نخستینکه در اسطورههاي مشترکی مایهبن

انسان بودن هایی که نخستینتباري آن است و یکی از بزرگترین نشانهقربانی و گیاه

) یا به 103: 1372روییدن گیاه از انسان (خالقی مطلق، مایهکند، بنسیاوش را تأیید می

گردانی ) و در نگاهی دیگر پیکر239: 1387گرایی گیاهی (خادمی کوالیی،تعبیري جان

ي بندهشنی مایه، اسطورهاست. الگوي اساطیري این بن )2- 90: 1384(اکبري مفاخر(ب)، 

تباري انسان نخستین در اسطوره و به تبع ریباس از آب پشت کیومرث است که با گیاه

) 98: 1386،کند. (آیدنلوي توتمیک گیاه در معتقدات باستانی ارتباط پیدا میآن، جنبه

ي اي از همین نگرهنیز سایه» تناسخیه«ي تجلّی روح آدمی در گیاه، بر اساس باور فرقه

  ). 243: 1387اي است (خادمی کوالیی،اسطوره

 208: 1383گونگی سیاوش، (فردوسی،پري ، اعتقاد سودابه دربارهشاهنامهبنا بر روایت 

وارگی خود او به راز ) اشاره205،146مان:پردگیان، (ه گونه) رفتار آیینی و پرستش264،

و ) 109، 204(همان:گذاشتن پیوند با خاك (زهدان زمینـ مادر) اش با به نمایشایزد گیاهی

تأکید  )،2328، 264(همان: آمدن درختی نورانی از تخم او درخواستش از خدا براي پدید

(همان: » خواهیگیاه کین« افراسیاب بر نریختن خون او بر زمین به دلیل ترس از رستن

، ) 40 - 2410، 267(همان:) و پشتیبانی خداوند از کیخسرو و حفظ او در پناه خود 2325

  تباري سیاوش است.دالیل دیگري در تأیید پندارة گیاه
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اي دیگر از رستن درختی بلند از خون سیاوش سخن گفته که به در اشاره شاهنامه

ي او نگاشته شده است؛ از آن بوي اي آن چهرههاي شگفت و نمادین بر برگگونه

گاه سوگواران    ماند؛ این درخت پرستشآید و همواره شکفته و شاداب میمیمشک بر

  گریند: اي آیینی میشود و در گرد آن به شیوهمی

  ز خاکی که خون سیاوش بخورد           به ابر اندر آمد درختی ز گـرد          

  ها، چهــر او            همی بوي مشک آمد از مهر اوــد بـر بـرگنگاری          

  مـه، نشـان بهــاران بــدي            پـرستشـگـه سـوگـواران، بديبه دي        

 )4-271،2562: 1383(فردوسی،                                                         

شاره به روییدن گیاه سیاوشان از خون به زمین فرهنگ عامه نیز ضمن ا در روایات

تباري سیاوش اشاره شده است. ي سیاوش و نام بردن از انواع این گیاه، به گیاهریخته

) یا 260: 1363(انجوي شیرازي،» برگ سیاوش«)، 2نامه (جنام این گیاه، در فردوسی

: 1374نژاد،(صداقت» خون سیاوشان«)، 131و 253(همان:» پرسیاوش یا سیاوشون«

چنین در منظومۀ عامیانۀ هم) 175: 1372است. (عناصري،» خون سیاوخشان«) و 567

، هنگامی که »م وزینمه«کُردي، مضمونی در ارتباط با سیاوش وجود دارد: در منظومۀ 

کنند، خون وي بر م وزین، سر بکر شیطان را با شمسیر از تن جدا میبر سر گور مه

کنند، بار دیگر کن میآید که هر بار که ریشهاز آن پدید می» ريخا«ریزد و روي قبر می

  ) 8-107: 1386آورد. (آیدنلو، میسر بر

ها و آیین ي انسانها و گیاهان از خون به زمین ریختههاي نامبردار رویش گلنمونه

هاي بخشنده در اساطیر غیر ایرانی چون اسطورهمرگ و رستاخیز مجدد خداي برکت

: 1383)، چینی (کویاجی،181: 1385)، ژاپنی (زمردي، 224: 1386ی (بیرلین،یونان

النهرینی و حتی داستان یوسف هندي، مصري، بین )،109: 1386)، فینیقی (آیدنلو،127

کند و در تباري سیاوش را تداعی میپندارة گیاه)، 9 -398: 1386(بهار، در تورات 

ي مسیحیان قابل تطبیق سوي در اندیشهنهایت با رویش گل سرخ از خون شهیدان عی

گرا و آیینی، این بینی کلیتباشد. این مفهوم در مطابقت با باورهاي موجود در جهانمی
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شود که روح آدمی پس از مرگ با تولد دوباره و با جلوه در گیاهان، به گونه تحلیل می

-زیستی و آرمان مرگهي جاوداني آن، اندیشهپیوندد تا در نتیجهنیاي اساطیري خود می

  )42-239: 1387ستیزي را نمادینه گرداند. (خادمی کوالیی،

ي بهار ي سیاوش و در مطابقت با نظریهها را در ارتباط با اسطورهي این نمونههمه

گونه تحلیل کرد که سیاوش توان این)، می57: 1385) و (همان: 8-386، 1384(بهار: 

) است، پس از ازدواج Archetype» (ي آغازیننمونه«یک در این داستان که تقلیدي از 

شود. از این نگاه، سیاوش، به آیینی با فرنگیس (ملکه یا شهربانو)، به دست او کشته می

شود. این ي او، گیاه سبز میعنوان خداي غلّه و باروري مطرح و از خون به زمین ریخته

ه که براي تقویت عمل باروري و قربانی، کنشی کیهانی و مقدس با هدفی مشخّص بود

  گرفته است.تجدید عمل آفرینش انجام می

  ) زیبایی 2 -1 -2

-کند، زیبایی خارقانسان معرفی میویژگی دیگري که سیاوش را به عنوان نخستین

) در عقاید ایرانی، سیاوش مانند کیومرث و 102: 1372ي اوست. (خالقی مطلق،العاده

) مبنی بر این Neckelآمیزي بوده است. نظریه نکل (اعجازجمشید، داراي چنین زیبایی 

شرودر  اند و نظریهکه تنها ایزدان گیاهی به صفت زیبا و زیبایی چهره متصف

)Schröderي زیبایی بالدر ()، دربارهBalderتواند به )، همتاي اسکاندیناوي سیاوش، می

ي گیاهی این مایهاوش نیز درونگناهی سینماد ایزد گیاهی سیاوش اشاره داشته باشد. بی

کند. اند، تأیید میگناهیاي را که بر اساس آن گیاهان نمادي از بیشاخص اسطوره

  ) بررسی شد. 3-1) این ویژگی در فصل (116 -91: 1386(ر.ك. مختاریان، 

  ) مرگ و حوادث پیرامون آن 3 -1 -2

شناساند و انسان میتینهمسانی دیگر کیومرث و سیاوش که این دو را به عنوان نخس

) و (اکبري 103: 1372اند (خالقی مطلق،برخی پژوهشگران به آن اشاره کرده

ترین لحظات زندگی، مرگ و حوادث پیرامون آن )، پایانی5-162 :1384مفاخر(الف)، 
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ي بندهش، کیومرث و رؤیاي راستین و پیشگویی آن دو در مورد آن است. مطابق اشاره

رود که پس از آن، جهان را ت اهریمن، به خوابی سنگین فرو میپیش از مرگ به دس

: 1385ایستد. (دادگی، بیند. آسمان از گردش و خورشید و ماه از حرکت میتار میوتیره

-)، کیومرث براي هستی18-14، بند26ي مینوي خرد (بخشچنین بنا بر اشاره) هم53

سپارد خود را به دست اهریمن مییافتن آفرینش، با خواست و اراده و براي مصلحت، 

) و بر اساس روایت بندهش، پس از مرگش، از تخمه و تبار 45-44: 1380(تفضّلی،

آید. کند و همچنین مشی و مشیانه و نسل مردمان از او به وجود میخود یاد می

، سیاوش نیز پیش از مرگ، در رؤیایی اهنامه) مطابق روایت ش82-53: 1385(دادگی،

بربستن گذر از آتش و آب و رخت )،62- 2151، 260 :1383فردوسی، (ازناك راستین و ر

کرد از چنین او مانند کیومرث هنگام مرگ، در یادبیند. هماز این جهان را به یقین می

خواهد که دارد و از خدا میها را بیان میدان، بودنیتبار خویش، چون پیشگویی نهان

). سپس فریگیس را از 2328، 264د بیاورد (همان: اي نورانی از تخم او به وجوشاخه

اش آگاه و سرانجام براي آفرینشی دوباره و براي خواهیتولّد فرزند و داستان کین

(همان: . کنددفاع، تسلیم افراسیاب و مرگ میگونه، خود را بیمعرّفی کیخسرو، کیومرث

262 ،2234-6 (  

، به تاریخ ثعالبیکنند: در اي اشاره میدقانهداستانی نیز به چنین رؤیاي صا -آثار تاریخی

ي خود و همسرش (ثعالبی خواب هولناك سیاوش و پیشگویی او از آینده

ي آینده و انتخاب ، به پیشگویی سیاوش دربارهکهن شاهنامه)؛ در 138: 1368نیشابوري،

رح ضمن شاالمم تجارب)؛ در 139: 1372مرغنی، براي فرزند (ثعالبی» کیخسرو«نام 

نژاد و کامل حادثه، به خواهش سیاوش از فرنگیس، براي مراقبت از سیاوش (انزابی

-داستان کین گویی سیاوش درباره، نیز به پیشروضه الصفا) و در 99: 1373کالنتري،

). در روایات فرهنگ عامه نیز به 581: 1338خواند،خواهی او، اشاره شده است (میر

)، به رؤیاي وحشتناك 1(جنامهفردوسیشده است: در ي سیاوش اشاره رؤیاي صادقانه

)، در جلد سوم این کتاب به پیشگویی سیاوش 2-281: 1363سیاوش (انجوي شیرازي،
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) و در جلد دوم آن نیز به 122شدن به دست پدر فرنگیس (همان:ي کشتهدرباره

 پیشگویی سیاوش از مرگ خود و وصیت سیاوش براي مراقبت از کیخسرو و داستان

 249و 248خواهی و یاري رساندن اسب سیاوش به کیخسرو و فرنگیس (همان: کین

نیز به طور کامل از پیشگویی سیاوش  طومار کهن شاهنامه)، اشاره شده است. در 123و

)                                         6-565: 1374نژاد،ي مرگ و حوادث پس از مرگ سخن رفته است. (صداقتدرباره

  ) خورشیدي بودن 4 -1 -2

انسان، خورشیدي بودن هاي کیومرث و سیاوش به عنوان نخستینیکی دیگر از همسانی

او  ي بندهش، کیومرث چون خورشید روشن بود و تخمههاست. مطابق اشارهوجود آن

 یت پهلويروا). در 81، 40: 1385هنگام مرگ به روشنی خورشید پالوده شد (دادگی،

پایه است و روشنی خورشید، از جوهر و عرض  ي آدمی در خورشیدنیز آمده که نطفه

مردمان نیز هست. در متون مانوي نیز به پدیدارشدن تمثالی همانند آدم در خورشید 

چنین مطابق اساطیر زرتشتی نقل شده در ). هم62: 1385اشاره شده است (زمردي،

ي او که براي نگهداري و تطهیر ن خورشید بود و از نطفهادبیات پهلوي، کیومرث به سا

). در 219: 1385ها نخستین زوج انسانی زاده شد (سرکاراتی،به خورشید منتقل شد، بعد

آید، تجلیات ادبی اسطوره نیز هر گاه از زیبایی و شدت معنویت کسی سخن به میان می

اش از سوي اهورامزدا به هشود. سیاوش نیز به دلیل آنکه فرّبه خورشید تشبیه می

خورشید رسیده، بهرة خورشیدي دارد. توصیف سیاوش در کنار تصویري از آفتاب و 

: 1383(فردوسی،شمع، هنگام جلوه کردن روانش بر پیران و طوس، در روایت شاهنامه 

سان تصویر        اي خورشیدو نظر پیران که او را فرشته )695، 368و  8- 2425، 267

  )، تأکیدي بر خورشیدي بودن گوهر سیاوش است. 1768، 249(همان:  کندمی

درخشد. مطابق داستانی نیز سیاوش به سان خورشید و ماه تابان می -در آثار تاریخی

» اي درخشان بود و چون ماهی تابانچون ستاره«روایت تاریخ ثعالبی، سیاوش 

 شاهنامۀ) در اشارة 122:(همان». درخشیدرویش چون ماه می«) و 114: 1368(ثعالبی،

) و هنگام 119: 1372بود (ثعالبی مرغنی،» مانند ستارة درخشان و ماه نو«کهن، او 
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) و مطابق نوشته تاریخ 126(همان:» رخسارش چون ماه می درخشید«گذشتن از آتش 

شگفتا از کیکاووس، چگونه شکیبا خواهد بود از «ثعالبی در سخن افراسیاب به پیران، 

) و 133: 1368(ثعالبی،» امتر از آن هرگز ندیدهتر و روشناي که زیباین چهرهدیدن چننا

) در 135همان:». ( خورشید و ماه به هم پیوستند«هنگام ازدواج او و فرنگیس گویی 

طوري که دیگران تا حد روایات فرهنگ عامه نیز سیاوش به سان پري زیباست؛ به

رسید.           به نظر می» تراش از آفتاب درخشانچهره«ستایند: سیاوش، پرستش او را می

  )439: 1374نژاد،(صداقت

ها، ها با هم و در رویکردي همۀ انسانگونگی کیومرث و سیاوش و ارتباط آنخورشید

هاي فرضیۀ همسانی این دو شخصیت را تقویت و بر اصل خورشیدي انسان در اسطوره

توان احتمال داد که سیاوش در آسیاي مرکزي، یکند. به این ترتیب مایرانی تأیید می

هاي جاي مهر را گرفته و حتی پیش از آن در مناطق دیگري از آسیا و از جمله در آیین

سکایی اثر گذاشته باشد؛ از این جهت، سیاوش نماد خدایان نرینگی است و کشته شدن 

هاي ر و از نمونهف او پس از رسیدن به وصال و باروري آن زن بر کیخسرو که دارنده

بانوان مردان نرینگی در رسیدن به بغشدن بغخدایان کهن است، یادآور خدا -شاه

). نکته49: 1384ي معروف آن جمشید است (ر.ك.حصوري، مادینگی است که نمونه

کند و سیاوش را از این نظر با آیین مهري اي دیگر از آن یاد میاي که بهار، نیز به گونه

  ).387:1384داند (بهار،یدر ارتباط م

  گیري نتیجه 

خدایی اي از فرّ آفریدگار و گزاري مینوي، آفریدهاي، کاراسطوره مایهسیاوش، در بن

  او از سویی با شخصیت اي، به جهان آمده. است که براي گزاردن خویشکاري ویژه

ل کهن خود ایزدي است که در شک -ناك و فراسویی خود، نماد بغان باستانی و پريراز

است و از سوي دیگر، نماد خداي غله و ایزدان شایان پرستش و احترام خاصی بوده 

ي ي شده از تموز، ایزد شهید شوندهگرفتهنباتی است که در این مفهوم، شخصیت او بر

سیاوش بر  مایهبنشود. النهرینی است که در نهایت در قالب کیخسرو، باززاده میبین
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 ي ایرانیان دربارهآمد اندیشهین اسطوره و روییدن گیاهی از خون او، بازخاك افتاده در ا

آفرید و ي قربانی گاو یکتاي اسطورهنمونهانسان است که بنیان آن بر پیشنخستین

ي آفرینش استوار شده و در مطابقت با آیین آسیاي کیومرث برخاك افتاده در اسطوره

ین مفهوم، به عنوان ایزد برکت و خداي غله اي است. سیاوش در امدیترانه -غربی

- آوازهبلند ي آن، پژواك اسطورهشود تا در نتیجهمطرح و به یک قهرمان ملی تبدیل می

انگیز و رازگونه گیتی به گوش برسد و شگفت ها در گسترهاش پس از گذشت هزاره

  به زندگی خود، ادامه بدهد.

  کتابنامه:

و بازتاب آن در شاهنامه » روییدن گیاه از انسان« ي اساطیريمایهبن«)، 1386آیدنلو، سجاد، ( _

ي شاهنامه و ادب حماسی ایران)، با ، نارسیده ترنج (بیست مقاله و نقد درباره»و ادب پارسی

  .128 - 97ي جالل خالقی مطلق، اصفهان، انتشارات نقش مانا، چاپ اول، مقدمه

هفتم، شماره سوم،  ، دورهنامه فرهنگستان، »ادر سیاوشم اي دربارهفرضیه«)، 1384،(________ _

   .46- 27آذر، 

)، هفت لشکر: طومار جامع نقّاالن از کیومرث تا 1377افشاري، مهران، مهدي مداینی، ( -

  بهمن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، بهار. 

هاي ایرانی، تهران، ترفند، چاپ ی در حماسه)، روان انسان1384اکبري مفاخر، آرش (الف)، ( -

  . 46- 27اول، 

ي اهورایی و اهریمنی در برابر ایرانی با دو جلوه سودابه«)، 1384(ب)، ( _______ -

، 150هشتم، شمارهو، سال سیادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد مجله دانشکده، »سیاوش

  .104-85پاییز، 

، با نظارت محمد رضا »شاه: شهریار آرمانی و آرمان شهرسیاوش و ) «1385(  ______ _

، مشهد، دانشگاه فردوسی و فرهنگسراي فردوسی، دفتر نخست، شاهنامه پژوهیراشد محصل، 

  .42-31چاپ اول،  بهار،

، 1(مردم و فردوسی)، انتشارات علمی، ج نامه فردوسی)  1363انجوي شیرازي، ابوالقاسم، ( -

  چاپ دوم.
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  ، چاپ دوم.2، انتشارات علمی، ج نامه (مردم و شاهنامه)فردوسی)  1363( ، ________ _

، 3انتشارات علمی، ج  نامه (مردم و قهرمانان شاهنامه)،فردوسی) 1363، ( ________ _

  چاپ دوم.                 

تجارب االمم فی اخبار ملوك العرب و )، 1373نژاد، رضا، یحیی کالنتري (مصحح)، (انزابی -

  ، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.کتاب نهایه االرب فی اخبار الفرس و العرب العجم: ترجمه

تاریخ طبري)، تصحیح محمد  )، تاریخ بلعمی (ترجمه1341بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد، ( -

تقی بهار (ملک الشّعرا)، به کوشش محمد پروین گنابادي، تهران، اداره کل نگارش وزارت 

  اول.فرهنگ، ج 

(ویراست دوم)، پور ، ویراستار ابوالقاسم اسماعیلاز اسطوره تا تاریخ)، 1384بهار، مهرداد، ( -

  تهران، نشر چشمه، چاپ چهارم، بهار.

ویراستار کتایون  (پاره نخست و دوم)، پژوهشی در اساطیر ایران)، 1386، (_______ _

  مزداپور (ویراست سوم)، تهران، آگاه، چاپ ششم، پاییز.

، ویراست جدید به کوشش ابوالقاسم جستاري چند در فرهنگ ایران)، 1385، ( _______ _

  پور، تهران، اسطوره، چاپ اول، زمستان.اسماعیل

ي عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چاپ ، ترجمههاي موازياسطوره)، 1386بیرلین، ج.ف، ( -

  اول، زمستان.

دانشکده ادبیات  ، مجله»پرستی و توتم گیاهیتوتم «)، 1378پورخالقی چترودي، مهدخت، ( -

، پاییز و 27-126مسلسل  ي سوم و چهارم، شمارهدوم، شماره وسال سی فردوسی مشهد،

  .42 -515زمستان، 

، تهران، نشر توس، ، به کوشش ژاله آموزگارمینوي خرد(ترجمه)؛ )، 1380تفضلی، احمد، ( -

  ویرایش سوم، بهار.

-)، پارسیکهن (پارسی تاریخ غررالسیر شاهنامه)، 1372بن محمد، ( ثعالبی مرغنی، حسین -

  گردان سید محمد روحانی، مشهد، دانشگاه فردوسی. چاپ اول.

)، تاریخ ثعالبی(غرر اخبار ملوك 1368ثعالبی نیشابوري، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ،( -

  ضایلی، نشر قطره.محمد ف ، پاره نخست: ایران باستان، ترجمهالفرس و سیرهم)
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 نامه، پایانپردازي فردوسی در داستان سیاوشهنر داستان)، 1378جعفري، اسداهللا، ( -

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به راهنمایی محمدرضا 

  صرفی، شهریور.

  ، تهران، نشر چشمه، چاپ دوم، زمستان. سیاوشان)، 1384حصوري، علی، ( -

نامۀ کارشناسی )، گزارش داستان سیاوش از شاهنامۀ فردوسی، پایان1375حقّی، مرتضی،( -

  ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی، به راهنمایی مهدخت معین، بهار.

، »اي در شعر فارسیپردازي نباتی از منظر نقد اسطورهنماد«)، 1387خادمی کوالیی، مهدي، ( -

  .47 -225اول، بهار.  سال اول، شماره، نقد ادبی

، به کوشش علی دهباشی، »انسانشاهنامه و موضوع نخستین«)، 1372مطلق، جالل، (خالقی -

  .104 -99، نشر مرکز، ي شاهنامه فردوسی، تهرانمقاالت درباره هاي کهن: برگزیدهگل رنج

کوشش علی دهباشی، ، به »ي هویت مادر سیاوشنظري درباره«)، 1386، (_________ _

  .27 -323، تهران، افکار، چاپ دوم، فردوسی و شاهنامه هاي دیرینه: سی گفتار دربارهسخن

  )، بندهش، گزارنده: مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس، چاپ سوم. 1385دادگی، فرنبغ، ( -

- حماسه، »یابی یک اسطورهمادر سیاوش(؟) جستار در ریشه«)، 1380دوستخواه، جلیل، ( -

  .223 -181، تهران، آگاه، چاپ اول (ویراست دوم)، پاییز ،هایایران یادمانی از فراسوي هزاره

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و گردانی در اساطیرپیکر)، 1383رستگار فسایی، منصور، ( -

  مطالعات فرهنگی.

  .3، فکر روز، ج وندیداد) 1376رضی، هاشم  ( -

نظامی و  فردوسی، خمسه تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه)، نقد 1385زمرّدي، حمیرا، ( -

  تهران، زوار، چاپ دوم.، منطق الطّیر

هاي شکار شده: سایه، »ي ملی ایرانبنیان اساطیري حماسه«)، 1385سرکاراتی، بهمن، ( -

  . 112-71 ، زمستان، تهران، انتشارات طهوري، چاپ دوم، ي مقاالت فارسیبرگزیده

هاي شکار شده: ، سایه»شناسی تطبیقیاسطوره تحقیقی در حاشیه ،پري«،  __________ _

  . 25-1 ،زمستانبرگزیده مقاالت فارسی، تهران، انتشارات طهوري، چاپ دوم، 

مقاالت  هاي شکار شده: برگزیده، سایه»جایی اساطیر در شاهنامهبهجا«،  __________ _

  .224 - 213ن، زمستا، چاپ دوم، فارسی، تهران، انتشارات طهوري
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  ، تهران، دنیاي کتاب.فردوسی طومار کهن شاهنامه)، 1374نژاد، جمشید، (صداقت -

حماسی ایران: به روایت منابع بعد از  -)، فرهنگ اساطیري1386دخت، (صدیقیان، مهین -

  اسالم (جلد دوم: کیانیان)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- ترجمه تاریخ طبري(تاریخ الرسل و الملوك)، ترجمه)، 1362جریر، (بنطبري، محمد -

  ابوالقاسم پاینده، اساطیر، چاپ دوم، بهار. 

به اهتمام  نامه)،سیر الملوك (سیاست)، 2535طوسی، خواجه نظام الملک ابوعلی حسن، ( -

  هیوبرت دارك، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم.

، به اهتمام منوچهر ستوده، عجایب المخلوقات)، 1382بن محمود بن احمد، (ی، محمدطوس -

  علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

سیاوش در تاریخ داستانی ایران (پس از ")، 1386ممتاز، (عالمی، ذوالفقار، نسرین شکیبی -

پاییز، ، سال چهارم، شماره هفدهم، پژوهشی) –هاي ادبی (علمیپژوهش نامهفصل، "اسالم)

107- 124.  

داستان خسته جانی سیاوش گلبدن در طومار نقّاالن شیرین «)، 1372عناصري، جابر، ( -

  . 179-137، فروردین، 13-12فرهنگی)، ش  ، سیمرغ (ماهنامه»سخن

شاهنامه فردوسی (متن کامل در یک جلد) بر اساس چاپ )، 1383فردوسی، ابوالقاسم، ( -

  ، تهران، نشر قطره، چاپ سوم.، به کوشش سعید حمیدیانمسکو

ي ژااله ، ترجمهشماري ایرانیکلیدي در اساطیر گاه چند چهره)، 1382کراسنوولسکا، آنا، ( -

  متحدین، تهران، نشر ورجاوند، بهار.

هاي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ نمونه)، 1383سن، آرتور امانوئل، (کریستن -

  ژاله آموزگار، احمد تفضّلی، تهران، نشر چشمه، چاپ دوم، بهار. مه، ترجهاي ایرانیانافسانه

، جلد ي فروسیي باستان: ویرایش و گزارش شاهنامهنامه)، 1382الدین، (جاللکزّازي، میر _

ها (سمت)، سوم (داستان سیاوش)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

  چاپ اول، تابستان.

ي ایران: شانزده گفتار در )، بنیادهاي اسطوره و حماسه1383ی، جهانگیر کوورجی، (کویاج -

گزارش و ویرایش جلیل دوستخواه، تهران، آگه،  پژوهی سنجشی،شناسی و حماسهاسطوره

  پاییز.
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شناسی هند و سیاوخش و بالدر: پژوهشی تطبیقی در اسطوره«)، 1386مختاریان، بهار، ( -

  .116 -91)، بهار،  25اول (پیاپی  ، سال هفتم، شمارهننامه انجم» اروپایی

شناخت هویت زن ایرانی در ، »ي پري در هزار و یک شبافسانه«)، 1381مزداپور، کتایون، ( -

، به کوشش شهال الهیجی و مهرانگیز کار، تهران، انتشارات تاریخ و تاریخپیش گستره

  .342 -290روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم، صص 

گفتار داغ گل سرخ و چهارده؛ »کرداريي بارانتحلیلی بر اسطوره«)، 1383(، ________ _

  . 68- 45، اساطیر، چاپ اول، ي اسطوره، تهراندیگر درباره

  ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.تاریخ گزیده)، 1364اهللا، (مستوفی، حمد -

، انتشارات کتابفروشی تاریخ روضه الصفا)، 1338الدین، ( خواند، میرمحمدبن سید برهانمیر -

  خیام، چاپ اول، اسفند.
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                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

 شاهنامهتأملی در مورد مسأله منابع فردوسی از رهگذر مقایسه روایت 

  وثعالبی از جنگ بزرگ کیخسر غررالسیرفردوسیبا روایت 

  علیرضا براتی

  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده 

توجه بسیاري از محققین داخلی و خارجی را به  شاهنامهها مسأله منابع در این سال   

را از روي  شاهنامهها بر این باورند که فردوسی  اي از آن  خود جلب کرده است و عده

ي دسترسی نداشته است. از طرف هاي شفاهی سروده و به هیچ منبع نوشتارروایت

اند. نویسنده با توجه به  دیگر پژوهشگرانی نیز در رد این نظریه مقاالتی چند نوشته

دغدغه موجود در مورد مسأله منابع فردوسی، بر خود الزم دیده است از منظري دیگر 

بودن این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا نویسنده براي اثبات نوشتاري 

 شاهنامه، داستان جنگ بزرگ کیخسرو را به عنوان یک نمونه از شاهنامهمأخذ یا مآخذ 

مقایسه نموده است. در این مقایسه  غررالسیر عظیم فردوسی با روایت ثعالبی در تاریخ

فقط هستۀ اصلی داستان و وقایع بزرگ و مهم مد نظر قرار گرفته است. نویسنده با 

هاي و ها، تفاوتث اصلی داستان در دو روایت، به شباهتاستخراج و مقایسه حواد

ها را ناشی از منابع غیر  ها را ناشی از منابع مشترك و تفاوت پردازد. شباهتدالیل آن می

  داند.  مشترك می

  ثعالبی. غررالسیر، جنگ بزرگ کیخسرو، شاهنامه منابع، فردوسی، ها:کلید واژه
  

  درآمد -1

حماسه و در مورد شفاهی بودن حماسه در کتاب  1نی بورابه دنبال طرح نظریه جها

» 2مسأله منابع فردوسی« اي با عنواندر مقاله 1، دیک دیوسشناسی شعر پهلوانیپدیده

                                                
١Bowra  
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اظهار تردید کرده است و در  شاهنامهنسبت به موضوع نوشتاري بودن  1996در سال 

دور از  شاهنامها براي ر شاهنامه ابومنصورينظر داشتن منبع یا منابع نوشتاري چون 

در این مقاله بر آنم که تردیدم را نسبت به درستی این باور « نویسد: داند و می ذهن می

).دیوس در این مقاله وجود دوست مورد ادعاي فردوسی را 92: 1377دیوس،»(  بیان دارم

 که یک منبع نوشتاري در اختیار او گذاشته و نیز وجود دیگر منابع نوشتاري را که

وجود «کشاند: ، به چالش میکندفردوسی در جاي جاي کتاب خود به آن اشاره می

آید از یک سو دوستی که منابع پهلوي را در اختیار شاعر گذارده در مقدمه به دو کار می

فردوسی را توانا ساخته که منبعی کهن و با اعتبار را به عنوان پشتوانه کار خویش 

داشت فرصت را فراهم آورد که از راه ستایش و بزرگمعرفی کند و از دیگر سو این 

این دوست خود را بستاید و برخود ببالد که سزاوارترین کس براي دست زدن به این 

را یک سنت رایج در بین » داشتن منبع « ). سپس ادعاي97همان،»(کار بزرگ بوده است

شیدن به اثرشان و در که به قصد اعتبار بخ داندشاعران و تاریخ نگاران سده  میانه می

 »وطنان براي ستایش و تکریم خود دانسته استپی آن جلب توجه افکار عمومی هم

 داندشبیه می 4"لیامون"و  "3جفري"). لذا کار فردوسی را به کار102-101(همان ، 

                                                                                                               
)یکی از شاعران برجسته انگلیسی زبان معاصر است که تا کنون پنج مجموعه شعر Dick Davicدیک دیویس(1

او همگی با استقبال و ستایش منتقدان مج�ت ادبی معتبر و محافل  هايآمریکا منتشر کرده و کتابدر انگلستان و 

هاي موفقی  روشنفکري غرب روبرو شده است.ماحصل دلبستگی شدید دیک دیویس به ادبیات فارسی ترجمه

عطار و » منطق الطیر« است. از جمله ترجمه  هاي ادبیات فارسی ک�سیک به انگلیسی شده است که از شاهکار بوده

او در حال حاضر استاد ادبیات فارسی در دانشگاه اُهایو است و با همسر ایرانی و دو دخترش » . داستان سیاوش «

  )  148: 1374کند.( دهباشی، در شهر کلیموس اُهایو زندگی می
) :  1377دهم (  ایران شناسی ، سال مترجم سعید هنرمند. مجله یک ، مساله منابع فردوسی ،ددیویس ، 2

  110- 92صص

Geoffrey of Monmouth3 تاریخ شاهان بریتانیا "مؤلف کتاب"  

Layamon 4  نویسنده کتاب" Brut"  
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هاي حماسی خود را اثر فردوسی بسیار مشخّص ویژگی«نویسد: ) و می95- 94(همان، 

هاي بنیادین دهد، ضمن اینکه ویژگیه شفاهی به نوشتاري نشان میحین عبور از مرحل

 ). دیویس در پایان مقاله چنین نتیجه 103همان،»( آثار شفاهی را نیز با خود دارد

دهد، از این فرض، عالوه بر آنکه زاویه نگاه ما را به متن تغییر میاما این پیش: «گیردیم

رود و احتمال ن نوشتاري بزرگ بوده، فراتر میفرض که مأخذ کار فردوسی تنها یک مت

برانگیز، ).پس از انتشار این مقالۀ چالش104همان،»(کندتر میوجود مواد شفاهی را قوي

درخور ستایشی از سوي پژوهشگران داخلی و خارجی در رد سخنان  هايتالش

» نامها خداياز شاهنامه ت«به مقاله  توانها میاست. از میان آن دیویس صورت گرفته

جالل خالقی مطلق اشاره کرد. نویسنده در این مقالۀ طوالنی به طور دقیق و مفصل با 

و دیگر منابع پیش، بعد و هم عرض آن، نظرات دیویس را رد  شاهنامهاستفاده از متن 

 ) خالقی مطلق همچنین در کتاب حماسه با این نظر بورا که 106-79کند( همان،می

ه حماسه نخست و تقریباً به استثنا نه به خوانندگان، بلکه به در توج«گوید: می

خالقی »(اند و نه نوشتاريها کمابیش همه گفتاري بودهشنوندگان است، یعنی حماسه

 و  کندابتدا شفاهی هستند، مخالفت میها حماسه ). یعنی تمامی67،  1386مطلق: 

 ، بلکه »استثنانه تقریباً بی«جا به گمان نگارنده، حماسه در آغاز در همه«نویسد:می

گفتاري بوده .... زمان پدید آمدن حماسۀ نوشتاري میان اقوام که » استثناتردید و بیبی«

اند، متفاوت است. در ایران باید در زمان اشکانیان و یا دراواخر آن بدان دست یافته

بوده و 1، گوسان). این نظر را که فردوسی 68-67همان، »(کم آغاز شده باشدزمان کم

 رابطه  ). در این76کند( همان، هیچ الفتی با قلم و کاغذ نداشته، به شدت رد می

در زبان فارسی هیچ اثر گفتاري و بدیهی نداریم که توانسته باشد بر زبان و «نویسد: می

گذاشته است و اصوالً امکان چنین  شاهنامهادب و هنر ما تا این درجه تأثیر گذارد که 

آید، تنها این واقعیت که در ادب و فرهنگ ایران اسالمی به تصور هم در نمی چیزي

                                                
1singer
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سرا تا این اندازه متأثّر گردد که بوستان خود را به شاعري مانند سعدي از شاعري بدیهه

او بسراید و از زبان او تأثیر پذیرد و از او به نیکی یاد کند، از تصور بیرون  شاهنامهوزن 

  ). 19: 1386است(خالقی مطلق،

» دربارة مسأله منابع فردوسی«با عنوان ايمقالهجالل متینی هم در موضوع مورد بحث،

شناسی منتشر کرده است. ایشان در بخش نخست مقاله نظریات دیویس در مجله ایران

این نظر  شاهنامه ابومنصوريفردوسی و مقدمه  شاهنامهکند و با استفاده از متن را رد می

  داند.، موافق نمی شاهنامهیوة سرایش و منابع فردوسی در سرودن را مطابق با ش

فردوسی و در ادامۀ تالش  شاهنامهوجود آمده در مورد منابع حال با توجه به فضاي به

پژوهان، نویسندة این مقاله نیز برداشتن گامی دیگر در این مسیر را شاهنامهتمامی 

  داند.ضروري می
  

  تحقیق  و شیوه ها پیشینه، پرسش -2

اي ـ عرفانی این شخصیت، تحقیقات زیادي انجام در مورد کیخسرو و تحلیل اسطوره  

شده است و در کنار آن محتواي داستان جنگ بزرگ کیخسرو نیز توجه شمار زیادي از 

)، اما مقایسۀ روایت  79: 1389پژوهشگران را به سوي خویش برانگیخته است( قائمی، 

ثعالبی به آن  غررالسیریخسرو با هیچ منبع دیگري از جمله از جنگ بزرگ ک شاهنامه

هاي از این از میان پژوهشاي که مورد نظر این مقاله است، انجام نگرفته است.گونه

 شاهنامهو  غررالسیرنگاهی به داستان رستم وشغاد از خالل « توان به مقاالتدست می

اي حماسی ایران در مأخذي غیر هداستان«اثر محمد فاضلی؛ » ترجمه بنداريفردوسی و 

اثر محمد » جنگ بزرگ، برزخ حماسه و اسطوره« نوشته مجتبی مینوي؛ » شاهنامهاز 

) ترجمۀ محمد تاریخ ثعالبی( الفرس و سیرهمغرراخبار ملوكنقد «نوري عثمانف؛ و 

  از احمد ملک اشاره کرد.» فردوسی شاهنامهفضایلی با 
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از  غررالسیرو روایت  شاهنامهآیا بین روایت  -1ز: اند اپرسش هاي اصلی مقاله عبارت 

هاي ها و شباهت تفاوت -2هایی وجود دارد؟ ها و شباهتجنگ بزرگ کیخسرو تفاوت

  گیرند؟ احتمالی میان دو روایت از چه عامل یا عواملی نشأت می

، حوادث اصلی داستان جنگ بزرگ کیخسرو را هاپرسشنویسنده براي یافتن پاسخ   

گاه با مقایسه دو ص کرده، سپس آن حوادث را از دو منبع استخراج نمودا است.آنمشخّ

امید است تا از رهگذر این تحقیق . پردازد هاي آن میها و تفاوتروایت به شباهت

  بر روي خوانندگان گشوده شود. شاهنامهاي تازه درباره منابع  دریچه
  

  ثعالبی  غررالسیر فردوسی و شاهنامهجنگ بزرگ کیخسرو به روایت  -3

» داستان جنگ بزرگ کیخسرو«فردوسی داراي عنوان اصلی شاهنامهجنگ بزرگ در 

،با یک »یازده رخ«و بعد از جنگ  2باشدبیت می 3141) است و تعداد ابیات آن 4/1691(

  شود :بیتی این گونه آغاز می 95مقدمۀ 

  به جنگ دگر شاه پیروز گـر   چو شد کار پیران و لشکر بسر 

  بـرفتنــد با لشکــران گـران  یاراسـت از هر سـوي مهتران ب

  به هامون کشیدند پرده سراي  بر آمـد خــروشیدن کــرناي 

                                             )4/176/95-7(  

نهوض کیخسرو فی القواد لمحاربه افراسیاب والطلب «با عنوان  3غررالسیر این جنگ در

ثم انّ کیکاوس و « ادامه دارد: 243شود و تاصفحه شروع می222ز صفحها» بثأر ابیه

القواد حرّضوا کیخسروه علی مقارعه افراسیاب و الطلب بثأر ابیه منه فوجدوها احرص 

                                                
، شماره شاهنامهها از سمت راست عدد اول به نشانه شماره جلد هاي داخل پرانتز زیر ابیات و نوشتهشماره

  باشد.انه شماره بیت یا ابیات میدوم نشانگر شماره صفحه و شماره سوم نش
  د.باششماره ابیات بر اساس نسخه خالقی مطلق می - 2
  1372بر اساس متن عربی تاریخ غررالسیر ثعالبی مرغنی، حسین محمد، مکتبه ا�سدي، چاپ اول ، تهران :  -٣
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علیهما و قال لهم واهللا ما اتهنّأ بطعام و ال شراب و ال یستقرُّ جأشی و الیزول استیحاشی 

  ). 222: 1372ثعالبی، ...»( 1اهللامالم ادرك الثار المنیم بعون 
  

  : کشته شدن پیران و نگران شدن کیخسرو و افراسیاب از مرگ او 3-1

گفتار اندر رسیدن  "موضوع کشته شدن پیران در جنگ با گودرز با عنوان  شاهنامهدر 

آمده  "رزم یازده رخ") در داستان 4/154(  "شاه کیخسرو بنزدیک گودرز و لشگر ایران

  ر غررالسیر پیران در جریان جنگ بزرگ کشته می شود:است ولی د

  وزان پــس بدان کشتگــان بنگریــد        چو روي سپهـدار  پیران بدید

  که کردار نیکی همی یــاد کرد       فرو ریخت آب از دو دیده چون گرد

 که گفتی یکی آتشی برفروخت      به پیرانش بر دل بدانسـان بســوخت

                                                  )4/156/2391-2394(  

اي بود  شدن پیران سخت اندوهگین شد و گفت دریغا که او گرانمایهکیخسرو از کشته«

یافتم  اي بود در میان دیوان، به خدا سوگند اگر او را زنده می ها و فرشتهدر میان پلیدي

و را جامه مرگ پوشند و پیکرش را به داشتم... سپس خرامان داد ا حقوق او را پاس می

). در هر دو روایت کیخسرو با دیدن جنازه پیران 146: 1372ثعالبی،»(کشورش ببرند

دهد تا کیخسرو دستور می شاهنامهکند. بر اساس روایت شود و گریه میاندوهگین می

  ان پیکر پیران را به تور غررالسیرپیکر پیران را با شکوه خاص دفن کنند، ولی در 

  فرستد:می

  به قیــر انـدر آمیختـن با گالب  بفرمـود پس مشک و کافور ناب

  به کافـور و مشکش بیاگند سـر  تنش را بیالود از آن سـر به سـر

                                                
واهی پدر برانگیختند و پس از آن کیکاوس و پیشوایان ، کیخسرو را براي نبرد با افراسیاب و خونخ«ترجمه :  - 1

در آن کار او را آزمندتر از خود یافتند.کیخسرو به آنان گفت : به خدا سوگند ، که خوردن و آشامیدن برمن گوارا 

نخواهد بود و دلم آرام نخواهد گرفت و آسایش نخواهم یافت تا به یاري خدا و خواست او خون پدرم را نگیرم 

  144) ص 1372د محمد روحانی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ( کهن ، مترجم سی شاهنامه از کتاب» 
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  خاك ناپاك اوي  بپـوشیـد از آن  بـه دیباي رومـی تـن پـاك اوي

  بـرآورد سـر تا به گـردن سپهـر  یکـی دخمه فرمود خسرو زمهـر

  چنان چون بود در خور مهرگان  و تخـت هـاي ســراننهـاده در

 کمـر بر میان و به سـر بـر کاله  نهادنـد ســر پهلــوان را به گاه

                                     )4/157-158/2413-2418(  

رسد، او نیز چون که خبر کشته شدن پیران به افراسیاب میبراساس هر دو اثر هنگامی  

  خروشد:میاز آن درد  کندجاي را از دیگران خالی می شود.دوهگین میکیخسرو ان

  سیه شد رخش چون دلش تیره گشت  چو بشنید شاه این سخن خیره گشت

  بــه پیــش بـزرگان بینـداخت تاج  خروشان فــرود آمــد از تخت عاج

  رخ نـامـــداران شـــد از درد زرد   خـروشی بـرآمـد زلشکر بــه درد

  زخـویشان یکــی انجمــن ساخته  نه جــایــش بپــرداخـتــهزبیــگا

  همی کند موي و همی ریخت آب         از آن درد بگـریــسـت افراسیـاب

                                                     )4/1085/235-39(  

گان چون افراسیاب با سپاهش از جیحون گذشت و گزارش مرگ پیران و دیگر سرکرد«

و زنهارخواهی گروه ترکان بدو رسید، نیرویش از هم پاشید فرمان داد که انجمن را تهی 

  ).147: 1372(ثعالبی،» تابی نمود کنند.آنگاه از تخت به زیر آمد و آه از سینه برآورد و بی

  : پیشنهاد آشتی به کیخسرو از سوي افراسیاب 3-2

گفتار اندر پیغام «دهد: د آشتی و صلح میسه بار افراسیاب به کیخسرو پیشنهاشاهنامه در 

)، که بار اول شیدا، خال کیخسرو، مأمور این 4/197»(فرستادن افراسیاب به شاه کیخسرو

تنها یک بار این از پیشنهاد آشتی سخن به میان آمده  غررالسیرشود، ولی در  کار می

جا معلوم ز اینزند. ا است. افراسیاب پس از رد کیخسرو، به لشکر ایران شبیخون می

) 4/243برابر با پیغام فرستادن دوم( غررالسیرشود پیشنهاد صلح افراسیاب در  می

پس از بار دوم پیشنهاد آشتی و نپذیرفتن  شاهنامهاست، چراکه در روایت  شاهنامه

  باشد:زند. در بار دوم جهن، مأمور ابالغ پیام آشتی می کیخسرو، افراسیاب شبیخون می
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  اگر شاه را زآن نگیرد شتاب  ـزارم از افـراسیابپیامـی گـ     

  بفـرمـود زرین یکی زیرگاه   چو از جهن گفتار بشیند شاه     

                                    )4/244/1149-1150(  

یاد  "آورانیپیام"ها به صورت آوران نیست. تنها از آننامی از پیام غررالسیردر روایت 

افراسیاب روان شدند تا او برابر لشکریان کیخسرو را بستند دو سپاه  سپاهی با«شود:می

در بیابان که سوي راست آن خوارزم و سوي چپ آن دهستان بود لشرگاه زدند 

آورانی فرستاد و درخواست آشتی کرد و پرداختن دارایی بسیار به گردن افراسیاب پیام

توانی با سخن و دارایی مرا  یگرفت. کیخسرو در پاسخ گفت: به خدا سوگند که تو نم

  ).147 - 146: 1372ثعالبی،»(بفریبی میان من و تو چیزي جز شمشیر نیست

  : شبیخون افراسیاب به لشکر کیخسرو3-3

  شود، به لشکر ایران شیخون پس از اینکه افراسیاب از صلح با کیخسرو ناامید می

  زند.در هر دو منبع شیخون افراسیاب آمده است:می

  میـان بـا سپــه تاختن را ببســت  ترکان چو شب درشکستسپهدار 

  پراگنده و لشکر همه دشت و کوه        اند آن گـروه گمـان خفته کنـون بی

  سحــرگه بـریشان شبیخـون کنیم  به مــردي زدل تـرس بیرون کنیم

  زپستــی ابر تخـت بایــد نشست   گـر امشـب بـریشان بیـابیم دست

  )1604-1602و  4/273/1599(                                         

کیخسرو به سرکردگان و یاران فرمان داد که شب را بیدار بمانند و چشم به شبیخون «

دید که  اي نازك می دشمن داشته باشند، گویی که او رویداد پنهانی را از پس پرده

  ).147: 1372ثعالبی،»(گردد افراسیاب آمادة شبیخون می
  

  برخاستن باد تند و شکست افراسیاب: 3-4

به شکست افراسیاب اشاره شده است. در هردو منبع عامل  غررالسیرو  شاهنامهدر 

  شکست افراسیاب برخاستن تندباد ذکر شده است:
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  که هـرگز ندارد کس آن باد یاد             همانگـه بـرآمـد یکی تیــز باد

  ـزد بر سـر و روي ترکان سپاهب             همی خاك برداشت از آوردگاه

  بماند اندر آن شاه ترکان شگفت             ها برگرفت ز سـرها همـه ترك

                                                   )4/276/1642-1639(  

در این هنگام بادي تند برخاست و گرد و خاکی ترسناك برانگیخت و خاك و سنگ «

  ).147: 1372ثعالبی،»(شید...ریزه بر چشم ترکان پا
  

  : شکست افراسیاب در شبیخون و فرار او3-5

  هنگامی که افراسیاب شکست را قطعی دید، همراه هزار نفر مخفیانه  شاهنامهدر 

نیز به گریز مخفیانه افراسیاب در شب اشاره شده است.در  غررالسیرگریزد. در می

گیرند، سپاهیان توران ل هم قرار میکه دو سپاه مقابدر روز هنگامی شاهنامهروایت 

نمایند، شوند، از کیخسرو درخواست بخشش میچون از فرار افراسیاب آگاه می

از جنگ روزانه  غررالسیرگیرد، ولی در روایت پذیرد و جنگی در نمیکیخسرو می

  سخن رفته است:

  نگــه کــرد روشن دل افراسیاب  زتیر آسمان شد چون پیران عقاب

  نهان کــرد بــر قلبگــه درفــش  درخشان درفش بنفش بـدیـد آن

  خــود و نامــداران ترکان بـراند  سپـه را رده بـر کشیــده بمانــد

  بـبــرد آنـک بــود از در کـارزار  زخـویشان شایسته مـردي هـزار

  به رنج تن از دشمنان جان گرفت  به بـی راه راه بیـابـان گـرفــت

                                         )4/276-277/1651-1655(  

شدند و پشت بدادند و افراسیاب در جنگ شبانه پس از آن بیشتر سپاهیانش کشته «

  ).147: 1372(ثعالبی،» بگریختند و سپس چون فردا شد دو سپاه به نبرد روزانه پرداختند

وزي سخن رفته ) و نیایش او پس از پیر4/277در هردو منبع از شادي نمودن کیخسرو(

  است.
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  : فرستان پیک به نزد کیکاوس3-6

اي به شود، نامهکه کیخسرو از شادي و نیایش پس از پیروزي فارغ میهنگامی  

رساند. هر دو منبع به این موضوع اشاره  نویسد و اوضاع را به اطّالع نیا میکیکاوس می

مله جهن و گرسیوز را به گیو سرپوشیدگان افراسیاب، از ج شاهنامه،دارند. در روایت 

  به نام پیک اشاره نشده است: غررالسیربرد، ولی در ایران می

  بیاورد قرطاس و چینی حریر    بفــرمـود تا پیش او شــد دبیــر

  بفرمـود در کـار افـراسیـاب     یکی نامه از قیر و مشک و گالب

        )4/283/1755/1754(  

تان را براي او بگوید و خود با سپاهیان به سوي گاه کس به نزد کاوس فرستاد تا داس آن«

 ).148: 1372(ثعالبی،» بهشت گنگ روان شد

  

  گاه افراسیاب در چین به وسیله جاسوسان : آگاه شدن کیخسرو از مخفی3-7

شود که وسیله جاسوسان آگاه میکیخسرو به غررالسی،رو  شاهنامهبر اساس روایت  

دهد که از افراسیاب حمایت و به فغفور هشدار میافراسیاب در چین پنهان شده است. ا

دهد که چین را ترك کند. افراسیاب چین را ترك نکند. فغفور به افراسیاب اطالّع می

 گریزد:کند و از راه آب زره به کنگ دژ میمی

  به کنگ است با مردم افراسیاب         کنـون تا بـرآمد زدریاي آب

  همـه رنج بر دلش گشت خوار         از آن آگهی شاد شد شهریار

                               )4/299/2008 - 2009(  

چون به آنجا رسیم بر شهر دست یافت سپاه و جاسوسانی را براي یافتن افراسیاب به «

هر سو فرستاد گزارش افراسیاب را در پس چین یافتند که با نیرنگ از دریا گذشته و در 

 ).148: 1372(ثعالبی،» شده است دژ نام پنهاندژ خود گنگ
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  ها : استقبال فغفور چین از کیخسرو و دیگر خان3-8

رسد. پادشاه چین که قبالً هشدار او را کیخسرو در پی تعقیب افراسیاب به چین می

شتابد و انواع هدیه و ارمغان  دریافت کرده بود، همراه دیگر خوانین به استقبالش می

  ن  در هر دو منبع آمده است:آورد. این جریا براي او می

  جهانگیر با نامـداران انجمـن  بیـامـد گــرازان به راه ختــن

  بـر شـاه با پـوزش و آفریـن  بــرفتند فعفـور و خاقان چین

  خود و نامداران به راه آمدند  سه منزل زچین نزد شاه آمدند

                                      )4/291/1882-84(  

  بیاورد فغفور چون سی هزار    ر چینــی زبهــر نثـارزدینــا

                                           )4/292/1894(  

کیسخرو در پی او روان شد و چون به چین رسید فغفور پادشاه چین او را مهمانی «

کرد... دیگر شاهان آن سامان و شهرها نیز از فغفور پیروي کردند و به دیدن کیخسرو 

  ).148: 1372(ثعالبی،» مدند و ارمغان بر او افشاندندآ
  

  : رسیدن کیخسرو از راه دریا به کنگ دژ و فرار افراسیاب3-9

به دشوار بودن عبور از آب زره براي سپاه ایران اشاره شده  غررالسیرو  شاهنامهدر 

ویق که عزم سپاه ایران براي گذر از آب سست شده بود. سرانجام با تشطورياست. به

گذرد. چون  نمایند، سپاه کیخسرو از آب می رستم سپاهیان ایران کیخسرو را کمک می

رسد، افراسیاب از آمدن کیخسرو آگاه شده، پیش از رسیدن  کیخسرو به گنگ دژ می

  نماید:  کیخسرو گنگ دژ را ترك می

  که شاه جهانجوي بگذاشت آب      پـس آگـاهـی آمـد به افراسیاب

  شت اندر نهفت        بیامــد شب تیـره با کس نگفتشنیـده همـی دا

  دلی پــر زتیمــار تنهــا بـرآنـد  همه خویش و بیگانه آنجا بماند

                                                      )4/300/2024-2026(  
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دادند و گاه براي گذشتن از دریا کشتی و دیگر ابزارها براي او آماده کردند و یاري  آن«

دوش به دوش کیخسرو آمدند تا با سپاهش از دریا گذشتند و چون به نزدیکی گنگ دژ 

  ).148: 1372(ثعالبی،» جا گریخت و نهان شد رسید، افراسیاب مانند سیماب از آن
  

  : تصمیم رستم و بزرگان براي بازگشت به ایران3-10

ماند. سپاه  ر آنجا میپس از اینکه افراسیاب از کنگ دژ گریخت، کیخسرو یک سال د

خواهند به ایران برگردد چراکه احتمال دارد  شود. از کیخسرو می ایران ملول و خسته می

افراسیاب ایران را خالی دیده، به ایران حمله کند و تخت و کشور برباد رود و زحمات 

د. گیر پذیرد و تصمیم به بازگشت می نتیجه گردد. کیخسرو پند بزرگان لشکر را می او بی

  روایت هر دو منبع از این موضوع یکسان است:

  بــرفتنــد یک روز نــزدیک شـــاه  همـــه پهلــــوانان ایــران سپاه

  ســوي شهــر ایران نیایـــدش راي  که گــر شاه را دل نجنبـد زجاي

  گذشته است از آن سوي دریاي آب  همــانــا بداندیش افـراسیــاب

  نـه اورنـگ و فــرّ و نه گنج و سپاه    ـاهچنــان پیــر برگاه کاوس ش

  کـه باشــد نگهبـان ایــران زمیــن    گر او سوي ایران شود پر زکین

  بـر شود همــه رنج مـا پـاك و بـی    گر او باز با تخت و افسر شـود

  که این پند با سودمندي است جفت     از آن پس به ایـرانیان شاه گفت

                                                         )4/301/2039-2045(  

پس از آن رستم و فرماندهان درست در آن دیدند که کیخسرو به ایران بازگردد و او را «

بیم دادند که مبادا کشور تباه گرد یا دشمنان بدان به چشم آز بنگرند یا افراسیاب 

 ).148 :1372(ثعالبی،» ترفندي به کار برد و بدان دست یازي کنند
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گرد در راه بازگشت به ایران و جویا شدن از  : بازدید کیخسرو از سیاوش3-11

  افراسیاب

رود، از آنجا  گرد می بر اساس هر دو منبع کیخسرو در مسیر برگشت به ایران به سیاوش

رود و از مردمان  گرید. سپس به بهشت گنگ می نماید و به یاد پدر بسیار می دیدن می

کنند. هر دو روایت در  اطّالعی می پرسد، اما مردم اظهار بی د افراسیاب میآنجا در مور

  این باره کامالً یکسان هستند:

  بــه مــاه سفنـــدارمــذ روز ارد  همی رفت سـوي سیاوخش گـرد

  دو رخساره پرآب و خسته جگــر  چن آمــد بـدان شارستـان پـــدر

  بنـفـریـن مــردم کُشـان گــروي  به جایــی که گــرسیــوز بدنشان

  بیامــد بـــدان جـایگـه شهـریار  ســرشاه ایــران بــردیــد خــوار

 همی کرد روي و بر خویش چاك   همی ریخت بر سر از آن تیره خاك

                                                 )4/304/2092-2097(  

  نیاز ـوازش همه بیشـدنـد از ن  زترکان هر آنکس که بد سـرافـراز

  همی آگهی جست از افراسیاب  به رخشنده روز و به هنگام خواب

  نکـردند از او در جهان نیز یاد   از ایشان کسـی زو نشانـی نـــداد

                                          )4/305/2113-2015(  

پدر گریست سپس از آباد درآمد و از شادي و پیروزي و اندوه یاد  کیخسرو به سیاوش«

ي افراسیاب پرسش کرد لیکن مردم  جا به بهشت گنگ آمد و از مردم آن درباره آن

  ).148: 1372ثعالبی،»(دانستند چیزي بیش از آن نمی

  : استقبال کیکاوس از کیخسرو3-12

رسد، همراه با بزرگان کشور به استقبال  چون خبر بازگشت کیخسرو به کیکاوس می  

شود. در هر دو منبع از استقبال  استقبال با آداب تمام و به گرمی انجام میرود. این  او می

  است: گرم کیکاوس از کیخسرو سخن رفته



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

  بـزرگان هر شهـر و گنداوران    پذیره شدندش همه مهتـران

  جهان شد چو زیبا به زر آزده     راه گنبد زده همـه راه و بـی

                                                   )4/309/2165-2166(  

  زگنبد به سرها فرو ریختند  همـه مشـک با گوهر آمیختنــد

  ابـا نـامـداران فـرخنده پی  کی چو بیرون شد از شهر کاوس

  بـرانگیخـت آن باره تیز رو  نیـا را بـدیـد از کـران شـاه نـو

  چو یکچند بی آرزو زیستند  همـی هــر دوان زار بگریستند

                                    )4/309/2165-2170(  

کیکاوس با بزرگان و سران به پیشواز کیخسرو آمدند پس هریک به بزرگداشت دگري «

  ).149: 1372(ثعالبی،» گاه بر تخت زین نشستند از اسب پیاده شدند و آن
  

: رفتن کیخسرو همراه با کیکاوس به آذربایجان  جهت درخواست راهنمایی 3-13

  براي یافتن جاي افراسیاب از خدا

رفتن کیخسرو همراه با نیا به آذرگشسب آذربایجان در هر دو منبع آمده است و هدف 

ها در هر دو منبع درخواست راهنمایی از خداوند براي یافتن جاي افراسیاب رفتن آن

 شاهنامهشود. از روایت  است. فقط تفاوت کوچکی میان دو روایت مشاهده می ذکر شده

آید که کیخسرو از محل مخفی شدن افراسیاب هیچ آگاهی ندارد ولی  برمیچنین 

اشاره دارد که جاي پاي او را در آذربایجان یافتند؛ یعنی قبل از حرکت  غررالسیرروایت 

  است:  به سوي آذربایجان کیخسرو از محل افراسیاب اگاهی داشته

  ــــد بنیکی پنـد پیــرانـه افگن  نیاچـون شنیـد از نبیـره سخــن

  بتـازیــم تـا خـان آذرگشـسـب  بدو گفت ما همچنین بردو اسب

  چنان چون بود مرد یزدان پرست   سر و تن بشوییم و برسم بدست

                                             )4/311/2203- 2205(  
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و و تا سرانجام جاي پاي او را در پیرامون آذربایجان یافتند، کیکاوس و کیخسر«

فرماندهان کشور براي دیدار از آتشگاه و پرستش خدا به سوي آذربایجان دوان شدند 

تا از خداوند بخواهند که آنان را یاري کند تا به آسانی بر افراسیاب دست یابند چون به 

آنجا رسیدند گروهی از پیشروان و مردان را به جستجوي افراسیاب پراکنده ساختند، 

  ).149: 1372(ثعالبی،» ران ترك در دست گودرز اسیر بودندگرسیوز و چند تن از س

  : یافتن هوم افراسیاب را و گریختن افراسیاب با مکر از دست هوم3-14

کند. سپس افراسیاب با  هوم افراسیاب را دستگیر می غررالسیرو  شاهنامهدر روایت 

شود.  آب پنهان میگریزد و در میان  فریبد، از دست او می گري هوم را میتوسل به حیله

کند، اما در چگونگی  یافتن  آید، افراسیاب را دستگیر می سپس گودرز به یاري هوم می

هوم افراسیاب را و نحوه برخورد او با گودرز میان دو روایت اختالف وجود دارد.در 

شنود،  هاي افراسیاب را می هوم در حین عبادت در شکاف کوهی ناله شاهنامهروایت 

صورت اتفاقی با افراسیاب هوم به غررالسیرکند، ولی در روایت  دستگیر میسپس او را 

شناسد. عالوه بر این در روایت  کند و او را می که تغییر شکل داده بود، برخورد می

کنند، ولی در روایت  گودرز همراه با گیو به طور اتفاقی با هوم برخورد می شاهنامه

فرستد. تفاوت سوم  ب پیکی را به نزد گودرز میهوم پس از دستگیري افراسیا غررالسیر

 شاهنامهبود. این آب در  میان دو روایت، در نام آبی است که افراسیاب در آن پنهان شده

  است: نام  این آب ذکر نشده غررالسیرنام دارد، ولی در  "چیچست"

  پرستش رها کرد و بگذاشت بوم  به ترکی چون این ناله بشنید هـوم

  نباشــد مگـــر زان افــراسیاب  ناله هنگام خوابچنین گفت کین 

                                               )4/314/2243-2244(  

  چون نزدیک شد بازوي او ببست    به هنگ اندرون شد گرفت آن به دست

                                                                )4/314/2249(  

  به دریاي چیچست شـد ناپدیــد      ـد و زو خویشتــن درکشیــدبپیچیـ

                                                               )4/316/2271(  
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  همـی رفت یا گـیــو آزادگان    چنان بد که گـودرز کشوادگـان

  به دریا درون کرد چنـدي نگاه    گــرازان و پویان به نزدیک شاه

  نـوان بـر لب آب بـر مستمنـد    آمدش هوم با آن کمندبه چشم 

                                                               )4/316/2272-2274(  

  یکی سست کـردم آن بنـد اوي    زبـس نالـه و بانگ و سـوگند اوي

  دل و جانم از جستن او نجست    بدیـن جایگاه بـر زچنگـم بجست

  بگفتم ترا راست چونانک هست    ت پنهان شدستبدین آب چیچس

                                                                  )4/318/2291-2293(  

در این هنگام چنین پیش آمد که نیکمردي از بزرگان خدا هوم نام روزي افراسیاب را «

ود تا کسی نشناسدش بدید و که شکل بگردانیده بتنها و آواره و بیچاره و زبون در حالی

بشناخت و دستگیر کرد و چون یقین کرد پیکی تند تاز به سوي گودرز که از همه 

تر بود فرستاد و او را آگاه کرد، ولی چون گودرز آمد افراسیاب با جادوگري از نزدیک

دست هوم گریخته و به آبگیري از کناره کم آب دریا آمده و در آن پنهان 

  ).149: 1372بود(ثعالبی، شده

  : شکنجه کردن  گودرز گرسیوز را و تسلیم شدن افراسیاب 3-15

که گودرز روایت دستگیري افراسیاب یکسان است. هنگامی غررالسیرو  شاهنامهدر 

شنود، گرسیوز، برادر  جریان گریختن و پنهان شدن افراسیاب در آب را از هوم می

شنود، به  هاي برادر را می افراسیاب نالهکند،  افراسیاب، را در کنار همان آب شکنجه می

  کند: آید و گودرز او را دستگیر می ناچار از آب بیرون می

  زرخ پــردة شــرم را بــردریــد  به دژخیـم فـرمــود تا بـر کشید

  چنیـن تا نماندش به تـن هیچ تاو  همی دوخت بر کتف او خام گاو

  می یار خـواستجهان آفرین را ه  برو پوست بدرید و آواز خواست

  پــر از درد گـریان بر آمـد ز آب  چـو بشنیــد آوازش افــراسیاب

                                            )4/319-20/2322-2325(  
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هوم که سخت پریشان و ناآرام بود گودرز را به درآمد نگاه برکه راهنمایی کرد گودرز «

هاي تنش ندان تازیانه بر او زدند که گوشتگرسیوز را فرا خواند او را برهنه کرد چ

خواست چون افراسیاب آواي برادر را شنید رس می کشید و فریادریخت و فریاد می

که سر از آب بیرون آورد گودرز کمند را تابید ،نتوانست بیش از آن خودداري کند همین

  ).150: 1372(ثعالبی،» و انداخت و کمند به سان گردن بند به گردنش افتاد

  : کشتن کیخسرو افراسیاب و گرسیوز را 3-16

پس از گرفتار شدن افراسیاب به دست گودرز، کیخسرو ابتدا او را به انتقام خون پدر با 

کند.کیخسرو پس از کشتن افراسیاب گرسیوز، برادر شرور او را نیز  شمشیر به دو نیم می

کند.  ه دو نیم میاش در مرگ سیاوش چون افراسیاب با شمشیر ب به خاطر دسیسه

کنند و هیچ اختالفی ندارند. نکته  این حادثه را یکسان روایت می غررالسیرو  شاهنامه

قابل توجه این است که هر دو اثر به حالت روحی خاص کینه توأم با دلسوزي و 

  شفقت کیخسرو نسبت به افراسیاب در هنگام کشتن او تأکید دارند:

  ســري پر ز کینه دلی پرستیــز  ز بیامـد جهانــدار با تیــغ تیـــ

                      )4/321/2348(  

  به خاك اندر افگند نازك تنش   به شمشیـر هنـدي بزد بر گردنـش 

  بـرادرش گشت از جهان ناامید  ز خون لعل شد ریش و موي سپید 

              )4/322/2365-2366(  

  دل پـر از کیمیا دو رخ زرد و یک  بـه گرسیـــوز آمــد زکـار نیــا

  کشیـد و بیامــد دلـی پـر ستیــز   بـه دژخیــم فـرمـود تا تیغ تیـز 

  سپـه را همــه دل پـر از بیم کرد  میـان سپهبــد به دو نیــم کـرد

  )23 83-2382و4/323/2376(                                                   

خداوند را نماز  وا به نزد آنان آورد. هر دسپس افراسیاب را فرا خواند گودرز او ر«

هاي ژنده یافت، بردند و سپاس گفتند چون کیخسرو افراسیاب را خوار و خسته با جامه

درنگ شمشیر کشید و او را به دو نیم نزدیک بود دلش بسوزد و بر او ببخشد، لیکن بی
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ان داد او را به گور کرد. سپس به گریه افتاد، ولی اشک خود را به آستین پاك کرد و فرم

      ).150: 1372(ثعالبی،»بسپارند و گرسیوز را نیز به او برسانند

  : مرگ کیکاوس 3-17

نیز آمده است. یعنی مرگ  غررالسیردر  شاهنامهروایت مرگ کاوس به ترتیب روایت 

افتد. نکته مشترك و برجسته میان هر  کاوس بعد از انتقام کیخسرو از افراسیاب اتفاق می

سال است. اختالف هر دو روایت در مرگ کاوس هم به همین  150وایت زمان دو ر

 غررالسیرداند، ولی سال می 150عمر کاوس را در زمان مرگ  شاهنامهگردد.  زمان برمی

  کند: سال ذکر می 150مدت پادشاهی او را 

  سر موي مشکین چو کافور گشت     چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت

  ندارم گــران گــر ســرآیـد زمان     شد چون کمان همان سرو ناز نده 

  کزو مــاند نام از جهـان یــادگـار   بســی بر نیــامد بریـــن روزگار       

  نشست از بر تیــره خــاك سیـاه      جهانــدار کیــخسرو آمـد زگـاه 

                                                )4/325/2415-2418(  

چون کیکاوس به کمال کام و آرزوي خود رسید و پیک مرگ به سوي او تاختن  پس

  ).150: 1372(ثعالبی،»سال پادشاهی کرده بود 150آورد، در این هنگام 

  گیري از پادشاهی : تصمیم کیخسرو براي کناره3-18

گیري کیخسرو از پادشاهی، شصت سال از  براساس هر دو روایت در زمان کناره

سپري شده بود. نکته مشترك دیگر دو روایت، انگیزه کیخسرو از این  پادشاهی او

تصمیم است، که در هر دو روایت کیخسرو به انگیزه ترس از ناسپاسی در برابر خدا، 

فرجام، از پادشاهی    گرفتار شدن به کیش اهرمنی و دچار شدن به سرنوشت پادشاهان بد

ن این دو روایت در این موضوع وجود نماید. تنها اختالف کوچکی بی گیري میکناره

به سرنوشت بد شاهانی چون ضحاك و جم، و در  شاهنامهدارد و آن اینکه در روایت 

  است:   به سرنوشت جم و ابتداي پادشاهی کیکاوس اشاره شده غررالسیرروایت 
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  جهان شد همه شاه را زیر دست    بر این گونه تا سالیان گشت شست

  از آن رفتـن کـار و آن دستگـاه     ر جان شـاهپـر انـدیشـه شد مایه د

  بـدانـدیــش و کیش آهــرمنی    روانــم نبایـــــد کــه آرد منـــی

  که با سلم و تور اندر آمد به زم    شوم بد کنش همچو ضحاك و جم

  به روشن روان انـدر آرم هراس    به یـزدان شـوم یک زمـان ناسپاس

  گـرایـم به کــژي و راه بــدي    ـــزدي زمــن بگسلــــد فـــرّه ای

  )2449- 2444و 4/327/2437-2438(                              

شوند، چون کیخسرو دید که جهان به فرمان او در آمده است و شاهان به او نزدیک می«

ترسید که مبادا سرکشی و شادي فراوان آنچه را در پایان زندگی بر سرجم آورد و در 

کیکاوس را فریفته خود کرد به دل او نیز راه یابد و همچنان که آن دو را از راه  آغاز

راست به در کرد و به ناسپاسی خدا کشاند او را هم به سرکشی وا دارد از این رو 

شد...تا تر میتافت و پارسایانه به بندگی خدا نزدیکهمیشه از پادشاهی روي بر می

  ).151: 1372(ثعالبی،»اش گذشتاینکه شست (شصت)سال از پادشاهی

  کردن کیخسرو کشور را میان پهلوانان: بخش3-19

کیخسرو در پی آماده شدن براي ترك پادشاهی، ابتدا گنجی را  شاهنامهبراساس روایت 

نیز آمده است. پس از آن منشور  غررالسیرنماید. تقسیم گنج در  میان پهلوانان تقسیم می

دهد. در شاهنامه براي منشور را به هر یک از پهلوانان می فرمانداري بر بخشی از ایران

هریک از پهلوانان  عنوانی به گونه زیر وجود دارد : گفتار اندر منشور دادن کیخسرو 

بخشد؛ گفتار اندر منشور دادن )، که به رستم کشور نیمروز را می4/355رستم زال را(

دهد؛ گفتار به گودرز و گیو می)، قم و اصفهان را 4/356کیخسرو گودرز وگیو را (

  کفش )، خراسان را به طوس زرینه4/357اندرمنشوردادن کیخسرو طوس نوذر را(

)، پادشاهی را به 4/358دادن کیخسرو لهراسب را(دهد؛ و گفتار اندر پادشاهیمی

طور مختصر سخن به از تقسیم ایران بین فرماندهان به غررالسیردهد. در لهراسب می

  است: میان آمده
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  یکـی گنـج را در گشادنـد باز   چو آمدش رفتن به تنگـی فـراز 

  وصـی کــرد گودرز کشواد را  چـو بگشــاد آن گنـج آبــاد را 

  که بـا آشـکارا چه دارد نهـان  بدو گفت که بنگر به کار جهان

  به سختی و روز پراکندن است  گهـی گنـج را روز آگندن است

  پلی کان به نـزدیک ایران بود  ودنگه کـن رباطـی که ویران ش

                                       )4/351/2820-2825(  

هایش را به صورت زیر پس از تقسیم گنج و دادن منشور به فرماندهان، کیخسرو دارایی

-ابتدا جامه غررالسیرو  شاهنامهنماید: بر اساس روایت  بین پهلوانان ایران بخش می

م، اسبان را به طوس، باغ وملکش را به گودرز و سالح و ابزار جنگی هایش را به رست

بخشد،  طوق و دو انگشتر یاقوت را به بیژن می شاهنامهبخشد. در روایت را به گیو می

ایوان، خرگاه و  شاهنامهدهد. در روایت  ها را به بیژن میفرش غررالسیرولی در روایت 

  است:    سخنی از فریبرز به میان نیامده غررالسیرر دهد، ولی د سراي را به فریبرز میپرده

  نگه کرد یکسـر به رستم سپـــرد  هـاي تنـش بر شمـردهمـه جامه

  همـان جـوش و گـرزهاي گـران  همـان یـاره و طـوق گنــدآوران 

  به طـوس سپهبــد سپـردش گلـه  از اسبان به جـایی که بودش یـله 

  به هر مرز و هر جاي کامدش یـاد  همه باغ و گلشتن به گـودرز داد

  که او را بــدان خواستـه رنج بـود  سلیح تنش هـر چه در گنج بـود

  بدانگه که خسرو شد از جنگ سیر  سپــردند یک سـر به گیـو دلیـر

  همان خیمـه و آخُــر چهــار پاي  راي ـاز ایوان و خرگاه و پرده سـ

  ترگ و زریـ کاله همان جوشن و  اوس را داد شـــاه ـفـریبـــرز ک

  زیاقــوت رخشان دو انگشتــري  ري ـیکی طوق روشن تر از مشت

  که انــدر جهـان آن نبـودي نهان  اه جهـان ـبنهفتـه بـر او نـام شـ

  همی دارد از جـز تخم نیکی مکار  ارــبه بیـژن چنیــن کیــن یادگ

                                           )4/353-352/2847-2837(  
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هاي کشور برگزید و آنان را بر شهرها فرمانده ساخت پس سران را به فرمانداري بخش«

 هاي خود را میان آنان بخش کرد و و بر این پیمان نوشتند. آنگاه یکی از گنج

هایش را به رستم بخشید و چارپایان را به توس، آب و ملکش را به گودرز، جامه

    ).152: 1372(ثعالبی،»ایش را به بیژن بخشیدهافزارش را به گیو و فرشجنگ

    

  : سرانجام کیخسرو  3-20

با اینکه هر دو منبع به ناپدید شدن کیخسرو اشاره صریح دارند، ولی بیشترین اختالف 

ها مربوط به همین بخش است. اولین اختالف در همراهان کیخسرو در هنگام ناپدید  آن

وس و فریبرز و گیو و بیژن (و گُستهم) همراه پهلوانانی چون ط شاهنامهشدن است. در 

کنند.  ترك نمیشوند و برخالف اصرار کیخسرو مبنی بر ترك او،کیخسرو را کیخسرو می

کند که فردا پس از ناپدید شدن او  ها توصیه میشبِ پیش از ناپدیدشدن، کیخسرو به آن

ز بین سریع محل را ترك کنند در غیر این صورت دچار برف و بوران شده، ا

 خیزند، از کیخسرو نشانی  که پهلوانان از خواب برمیخواهندرفت. صبح هنگامی

جوي فراوان، خستگی بر آنان چیره شده، در ویابند. بر خالف توصیه پس از جستنمی

بینی کیخسرو همۀ پهلوانان جز رستم که پیش از پردازند.طبق پیش آنجا به استراحت می

شوند و در میان ه راه برگشته بود؛ دچار برف و بوران میناپدید شدن کیخسرو از میان

ها هیچ به همراهان کیخسرو و سرانجام آن غررالسیردهند.در روایت برف جان می

  است.    اي نشدهاشاره

 شاهنامه،دومین تفاوت میان دو روایت در نحوة ناپدید شدن کیخسرو است. در روایت 

کند؛ سپس سر و  آفتاب به همراهان اعالم می کیخسرو ناپدیدشدنش را پیش از برآمدن

کند. در شود و به اصطالح عروج روحانی می شوید. با طلوع آفتاب ناپدید میتن را می

ولی در  شود، یها ناپدید م کیخسرو در فضایی قدسی و آیینی از نظر شاهنامه،روایت 

دور از تقدس آماج و در فضایی خشک و به کیخسرو سرگردان و بی غررالسیر،روایت 

از آوردن  غررالسیرشود. شاید مولّف گردد و گم میافتد و گرد جهان میبه راه می
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چنین پایان عادي و خالی از بار معنوي براي کیخسرو، بنا به گفته جالل خالقی مطلق به 

براي مثال در پایان همین روایت جنگ بزرگ کیخسرو «خاطر مالحظات دینی باشد:

آمده  شاهنامهبه چشمه روشن و شستشوي در آن تنها در  گزارش رسیدن کیخسرو

اند و تنها به ناپدید هاست و در همه منابع دیگر محتمالً به مالحظات دینی آن را زد

  ) 201: 10،ج 1389خالقی مطلق،»(اندشدن کیخسرو بسنده کرده

  کی نامــور پیش چشمه خمیـــد   چو بهري زتیره شب اندر چمیـد

  همی خواند اندر نهان زند و اُست   ر و تن بشست بدان آب روشن س

  که باشیــد پـــدرود تا جــاودان    چنیـن گفـت با نامور بخـــردان

  نبینیـد ز آن پس مرا جز به خواب   کنـون چون بر آمد سنـان آفتاب 

  مباشیـداگـر بـارد از ابــر مشـک   شما نیـز فردا برین ریگ خشک

  رگ و شاخ درختـد بـکجا بشکن   خـت زکـوه اندر آید یکی بـاد س

  ا سـوي ایـــران نیابیــد راه ـشم   ببـارد یکــی بـرف از ابـر سیـاه

  ا درد گنـــــداورانـبخفتنـــد ب   سر مهتران ز آن سخن شـد گران 

  اه شد ناپدیدـز چشــم مهـان ش   چون از کوه خورشید سربرکشید

  ان نهادنــد رويـبیاب به ریـگ و   بجستنـد از آن جایگه شاه جوي

  شانـد چـون بیـهـزرو بازگشتنـ   زخســرو نـدیـدنـد جایی نشان 

                                                )4/367/3044-3054(  

دل گشت و آن را به چون کیخسرو از استوارسازي کار پادشاهی پس از خود آسوده«

آماج به راه افتاد و رود گفت و سرگردان و بیلهراسب سپرد، با فرماندهان و ویژگان بد

: 1372(ثعالبی،»گرد جهان گردید و پس از این دیگر کس از او آگاهی و نشانی نیافت

150.(    

  : بحث و نتیجه گیري4

ثعالبی  غررالسیرفردوسی و  شاهنامهبراساس متن   "جنگ بزرگ کیخسرو"با مقایسۀ    

هاي دو روایت بسیار کم و تنها در  شد. تفاوت هاي بسیار زیاد دو روایت آشکارشباهت
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توان گفت روایت هر دو اثر از جنگ بزرگ که میجزئیات و اسامی بود.تاحدي

کامالً یکسان هستند. اند؛ اي براي مقایسه دو متن انتخاب شده عنوان نمونهکیخسرو، که به

ترین حالت  دهکند، که در سا حال یکسانی دو روایت ما را به این نکته رهنمون می

  آشنا با فضاي فرهنگی و فکري قرن چهارم و پنجم هجري و مخصوصاً  خوانندة نا

را از روي  غررالسیرگیرد که ثعالبی،اطّالع از سیر نگارش حماسه ملّی ایران، نتیجه میبی

 گونه که دیویس چنین نظري داردهمان فردوسی تألیف کرده است. شاهنامه

تواند تأکید  ي دیگر این اشتراکات در روایت بر این نکته می). از سو99: 1377(دیویس،

  داشته باشد، که منبع یا منابع دو مؤلف در نگارش اثرشان یکی بوده است.  

تألیف  شاهنامهتوان پذیرفت، که ثعالبی اثر خود را از روي  بنا به دالیل و قراینی نمی

ه این مسأله اشاره مستقیم یا غیر است. چراکه اوالً ثعالبی در هیچ جاي متن کتاب ب کرده

ابن  ، کتابتاریخ حمزه اصفهانیمستقیم نداشته است،حال آنکه بارها از آثاري چون 

 الشاهنامهمسعود مروزي و  مزدوج، آیین نامه، تاریخ طبري، تاریخ مسعودي، خرداد به

از  هشاهنام). دوم اینکه337: 1356فاضلی، ؛ 63: 138نام برده است. به نقل از(ملک، 

تاریخ ایران باستان ، کیومرث شروع شده و با یزدگرد شهریار پایان می یابد. در شاهنامه 

که ثعالبی هدف خود را از نوشتن به تاریخ جهان و اسالم پرداخته نشده است، در حالی

آوري حماسه ملّی ایران، بلکه نوشتن تاریخی از ابتداي خلقت و بشر   نه گرد غررالسیر

و بنیت الکتاب علی «است: رث تا زمان پادشاهی محمود غزنوي بیان کردهنخستین، کیوم

أن افتتحه بذکر ملک من اول کیومرث هو اولُ ملوك الفرس الی یزدجرد بن شهریار 

الذي هو آخرهم ثم ارجع القهقري الی ذکر ملوك االنبیاء علیهم االسالم .... ثم اذکر 

–xlvIIIم: 1963ثعالبی:»(م محمود بن سبکتگین السلطان المعظّم ملک المشرق ابا قاس

XLIX ٍفی غرر اخبار ملوك و سیرهم) و نام کتابش را کتاب کاف نامد، نه میشاف" 

).سوم اینکه، بنا به گفته تواریخ و  30: 1372( روحانی، "غرراخبار ملوك الفرس

سی مسلّط ، بر ادبیات عربی و فار ها، ثعالبی از سرآمدان روزگار خود بوده تذکره

- 642: 1371است(صفا، و... نوشته واالیجازاألعجاز، الدهریتیمهاست و آثاري چون  بوده
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ثعالبی سرور « کند: چنین معرفی می االعیانوفیات). ابن خلکان او را در کتاب 641

مؤلفان و پیشرو مصنّفان عصر خویش بود. آثار نظم و نثر او همه جا پراکنده و پرتو 

). حال فردي با چنین دانش و آگاهی چگونه ممکن 60: 1380ملک، »(افکن می باشد

ابو منصور محمد بن  شاهنامه منثوراست از آن همه منابع فارسی و عربی و مخصوصاً 

زودي شهرت یافت وجهانی دل بر آن نهاد پس از نگارش و تألیف به«عبدالرزاق،کهابن

 شاهنامه)، چشم پوشد و تنها به 166: 1379صفا،»(و فکر نظم آن در میان مردم پدید آمد

  عصر خودش،اکتفا کند.ابوالقاسم فردوسی، شاعر هم

هاي دو اثر، فرضیه استفاده از منابع  وجود تفاوت در روایت این داستان و دیگر بخش 

که این مقاله در پی اثبات بخشد، چیزي متفاوت در تألیف هر یک از این آثار را قوت می

 شاهنامه. حجم بیشتر باشدوجود منابع مشترك براي هر دو اثر، میآن با در نظر گرفتن 

و دخالت هنر  شاهنامهدر مورد این داستان و در کل، ناشی از منظوم بودن  غررالسیراز 

  باشد.  و تخیل قوي شاعري چون فردوسی می
  

    کتابنامه

  السدي).تاریخ غررالسیر ، تهران : مکتبه ا1372ثعالبی مرغنی، حسین ابن محمد.( -

) شاهنامه کهن،مترجم: سید محمد روحانی، مشهد : انتشارات 1372. ؛(--------------  -

  دانشگاه فردوسی مشهد 

)، از شاهنامه تا خداي نامه ، نامه ایران باستان ، سال هفتم ، شماره 1386خالقی مطلق ، جالل ( -

  119-3اول و دوم : : 

تطبیقی شهر پهلوانی،تهران : مرکز  )، حماسه در پدیده شناسی1386،(---------------  -

  دایره المعارف بزرگ اسالمی 

) شاهنامه ؛ دفتر چهارم، تهران : مرکز دایره المعارف بزرگ 1389،( --------------  -

  اسالمی

، تهران : مرکز دایره المعارف  10) یادداشت هاي شاهنامه ، ج 1389،( -------------  -

  بزرگ اسالمی. 
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  156-148: صص67کلک. ». گفتگو با دیک دیویس).«1374دهباشی، علی.( -

   92-110) مساله منابع فردوسی ؛ مجله ایران شناسی ، سال دوم  : 1377دیویس ، دیک( -

  )، تاریخ ادبیات ایران ، جلد اول ، ـ تهران : فردوسی.1371صفا ، ذبیح ا.... ( -

   )، حماسه سرایی در ایران ، تهران : امیر کبیر. 1379، ( ------------  -

نگاهی به داستان رستم و شغاد از خالل غررالسیر و شاهنامه فردوسی ).« 1356فاضلی،محمد.( -

: صص  98و 97مجلّه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.شماره ». و ترجمه بنداري

364-337 .  

وهش )؛ تخیل داستان کیخسرو در شاهنامه براساس نقد اسطوره هاي، پژ1389قائمی ، فرزاد ( -

  100-77، بهار  :  27، شماره 7هاي ادبی، سال 

  .430-401:   10)، درباره مسأله منابع فردوسی ، مجله ایران شناسی، سال 1377متینی، جالل ( -

غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم(تاریخ ثعالبی) در مقایسه با شاهنامه )« 1380احمد( ملک، -

  60-67صص  ان:کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. شماره آب». فردوسی

    



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

  در آثار تاریخی قرن نهم و دهم شاهنامهبازتاب 

  دکتر عبداهللا رادمرد

  عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

  محمود احمدي

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده

-ناي دیرینه و قدمتی هزاران ساله دارد وهماگیري از نظم در متون نثر، سابقهبهره     

گونه که در اغلب علوم، بهره گرفتن از آثار دانشمندان پیشین و استفاده از دانش و 

ها، کاربرد داشته و دارد، در حوزة ادبیات هم استفاده از آثار بزرگان تجربیات آن

وگذشتگان رایج بوده و هست، به خصوص نویسندگان و همۀ آنان که خالق آثار منثور 

نظوم فرزانگان قبل خود بهره گرفته و به غنا وجذّابیت و هاي مهستند، اغلب از تراوش

قدر خود را اند. از طرفی نام و یاد گذشتگان  گرانتکمیل و تعمیق آثار خود پرداخته

نمایند. از جمله نویسندگانی هاي آنان را معرفی میبازآفرینی وبه نوعی آثار و خالّقیت

باشند، که در آثار منثور خود نهم و دهم می اند، مورخان  دو قرنکه به این مهم پرداخته

اند. ابیات فراوان از آثار بزرگانی چون فردوسی، نظامی، سعدي، مولوي و ... ذکر کرده

فردوسی در آثار منثور تاریخی دو قرن مذکور و  شاهنامۀاین نوشتار به بازتاب ابیات 

یرموضوعی این ابیات بیان کاربردهاي مختلف ابیات پرداخته، کاربردهاي موضوعی و غ

  را از طریق نمودارها و جداول، تحلیل کمی و آماري کرده است.

  ، قرن نهم ودهم، فردوسی، آثار منثور.  شاهنامهبازتاب ابیات ها: کلید واژه

  درآمد

باشد، اما اغلب از نظم در تکمیل نثر تر از نظم میکه حوزة نثر بسیار گستردهبا این   

واغلب نثرنویسان، با اقتباس از کالم شاعران، بر تنوع، جذّابیت و شود بهره گرفته می

اند. بر این اساس ما بازتاب شعر را در نثر ِتمام دوره هاي تاریخ تأثیر سخن خود افزوده

توان یافت که از این امر پیروي نکند، چه متون ادبیات شاهد هستیم . کمتر متونی را می
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ی و ... ، اما نوع و میزان حضور نظم در متون نثرِ نثر ادبی، چه سیاسی و چه تاریخ

مختلف، متفاوت است و عوامل گوناگونی از قبیل تحوالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 

  باشد.اقتصادي و ... در این امر دخیل می

کاربرد درست و به موقع ابیات در متون نثر، اغلب به قصد تفهیم بهتر معنا، اثرگذاري 

گاري بیشتر در ذهن مخاطب، تنوع بخشی به بیان،تمثیل و ... صورت بیشتر کالم وماند

  گرفته است.

ها کمک کرده، شیوة استفادة متون نثر از ابیات شاخص شاعران، به صیانت از اشعار آن

در تصحیح و خوانش درست اشعار مؤثر بوده است. شکل صحیح بسیاري از ابیات از 

عالوه نام، شناسایی شده است. بهپراکنده و بی آمده و خیلی از اشعاردستاین طریق به

ها را در بین نویسندگان و ادیبان میزان شهرت و اثرگذاري شاعران و گسترش شعر آن 

چینی از ابیات تمثیلی فراهم کرده، با تکرار این ابیات در آثار نویسندگان، نشان داده، گل

ده است.از طرفی بازتاب این هاي بعد بدل کرهایی در دورهالمثلها را به ضربآن

کرده تا بر اشعار، دلیلی بر آگاهی و اطالع نثرنویسان از دیوان شاعران بوده و ایجاب می

نظم و نثر تسلط داشته باشند. همچنین این بازتاب، حکایت از سلطۀ شعر بر نثر در 

متون کهن و کالسیک داشته است.از طرف دیگر، این امر دلیلی بر قریحه و ذوق 

که غناي جا، عالوه بر اینها بوده واین استفادة مناسب وبهرنویسان در همۀ دورهنث

شناسی و رعایت ها بخشیده، بر میزان ذوق و مخاطبمعنایی و تنوع بیانی به کالم آن

  کند. هاي مختلف بافت کالم از طرف گوینده داللت میموقعیت

ه و مطالعۀ دیوان شعرا وابستگی فن نویسندگی به حافظه و حضور ذهن گویند

  امردیگري است، که بنا به سنّت گذشتگان در همۀمتون نثر رعایت شده است.

چین این جستار بر آن است تا گزارشی توصیفی و بعضاً تحلیلی از بازتاب دست   

فردوسی توسط مورخان قرن نهم و دهم ارایه و کاربردهاي معنایی و  شاهنامۀابیات 

دبی این ابیات را نشان دهد. اگر چه کاربرد اشعاردر متون نثر توصیفی و دستوري و ا
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شود، کمتر صبغۀ ادبی داشته است و تنوع تاریخی که به نوعی نثر علمی محسوب می

  کاربردها نیز محدود است.

طور پراکنده از تمام اغلب آثار تاریخی دورة مورد بحث ما، به صورت متنوع و به

اند. در بررسی از میان حدود یکصدو پنجاه اثر منثور ردهاستفاده ک شاهنامههاي قسمت

در قرن نهم و دهم، چهل و شش اثر تاریخی، تفکیک و پس از بررسی، سی و سه اثر 

گونه بیتی از بودند، شناسایی شد و در سیزده اثر هم هیچ شاهنامهکه داراي ابیات 

  نداشتند. شاهنامه

از میان انبوه  شاهنامهسایی و شناخت ابیات از مشکالت جدي در این سی و سه اثر، شنا

بیان شده شاهنامهالي ابیات مربوط به و اغلب در البه شاهنامهابیاتی بود که هم وزن 

سعدي،  بوستانجامی،  اورنگهفتنظامی،  اسکندرنامۀبودند. نویسندگان از اشعار 

ار ابیات اسدي طوسی و دیوان برخی از شعرا، در آثار خود و در کن نامۀگرشاسب

بوده و تشخیص انبوهی از  شاهنامهوزن اند. این آثار همفردوسی استفاده کرده شاهنامۀ

ابیات از شعراي مختلف و شناسایی و تفکیک ابیات فردوسی، کار چندان آسانی نبود. 

لذا با همۀ دقتی که صورت گرفته است، باز هم امکان خطا وجود دارد و امید است 

  تر و بیشتر، خطاهاي احتمالی را جبران کنند.آیندگان با بررسی به

جلد  15باشد(برخی آثار، این سی و سه اثر که در حقیقت بیش از شصت جلد کتاب می

هاي خطی موضوع کار نگارنده نبوده است. باشند و نسخهاست)، از آثار چاپ شده می

راج شده شناسایی و استخ شاهنامهتک جلدها صفحه به صفحه بررسی شده و ابیات تک

است وبه همین لحاظ در بخش جداول و نمودارها سعی شده آمار نسبتاً دقیقی ارائه 

مورد اول به صورت مستقیم اند:گردد.نویسندگان، ابیات را به دو صورت استشهاد کرده

و با ذکر نام فردوسی و مورد دوم به صورت غیر مستقیم و بدون ذکر نام 

خورد، داراي تغییرات و این دوره به چشم می ابیاتی که در آثار منثورفردوسی.

جا کرده و شود برخی واژه هارا جابهاختالفاتی درحروف، واژه، جمله و مصرع دیده می

 شاهنامهاند. گاهی مصرع هاي حتی اسامی را جایگزین و نام ممدوح خود را ذکر نموده
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بیش از سیصد بیت  اند. برخی یک بیت و بعضیرا با هم یکی کرده و بیتی جدید نوشته

اند. اند. برخی یک بیت را چندین بار مکرّر ذکر کردهرا در اثر خود آورده شاهنامهاز 

شرف الدین  ظفرنامۀشود؛ به عنوان مثال، تقلید از یکدیگر نیز در آثار آن ها دیده می

 السیرحبیبیزدي از جمله آثاري است که مورد استفاده و تقلید روضۀالصفا و تاریخ 

  رار گرفته است.ق

خوریم که سرایندة آن معلوم نیست، گاهی یک درمیان ابیات استشهادي، به ابیاتی برمی  

ذکر شده است و مصرع دوم معلوم نیست از کیست؟ واین احتمال  ازشاهنامهمصرع 

وجود دارد که خود نویسنده طبع شعر داشته و شاعر بوده و گاهی به مقتضاي متن، 

  ابیات استشهادي اضافه می نموده است.مصرع ویا بیتی به 

را یا از حفظ  شاهنامهاي است که گویی نویسنده یا نویسندگان، انتخاب ابیات به گونه  

اند. تنوع و انتخاب درست و مناسب ابیات، اند یا نسخۀ کامل آن را دراختیار داشتهداشته

ها بر حوزة ف کامل آندهندة هنر نویسندگی و توانایی باالي نویسندگان و اشرانشان

  نظم و نثر می باشد.

تواند وارد باشد،این است که در انتخاب ابیات، اشکالی که بر نویسندگان این دوره می  

اند، گرچه شاید آن زمان مرسوم نویسندگان نبوده است، اما نام شاعر را ذکر نکرده

د، ازاین فرصت، هاي بعکنندگان در دورهاستفادهشود برخی سوءهمین امر سبب می

ها را به ساز تحریف، تخریب و سرقت ابیات شوند ویا آنجا کنند و زمینهاستفادة نابه

گونه که امروزه نام خود یا شخص دیگري غیر از سرایندة واقعی آن نسبت دهند. همان

اند.در بین ابیات استشهادي برخی ابیاتی بسیاري از ابیات دچار چنین سرنوشتی شده

  نظران معتقدند از فردوسی است.نیست و بعضی صاحب شاهنامهکه در  وجود دارد

 شاهنامۀو یا منسوب به فردوسی را نخست بر اساس  شاهنامهما در این نوشتار ابیات 

بندي و اختالفات را دسته هاي آن مقابله کرده،تصحیح دکتر خالقی مطلق و نسخه بدل

  ایم.ها نشان دادهق براي نسخه بدلبا عالیم اختصاري وضع شده از جانب خالقی مطل
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  در آثار تاریخی قرن نهم و دهم شاهنامهکاربردهاي ابیات 

اي بوده، اگر غرضی تفنّنی اي در به کار بردن ابیات داراي اهداف و انگیزههر نویسنده  

آورد ها کالم را از صورت نثر بیرون میاین تفنّن«نیز در نظر داشته به گفتۀ مرحوم صفا: 

  ».سازدبه جانب شعر که محل هنرنمایی گوینده است متمایل می و

ترین منبع براي تکمیل و تتمیم و را مناسب شاهنامهمورخین این دوره، اغلب 

-در سرتاسر آثار خود بهره می شاهنامهجاي دانند و از جايغنابخشیدن به اثر خود می

توانند حتی از کند، که نمیمیچنان براي آنان جلب توجه  شاهنامهبرند. برخی ابیات 

هتمام ا توان دررا می شاهنامهبارة آن صرف نظر کنند. این توجه ویژه به تکرار چندین

هاي ایرانی و تاریخ ایران و زبان فارسی و حماسه شاهنامهداشتن مورخان به زنده نگه

  که تا حد زیادي مد نظر فردوسی نیز بوده است.دانست، چیزي

ها و فراوانی شواهد و امثال ما شود که تنوع ابیات و کاربردهاي گوناگون آنمییادآور   

  هایی از کاربردهاي دستوري، معنایی و ادبی اشاره کنیم.که به نمونه دارد،را بر آن می

نظر پیوند دستوري به دو صورت  در این متون را از شاهنامهابیات پیوندهاي دستوري: 

  توان بررسی کرد:می

  ابیاتی که پیوند دستوري ندارند: -1

گونه ابیات به لحاظ رابطۀ دستوري جدا از متون هستند و چنانچه از متن حذف این   

شود. جاي قرار گرفتن این ابیات معموالً یا شوند از حیث معنا خللی به متن وارد نمی

  در ابتدا و یا در میانه و یا در پایان کالم است.

  ز و ابتداي کالمبیان ابیات در آغا -1-1

این نوع ارتباط در متون قرن نهم و دهم از بسامد پایینی برخوردار است، ظاهراً 

الي کالم و دادند ابتدا سخن خود را بیان کنند و سپس در البهنویسندگان ترجیح می

ذکر «استفاده کنند.در نمونۀ زیر نویسنده بعد از بیان عنوان شاهنامهمتن خود از ابیات 
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زاده محمد بهادر به پایۀسریراعلی خاقانی خلّدملکه وسلطانه وافاض علی نامۀ شاه

  کند:این ابیات را در شروع کالم بیان می» العالمین عدله و احسانه

  بر آن کس که کینه نبودش بجست    سرنامه کرد آفرین از نخست

  خـداونـد پیـل و خـداونـد مــور    خداوند بهرام و کیوان و هور

  دگـر را کنـد خـوار و زار و نـژند    د به چرخ بلندیکی را بر آر

  )5/224: 1386(کاتب،                      

  بیان ابیات در بین کالم  -2-1

  تر افزاید و متن را جذّابگونه ابیات در میان کالم، بر شیوایی متن میحضور این  

ولی ممکن  کند،ها در معنی و مفهوم جمله خلل چندانی وارد نمیکند. حذف آنمی

چون انظار عساکر نصرت مآثر به خان افتاد و هر «است از میزان اثرگذاري آن بکاهد.

  بارگی حمله بردند . کس که در هر جا که بود به یک

  جویان و جوشن ورانبر آن رزم    ببـاریـد تیـر از کمان سـران

.» رداشتند قبل از آنکه غول برسد همان مردم که پیش آمده بودند لشکر مخالف را ب

  ) 445: 1383(دوغالت ،

  بیان ابیات در پایان و انتهاي کالم -3-1

در این قسمت نویسنده در انتهاي کالم خود و در خاتمه ابیات استشهادي را بیان کرده، 

برد. این مورد نیز در متون با حسن مقطعی از ابیات کالم خود را آراسته و به پایان می

و در مرقدي که در حوالی سلطانیه در حال حیات بنیاد « ...  مذکور بسامد باالیی ندارد:

  نهاده بود و آن موضع را شرویاز خوانند مدفون شد.

  نمایـد به تو شیب و افراز خویش    جهان گر گشاده کند راز خویش

  بـرش پـر ز خـون سـواران بـود    کنـارش پـر از تـاجـداران بـود

  »ـر از گلـرخان چـاك پیـراهنشپ    پـر از مـرد دانــا بــود دامنش

  )127: 1353(سمرقندي ،                   
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  بیان ابیاتی که به متن وابسته هستند و پیوستگی دارند: -2

که ايشوند به گونهدر این روش، ابیات با عوامل مختلف پیوند، به متن وابسته می   

شود و به متن  م میها از متن، باعث گسیختن رشتۀ معنایی کالتفکیک و جداکردن آن

کنندگی عبارات متن را دارند و رساند. در این جا ابیات، کارکرد تکمیلنوشته آسیب می

  تر و شیواتر کرده است.این تلفیق شعر و نثر، کالم را کامل

توانمندي و هنر نویسنده در انتخاب و چینش ابیات در متون خود در آثار این دوره 

ا متون با عوامل گوناگون ارتباطی و پیوندهاي مختلف زیر نمایان است. ارتباط اشعار ب

  صورت گرفته است. 

  انتقال از نثر به شعر با استفاده از عوامل ربطی -1-2

شوند انتقال هاي لفظی هستند، که موجب میدهندهمنظور از عوامل ربطی، همان پیوند  

  تر نشان داده شوند.از نثر به بیت، بهتر و مشخص

  انسجام نقلی پیوند -2-2

از فرمان آن حضرت عدول نجویی تا آنچه موجب شفقت و عنایت است صورت «

  اند:تتمیم یابد چنانک گفته

  پیکه مرد جوان چون بود نیک    یکی داستان زد جهان دیده کی

  پلنگ از پس پشت و صیاد پیش    به دام آیـدش ناسگالیـده میش

  »ن را بـه دام آورد هـژبــر ژیــا    به هشیاري وحلم و راي وخرد

  )351/350ب: 1364(مرعشی ،          

  

  پیوند انسجام موصولی -3-2

و یزدجرد را دو پسر بود، فیروز و هرمز، چون او نسبت به پسر کهتر، محبت «...   

بیشتر داشت در اواخر ایام حیات مجمعی ساخته به مضمون این دو بیت زبان بگشود 

  که: 
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  ز هرمز فزونست چندین بسال    لاگر چنـد فیـروز با فرو بـا

  »خردمنـدي و شـرم و بایستـگی    به هـرمز همی بینـم آهستگی

  )236/ 1: 1362(خواندمیر،                                                

  پیوند انسجام زمانی-4-2

اربع و امیر نوروز در زمان اندك، قطع مسافت بسیار نموده و در شهر ذیقعدة سنۀ «...   

  : کهبه وقتیو تسعین و ست مائه 

  یکی فــرش گستـرد از پـرّ زاغ    سپاه شب تیره بر دشت و راغ

  توگویی به قیر اندر اندوده چهر    چو فوالد زنگار خورده سپهـر

  ).4211/ 8: 1380میرخواند،»(اي نزول کرددو روزه به اردوي  بایدورسیده، در پشته

  پیوند انسجام شرطی -5-2

... و یکی از خواص امراي بزرگ خود را بفرستد تا درین جانب، عهد و میثاق را به «   

ایمان موکّد گرداند و بعد از آن ابواب رسل وسایل از جانبین مفتوح گردد و مسلمانان 

  در میان، متضرّرنشوند واالّ :

  »ترا تیـغ پـوالد گـردد چــو مـوم    اگر من سپاهی فرستـم به روم

  )2/281(شرف الدین یزدي :                                                            

  پیوند انسجام علّی -6-2

ودر اثناي آن، چون اسباب و مقدمات چنانچه سزد و زیبد، در غایت کمال و نهایت «   

  الکمال آماده و مرتّب بود.جمال، دور ازآسیب عین

  اسان و هم بخـردانستاره شن    بفـرمود تـاموبـدان و ردان

  »ز راز سپهرش پژوهــش کننـد     شوند انجمن نزد تخت بلنـد

  )1/187(شرف الدین یزدي :                                                         
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   انتقال از نثر به شعر بدون کاربرد عوامل انسجام ربطی -7-2

زاد ش حرب باال گرفت و میمنۀ نوشبعد از تالقی عسکرین و تسویه صفوف، آت«... 

بر میسرة رام بر زرین حمله آورده، غالب شدند و خون فراوان ریختند، رام بر زین 

  بقیۀ سپاه را :

  »هـوا چـون تگـرگ بهـاران کننـد    بفـرمـود تـا تیــر بـاران کننــد

  )924/ 2: 1380(میرخواند،                                                      

  در متون تاریخی قرن نهم و دهم شاهنامهپیوندهاي معنایی ابیات  -3

ازجمله نکاتی که مورد توجه اغلب نویسندگان این دوره بوده است، توجه به حوزة    

باشد. با توجه به فشارهاي روحی ها در متن نوشته میمعنایی ابیات و کاربرد درست آن

اثر حمالت وحشیانۀ دشمنان، به ویژه قوم خون آشام و جسمی که بر مردم آن عصر در 

رحم مغول، وارد شده بودو اثرات بعضاً مخرّب این جنایات بر پیکرة جامعه، و بی

گونه و مشابه آن بیشتر آموز و پندآمیز و تذکرهطلبید تا نویسندگان به ابیات عبرتمی

توحات وتحوالت سیاسی جاي متون خود، درکنار اشاره به شرح فتوجه کنند و در جاي

  و حکومتی، این گونه ابیات را یادآور گردند.

هاي معنایی هم از دید تیزبین برخی نویسندگان و توجه و التفات به سایر حوزه   

توجهی به دنیا، مدح و ستایش، مورخین دور نمانده و به مسایلی از جمله: حکمت، بی

  شود.ها اشاره میلچینی از آناند که به گاغراق، مفاخره و ... نیز پرداخته

  بیان معانی تعلیمی -1-3

  پند و حکمت -1-1-3

خیال فاسد به دماغ راه داده پاي از حد خود بیرون نهاده، روي به غارت و تاراج «  

آورد و از وخامت عاقبت و شومی کفران نعمت نیندیشیده، ثمرة شجرة بدکرداري وریع 

  زرع جفاکاري از وي پوشیده ماند .
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  »که زهر آورد بـار او روزگـار    به هنگام شادي درختی مکار

  ) 509/ 1:  1384(روملو ،              

  عبرت آموزي -2-1-3

بو جاي خود از سرگرفت و آهنگ آن کرد که کمان از قربان برکشد و تیراندازد و «   

  مبارزي از یمین نیزه بر بناگوش او زد و از پشت مرکب درگشت.

  »به دستی کاله و به دیگر کمند     چـرخ بلنــد چنیـن است کـردار

  ) 110: 1350(حافظ ابرو،ب،            

  تقدیرگرایی و اعتقاد به بخت و اقبال -3-1-3

یی که چشم زمانه برآن بلندي نگاه نتوانستی نمود و گوش سپهر نیارستی که قلعه« ...   

تیر چرخ در محادثه یی که حرسه آن همواره با آن را به کوشش توان گشود با قلعه

  باشند تیر چرخ چه اثر و ضرر نماید. 

  »شود سنگ خارا به کـردار موم     ولیکن چو خشم آورد بخت شوم

  ) 768: 1372(حافظ ابرو،                           

  بیان معانی غنایی -2-3

  مدح و ستایش -1-2-3

رگشود، ملک را چون سیاوش نقّاش درآمد، زبان به مدح وثناي ملک داراب ب«...   

  دعاي به واجب و ثناي درخور تاج و تخت ملک بگفت که جمله را پسند آمد، گفت :

  دلت شـاد بـادا تنت ارجمــنـد    بکــام تـو بــادا سپهــر بلنـــد

  همیشه خرد پیر و دولت جوان    همیشه بزي شاد وروشن روان

  »در نزادکسی چون تواز پاك ما    تـرا داد یـزدان بـه پـاکی نــژاد

  )1/190:  1339(بیغمی،                           
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  مرثیه -2-2-3

خان برادر فتحعلی«... در بیان حمل جنازة آقا محمدشاه آمده است:  الصفاروضۀدر   

نایب السلطنه ... چون قرب جوار یافت با تمامت همراهان پیاده شده، بر تخت روانِ 

ه و مویه برگرفت و موي عارض برخاك نهاده، روان تعظیم و کرنش عظیم کردشاه بی

  ندبه و نوحه آغاز نمود و همی گفت که:

  که تومردي اي مهترین شاه گـرد    کس از تاجداران بدین سان نمرد

  نه تخت ونه شاهی،نه تاج وکمر    نـه پـور و بـرادر نه بـوم نـه بـر

  تنت را بـه تخت ازدواجت کفن    سرت را بـریـده سـه تن اهرمن

  پر از خـاك سـر بـرگرفتنـد راه    پیــاده  سپـه بـد پیــاده  سپــاه

  »رخ  نـامـداران بـه رنـگ آبنوس    دریده درفش ونگون سار کـوس

  )13/7437: 1380(میرخواند،              

  بیان معانی حماسی -3-3
  

  اغراق و بزرگ نمایی -1-3-3

مخالفان برآمیختند سپرها و جبها بر سینه  و خاك معرکه را بیابان در بیابان با خون« ...   

-زخم تیر وضرب سنان و شمشیر دوخته و دریده شد و سرهاي گردنوتن دشمنان به

  گرز گران و زخم کمد شکسته و بسته آمد.هاي سروران بهکشان و گردن

  برآمـد تـو گفتی همـان رستخیــز    زبس نیـزه و گرز و شمشیـر تیـز

  چو دریاي خون شد سراسرزمین    سـو کمیـن اجـل بـر گشـاده زهـر

  »زبس کشتگـان شـد زمیـن ناپدید    چنان شد که کسی روي کشورندید

  )388-1/389(شرف الدین یزدي :                                               
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  تکمیل و تتمیم معنا -2-3-3

اخالف شایسته بر  چون چهار بالش ملک از وجود اسالف مخدوم ( محروم ) ماند«  

آن تکیه زنند و چون دست ایالت از مکانت پدران کامکار خالی ماند اوالد رشید بدان 

  تمکین نمایند : 

  جهـان را نماننـد بی کد خـداي    یکی گم شود دیگر آید به جاي

  گر آمد ز گردون برو بـرگـزند    درخت برومند چـون شـد بلنـد

  »نوآئین دهد جاي خویش بشاخ    چو ازجایگه بگسلد پاي خویش

  )171: 1349(واصفی،                                        
  

  تأیید و تأکید معنا -3-3-3

دختر قیصر را نزد پدر فرستاد و درآن وقت، مستوره به اسکندر حامله بود و «...   

وجود آمد؛ گفت: پسر فیلقوس از ناموس، حمل دختر را پنهان داشته، چون اسکندربه

  لبی منست و مدتی مدید آن امر مبطن مبهم بود.ص

  که پیدا شد از تخم من قیصري    همی گفت قیصر بهر مهتري

  »سکنـدر پسر بود و قیصر پدر    نیـاورد کـس نـام داراب بـر

  )207/ 1: 1362(خواندمیر،                                                           

  بیان استدالل -4-3-3

  مهریار گفت: اي حرامزاده مرا از خاقان چه باك است. بگیرید این حرامزاده را.«  

سعدان طباخ از جاي برجست و گفت: اي حرامزادة غدار یاد داري که با فرزندانم اخی

  چه کردي؟ فرزندان جوانم را کشتی .

  بـرش  را نبینی کنـون در کنار    درختـی که کشتی و آمد به  بـار

  »ايوگر پرنیان است خود رشته    ايست خود کشتهگرش بارخارا

  )  276:  1388(بیغمی ،            
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  برگردان منظوم معنا -5-3-3

فام گشت و خار و خاره چون گل و گلنار صحاري نیشابور از خون شکاري لعل«...    

  نمود:

  »ز خون خاك رنگ طرخون گرفت     درو دشت گفتی همه خون گرفت

  )716: 1372رو،ج،(حافظ اب                  

  

  در متون نثر تاریخی قرن نهم و دهم شاهنامهپیوندهاي ادبی ابیات  -4

  استفاده از ابیات به منظور توصیف -1-4

شود. این استفاده از ابیات به منظور توصیف در آثار این دوره به وفور مشاهده می   

ار، ها در موضوعات گوناگون از جمله توصیف شخصیت، توصیف روزگتوصیف

  شود.حادثه، زمان و ... صورت گرفته است که به مواردي اشاره می

  

  توصیف شخصیت -1-1-4

  

  توصیف شخصیت بر پایۀ اغراق -1-1-1-4

یار و پادشاهی کامکار بود و به فرط رؤیت و پیش بینی و کمال او ملکی دولت«...   

به عدل و گزینی، ازجملۀ سروران ممتاز و چهار سوي جهان را حمیت و رحمت

  انصاف کار ساز:

  »از او پاکتـر در جهان کس نـزاد    به مردي و گفتار و راي و نژاد

  )3760/ 8: 1380(میرخواند،                                                
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  توصیف شخصیت بر پایۀ تشبیه -2-1-1-4

نداشتی که آفتاب و اگر چشم در پرده ظالم نظر بر عارض زیباي او انداختی پ« ...    

فریب، سیب زنخدان و در دندان و شاه خوبان برآمد. ماه دیدار، گلعذار، جادوچشم، دل

  ».و چون خورشید درخشان

  مــژه تیـر[گی] بـرده از پـرّ زاغ    دوچشمش به سان دو نرگس به باغ

  بر او تـوز پوشیده از مشک نـاز    دو ابـر [و]  بسـان  کمـان  طـــراز

  بنـدسر زلف [او] چون سلق پاي    بـه تنـگـی ، دل مستمنــددهـانش  

  ستـونی درو بر چـو سیمین قلم    دو یـاقوت خندان ، دو نرگـس دژم

  چـو زنجیــر گشتـه گره بر گره    دو زلفـش بـه کــردارمشکیـن زره

  »همـه زیــر انگشتـري مشتـري    چـو از غا لیـه بـر گــل انگشتــري

  )  459: 1388ی ، (بیغم              

  توصیف ادبی فضا -2-1-4

گرد از صفه اغبر به طارم اخضر افالك رسانید و بر روي هوا از تکائف غبار « ...    

  ابري تیره پیکر بلکه زمینی دیگر پیدا آمد. 

  بشد روشنایی ز خورشید و ماه    ز آواز اسبــان و گــرد  سپـاه

  »ود و از گـرد میــغ زآهن زمین ب    ستاره سنان بودوخورشید تیغ

  )792: 1372(حافظ ابرو،ج،              

  توصیف ادبی زمان -3-1-4

کردند تا روز دیگر که عالم منور و خوردند و عیش میآن روز و آن شب شراب می«    

  نورانی شد و آفتاب گلرنگ برآمد.

  برآمـد  بـه  کـردار روشـن  چـراغ    چو خورشید پیدا شد از پشت زاغ

  »زمیـن  شـد  بسـان  گـل  شنبـلیـد    رشید رخشنـده آمد پدیـدچو خو

  )2/484:  1339(بیغمی،                                                           
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  توصیف روزگار -4-1-4

طایفۀ شاملو که با علی قلی خان بودند از هزیمت آذربایجانیه به هزیمت رفتند و به «  

سردار متفرق و گرفتار آمدند و جمعی به قتل رسیدند، د، سپاه بیجانب تفلیس افتادن

اموال غازیان به تصرف گرجیان درآمد و طهمورث منصور و مغرور روي به شهر خود 

  آورد. آري:

  گهی صحت آرد گهی درد و رنج    چنین است کار سراي سپنج

  )12/6842: 1380(میرخواند،             

  توصیف حادثه -5-1-4

در یک زمان چندانی از هر دو سپاه به قتل پیوست که از موج خون، مرغاب و « ...   

چون دریاي [ بی ] پایاب شد و تمامت صحاري و جبال از خون گلگون گشت و از 

غریدن کوس و نالیدن ناي ، شیر [ ان ] بیشه و نهنگان دریا را دل در بردر طپیدن آمد و 

  اجزاي زمین در لرزیدن،

  همی آسمان انـدر آمـد ز جاي    بانگ دراي ز بس نـالـه کـوس و

  که آتش بـرآمــد ز دریـاي آب    چنـان  شـد زگـرد سپـه آفتــاب

  توگفتی شب اندرهوا الله کشت    درخشیدن تیـغ و زوبیـن وخشت

  چو سندان شد و پتک آهنگـران    سر سرکشـان زیر گـرز  گــران

  »شۀ نی شده استزنیـزه هـوا بی    شده استزخون رودگویی همی می

  ) 135/134: 1389(حافظ ابرو، الف ،                

  استفاده از ابیات به عنوان تمثیل و مثل -6-1-4

دست آورده، به هوا برد و به قوت آنگاه برخاست و گرد باغ برآمده و سنگی به«...   

ه باغبان چارتر بر روي باغبان زد، مگسان پریده، جان به سالمت بردند و بیهرچه تمام

به شهرستان عدم شتافت. از مار که دشمن دانا بود، گزندي نیافت و از بوزینه که 

  دوست نادان بود، دید آنچه دید.
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  »که با دشمـن و دوست دانش نکـوست    که دشمن چو دانا بود به ز دوست

  )831/ 2: 1380(میرخواند،                                                              

  هابررسی و مقابلۀ ابیات استخراج شده با متن شاهنامه و نسخه بدل -5

ابیاتی که در متن شاهنامه وجود ندارند ولی در پاورقی و برخی نسخ دیگر  -1-5

 اند.ذکر گردیده

 ،شوندمشاهده نمی شاهنامهخوریم که در میان بدنه و متن ها به ابیاتی برمیدر بررسی  

گوناگونی در پاورقی به نقل از نسخ متعدد شاهنامه و با تغییراتی قابل  ولی به شکل هاي

توجه آمده است. به عنوان مثال : گاهی فقط یک مصرع از یک بیت با آن مطابقت دارد، 

  دریک جا مصرع اول ودر جاي دیگر مصرع دوم ،با پاورقی یکی است.

  زمین و زمان اندر آمد زجاي    برآمـد خـروشیدن کـرنـاي

و ظفرنامۀ شرف الدین یزدي جلد اول  102بیت مذکور در تاریخ ایلچی صفحۀ   

ذکر » ق،ل«آمده است .ولی فقط مصرع اول آن در پاورقی به نقل از نسخ  386صفحۀ 

  )386و3/223: 1386شده است. (فردوسی،

  بکشتند از ایشان فزون از شمار    درآن شب دلیران نصرت شعار

  )1/335(شرف الدین یزدي:                                               

» ل«به نقل از نسخۀ148مصرع دوم بیت مذکور در پاورقی شاهنامه جلد اول صفحۀ 

  آمده است.

گاهی یک بیت همان گونه که در چندین کتاب تاریخی آمده،در چند نسخه هم ذکر 

  گردیده است.

  سمان گشت هشتزمین شش شدو آ    زسـم ستـوران درآن پهن دشت

، تاریخ 282، بدایع الوقایع صفحۀ1188این بیت در احسن التواریخ جلد دوم صفحۀ 

، تاریخ رشیدي 164، تاریخ حبیب السیر جلد اول صفحۀ 5603الفی جلد هشتم صفحۀ 
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آمده  1512و روضۀ الصفا جلد چهارم صفحۀ  594، فیروزشاه نامه صفحۀ 443صفحۀ 

  است.

ذکر » ،ب2،لی،پ،ل2س،لن،ق،ق«اما در نسخ ، نیست شاهنامه یاتبیت مذکور در متن اب

  شده است.

  در برخی موارد هم اختالف ابیات استشهادي با نسخ متعدد به یک ،دو یا چند واژه 

  رسد.می

  هوا دام کرکس شد از پـرّتیر    دهـاده به ابـر آمد و داروگیر

  )12/6931: 1380(میرخواند،          

  بدین صورت آمده است.»ق،ل«این بیت در نسخ 

  هـوا دام کـرکس بـد از پرّتیـر    زجوشن سواران وز داروگیـر

  )3/223: 1386(فردوسی،                

  گاهی چند بیت که پشت سر هم بیان شده، هر کدام مطابق با نسخه اي ذکر شده است.

  خروش ازخم چرخ چاچی بخاست    ستون کرد چپ و خم آورد راست 

  گــذر کــرد بـر مهــرة پشت او    سـر انگشت او ببـوسیـد  پیـکـان

  فلک گفت احسنت و مه گفت زه        قضـا گفت گیـر و قـدر گفت  ده

  )2/132: 1340(خوافی،                                                       

به  و بیت سوم » س«، بیت دوم بر اساس نسخۀ » و،لن«بیت اول به نقل از نسخه هاي 

  )3/184: 1386ذکر شده است. (فردوسی، »2س،ق،س«نقل از نسخه هاي 

  باشند. وجود دارند ولی داراي اختالفات متعدد می شاهنامهابیاتی که در متن  -2-5

  الف) اختالف در حروف

  تو گفتی ز روي زمین الله رست    بیابان چو دریاي خون شد درست

  )1/454: 1384(روملو،              

  )1/141: 1366تغییر یافته است. (فردوسی، » که«ه به شاهنام در» ز«حرف 



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

 ب) اختالف در واژه

  که از جـان تـو شاد بـادا سپهر    تو دانی که با ما چه کردي به مهر

  )2/601: 1339(بیغمی،             

در شاهنامه آمده است. » بگردد«در مصرع اول واژة » چه کردي«به جاي 

  )3/242: 1386(فردوسی،

  الف در مصرعج) اخت

  زمین شد ز سم ستوران ستوه    دهـاده بـرآمـد ز هـردو گـروه

  )2/720: 1384(روملو،                   

  )1/300: 1366مطابقت دارد. (فردوسی،  شاهنامهمصرع اول با 

  ها جایی مصرعهد) جاب

  یکی را چنین تیره بخت آفرید    یکی را سزاوار تخت آفرید

  )1/346(شرف الدین یزدي:            

  )3/250: 1386در شاهنامه مصرع ها جابجا ذکر شده است. (فردوسی،

  هاجایی واژههه) جاب

  پـی او زمـانه نیـارد نهـفت     جهانداربا داد چون گشت جفت

  )2/388(شرف الدین یزدي:            

  این گونه آمده است: شاهنامهدر 

  تنیـارد نهـف زمـانه پـی او    جفت چون گشت با دادجهاندار 

  )6/222: 1386(فردوسی،                        

  و) عدم تعلق دو مصرع به یک بیت

  زمین شد به کردار دریاي نیل    به پیش سپاه اندرون کوس و پیل

  )2/451(شرف الدین یزدي:              

صفحه  7و مصرع دوم در جلد  521، بیت 127شاهنامه، صفحه 7مصرع اول در جلد 

  ت.آمده اس 519، بیت  127
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  ابیات مطابق با متن  -3-5

هزار و دویست و هشتاد بیت استخراج شده دهد از میان بیش از یکشواهد نشان می   

مطابقت  شاهنامهن از سی و سه اثر تاریخی، حدود دویست و نود و هشت بیت آن با مت

  ها در نسخ متعدد، داراي اختالف می باشند.دارد ومابقی آن

  داند.اهنامه ذکر نکرده است، الحاقی میابیاتی را که در متن شدکتر خالقی مطلق عمده 

  ابیات منسوب به فردوسی -4-5

 شاهنامهخوریم که در متن و پاورقی بیات استخراجی ، به مواردي برمیدر کنار ا  

دانند و حتی برخی از نظران آن ابیات را از فردوسی می ولی برخی صاحب ،نیامده است

  نویسندگان آثار، به نقل از فردوسی بیان کرده اند. آن ابیات توسط خود 

در میان حدود پنجاه و چهار بیت به دست آمده که در شاهنامه نیست، هشت مورد نقل 

مستقیم وجود دارد که در مجموع این پنجاه و چهاربیت را می توان ابیات منسوب به 

  فردوسی به حساب آورد.

  گیري:نتیجه -6

دهد که در قرن نهم و دهم از میان چهل و پژوهش نشان میتیجۀ حاصل از این ن   

به کار رفته است. این ابیات  شاهنامهشش اثر منثور تاریخی، در سی و سه اثر، ابیاتی از 

به ضرورت و تناسب موضوع از جانب نثر نویسان، جهت توصیف، تمثیل، استدالل، 

در  شاهنامهت و یا مصرع هایی از تأیید یا تکمیل کالم، انتخاب شده اند. استفاده از ابیا

متون تاریخی این دوره، متنوع بوده، از یک تا دویست و هشتاد بیت در هر اثر متفاوت 

  بوده است. در خصوص میزان استفاده از ابیات شاهنامه در این دو قرن نیز باید گفت:

نزّل تا حد در قرن دهم نسبت به قرن نهم کمتر بوده، طبعاً این ت شاهنامهکاربرد اشعار 

نه ستایش و مدح غیر ها از هر گوحاکمیت شاهان صفوي و جلوگیري آن زیادي به

هایی از گردد. تناسب موضوع آثار تاریخی نیز موجب انعکاس بخشمعصومین برمی

  اي و قهرمانی دارد. شود که جنبۀ اسطورهمی شاهنامه
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  کتابنامه

الجنات فی اوصاف مدینۀ  روضات). 1338.(اسفزازي، معین الدین محمد زمچی 

 .دانشگاه تهران: تهران .تصحیح سید محمد کاظم امام. هرات

تصحیح دکتر . فتوحات شاهی). 1383.(امینی هروي، امیر صدرالدین ابراهیم 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. چاپ اول. محمدرضا نصیري

نگاه ترجمه و نشر ب: تهران. صفا... تصحیح ذبیح ا. داراب نامه). 1339.(بیغمی، محمد 

 کتاب

 :تهران. به کوشش ایرج افشار و مهران افشاري. فیروزشاه نامه). 1388(ـــــــــــــ 

 نشر چشمه

تصحیح . تاریخ الفی). 1382.(و بدوانی، مالعبدالقادر... تتوي، احمدبن نصرا 

  .انتشارات علمی فرهنگی: تهران.غالمرضاطباطبایی مجد

سخنرانی و بحث در بارة ». داشناسی در شاهنامهخ). «1353.(ترجانی زاده، احمد 

  .انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر. شاهنامه فردوسی

تصحیح میرجالل الدین حسینی .آثار الوزرا). 1337. (حاجی، سیف الدین 

  . دانشگاه تهران: تهران». محدث«ارموي

تصحیح میرهاشم . کرتتاریخ سالطین ). 1389... .(بن لطف ا... حافظ ابرو،عبدا 

  .نشر میراث مکتوب.محدث

. به اهتمام خانبابا بیانی. ذیل جامع التّواریخ رشیدي). 1350(ــــــــــــــــــ  

  .انجمن آثار ملّی: تهران

: تهران. تصحیح دکتر کریمی. ذیل کتاب ظفرنامه نظام الدین شامی. ـــــــــــــــ  

  تابش 

: تهران. تصحیح سید کمال حاج سید جوادي. التّواریخ زبدة). 1372(ـــــــــــــــ  

  نشر نی

تصحیح محمد رضا نصیري و . تاریخ ایلچی). 1379. (حسینی، خورشاه بن قباد 

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: ناشر. کوئیچی هانه دا
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زیر . تاریخ حبیب السیر) . 1362». (خواند میر«حسینی،غیاث الدین بن همام الدین 

 . انتشارات کتابفروشی خیام. چاپ سوم. مد دبیر سیاقینظرمح

مؤسسه . چاپ اول. تصحیح میر هاشم محدث. مآثر الملوك) . 1372(ــــــــــــــ  

  . خدمات فرهنگی رسا

تصحیح . تاریخ عالم آراي امینی). 1382.(بن روزبهان... خنجی اصفهانی، فضل ا 

  .مکتوبمیراث : تهران. چاپ اول.محمد اکبر عشیق

کتابفروشی : ناشر . تصحیح محمود فرّخ. مجمل فصیحی). 1340. (خوافی، محمد 

 .باستان مشهد 

تصحیح عباسقلی غفاري فرد .  تاریخ رشیدي). 1383.(دوغالت،میرزا محمد حیدر 

  میراث مکتوب: تهران.چاپ اول.

چاپ . تصحیح عبدالحسین نوایی. احسن التّواریخ). 1384.(روملو، حسن بیگ 

اساطیر: تهران.لاو  

به اهتمام عبدالحسین . مطلع سعدین و مجمع بحرین). 1353.(سمرقندي،عبد الرّزاق 

  .طهوري: تهران. نوایی

تصحیح محمد هدایت . تاریخ مبارك شاهی). 1382.(سیهرندي، یحیی بن احمد 

  .اساطیر: تهران. چاپ اول. حسین

انتشارات . چاپ اول. ی سمنانیپناه: به کوشش. ظفرنامه). 1363. (شامی، نظام الدین 

  .بامداد

نقش ابیات ). « 1389... .(علوي زاده، فرزانه و ساکت، سلمان و رادمرد ، عبدا 

جستارهاي . (پژوهشی ـمجلۀ علمی » شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

سال . شمارة چهارم. دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)ادبی

 ) 1389زمستان . (وم چهل و س

: تصحیح. تاریخ نگارستان). ه ق  1404. (غفاري کاشانی، قاضی احمد بن محمد 

 .حافظ: تهران. چاپ اول. مرتضی مدرس گیالنی

: محل نشر. ج 8. تصحیح جالل خالقی مطلق. شاهنامه). 1366.(فردوسی، ابوالقاسم 

 نیویورك
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مرکز . چاپ اول. ج 8. خالقی مطلق تصحیح جالل. شاهنامه). 1386(ـــــــــــــــ 

 .دائرة المعارف بزرگ اسالمی

 انتشارات بنیاد گویا. لب التواریخ). 1363.(قزوینی، یحیی بن عبد اللطیف 

: تهران. تصحیح احسان اشراقی. خالصۀ التّواریخ). 1359. (قمی، قاضی احمد 

 .دانشگاه تهران

. به کوشش ایرج افشار. یزدتاریخ جدید ). 1386.(کاتب، احمد بن حسین بن علی 

 .امیر کبیر: تهران

. تصحیح منوچهر ستوده. تاریخ خانی). 1352. (الهیجی، علی بن شمس الدین 

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

تاریخ طبرستان و رویان و ). 1363.(مرعشی، سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین 

 .شرق: نتهرا.تصحیح یوهان آلبرشت برنهارددورن. مازندران

. تصحیح منوچهر ستوده. تاریخ گیالن و دیلمستان). 1364(ــــــــــــــــــ  

 .انتشارات اطالعات

به کوشش محمد رضا نصیري و . جواهر االخبار) . 1377.(منشی قزوینی، بوداق 

 .مؤسسۀ مطالعات فرهنگ ها وزبان هاي آسیا وآفریقا: توکیو. کوئیچی هانه دا 

. تصحیح جمشید کیان فر. روضۀ الصفا) 1380خاوند شاه( میر خواند، محمد بن 

 .اساطیر: تهران . چاپ اول

چاپ . به اهتمام پروین استخري. منتخب التواریخ معینی). 1383.(نطنزي، معین الدین 

 .اساطیر: تهران. اول

. تصحیح اصغر منتظر صاحب . عالم آراي شاه اسماعیل). 1349. (نویسنده ناشناس 

 .ه ترجمه و نشر کتاببنگا: تهران

تصحیح الکساندر بلدروف . بدایع الوقایع). 1349. (واصفی، زین الدین محمود 

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران .

شرکت سهامی چاپ . تصحیح محمد عباسی. ظفرنامه. یزدي، شرف الدین علی 

 . رنگین
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و صفویان شاهنامه  

  اي در عصر صفوي شاهنامهرواج اسامی 

  زيعباس سرافرا

 هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده 

در دورة صفوي با اهمیتی که فرهنگ و زبان فارسی و هستی و هویت ایرانی پیدا   

و رواج فرهنگ و هویت ناشی از آن، گسترش بسیاري یافت.  شاهنامهکرد، توجه به 

اي در  شاهنامهسامی وجود آمد، رواج ایکی از مسائلی که در آن تحول قابل توجهی به

دورة صفوي بود، با توجه به اینکه صفویان اولین دولت ملی پس از سقوط ساسانیان در 

ایران بودند، استفاده از اسامی ایرانی توسعه پیدا کرد، در این دوره پنج گروه اسامی را 

اي دارد. گروه اول: اسامی  شاهنامهتوان تشخیص داد که ریشه در فرهنگ اسامی  می

اي ـ شیعی  شاهنامهاي و ایرانی مانند: رستم، سام و ... گروه دوم: اسامی  شاهنامهالً کام

اي ـ ترکی  شاهنامهحسین و ... گروه سوم: اسامی  مانند: رستم علی ، بهرام علی، شاه

اي و صرفاً  شاهنامههاي  مانند رستم بیک، رستم پاشا، فریدون خان و ... گروه چهارم: نام

اي ـ ترکی  شاهنامهسلطان و ... گروه پنجم: اسامی  شاه، فرخ مانند عادل عربی (غیرشیعی)

گر توجه علی خان، شاه ویرودي خلیفه و ... رونق این اسامی نشان ـ مذهبی مانند: شاه

در عصر صفوي و مردمی شدن این حماسه ملی و ایرانی است. نفوذ  شاهنامه ویژه به

در هندوستان، ماوراءالنهر، آسیاي صغیر و حتی  نه تنها در ایران، بلکه شاهنامهاسامی 

اي در اروپا نیز رواج  شاهنامههایی از اسامی ایرانی و شمال آفریقا و به نحوي شکل

  یافته است. 

  هاي ایرانی، ایران، صفوي، هویت ملی ، نامشاهنامهها: کلید واژه
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  مقدمه 

کهن را که در معرض فراموشی ها و اسامی  بسیاري از واژه شاهنامهفردوسی با سرودن 

ها را جاودانه ساخت، خود نیز بر  آن شاهنامهبود، از نو زنده کرد و با ذکر این اسامی در 

این امر اقرار نمود و عنوان کرد، عجم زنده کردم بدین پارسی، چنانچه در اسامی و 

ت گذاشتند، دقت شود پس از فروپاشی حکوم هایی که مردم بر فرزندان خود می نام

ساسانی بسیاري از اسامی ایرانی رو به فراموشی نهاد و اسامی عربی بر فرزندان گذاشته 

وجود آمد. و احیاي مجدد اسامی ایرانی فضاي دیگري به شاهنامهشدن  شد، با سروده

شد که شروع تحول در اسامی را در پایان  گذاري فرزندان حاصل بنابراین تحولی در نام

توان مالحظه کرد. هشتمین فرد از می شاهنامهز سروده شدن حکومت غزنویان و پس ا

سلسله غزنویان فرخزاد نامیده شد، که به معناي بزرگی و شوکت است. صاحب اصلی 

به وي اشاره شده است.  شاهنامهدر زمان ساسانیان بوده و در  اوستااین نام از مفسران 

اقتباس  شاهنامهکه از  بهرام شاه، خسرو شاه و خسرو ملک از اسامی ترکیبی است

باشند. در بین پادشاهان  گردید و اسامی دوازدهمین تا آخرین حاکم سلسله غزنویان می

گرفته  شاهنامهغوري نیز چهارمین و هفتمین پادشاهان این سلسله سام نام دارند که از 

اي است، با  شاهنامهدینی از خاندان گرشاسب و نام جد رستم پهلوان شده که سام، به

) بیشتر اسامی ترکی ـ اسالمی دارند، اما در بین 552ـ  429اینکه سالجقه بزرگ (

شود. مانند  ) اسامی ترکی ـ ایرانی و ایرانی مشاهده می583ـ  433سالجقه کرمان (

). سالجقه روم از این 135: 1363شاه (لین پول،  شاه، بهرام شاه،ایرانشاه، ارسالن توران

اي بر پادشاهان آنان  پیشی گرفتند. اسامی شاهنامه برجسته نژادان خودجهت بر دیگر هم

ق) کیکاوس اول  636ـ  643ق) کیخسرو ثانی ( 588ـ  597نهاده شده کیخسرو اول (

ق) کیقباد دوم، کیخسرو سوم و  616ـ  634ق) کیقباد اول ( 607ـ  616(

یرانی و ها و مدعیان حکومت، اسامی ا). در بین گروه138: 1363پول، دیگران(لین

الدین خورشاه آخرین داعی اسماعیلی  شود. نام فرزندان رکن اي بیشتر دیده می شاهنامه

ایرانشاه و شهنشاه بود در دوره ایلخانان اسامی مانند نوروز ـ امیر نوروز ـ امیر چوپان ـ 
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شاه جهان رواج داشت و آخرین پادشاه ایلخانی نام انوشیروان عادل داشت (اقبال 

در بین مردم و  شاهنامهشویم، اسامی  و هر چه به دوره صفوي نزدیک می )473: 1378،

  یابد.  عوام نیز رواج بیش از حدي می

  

  شاهنامهصفویان و 

مذهبی ایران شکل گرفت. صفویان  -در دوران صفوي بازسازي و وحدت سیاسی

هند که زمان خود عثمانیان، ازبکان و بابریان هاي هم احتیاج داشتند در مقابل حکومت

  ترك زبان بودند، در قلمرو حکومتی و اجتماعی خود نوعی یکپارچگی ملی را   همه

مانده ناشی از  گسیختگی و مصائب باقیوجود آورند، تا در حول این محور به از همبه

هاي سنی مذهب عثمانی و  تهاجمات مغول و تیموریان خاتمه بخشند؛ در مقابل دولت

آوردن  آسیاي مرکزي و هند دولت صفوي به دنبال به دستنژاد سنی در  هاي ترك دولت

بستگی سیاسی و اقتصادي بودند. صفویان براي استقالل سیاسی به دو عامل نوعی هم

اي از عوامل فرهنگی و  شد و پاره مذهب تشیع که مذهب اکثر مردم ایران برشمرده می

  ).415: 138فکري توجه نمودند(مورسین، 

مسئولیتی واحد در برابر دشمنان نیز تحول دیگري بود که صفویان ایجاد ملتی واحد با  

). دراین راستا صفویان از همان ابتدا تالش 70: 5/ ج 1371به آن دست یازیدند(صفا، 

نمودند فقط با هویت ایرانی قد علم نمایند. بر همین اساس است که حسن روملو روي 

  کند:  کارآمدن شاه اسماعیل اول را با این شعر آغاز می

  فـــرازنــده اختــر کاویان    فروزنده تاج و تخت کیان 

  )90: 1369(روملو،                                                      

فردوسی ذکر شده در  شاهنامهجالب است که بسیاري از صفات پادشاهان عجم که در 

عیل را خسرو عهد، رود، اسکندربیک منشی شاه اسما مورد شاهان صفوي به کار می

). در جایی دیگر در نبرد چالدران شاه 73: 1377نامد(منشی ترکمان،  کیقباد زمان می

  ي آراعالم). درکتاب 75نامد(همان،  اسماعیل را ناسخ داستان سام و اسفندیار می
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جاه، خسرو زمان، اسماعیل، این صفات در خصوص وي ذکر شده است : پادشاه جمشاه

القابی مانند: پادشاه جمشیدجاه، خورشیدجهان،  اآلثارنقاوه).در 109:1384(منتظرصاحب،

). انتساب این صفات به 1373:17اي، خورشید سیما و...زیاد ذکر شده است(افوشته

اي است، که به احیاي هویت ملی ایرانیان و  اولین پادشاهان صفوي حاکی از توجه ویژه

  پیدا شده است. شاهنامه

گردد  رغم تمامی تبلیغاتی که عنوان می ب توجه در دوره صفوي علییکی از مسائل جال 

هاي پادشاهان و شاهزادگان که حرکت صفویان را رنگ غیرایرانی دهد، توجه به نام

- صفوي است. اولین کسی که نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی درصدر نام بنیان

)، که جد 1: 1384حب، گذاران صفوي وجود دارد فیروزشاه زرین کاله است(منتظر صا

  گردد.الدین محسوب میشیخ صفی

اي انتخاب نمود،  شاهنامههاي شاه اسماعیل اول صفوي نام فرزندان خود را نام  

تهماسب میرزا ـ سام میرزا ـ بهرام میرزا ـ القاسب (ارجاسب) میرزا و فرزندان دختر 

) و شاه 669: 1375ست، بانو، فرنگیس (پارسادو وي: خانش خانم، پریخان خانم، مهین

  ).625زینب بیگم (منتظر صاحب : 

چرده آمده است که پهلوان دربار پسر نریمان است، به معناي سیه شاهنامهسام در 

اش، منوچهر را به او سپرد و او پهلوان فریدون بود. فریدون در روزهاي آخر زندگی

ین فرد از کسانی است که دربار منوچهر شد. در جایی دیگر سام فرزند اسفندیار است. ا

به هنگام فرار خسروپرویز به آذربادگان از شیراز به او پیوست. بهرام میرزا فرزند دیگر 

شاپور است، که پس از مرگ پدر شاه اسماعیل است،نام او برگرفته از نام پسر شاپوربن

که  بهرام از دالوران زمان بهرام گور است، شاهنامهبه جایش نشست.در جایی دیگر از 

در حمله خاقان چین به ایران به دستور بهرام گور همراه دیگر مبارزان براي دفاع از 

بهرام آذرمهان از دانایان دربار  شاهنامهشود و یا در جایی دیگر از  ایران فرستاده می

هرمز و بازمانده از دوره انوشیروان بود وهمچنین بهرام نام ایزد پیروز در آیین زرتشت 

  ).1369مول، می باشد(ژول
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تن و توانا، تهم یعنی دارنده اسب،  تهماسب به معناي داراي اسب قوي ـ فرد پیل

و نبیره  شاهنامهارجاسب (القاسب) فرزند دیگر شاه اسماعیل، یکی از شاهان توران در 

).وي در بلخ حکومت کرد،این نام همچنین نام 93:1364افراسیاب است(مستوفی ،

یی ـ پهلوي اوستاارجاسب، نامی پسرانه و دخترانه و ریشه فرزند فیروز ساسانی است. 

  اي است.  شاهنامههاي  دارد، به معناي دارنده اسب با ارزش و از شخصیت

دختر  شاهنامهخوریم که در  در بین نام دختران شاه اسماعیل به اسم فرنگیس برمی

ه شد. افراسیاب و زن دوم سیاوش بود، او پنج ماهه آبستن بود که سیاوش کشت

هاي ). اسامی همسران شاه اسماعیل نیز به نام202ـ  148ـ  147: 1369(جهانگیري، 

  تاجلی (تاجلو) و فیروزه خانم ایرانی بود.

گذار سلسله صفوي براي فرزندانش را اي را توسط بنیان شاهنامهانتخاب اسامی 

ي ملی ایران ها توان گفت وي با حماسه توان تصادفی و بدون هدف داشت، بلکه می نمی

خواست فرهنگ و تمدن ایرانی را احیا نماید؛ به  آشنایی داشت و عامدانه و عاقالنه می

اي بها داد و انتساب القابی مانند کسري، کیقباد، خسرو  شاهنامههاي  همین جهت به نام

نزد پادشاهان صفوي دارد.  شاهنامهو غیره به فرزندان و شاهان نشان از اهمیت شاهان 

شاه طهماسب صفوي این القاب در منابع آن عصر ذکر شده است، شایسته  در مورد

). در مکاتبات سلطان 75: 1377تخت فیروز بخت کسري و کیقباد (منشی ترکمان، 

حضرت گردون گونه خطاب شده است: عالیسلیمان پادشاه عثمانی، شاه طهماسب این

لت، داراي درایت مرتبت، ثریامنزبرجیس، سعادت کیوانبسطت خورشید افاضت

تخت؛ طهماسب نیز ضمن القابی که به سلطان سلیمان جم، کسريجمشید، خصلت

هاي شاه اشاره شده است. در نامه شاهنامهدهد، به القاب پادشاهان ایرانی در  می

حشمت، جمشیدمقام، خسرو بهرام صولت، منوچهر احتشام طهماسب او:خاقان فریدون

و داراي راي خورشیدسریر، جمشید نظر، کیخسرو زمان، و در جایی دیگر او را به خسر

اي دیگر از سلطان سلیمان به  شهنشاه کامران، نوشیروان دوران نامیده شده است. در نامه

شاه طهماسب او را مکرمت شعار جمشیدخورشید، داور فیروزبخت، خسرو فغفورفر، 
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لیمان به شاه طهماسب اي که شاهزاده سلیم فرزند سلطان سسیر و در نامهشاه فریدون

بنیان مکان جمشیدنشان خورشیدعنوان کسريشأن، سامینوشت، وي را حضرت عالی

خواند و شعري به این مضمون براي شاه طهماسب در ادامۀ  ستان میکیوان ایوان گیتی

  نامه آورده است: 

  نریمان هیبت و جمشید فطنت   فریدون سطوت و کاوس شوکت

  قمـر طلعت شد بهرام شمشیـر   دبیـر فلک رتبـت خـدیـو تیـر ت

  )1350(نوایی،                                                     

طهماسب نسبت داده در سایر مکاتبات سلطان سلیمان نیز القاب فراوان دیگري به شاه

اثر، خسرو ایران، سکندرمکان داراي درایت کاوس، فر، همایونشده است مانند: فریدون

مآثر جمشیدنشانی، فیروزبخت فراست، حاوي مفاخر کیخسروانی راوياست هوشنگکی

  ). 1350:407کسري، شهریار منوچهرنژاد، صورت کیقباد(نوایی ،

  شود که نامیدن شاه ایران با اسامی  با بررسی این مکاتبات به وضوح دیده می

کشورهاي  است و حتی پادشاهان شاهنامهمیهنی و حماسی، نشأت گرفته از  -ملی

گیرند. آنان نیز  دیگرنیز با القاب و اسامی ملی و حماسی ایرانیان مورد خطاب قرار می

  کردند.به این القاب افتخار می

) به 989ـ 985در دورة جانشینان شاه طهماسب، شاه اسماعیل دوم و محمد خدابنده (  

اوضاع  وجود و اینکه تعدادي از شاهزادگان صفويخاطر مشکالت سیاسی که به

) روي کار آمد، در دوره این پادشاه 1038ـ 989نابسامان بود تا اینکه شاه عباس اول (

خوانی،  شاهنامهنویسی،  شاهنامهحکومت صفوي به اوج اقتدار و قدرت رسید توجه به 

سرایی در دوره شاه عباس به اوج خود رسید، گرچه این تحوالت و توجه به شاهنامه

ماضی شاهنامه  شدن هان قبلی صفوي نیز وجود داشت، نوشتهدر دوره پادشا شاهنامه

صادقی در این راستا بود اسکندر بیک منشی در خصوص  شاهنامهنواب عالی،  شاهنامه

  روي کارآمدن شاه عباسی سروده است: 
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: 2، ج 1377که بر توست زیبنده تخت کیان(اسکندربیک،   مبارك بود بر تو تاج شهان 

588.(  

س با توجه به عنایت ویژه او به مراسم و اعیاد ایران باستان از قبیل از دوره شاه عبا

پاشان یا عید آبریزان که اکثراً ریشه در تاریخ نوروز، جشن گل سرخ، جشن عید آب

فردوسی است، توجه به فرهنگ و تمدن ایران  شاهنامهها  ایران باستان دارد و منبع آن

خوانی در شاهنامهجا که در دوره شاه عباس، قبل از اسالم افزایش بسیاري یافت، از آن

خوانی افزایش  خوانی و شبیه ها و کوچه و بازار به صورت پرده ها، زورخانه خانه قهوه

هاي مردم کشیده شد و مردم با میراث فرهنگی و ادبی  به درون توده شاهنامهیافت، 

- پیدا کرد و حتی ناماي گسترش  شاهنامههاي  ایران بیشتر آشنا شدند، به همین دلیل نام

هاي ترکیبی دو قسمتی هایی ترکیبی جدید به وجود آمد که قابل مالحظه است. این نام

-هاي شیعی یا ناماي با نام شاهنامههاي و القاب شد از نام یا سه قسمتی بود و ترکیب می

با اي  شاهنامهها و القاب اي با پسوند یا پیشوندهاي عربی و همچنین نام شاهنامههاي 

توان گفت در دوره صفوي برخی اسامی که  بر روي فرزندان  هاي ترکی بنابراین مینام

  شد، به این ترتیب بود.  خصوصاً فرزندان ذکور گذاشته می

  اي و ایرانی  ـ اسامی صرفاً شاهنامه1

  اي ـ شیعی  شاهنامهـ اسامی و القاب 2

  اي ـ ترکی  شاهنامهـ اسامی و القاب 3

  اي ـ عربی  شاهنامهب ـ اسامی و القا4

  اي، ترکی، مذهبی  شاهنامهـ اسامی و القاب 5

از دسته اول اسامی، مانند، سام، رستم، بهرام، فرخ، فرهاد، فرخزاد، فریدون، جمشید، 

  توان نام برد.  خسرو، بیژن، سیاوش و صدها اسم دیگر می

د: بهرام علی، رستم ها اشاره کر توان به این نام اي ـ شیعی می شاهنامهاز گروه اسامی 

  علی،شاه حسین،شاه علی، شاه ولی،شهرام علی.

  توان به این اسامی اشاره کرد :اي ـ ترکی میشاهنامهازگروه اسامی 
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خان، رستم پاشا، شاه بوداق، طهماسب قلی، فرهاد بیک، فرهاد آقا،  بیک، رستمرستم

هرخ خان، شاهی فرهاد خان، فرخزاد بیک، فریدون خان، شیربیک، شاهرخ بیک، شا

گلدي بیک، جمشیدخان، جمشید قلی، شاهآقا، شاه بیک، شاهین خان، شهسوار بیک، فرخ

خان خانم، خسروبیک، خسروخان، خسروپاشا، بهزاد بیک، بیرام (بهرام) بیک،  بیک، پري

  سیاوش بیک، سهراب بیک، رستم بهادر.

غازي، رستم  سامی: شاهتوان به ا عربی می -اي شاهنامهاز دسته چهارم، گروه اسامی 

شاه، جمشید سلطان اشاره نمود،  سلطان، شیخ شاه، شاهرخ سلطان، فرخ سلطان، عادل

خان ـ  اي ـ ترکی و عربی بود.مانند:شاه علی شاهنامههاي  دسته پنجم اسامی مرکب از نام

  شاه علی بیک ـ شاه ویردي خلیفه ، شیخ شاه بیک، شاه گلدي بیک. 

  

  گیرينتیجه

هایی است که در گسترش اسامی ایرانی نقش مهم و  از جمله منابع و کتاب شاهنامه

این کار به کندي صورت  شاهنامهشدن   اساسی داشته است، اگرچه پس از سروده

 ياما پس از اینکه حکومت ملی صفویان در ایران شکل گرفت و ضرورت احیا ،گرفت

و وفاق ملی تحوالتی را در  آنان در جهت ایجاد اتحاد .سنن ملی و باستانی احساس شد

نویسی و  شاهنامهو  شاهنامهیکی از این تحوالت توجه به  .وجود آوردندهجامعه ب

هایی  که در این راستا عالوه بر توجه به جشن ،است شاهنامهخوانی و فرهنگ  شاهنامه

ها اشاره شده است، توجه به اسامی پادشاهان و پهلوانان ملی و  به آن شاهنامهکه در 

گذار سلسله صفوي شاه اسماعیل ز اهمیت است، بنیانیماسی ایران براي فرزندان حاح

له باعث أکه همین مس ،اي انتخاب کرد شاهنامههاي اسامی چهار فرزند پسر خود را نام

له تا آنجا ادامه یافت که در أچنین گردید و این مستوجه توده مردم به اسامی این

مسلم است که یران اینگونه اسامی مورد توجه واقع شد. جوار با ابسیاري از مناطق هم

در این دوره بدون دلیل نبوده است؛ چراکه صفویان  شاهنامهانتخاب نام هاي برگرفته از 

تالش داشتند فرهنگ تمدن و ملیت ایرانی را تجدید بنا کنند و حکومت ملی در ایران 
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هاي ایران باستان و ها و جشن، آیین هارا دوباره به وجود آورند. در این راستا احیاي نام

  افزایش بسیار یافت. شاهنامهخصوصاً توجه به 

  منابع 

، انتشارات  2) نقاوه اآلثار ،احسان اشراقی ،چ1373اي نطنزي،محمودبن هدایت اهللا (افوشته -

 علمی و فرهنگی

  ) تاریخ ایران پس از اسالم، نشر نامک، تهران.1378اقبال، عباس ( -

) شاه اسماعیل اول پادشاهی با اثرهاي دیرپاي در ایران و 1375منوچهر (پارسادوست،   -

  جا،  ایرانی، بی

 ) فرهنگ نامهاي شاهنامه، تهران، انتشارات برگ 1369جهانگیري، علی ( -

التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی، بنگاه ترجمه و نشر  ) احسن1349روملو، حسن (  -

 کتاب

  ، تهران. 5دبیات در ایران، انتشارات فردوسی، ج ) تاریخ ا1371اهللا ( صفا، ذبیح  -

) شاهنامه، تصحیح ژول مول، ترجمه مقدمه جهانگیر افکاري، 1369فردوسی، ابوالقاسم (  -

  هاي جیبی  چاپ چهارم، شرکت سهامی کتاب

  ) طبقات سالطین اسالم ترجمه عباس اقبال دنیاي کتاب1363پول، استانلی ( لین  -

  تاریخ گزیده ،تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی،انتشارات امیرکبیر )1364مستوفی، حمداهللا (  -

  ) عالم آراي شاه اسماعیل، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران. 1384منتظر صاحب، (  -

) تاریخ عالم آراي عباسی، محمداسماعیل رضوانی، 1377منشی ترکمان، اسکندربیک (  -

  تهران، دنیاي کتاب

از آغاز تا امروز، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر  ) ادبیات ایران1380موریسن جرج ( -

  گستره 
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هاي  ) مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت1450نوایی، عبدالحسین (  -

  جا، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران  تفضیلی، بی

) ادبیات ایران از آغاز تا امروز، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر 1380موریسن جرج (  -

  ره گست

) تاریخ گزیده ،تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی ،انتشارات  1364مستوفی، حمداهللا ( -

  امیرکبیر

) شاهنامه، تصحیح ژول مول، ترجمه مقدمه جهانگیر افکاري، 1369فردوسی، ابوالقاسم (  -

  هاي جیبی  چاپ چهارم، شرکت سهامی کتاب
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 ا و شاهنامۀهنامهخدايبررسی در زمانی اسطوره کیومرث در روایت هاي 

ها)نامهخداي(بر مبناي تواریخ عربی برگرفته از ترجمۀ فردوسی   

  حامدصافی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده

شناسی نوین سرچشمه زمانی، دو نگرشی هستند که از زبانبررسی درزمانی و هم   

زمانی به در بستر تاریخی و در نگرش هماند. در بررسی درزمانی به تحول پدیده گرفته

ها، به عنوان متونی که در دورة نامهخدايشود. پدیده بدون گذر زمان پرداخته می

اند، در بستر تاریخی از زمان تدوین تا سرایش شاهنامه فردوسی ساسانی تدوین یافته

اند، ین شدههاي نخستین اسالمی تدواند. تواریخ عربی، که در سدهدچار دگرگونی شده

شود. تحلیل درزمانی ها دیده میها در آننامهخدايتنها متونی هستند که بازماندة 

فردوسی و تواریخ عربی، تغییرات این اسطوره را در گذر  شاهنامهاسطوره کیومرث در 

هاي متفاوت نویسندگان ومؤلفان تواریخ و سازد. انگیزهزمان به خوبی آشکار می

شان با روایات سامی و اسالمی، از ها و آشناییمذهبی اسالمی آن ، اعتقاداتشاهنامه

ترین دالیل دگرگونی در اسطوره کیومرث بوده است. تبدیل کیومرث از شخصیتی مهم

اي به شخصیتی تاریخی در متون تاریخی دوره اسالمی به وضوح دیده صرفاً اسطوره

  شود.می

  ، بررسی درزمانینامهخدايریخ عربی، فردوسی، توا شاهنامهکیومرث، ها: کلید واژه
  

  :درآمد

شناسی زمانی، نخستین بار توسط بودنن ذو کورتنی در زباننگرش درزمانی و هم  

شناسی عمومی را به این مطرح شد. فردینان دوسوسور دو بخش از کتاب خود، زبان

توجه  مسأله اختصاص داد.بر مبناي نظر سوسور مطالعه و بررسی واحدهاي زبان بدون
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هاي کند. اگر تغییرات و دگرگونیزمانی میبه عامل زمان، ما را وارد حیطۀ نگرش هم

  واحدهاي زبان را در یک بستر تاریخی بررسی کنیم، با نگرشی درزمانی روبرو هستیم.

شناسی مطرح شد، اما با زمانی و درزمانی در آغاز در مطالعات زباناگرچه ، نگرش هم

م که این دو نوع نگرش قابل استفاده در دیگر مطالعات ادبی و اندکی دقت درمییابی

زبانی نیز خواهد بود. هرگاه به مطالعه یک مسأله یا موضوع در یک بستر تاریخی 

بپردازیم و تغییراتی را بررسی کنیم که در گذر زمان بر آن پدیده عارض شده است، 

ن پدیده، درزمانی خواهد بود. وراي آن که مطالعۀما ادبی یا زبانی است. نگرش ما به آ

در مقابل اگر به مطالعۀ همان پدیده،بدون توجه به عامل زمان بپردازیم و آن پدیده را در 

زمانی خواهد بود.این به این معناست که یک مقطع ثابت بررسی کنیم، نگرش ما هم

و مانی مشخص شود اي با نگرش درزمانی،بایستی دست کم دو مقطع همزهنگام مطالعه

  بستر زمانی میان این دو مقطع بررسی شود.

  

  

  

  
  

بنابراین اگر در این پژوهش، اسطوره کیومرث را در یک بازة زمانی (ازمقطع تدوین    

-) بررسی کنیم، نگرش ما به اسطورةکیومرث و روایتشاهنامهها تا سرایش نامهخداي

درزمانی به دنبال هاي مربوط به آن، درزمانی خواهد بود.در این صورت با بررسی 

تغییرات و تحوالتی هستیم که به دالیل گوناگون در گذر زمان بر روایت کیومرث 

  عارض شده است.

 شاهنامهبوده، که ترجمه پارسی آن "نامکخوداي"نامه به زبان پهلويخداي

تاریخ ایران را از  نامهخداي"نویسد که) نلدکه می1359،14است.(محمدجواد مشکور:

هاي اساطیري و تا پایان ساسانیان دربرداشته و در آن کتاب، داستان آغاز آفرینش

 مقطع

زمانی اولهم   

- مقطع هم

دومزمانی   

 

 بستر تاریخی بین دو مقطع (قابل بررسی با 

 نگرش در زمانی
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ها در دورة نامه). خداي1389،48هاي تاریخی به هم آمیخته بوده است(صفا:روایت

ها محصول همین برگردان بوده است. اسالمی به زبان عربی ترجمه شدند. سیرالملوك

ها امروزه اثري نمانده است. تنها آن كها و نه از سیرالملونامهمتأسفانه نه از خداي

هاي عربی در دست است که هاي پهلوي و سیرالملوكنامههایی از خدايبخش

نویسندگان کتب تاریخ عربی در دورة اسالمی، هنگام تدوین بخش ایران، به آن استناد 

ومرث ها پیرامون کینامههاي خداياند.بنابراین دراین پژوهش، براي بررسی روایتکرده

پردازیم بریم. از میان تواریخ عربی به آن دسته از منابع میاز کتب تاریخ عربی بهره می

اند. این گزینش به دو دلیل است: نخست براي حفظ تدوین شده شاهنامهکه پیش از 

هایی که در گذر زمان در ها و بررسی دگرگونیزمانی زمان تدوین خداینامهمقطع هم

اند، به یافته شاهنامهاست. دیگر اینکه تواریخی که پیش از سرایش ها راه یافته روایت

-خداياند و به طور مستقیم از تأثیرپذیر نبوده شاهنامههاي خود از هیچ روي در روایت

زمانی اند. این نکته نیز در حفظ محدودة مقطع همها بهره بردهها وسیرالملوكنامه

و  مروج و الذهبمقدسی، البدء و التاریخ، بريتاریخ طمؤثر خواهد بود. شاهنامهسرایش 

بیرونی،  آثارالباقیهاز حمزه اصفهانی،  تاریخ ملوك االرضمسعودي، التنبیه ااالشراف

فردوسی چاپ  شاهنامهتواریخی است که در این پژوهش مد نظر گرفته شده است. 

هاي ، بخشخالقی مطلق نیز به عنوان منبع روایت فردوسی انتخاب شده است. بنابراین

فردوسی و تواریخ عربی با نگرشی درزمانی  شاهنامهمختلف روایت کیومرث در 

  سنجیده خواهدشد.

  

  نام و برنام کیومرث

یی گیومرتن ، نام نخستین اوستاکیومرث فارسی در پهلوي گیومرت یا گیومرد و در 

دو پارة  شناسی اساطیري مزدیسنان بوده است. این نام ازنمونۀانسان نخستین در جهان

گیو به معناي زنده و زندگانی و مرت به معناي میرنده و فناپذیر تشکیل شده است. 

). بیرونی دو 99تا: بیرونی، مفهوم این نام را حی ناطق میت دانسته است(بیرونی، بی
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الطین  را براي کیومرث برشمرده است و شاه یا ملکالجبل و گلبرنام کرشاه یا ملک

جایی که در روزگار کیومرث، دهد، که از آنگونه شرح میرا اینوجه تسمیۀ آن دو 

کسی بر روي زمین نبوده است که او بر آن پادشاهی کند، پادشاهی او بر گل بوده 

داند. چراکه در زبان پهلوي شاه)(همان). بلخی نیز برنام کیومرث را کرشاه میاست(گل

وده است(همان).حمزة اصفهانی و کر، همان جبل و کوه است و جاي زندگانی او کوه ب

 ).75،1938مسعودي:12 و19کند(حمزه اصفهانی:مسعودي تنها به برنام گلشاه اشاره می

کرده ها زندگی میاند که کیومرث در کوهثعالبی بر این باور است که ایرانیان بر آن

ده بودند، است، زیرا در این دوره در روي زمین، بنا و عمارتی نبود و او را گرشاه نامی

)، اما مقدسی کوشاه را برنام کیومرث بر شمرده است 1900:4ها(ثعالبی،یعنی شاه کوه

رسد،خوانش ناصحیح مورخان ). به نظر می321برد(مقدسی:چراکه در کوهی به سر می

ها، دلیل اصلی ضبط دوگانۀ کوشاه وکرشاه بوده است و نامهخداياز متون پهلوي 

ها موجب تصحیح آن به واژة کو نامهخداياي مترجمان عربی نامفهوم بودن واژه کر بر

که امالي گر و گل در پهلوي یکسان بوده است، جاییشده است.از سوي دیگر از آن

ها شده است.(کریستین نامهخدايموجب برداشت نادرست مترجمان عربی از متن 

رسد باور ر می).عالوه بر این اشتباه در خوانش واژگان پهلوي، به نظ1389:60سن،

ساز تواند زمینهآفرینش آدم از خاك و گل در فرهنگ اسالمی و تقابل کیومرث با آدم می

  شاه باشد.البته چه بسا ایرانیانی که با انساب عرب و یهود آشنایی ایجاد برنام گل

اندو یا آن دسته از هاي ایرانی نامیدهها را نسابهاند و در کتاب هاي عربی آنداشته

شناسی که در حیطۀ حکومت هاي نسبدیانی که به ایران آمده بودند و یا عربیهو

ساسانی رفت و آمد داشتند، نخستین بانیان اختالط فرهنگ ایرانی سامی 

  ).1353:421بودند(امامی،

کرده کند که کیومرث در کوهی زندگیمیتنها به این مسأله اشاره میشاهنامهفردوسی در 

  است:

  ن تخـت و کـــاله         گیـومــــرت اورد و او بــــود شاهچنیـن گفت کاییــ
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  که خود چون شد او بر جهان کدخداي        نخستین به کوه اندرون ساخت جاي

  ) 21: 1381(فردوسی،                                                                           

هاي هاي پهلوي، تشتّتی را در ضبط برنامهمبرداشت نادرست ناشی از خوانش غلط نا

رسد که سخن نگفتن فردوسی پیرامون برنام کیومرث به بار آورده است. به نظر می

شود: نخست، وجود تشتّت آرا در ضبط برنام کیومرث. کیومرث از دو مسأله ناشی می

به ذکر آن  ها(کرشاه، کوشاه، گلشاه) را ترجیح نمیدهد وفردوسی هیچ یک از این برنام

ها یکسان بوده است. دیگر نامهخدايکند، که در همۀ بخشی از برنام کیومرث اقدام می

خود منبع واحدي را در  شاهنامهاینکه به احتمال زیاد فردوسی در نگارش این بخش از 

اختیار داشته است و در این منبع سخنی از برنام کیومرث به میان نیامده است. مسعودي 

الذهب، اخبارالزمان، التنبیه و مروجدهد(روایتی که از کیومرث ارائه مینیز در سه 

اي به برنام کیومرث ندارد . این در گونه اشارهخود هیچ الذهبمروج)، در االشراف

کند و این نشان هاي کیومرث اشاره میحالی است که در دو روایت دیگر او به برنام

در برخی از منابع مورد استفادة مورخان ذکر  دهندة این مطلب است، که برنام کیومرث

  نشده است و منبع واحد فردوسی در این بخش همین ویژگی را داشته است.

  

  آفرینش کیومرث

بنابر باورهاي کهن، کیومرث در سه هزار سال دوم از آفرینش جهان و پس از نخستین 

اي یاري آفریدگار تازش اهریمن به جهان اورمزدي آفریده شد. کیومرث در این نبرد بر

). بنابر نقل بیرونی، خداوند در کار اهرمن 1بند 80،فصل دینکردخلق شد(کتاب سوم 

اندازد. پس کشد و آن را فرو میاش عرق کرد. پس دست بر آن میسرگشته شد. پیشانی

) بلخی از مکث کیومرث در بهشت 99هاي عرق، کیومرث زاده شد(بیرونی:از این قطره

کند و ر اساس روایت او، کیومرث سه هزار سال در بهشت مکث میگوید. بسخن می

آید و سه هزار سال در آن هاي حمل، ثور و جوزاست. سپس بر زمین فرود میآن هزاره

). حمزه 99هاي سرطان و اسد و سنبله است(همان،برد و آن هزارهدر آرامش به سر می
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آورد و تنها او را نخستین انسان اصفهانی سخنی پیرامون آفرینش کیومرث به میان نمی

، کیومرث ششمین مخلوق و پس از گاو یکتا آفریده شده بندهشداند. بر پایۀمی

)، اما در روایت مقدسی، کیومرث یا همان انسان نخستین، پنجمین 40بند\است(بندهش

آید. خداوند خلق را در آفریده است. در روایت او سخنی از گاو یکتاآفرید به میان نمی

انبار نهاد. پس آسمان را در چهل و یصد و شصت روز بیافرید و آن را بر ازمنۀ گاهس

پنج روز بیافرید و آب را  در شصت روز و زمین را در شصت و پنج روز وگیاه را در 

  ).321:1374سی روز و انسان را در هفتاد روز بیافرید و او را کیومرث نامید(مقدسی،

پیرامون کیومرث، مسعودي در هر سه روایت خود،  هاي بازماندهاز میان روایت  

  داند و او را تنها به عنوان نخستین پادشاه معرفی کیومرث را نخستین انسان نمی

). از این حیث 100و اخبار الزمان: 95؛مروج الذهب:75االشراف:و(رك: التنبیه کندمی

ومرث را تنها فردوسی قابل سنجش است.هردو کی شاهنامهروایت مسعودي با روایت 

اي دور دانند و نه نخستین انسان. هر دو کیومرث را متعلق به زمانهنخستین پادشاه می

ها رسیده است. هم فردوسی و هم مسعودي دانند، که سینه به سینه به روزگار آنمی

هاي موجود در این بخش دانند که بر سر تاج نهاد. شباهتکیومرث را نخستین کسی می

  رساند.ها را به ذهن میمسعودي، شباهت منبع  آن الذهبمروجفردوسی و   شاهنامهاز 

الفرس تخبر...ینقل ذلک باق من ماض و صغیر من کبیر ان اول ملوکهم کیومرث ثم "

  )9) وکان اول من رکب التاج علی راسه.(همان،94تا:تنازعوا فیه. (مسعودي،بی

  رگی به گیتی جستسخن گوي دهقان چه گوید نخست           که تاج بز

  که بــود آنکه دیهیــم بـر سـر نهاد            ندارد کس آن روزگاران به یاد

  مگــر کـــز پــدر یــاد دارد پسـر            بگوید ترا یک به یک در به در

  ) 1،ج21(شاهنامه:                                                                      

هاي ابل توجه در سخن مسعودي آن است، که او تنها نقطۀ مشترك در روایتنکتۀ ق

  هاي ).او روایت94داند(همان،ایرانیان پیرامون کیومرث را تقدم او در پادشاهی می

دهد.بخشی بر این باورند که کیومرث همان آدم است. چنین را در سه دسته جاي میاین
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هستند، بدون مقایسۀ کیومرث با آدم، او را  گروه دیگر، که به نظر مسعودي بسیار کم

دانند و گروه سوم براي کیومرث شخصیتی تاریخی و متأخر قائل مبدأ نسل بشر می

هستندو او را همان، امیم بن الوذ بن ارم بن سام بن نوح می دانند، که نخستین کسی 

-، این تقسیمرسد)، اما به نظر می94بود که از فرزندان نوح در فارس فرود آمد(همان،

و با نیم  تاریخ طبريهاي ایرانیان درمورد کیومرث، تحت تأثیر بندي مسعودي از روایت

نگاهی به نظر دانشوران غیر پارسی درمورد کیومرث بوده است. چراکه طبري نیز در 

پردازد و هم دیدگاه دانشوران غیر پارسی را کتاب خود هم به بیان نظر ایرانیان می

بنابر نقل طبري، دانشوران پارسی،کیومرث را همان آدم و آغاز نسل بشر شود. متذکر می

)، اما دانشمندان دیگر ملل بر این باورند که کیومرثی که 1375،:93دانند.(طبري:می

دانند، یک شخصیت تاریخی و همان ابوالبشر و یا انسان نخستین میایرانیان آن را آدم

پیرامون شناسایی  غرراخبار). ثعالبی نیز در 93و9نوح بوده است(همان،بنیافثعامربن

هاي گوناگون از کیومرث دهد. او نیز به بیان روایتکیومرث اطالعات چندانی به ما نمی

دانند؛ برخی او را نخستین پادشاه و از فرزندان پردازد. برخی اورا آدم ابوالبشر میمی

  کند.به روایت طبري نیز اشاره می). او حتی در این بخش 4: 1900دانند.(ثعالبی،آدم می 

معرفی کیومرث به عنوان یک شخصیت تاریخی متعلق به زمان نوح پیامبر از دو مطلب 

ها اي چون طبري، که در نقل روایتیرد: نخست انگیزة شخصی نویسندهسرچشمه می 

آورد که بیش از همه تنها تاریخی است. این مطلب، گزینش روایتی را به دنبال می

هاي اي را داراست. دیگر تأثیر روایتترین وجهۀ اسطورهاي تاریخی دارد و کمهجلو

هاي سامی هاي ایرانی با روایتسامی بر ذهن نویسنده و در نهایت تطبیق روایت

هاي مختلف روایت کیومرث نزد ایرانیان، سبب است.تشتّت، تنازع و اختالف در بخش

از روایت بسنده کند که اتفاق نظر بیشتري بر هایی شود تا مسعودي به ذکر آن بخشمی

  کند.سر آن وجود دارد. مطلبی که در مورد فردوسی و بیان او از کیومرث هم صدق می
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  هاي شخصیتی کیومرثویژگی

اي از انسان کامل است که براي یاري اهورا مزدا کیومرث در سنت دینی پهلوي، نمونه

یا مرد مقدس دارد(کتاب سوم دینکرد،قصل  "هلو "آفریده شده است،از این رو لقب 

آورد و اندیشه، گفتار و ). او نخستین کسی است که سخنان واال بر زبان می1بند  80

به بعد).او بیشترین  2،بند 143زند(کتاب سوم دینکرد، فصل کردار نیک از او سر می

قالب ). این تقدس در روایت بلخی در 1364:66بهره را از خرد دارد(مینوي خرد،

اي که به چنان بود که هر موجود زندهیابد. این زیبایی آنزیبایی و حسن چهره نمود می

  ).100تا:شد(بیرونی،بیشد و بیهوش مینگریست، بهت زده میاو می

ترین و روایت ثعالبی شباهت بسیاري با روایت بلخی دارد.او زیباترین،کامل

  ی نگریستند و هرکه از جن و انس بر او نیرومندترین مردمان بود، او را با تحسین م

). این تقدس و 1900:4کرد(ثعالبی،شد و برا و سجده مینگریست، مفتون او میمی

اي در کنار او شود و هر موجود زندهبه فرّ شاهنشاهی دیگرگون می شاهنامهزیبایی در 

  آرامد:می

  ی تافت زو فر شاهنشهی           چوماه دوهفته ز سرو سهیــهم

  ز گیتی بنـزدیک او آرمیـد دد و دام و هر جانور کش بدید        

 )1،ج22(شاهنامه:                                       

اي آغاز گردیدکه خورشید در برج حمل اشاره به اینکه فرمانروایی کیومرث در لحظه

ان کیومرث گرددو محتمل است که توصیف زیبایی درخشنامه برمیوارد شده، به خداي

  )1389:113از همان اصل باشد(آرتور کریستین سن،

  مسعودي نیز انتخاب کیومرث را به عنوان پادشاه به دیل فضل و برتري و شرف او 

   کرد(مسعودي،کسی در روزگارش در شرف وبرتري با او برابري نمیداند و هیچمی

اند. ی سخن به میان نیاوردههایچنین ویژگی)، اما حمزه اصفهانی و طبري از این99تا:بی

کند و بنابراین براي تر بیان میحمزه اصفهانی روایت کیومرث را با اختصار هرچه تمام
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آورد. طبري تر کردن این اختصار، سخنی از تقدس و زیبایی او به میان نمیهرچه عملی

  داند.نیز  کیومرث را شخصیتی معمولی و غیر مقدس می

  

  منبرخورد کیومرث با اهری

هاي پهلوي، تازش اهریمن به جهان اورمزدي ، گاو نخستین را از پاي بر پایۀ روایت  

پذیرد پایه و خورشیدپایه رفته است. از اورمزد میآورد. روان گاو یکتاآفرید به ماهدرمی

ها و چهارپایان از او پدید آید. در دومین تازش، شده، نسل داماش در ماه پالودهکه نطفه

با خود اندیشید که همه مینوهاي اهورایی را جز کیومرث ناتوان کرده است. اهریمن 

(دیو مرگ)را با هزاران درد و بیماري براي نابودي او فرستاد، اما تقدیر  "استویداد"پس 

 خدایی بر این بود که او این تاختن را سی زمستان پس از اندرآمدن اهریمن تاب بیاورد

وایت بیرونی، آفریدگار، کیومرث را به سمت اهریمن ). بر اساس ر7:1366(زادسپرم،

چرخد. اهریمن درمورد فرستد. کیومرث بر او چیره شده و سوار بر او گرد جهان میمی

دهد که آن پرسد. کیومرث پاسخ میانگیزترین چیز از کیومرث میترین و خوفبیمناك

پس اهریمن او را به در گیرد. رسد، هراس او را فرا میهنگام که به دروازه دوزخ می

پرسد که از زند. از او میکند و کیومرث را بر زمین میرساند. چموشی میدوزخ می

کند، اما کدام بخش از بدنش شروع به خوردن کند. کیومرث پاي خود را انتخاب می

). 99تا:کند.(بیرونی،بیبرخالف خواست او اهریمن از سر کیومرث شروع به خوردن می

اي داند، اما به جزئیات آن اشارهشدن کیومرث را به دست اهریمن میکشته مقدسی نیز

اي به مرگ کیومرث ندارد. او تنها به ). مسعودي هیچ اشاره321:1374کند(مقدسی،نمی

وجود اختالف نظر ایرانیان در ماجراي برخورد کیومرث با اهریمن اشاره کرده 

به جنگ کیومرث با اهریمن ندارد و تنها به اي ). ثعالبی نیز هیچ اشاره95است(مسعودي:

  ).1900:4مرگ او و گریستن جن و انس از مرگش سخن گفته است(ثعالبی،

-در روایت بلخی درگیري میان کیومرث و فرزند اهریمن، به نام خروزه، رخ می

شود. اهریمن به خداوند از دست کیومرث تظلم دهد.خروزه به دست کیومرث کشته می
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هاي دنیا و آخرت را د خواست که کیومرث را قصاص کند. پس عذابکند.خداونمی

 به او نشان داد تا اینکه کیومرث به مرگ مشتاق شد. در این حال خداوند او را کشت

هاي کهن نیز کیومرث پس از بیدار شدن از خوابی که ). بر پایه روایت100(بیرونی:

بود، چون همه جهان را تاریک و  اورمزد در برابر تازش انگره مینو بر او فراز کرده

انباشته از جانوران آزاردهنده دید، مرگ را پذیرفته، اندیشید که از جهانی پر از درد، 

هیچ دشواري خواهد شد. با خود گفت که مردم از تخمه من خواهند راهی جهانی بی

  ).36-7:1366؛وزادسپرم:53:1369بود،چه بهتر که کرفه(ثواب )کنند(دادگی 

هاي پهلوي موجود قابل اساس روایت بلخی در این بخش از دو جهت با روایتبر این 

ها به ها و تاریکیها و بديسنجش است. نخست اینکه کیومرث پس از دیدن عذاب

  شود. دیگر اینکه در هر دو روایت کیومرث به مرگ طبیعی از دنیا مرگ مشتاق می

پذیر است. در وسی نیز سنجشرود، اما روایت بلخی از دو حیث با روایت فردمی

، برخورد و درگیري میان خروزان پسر اهریمن و سیامک پسر کیومرث  شاهنامهروایت 

شود، اما هوشنگ فرزند او انتقام پذیرد.سیامک توسط خروزان کشته میصورت می

رود. شباهت موجود ستاند. در این حال ، کیومرث از دنیا میخون پدر را از اهریمن می

تواند خروزان)، می-بط نام فرزند اهریمن در روایت فردوسی و بلخی (خروزهمیان ض

هاي موجود در منبع حکایت از خاستگاه واحد هر دو روایت و یا دست کم شباهت

 سیرالملوكکه بلخی پس از تصحیح و مقابله شش جاییها باشد. از آنمورد استفاده آن

ن به این نتیجه رسید که به روایت یکی از توابه این روایت از کیومرث رسیده است، می

ها با روایتی که در دست فردوسی بوده، شباهت و یکسانی داشته است. سیرالملوكاین 

کند آمده، تنها فردوسی سیامک را فرزند کیومرث معرفی میهاي به دستاز میان روایت

خی، سیامک شود.بلها سیامک از نوادگان پسین کیومرث محسوب میو در دیگر روایت

).بیرونی نسب سیامک را 100(بیرونی: داندرا حاصل زایش هفتم میشی و میشانه می

).طبري نیز سیامک را پسر 103(همان: کیومرثبنمیشیبندارد: سیامکگونه بیان میاین

که در روایت فردوسی جایی).از آن99:1375(طبري، کندمیشا پسر کیومرث معرفی می
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نماید که سیامک مشی و مشیانه) به میان نیامده است، طبیعی میسخنی از زوج آغازین(

فرزند مستقیم کیومرث دانسته شود. پیرامون این اختالف در این بخش از روایت در 

  بخش پسین سخن خواهیم گفت.

  

  ادامۀ نسل انسان پس از مرگ کیومرث

ت، پس از اسشدهکه در باورهاي کهن،کیومرث نخستین انسان دانستهجاییاز آن   

یابد. بنابر برخی متون پهلوي پس از مرگ مرگش نسل آدمی از نطفۀ او ادامه می

هاي گوناگون او بیرون کیومرث هشت نوع کانی که داراي طبیعت فلز بودند، از اندام

طور اخص  از نطفه آفریده شد. سپندارمذ اش از زندگی بهآمدند...و زر به دلیل برتري

پذیرفت و این زر چهل سال در زمین باقی ماند. در پایان چهل  زر گیومرث درگذشته را

). به 1-6،بند10سالگی مشی و مشیانه به صورت گیاه ریواسی روییدند(زادسپرم:فصل

میرد،کالم ایزدي در میان آفریدگان جهان به مشی و مشیانه این ترتیب چون کیومرث می

  )9بنداند(دینکرد هفتم:رسید، که ادامه دهندة نسل گیومرث

ها به روشنی خورشید پالوده چون کیومرث به هنگام درگذشت،تخمه بداد. آن تخمه   

شد و دو بهرة آن را نریوسنگ نگاه داشت و بهري را سپندارمذ پذیرفت. چهل سال در 

زمین بود. با به سر رسیدن چهل سال، ریباس تنی یک ستون، پانزده برگ،مهلی و 

دان گونه که ایشان را دست بر گوش باز ایستد، یکی به مهلیانه از زمین رستند. درست ب

).روایت مقدسی در این بخش ، 81دیسه بودند(بندهش:بندباال و همدیگري پیوسته، هم

هاي پهلوي دارد.هنگامی که کیومرث کشته شد از ضربت بیشترین شباهت را به روایت

ن برگرفتند و یک اهریمن خونی جاري شد، که سه بخش گردید؛ یک ثلث آن را شیاطی

ثلث را خداي به روشنک ملک فرمان داد تا برگیرد و حفظ کند. یک ثلث را نیز زمین 

پذیرا شد. چهل سال این خون در زمین محفوظ ماند تا خداي از آن گیاهی رویانید به 

گونۀ ریباس و در میانۀ آن گیاه، دو صورت آشکار شد که پیچیده در برگ آن گیاه 

 (مقدسی، یکی ماده. نام آن که نر بود میشی و نام آن ماده میشانه.بودند، یکی نر و 
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ها که اهریمن در خوردن پیکر کیومرث به بیضهدر روایت بیرونی، هنگامی ).321:1374

اش بر زمین چکید و از آن دو ریباس رشد کرد و کیسۀ منی او رسید، دو قطره از نطفه

).بیرونی نام دیگر این دو زوج 99تا:یرونی،بیکه از میان آن، میشی و میشانه زاده شدند(ب

  ها مرد و مردانه داند. مردم خوارزم نیز به آنرا ملهی و ملهیانه می

گفتند.(همان).بلخی نیز رشد دو ریباس را به دلیل چکیدن دو قطره از صلب می

). این دو ریباس در طول یک ماه 100داند(همان،کیومرث بر کوه دامداذ در اصطخر می

ها پنجاه سال بدون نیاز به شوند.آنا رشد اعضایشان به میشی و میشانه تبدیل میب

برند، تا اینکه اهریمن در چهرة پیرمردي بر خوردنی و نوشیدنی و در آرامش به سر می

کند. پس از خوردن میوه گردد و به خوردن میوه درختان ترغیبشان میآن دو آشکار می

   یابد.شوند. حرص و آز در وجودشان راه میها میو نوشیدنی گرفتار بال و بدي

خورند. پس شوند که آزمندانه آن را میکنند و صاحب فرزندي میخوابگی میهم

کنند. در زایش افکند. پس از این شش شکم زایمان میخداوند در دلشان مهربانی می

  د شوند، که از ازدواج این دو هوشنگ متولهفتم سیامک و فراوك زاده می

گردد(همان).روایت بلخی،در فریب خوردن این زوج توسط اهریمن و خوردن میوه می

درختان شباهت بسیاري با داستان آدم وحوا و ابلیس و خوردن میوه ممنوعه در فرهنگ 

تواند محرکی براي ترجیح این زمینه در ذهن بلخی میاسالمی دارد. وجود این پیش

هاي دیگري که از ها بوده باشد. در روایتمهناخدايهاي دیگر روایت بر روایت

مورخان عربی باقی مانده است،نام فرزندان کیومرث به ترتیب دیگري بیان شده است. 

کیومرث پسري به نام مشی داشت و مشی با خواهرش میشان تزویج کرد و سیامک 

اجرب پسر میشا و سیامی دختر مشا تولد یافتند. از سیامک،افرواك و دیس و براست و 

اوراش آمدند، که پسران اوبودند و افري و ذري و بري و اوراشی که دخترانش بودند. 

گونه ).همان99:1375شان سیامی دختر مشی بود که خواهر پدرشان بود(طبري،مادر همه

گردد در هر دو روایت طبري و بلخی هر فرزند پسري از نوادگان که مالحظه می

گونه نسل آدمی گسترش یافته ،با او تزویج کرده و اینزاد خود زاده شدهکیومرث با هم
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کند. این رفتار اي نمیها اشارهاست، اما فردوسی به وجود این زوج وادامه نسل آن

تواند زاییدة عواملی چند باشد.: نخست اینکه در روایت فردوسی،کیومرث فردوسی می

اهان از طریق هوشنگ پسر نخستین پادشاه است و نه نخستین انسان. بنابراین نسل پادش

زدایی از این یابد. دیگر اینکه فردوسی خود به اسطورهسیامک پسر کیومرث ادامه می

بخش از روایت اقدام کرده است و تالش او بر این بوده است، که روایت خود را به 

توان به مذهب فردوسی و مخاطبان او تر سازد، اما دلیل سوم را میواقعیت نزدیک

که فردوسی یک مسلمان شیعه مذهب است و در فرهنگ جایینست. از آنمربوط دا

آید، به نقل این بخش از دینی مورد پذیرش او تزویج خواهر و برادر ناپسند به شمار می

کردن تناقض میان باور خود و روایت ادامۀ نسل بین نبوده و براي برطرفروایت خوش

جاست که ثعالبی تنها در بخش اینبشر به حذف این بخش اقدام کرده است.جالب 

کند که هوشنگ پسرسیامک پسر کیومرث است. مسعودي نیز به این هوشنگ اشاره می

کند، که ایرانیان سخنان بخش از روایت نپرداخته است. او تنها به این نکته اشاره می

ها کیومرث را گویند. آنطوالنی پیرامون اینکه کیومرث آغازگر نسل بشر است، می

اندو او و زوجش همان شابه و منشابه شده از گیاهی، که همان ریباس است، دانستهادهز

). در روایت مسعودي اشتباه و خطا در خوانش و استنباط از 95تا:بوده اند(مسعودي،بی

شود. اشتباه در خوانش نام زوج آغازین که در بیان او شابه و منشابه روایت دیده می

اش را زاده شده از در استنباط او که کیومرث  و زوجهضبط شده است و استنباط 

کند و تعداد فرزندان داند.حمزه اصفهانی تنها به نام مشی و مشیانه اشاره میریباس می

  ).19تا:سال دانسته است(حمزه اصفهانی،بی 5تن در مدت  18ها را آن

  ی دیده اگرچه در اصل آفرینش این دو زوج از تخمۀ کیومرث در روایات هماهنگ

شود، اما در ضبط نام این دو اختالفاتی هست. برخی پژوهشگران برآنند که این می

یی در اوستااند. حرف(ش)مورخان در ترجمه و برگردان نام این زوج به خطا رفته

 َّیی مورتیاوستا) بوده، بنابراین مشی در اصل rhu)و در تلفظ اشکانی(truاصل(

  ).400:1389بوده است(صفا، (مورتیک)و در تلفظ اشکانی موهریک
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  گیري:نتیجه

اش به عنوان هاي بسیار در روایت کیومرث، همچون برنام او و معرفیوجود شباهت   

هاي نامهخدايها یعنی دهندة خاستگاه مشترك آننخستین انسان در تواریخ عربی،نشان

ها با وجود هنامخداياي را در ها وجود اشتراکات عدیدهباشد. این شباهتپهلوي می

هاي گوناگون این تواریخ هاي بسیار در روایترساند. تفاوتمتنوع بودنشان به اثبات می

ها و شرایط مورخ در گزینش روایت و در وهله نخست نشان دهندة تأثیرات انگیزه

اي از این نویسندگان به دلیل انگیزة صرفاً برداشت از آن انکار ناشدنی است. دسته

اند که بیشترین صبغه و رنگ تاریخی را دارد. طبري ایتی را ترجیح دادهتاریخی، آن رو

اي دیگر از این نویسندگان بدون و مسعودي از جملۀ این نویسندگان هستند. اما دسته

گرایانه بودن روایت به نقل ماجرا پرداختند. این گروه از نویسندگان غلبه توجه به واقع

توان در این دسته جاي ی و بلخی وبیرونی را میبیشتري دارند. مقدسی،حمزه اصفهان

اي ها سهم عمدهداد. اشتباهات مورخان عربی در خوانش متون پهلوي و استنباط از آن

هاي غلط، موجب ضبط هاي به دست آمده دارد. این خوانشدر ایجاد گوناگونی روایت

تی مورخی چون هاي گوناگون از کیومرث و اختالف نام زوج آغازین شده است.حبرنام

مقدسی با حذف عمدي یا سهوي بخشی از روایت پهلوي نوعی نقصان در نوشته خود 

وارد کرده است.برخی از مورخان عربی تنها از یک منبع براي نقل روایت خود بهره 

گیرند، اما دیگر مورخان اند. روایت بیرونی و مقدسی در این دسته جاي میجسته

  طبري و مسعودي،روایت خود را با مقابله چند همچون حمزه اصفهانی، بلخی، 

کنند.برخورد مورخان با روایت ایرانیان از نخستین انسان دوگانه جلوه نامه نقل میخداي

هاي اسالمی و سامی به نقل روایت و نماید. برخی از این مورخان تحت تأثیر روایتمی

جز مسعودي، در روایت هاند. همه مورخان، بهاي دیگر پرداختهمقایسه آن با فرهنگ

منزله آدم و حوا، منزلۀ آدم،هما(مشی و مشیانه)بهمذکور از عباراتی چون هو (کیومرث)به

اند، اند و روایت ایرانیان را سخنی مستقل از ماجراي آدم و حوا ندانستهبهره جسته

کند. مسعودي کیومرث را نخستین پادشاه امامسعودي در این زمینه سکوت اختیار می
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هماهنگی  شاهنامهداند. روایت او از کیومرث در این مورد با روایت فردوسی در می

دارد.روایت متفاوت فردوسی از کیومرث زاییده دالیلی چند است. نخست اختالف 

زدایی نظرهاي بسیار پیرامون آغاز نسل انسان از تخمۀ کیومرث. دیگر انگیزة اسطوره

زویج خواهر و برادر. شباهت نام اهریمن در فردوسی و دیگر رفع تناقض در روایت ت

فردوسی و بلخی و مرگ طبیعی کیومرث و اذعان بیرونی در استفاده  بلخی از  شاهنامه

رساند. ، استفاده فردوسی را از منبعی مکتوب به اثبات میخداینامهمنبع مکتوب  6

نهد و  معرفی کیومرث، به عنوان نخستین پادشاه و نخستین کسی که تاج بر سر می

هاي روایت فردوسی و انتساب او به روزگاري که بسیار دور است ، از جمله شباهت

مسعودي است. وجود اختالفات در روایت فردوسی با روایت بلخی و مسعودي از 

ها و شرایط این سه نویسنده. انگیزة گیرد: نخست تفاوت انگیزهعوامل زیر سرچشمه می

-زمینۀ ذهنی فرهنگ سامی در بلخی و اسطورهشنگاري در مسعودي، وجود پیتاریخ

زدایی و رفع تناقض روایت با باورهاي دینی در فردوسی.دیگر اینکه برخی از این 

اند. نکتۀ مهم دیگر در باب برگرفته نامهخدايمورخان روایت خود را از تلفیق چند 

است. هاي موجود در روایت فردوسی و ثعالبی منابع فردوسی اختالفات و شباهت

آمده است، بسیار ناچیز است. او به برخورد  شاهنامهروایت ثعالبی نسبت به آنچه در 

آورد. کند و از ادامه نسل کیومرث نیز سخنی به میان نمیاهریمن با کیومرث اشاره نمی

گوید و این در حالی اضافه بر این ثعالبی به طور مستقیم از برنام کیومرث سخن می

به این مسأله اشاره دارد که جایگاه او در کوه بوده است.اشاره  است که فردوسی تنها

ثعالبی به اختالف روایات در مورد کیومرث و سکوت فردوسی در این مورد، از تفاوت 

نگاري محض به سراغ گیرد. گویی ثعالبی با نیت تاریخانگیزه  این دو سرچشمه می

ظرهاست. باتوجه به مطالب ذکر روایات رفته است و الزمه این مسأله، ذکر اختالف ن

غرراخبارملوك را یکی از منابع ثعالبی در نوشتن شاهنامه ابومنصوري شده، اگر

توان به این هاي موجود در روایت او با فردوسی، میبدانیم، باوجود تفاوت فرسوسیرهم

یگانه منبع فردوسی در نگارش بخش کیومرث  شاهنامه ابومنصورينتیجه رسید،که 



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

نیز داشته  شاهنامه ابومنصوريت. فردوسی در کنار منابع دیگر نیم نگاهی به نبوده اس
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در گذر تاریخ شاهنامهفردوسی و   

  (تا پایان دورة مغول)    

 دکتر جواد عباسی    

  عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

 جواد راشکی علی آباد

  سراییکارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر تاریخ شاهنامه

  چکیده

ترین متون ادبی، حماسی و فرهنگی ایرانیان  ستهفردوسی به مثابه یکی از برج شاهنامه   

ها و عالمان و ادبا تا مردمان کوچه و بازار را  در گذر زمان توجه بسیاري را از حکومت

گیري تاریخی پر  تدریج موجب شکل است.چنین توجهی به  به خود جلب کرده

هاي  درتخصوص قاست. گاه زمانه و به و سراینده آن شده شاهنامهفرازونشیب براي 

اي  اند و گاه آن را پدیده حاکم و متولیان فرهنگ و مذهب با آن سر ناسازگاري داشته

اند. تسلط مستقیم و غیرمستقیم دو عنصر عرب و ترك و  مطلوب یافته و بزرگش داشته

تکاپوهاي ایرانیان براي بازیابی هویت سیاسی، تاریخی و زبانی خویش در عصر 

کرد.  گیري درباره آن را دو چندان می و موضع اهنامهشفردوسی و پس از آن اهمیت 

براي این اثر و سراینده آن بیشتر با شاهنامه اگرچه نخستین قرون پس از سرایش 

مهري همراه بود، اما از حدود قرن هفتم هجري شاهد خیزشی در  توجهی و گاه بی کم

گرایانه  ا مضامین ایرانو مفاهیم آن هستیم. طرفه آنکه مغوالن ناآشنا ب شاهنامهتوجه به 

در لباس حامیان نشر آن ظاهر شدند و البته کوشیدند به تأسی از آن  شاهنامه

  هایی نیز براي خویش به یادگار گذارند. شاهنامه

 هاي سیاسی، هویت ایرانی.     ، نظامشاهنامهفردوسی،  ها:کلید واژه

  درآمد

وسی مورد توجه حاکم وقت قرار درعصر خود بر خالف انتظار فرد شاهنامهدانیم که می

عالقگـی او  اي را به آن اختصـاص داد کـه نشـان از بـی    نگرفت و محمود غزنوي صله
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نسبت به شاهکار بزرگ توس بود. ایران در این دوره تحت سیطرة خالفت عباسی بود. 

عباسیان در تالش براي کسب قدرت، توجه شیعیان و ایرانیان را به سوي خـود جلـب   

ها براي ساقط کردن حکومت اموي با آنان همکاري کردنـد. بـا   و این گروهکردند؛ هر د

جـا کـه مشـروعیت    که  عباسیان به قدرت سیاسی دست یافتنـد، از آن این حال هنگامی

شد، به سرکوب شدید شـیعیان پرداختنـد.ایرانیان   حکومتشان از سوي شیعیان تهدید می

برخی با تأیید خلیفه وبرخی با تکیـه   نیز که در آغاز، دستی در قدرت سیاسی داشتند و

مستقل ملی پرداخته بودند، به تـدریج بـه   بر قدرت نظامی به تشکیل چند حکومت نیمه

هـا  ترین تهدید علیه خالفت عباسی تبدیل شدند. سرانجام یکی از ایـن حکومـت  بزرگ

  ردند. مذهب نیز بودند، حکومت بغداد را تا مرز انقراض پیش ببویه، که شیعه،یعنی آل

که از ایـن  با روي کار آمدن محمود غزنوي یک دورة جدید در ایران آغاز شد و آن این

زمان تا سقوط بغداد، ایران با تأیید خلفاي عباسی تحت سیطرة ترکـان متعصـب سـنی    

هاي ملی ایرانی بود کـه  ي حکومتمذهب اداره شد. تا پیش از این، ایران تحت سیطره

بود، اما حاکمان غزنوي که حکومت را از آنان به میـراث بـرده   گرایی آنان مشهود ایران

بودند، اولین حاکمانی بودند که در دورة پس از اسالم ایران،زیر لواي خالفت عباسی از 

هـاي  کردند. این به معنـاي هـدر رفـتن تـالش    نژادي غیر ایرانی بر ایرانیان حکومت می

هاي حکومت ه محمود غزنوي تمام سنترو اگرچایرانیان براي استقالل ملی بود. ازاین

گرایـی آنـان   توانست به نظریـۀ  ایـران  سامانی را به میراث برد، به لحاظ مشروعیت نمی

  تکیه کند.

اش بـود، ولـی بـه    گرمی اصلی سلطان محمود به نیروي نظـامی که پشتبا وجود این   

گاه خوبی براي او به توانست تکیهگشت. دین میگاه میلحاظ اعتقادي نیز به دنبال تکیه

نذر کرد کـه  "روز که تأیید خلیفه به حکومت او رسمیت داد؛ رو همانشمار رود. ازاین

ي ها را خیره کند، پـول بـه خزانـه   توانست چشمهر ساله به غزاي هند برود. ... این می

ار که مخالفان مجال دم برآوردن نیابند. ...ایـن کـ  کشور بیاورد، دستاویزي باشد براي آن

حمایـت متشـرعان بـا     -2جلب نظر بغداد  -1آورد: سه چیز دیگر را به دنبال خود می
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(اسـالمی  "کـرد هـا را خیـره مـی   اعجـاب عـوام کـه بـرق طـال نیـز چشـم آن        -3نفوذ 

  ).   15-16: 1387ندوشن،

محمود غزنوي در راه تحکیم مشروعیت حکومت خویش، تنها به تلفیق پشتوانۀ نظامی 

بسنده نکرد، بلکه در زمینـۀ   "غزا"نظامی  -ا استفاده از فریضۀ اعتقادي گاه دین بو تکیه

هـاي  تعقیب مخالفان مشروعیت خالفت عباسی، به ویژه شیعیان، نیز با بغداد همکـاري 

هاي پس از او نیز تا عصر سلطان هاي او در دورهنزدیکی داشت. در واقع همین سیاست

بدو پیدایش غزنویان تا تقریباً انـدکی پـیش از    محمد خوارزمشاه تداوم یافت.بنابراین از

یورش مغوالن، یعنی تا روي کار آمدن سلطان محمد خوارزمشاه، که به دلیل معاندت با 

هاي دینی عباسـی عـدول کـرد، نبایـد     خلفا از رویۀ سالطین پیشین در اجراي سیاست

ش از اسـالم،  انتظار داشت فردوسی شیعی به عنوان فردي ایرانی و ستایشگر ایـران پـی  

  مورد توجه محافل قدرت قرار گیرد. 

هاي نیمه مستقل ایرانی، سیطرة ترکـان بـر ایـران    گذشته از آن، پس از انحالل حکومت

باعث شد، این اربابان قدرت وابسته به خالفت عربی، در جریان رقابت نژادي ایرانیان و 

،  شـاهنامه ه ترکان، عنایتی به اعراب، جانب اعراب را بگیرند. بنابراین نباید متوقع بود ک

، نـژاد تـرك نیـز در    شاهنامهدانیم در که میحماسۀ ملی ایرانیان، داشته باشند. ضمن این

  کنار نژاد عرب در برابر نژاد ایرانـی قـرار دارد و تقابـل نـژاد ایرانـی و تـرك در قالـب        

حکایت کین هاي ایران و توران به نمایش گذاشته شده است. این تقابل در جریان جنگ

ریزي شده بـود،  در مواجهه با ترکان طرح "به قصد ایجاد روح مقاومت  "سیاوش، که 

  ). 99: 1379رسد(ریاحی،به نقطۀ اوج خود می

  

  دوران پس از فردوسی تا عهد مغول  

تـاریخی، نـه تنهـا در متـون تـاریخی عصـر        -از نظر تأثیر روند یاد شده بر متون ادبـی 

ذکر و یادي از فردوسی نیامده،  تاریخ یمینیو االخبار زین یهقی،غزنویان همانند تاریخ ب

تاریخی عصر سلجوقی نیز یا کمتر از فردوسی سخن به میان آمـده   -بلکه در متون ادبی
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). در این زمینه،  65-67: 1372ویا با لحنی توأم با نکوهش از او یاد شده است(ریاحی،

اجتمـاعی حـاکم بـر دورة تـاریخی و      -شفیعی کدکنی با این نظریه که فضاي سیاسـی  

گـذارد؛  ها تأثیر میمحیط زندگی شعرا بر طرز تلقی و چگونگی استفاده آنان از اسطوره

در دورة سامانیان ، تصویرهایی کـه شـاعران بـا کمـک گـرفتن از      "کند:چنین عنوان می

ره است اند اغلب همراه با نوعی احترام نسبت به عناصر اسطوها به وجود آوردهاسطوره

هاي نژاد ایرانی است. در دورة بعد به تدریج هم از میزان ها نیز بیشتر اسطورهو اسطوره

شـود و هـم از میـزان احتـرام و بزرگداشـت عناصـر       ها کاسته مـی ایرانی بودن اسطوره

گمان نفوذ سیاسی نژادترك، عامـل اصـلی بـود و از سـوي دیگـر      ي ایرانی. بیاسطوره

هاي ایرانی به همراه حرمتی نسبت به اسطورهاعتقادي و بیی بیگسترش یافتن دین، نوع

  هاي گبرکان بود و عنوان اساطیراالولین داشت.ها یادگارداشت، چرا که این

هـاي رمـزي آن در اواخـر    احترامی و خوارشمردن عناصر اساطیر ایرانی و نشانهاوج بی

ندین جاي بـه صـراحت   این دوره، در شعر امیر معزي به روشنی محسوس است. او چ

تمام، فردوسی را، که در حقیقت نمایندة اساطیر ایرانی است، به طعن و طنـز و زشـتی   

  ).   242-244: 1358(شفیعی کدکنی،"کندیاد می

  توان دید:اي از این نگرش امیر معزي را در ابیات زیر مینمونه

  من عجب دارم زفردوسی که تا چندان دروغ  "

  از کجـا آورد و بیـهوده چرا گفت آن سـمر                           

  در قیـامت روستم گویـد که من خصـم تـوام

  تا چرا بر من دروغ محض بستـی سر به سر                       

  گرچه او از روستـم گفتـسـت بسیـاري دروغ

  "ي ما راستسـت از پادشــاه نامورگفتـــــه                           

  )261: 1362(معزي،                                                                

 گویی از شیعیان تحت عنوان روافض و همچنین طعـن طور کلی در زمینۀ شعر، بدبه   

در قالب کلی مخالفت با تاریخ ایران باستان به عنوان دورة کفـر و بـددینی، دو    شاهنامه
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).  181و 176-178: 1374ران قـرن ششـم است(شمیسـا،   مورد از مختصات فکري شاع

هایی که به ساحت فردوسی ابراز بنابراین جاي تعجب نیست که معزي، عالوه بر توهین

-199: 1386کند(آیـدنلو، هاي آن نیز امتنـاع نمـی  و شخصیت شاهنامهدارد از تحقیر می

198  : (  

  تـا کی از شـهنـامه و تـاریخ شـاهـان کهـن"

  تـا کی از دیو سفیـد و رستـم و سـیمرغ و زال              

  کس ندید از قاف تا قاف جهان سیمرغ و دیو 

  "قیل و قالست این چرا باید شنیدن قیـل و قال               

  )  416:  1362(معزي،                                                                    

اثري نبـود   شاهنامهستیزي مشهود بود، اما شاهنامهفل رسمی، با این حال گرچه در محا

ها و توجهی حکمرانان، آن را به بوتۀ فراموشی بسپارد. مردم عادي آن را در جشنکه بی

خواندند و چه بسا شور و احساسی میهنی در آنـان برانگیختـه   هاي مختلف میمناسبت

دة عـرب اواخـر خالفـت عباسـی،     اثیـر نویسـن  شد. این چنین بود که ضیاءالدین ابن می

-المثـل  االثیـر، به نقـل از: ابـن   222: 1383خواند (فروزانفر،را قرآن ایرانیان می شاهنامه

  السائر). این تلقی شاید برداشتی از این ابیات خود فردوسی بود:

  چـو ایـن نـامـور نـامـه آمـد بـه بـن"

  خـنزمـن روي کشـور شـود پـر سـ                       

  از ایـن پـس نـمـیـرم که من زنـده ام

  "کـه تـخـم سـخــن را پـراکـنـده ام                        

  ) 603: 1378(فردوسی،                                                 

کرد دشمنی محافل رسمی با او و اثرش بینی آن را نمیاما چیزي که شاید فردوسی پیش

بیشتر عمر خود را در عصر حکومت ملی سامانی گذرانده بود . اثرش نیز  بود. فردوسی

رو ). از ایـن  6-7: 1387گاه تمدن عصر سـامانی است(اسـالمی ندوشـن،   سرتاسر تجلی

کرد فضاي پس از او نیز همچون عصر سامانی براي اشاعۀ روایـات  شاید وي گمان می
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ي که روند تحوالت خالف آن را هاي قومی ایرانی مناسب است. چیزتاریخی و اندیشه

ــان  ــان داد و هم ــار    نش ــامانی گرفت ــلۀ س ــه سلس ــور ک ــه"ط ــازي  توطئ ــرك و ت  "ي ت

ها با همان توطئه مواجـه بـود. شـاید خـود     نیز تا مدت شاهنامه)؛  9: 1378شد(یاحقی،

طـور   فردوسی نیز در جریان حکایتش با محمود با این واقعیت روبرو شد، اما بـاز ایـن  

ــی ــوه  کــرد گمــان م ــزد ســلطان جل ــرش ن ــدگویی حســودان باعــث شــده اث ــه ب اي ک

  ):414-415: 1384نیابد(فروزانی،

  اياي       بگیتی ز شـاهان درخشنـدهچنین شهریاري و بخشنده"

  ها نـگـاه       ز بدگوي و بخت بد آمد گناهنکرد اندرین داستـان 

  "بـر شـاه بازار مـنگوي در کار مـن       تـبه شـد حسد برد بد              

  )2477/ 5: 1335(فردوسی،                                                            

طور که در بیان شفیعی کدکنی آورده شد، باید در که علت اساسی را هماندر صورتی  

        نژاد و بسط نفوذ متشرعان مذهبی این عصر جستجو کرد.  هاي حکّام تركاعمال سیاست

هاي محافل رسمی و طبقات وابسته به قدرت نسبت به مهريرغم همۀ بیبا این حال به

ها و کوي جاي خود را در بین مردم عامی باز کرد و خانه شاهنامهو فردوسی،  شاهنامه

  کـه ایـن مردمـان بـر زبـان جـاري        شـاهنامه هاي ایران پر بود از طنـین ابیـات   و برزن

  ).  69-70 :1372(ریاحی، کردندمی

شویم و نیز الزم به ذکر است که هر چه به لحاظ زمانی از عصر محمود غزنوي دور می 

گیـریم، حتـی در   هرچه به لحاظ مکانی از فالت ایران، به ویژه ایران مرکزي، فاصله می

کاسته شده و به میزان عالقۀ حکمروایان به  شاهنامه محافل رسمی نیز از شدت عناد به

ي دوم قرن ششم به بعد به تدریج در آثار نویسندگان شود. به ویژه از نیمهآن افزوده می

بیشتر شده و با لحنی توأم با ستایش  شاهنامهو شعراي حکومتی نیز توجه به فردوسی و 

 ).216 - 263:  1372؛ ریاحی، 269-271: 1370(سجادي، کنندها یاد میو احترام از آن

ساسیتی که خالفت عباسی و متشرعان وابسـته بـه   توان گفت، حدر توضیح این امر می

آنان نسبت به ترویج فرهنگ ملی ایرانی در ایران داشتند در سایر نقاط وجـود نداشـت.   
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ي تحریـک  به وسـیله  -تنها در خود ایران  شاهنامه کردندشاید با این تفکر که گمان می

گونه اسـت  فرین است. اینبرایشان خطر آ -ي نژاد ایرانی در برابر آنان ي مبارزهروحیه

  گیرد:مورد اقبال قرار می شاهنامهکه در شام و هند و آسیاي صغیر 

(بـراون،   شـود به دست داده مـی  شاهنامهاي عربی از در شام، در دربار ایوبیان، ترجمه 

)؛ در هند، به دنبال رانده شدن غزنویان به آنجا، حکومت غزنویـان هنـد   159/:2: 1366

در پیش شاهنامه متفاوت با اسالف و جانشینان خود در ایران نسبت به برخوردي کامالً 

دادند نداشتند، بلکه به آن توجه و عالقه نیز نشان  شاهنامهگرفتند. آنان نه تنها عنادي با 

خوانی در دربـار غزنویـان هنـد بـه     شاهنامه). جالب این که رواج  200:  1386(آیدنلو،

را براي  شاهنامه الشعراي دربار آنان، منتخبی از ،ملکاي بود که مسعود سعد سلمانگونه

). نگاهی به اسامی شاهان این سلسـله و  2/33: 1321این منظور تدوین کرده بود(عوفی،

شاه، خسروشـاه و غیـره را نیـز    زاد، بهراماي همچون فرّخشاهنامهوجود اسامی ایرانی و 

  توان به عنوان تأییدي بر این امر در نظر گرفت.می

 شـاهنامه اي که سلجوقیان بزرگ در ایران با دیدة منفـی بـه   زمان با دورهر این سو، همد

  ي خاصـی داشـتند و دیوارهـاي    نگریستند؛ سلجوقیان روم در آناتولی بـه آن عالقـه  می

مزین کرده و نام شاهزادگان خـود  شاهنامه هاي هاي خود را با تصاویري از داستانکاخ

). نگـاه احتـرام    38-39: 1369گذاشـتند(ریاحی، می شاهنامهانان نام شاهان و پهلورا هم

همچنان که در ادامه خواهد آمد، در عهد مغـول و پـس از آن نیـز     شاهنامهآمیز آنان به 

را در سالطین غور نیز می توان دید. گذشته از  شاهنامهتداوم داشت. همچنین عنایت به 

بـوده و گفتـه    شـاهنامه نام پهلوان بـزرگ  که نام یکی از سالطین این سلسله،سام، همآن

(روشـن   اي گشنسـب ریشـه گرفتـه اسـت    شـاهنامه شده نام جد آنان، شنسب، از نـام  

  ).22]: 1357ضمیر،[

اي بوده در باب همین پادشاهان هاي تاریخی منظوم نیز شاهنامهیکی از نخستین حماسه

 1363روده است(صـفا، سشاهنامه شاه به سبک شنسبانی غور که آن را فخرالدین مبارك

سوز آغـاز و در  ). این منظومه که نظم آن در زمان عالءالدین حسین جهان 1/324/ب3:
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ي منظـوم  نامـه الدین محمدسام به پایـان رسـیده اسـت، در حقیقـت نسـب     عصر غیاث

  ي غور بوده است:سالطین و ملوك شنسبانیه

 نامۀ این سالطین نامـدار نسبالمروزي طاب ثراه الکالم موالنا فخرالدین مبارکشاهملک"

[شنسبانیه] در سلک نظم کشیده است و آن جواهر را در سمط صحت انتظام داده و سر 

سلک آن آللی را بصدف شرف پادشاهی ضحاك تازي بازبسته و از عهد ایـن سـالطین   

  االمـر  تا باول دولت ضحاك تازي جمله ملـوك را پـدر بـه پـدر ذکـر کـرده... حاصـل       

نامـه را باسـم سـلطان عالءالـدین حسـین      الدین مبارکشـاه ایـن نسـب   الکالم فخرملک

جهانسوز در قلم آورده است...شنیدم: که چون بعضی از کتاب و تاریخ در نظم آمد مگر 

بسبب تغییر مزاجی که فخرالدین مبارکشاه را ظاهر شد این نظم را مهمل بگذاشـت تـا   

ن محمدسام زیـب و جمـال   الدیچون تخت مملکت بشکوه و فر همایون سلطان غیاث

-1/319: 1363(جوزجانی،"گرفت، این تاریخ بالقاب مبارك او مزین گشت و تمام شد

318.(  

اي و البتـه منفـور   همین که غوریان نسب خود را به ضحاك، یکی از پادشاهان افسـانه  

هاي توجه آنان به شاهنامه است؛ ضـحاك  رساندند، خود یکی دیگر از نشانهمی شاهنامه

  نوان نیاي غوریان، اینگونه معرفی شده است:به ع

ارونداسب پدر ضحاك بود و نوة تازیو و این تازیو که برادر هوشنگ شاه بود پدر "

همۀ اعراب بود...ضحاك پادشاه عرب شد و همۀ دنیا را از جمشید گرفت و با سحر و 

ت ظلم همۀ جهان را تصرف کرد... وقتی یک هزار سال از ایام پادشاهی او گذش

خداوند، مردم دنیا را از دست تعدي و ظلم او رها کرد و پادشاهی به فریدون رسید که 

  ) 21-22: 1382(مبین، "ضحاك را گرفت و در چاه دماوند وي را محبوس کرد

  

  دوران پس از سقوط بغداد تا تشکیل حکومت تیموري(عهد مغول) 

گین حاکمان و فقیهـان  سقوط خالفت عباسی به دست مغوالن و برداشته شدن سایۀ سن

توان به عنوان نقطۀ عطفی به شمار آورد، که سرآغاز دورة جدیدي وابسته به آنان را می
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که از آنـان سـراغ داریـم، نـه      از حیات ملی جامعۀ ایران بود. مغوالن، با تسامح مذهبی

تعصب خاصی نسبت به شیعیان داشتند و نه از هویت باستانی ایرانیان احسـاس خطـر   

دند. بنابراین از این زمان به بعد فرهیختگـان ایرانـی فعـال در  محافـل سیاسـی و      کرمی

راکتمـان   شاهنامهدوست حکومتی نیز ناچار نبودند تمایل و عشق خود به نخبگان ایران

تقریبـاً بـراي    "که پس از فروپاشی خالفت و تشکیل حکومت ایلخـانی  کنند.ضمن این

به صورت حکومتی یکپارچـه درآمـد.    "اي ایران نخستین بار در دوران اسالمی جغرافی

به عنوان تنها  ـبه ویژه از عصر غازان به بعد با توجه به فتح مازاندران در زمان اولجایتو 

تمامیت ایران زیر نفوذ  ـقسمتی از ایران که تا پیش از آن به تصرف مغول درنیامده بود  

وان مرزهاي ایران مستقل از یـک  یک حکومت قرار گرفته و قلمرو باستانی ایران، به عن

واحد سیاسی کل، دوباره برقرار شد. بنابراین از این زمان، ایران به عنوان موجودیـت و  

هـاي ایرانـی فـراهم    ي بروز اندیشههویتی مستقل عینیت یافت و در چنین بستري زمینه

ان سـند  ي فردوسی به عنـو شاهنامه). در این میان توجه به 87-88: 1383(اللهیاري، آمد

کـه  توانست در صدر گرایشات ملی ایرانی قـرار بگیرد.ضـمن ایـن   هویت ملی ایران می

یورش مغوالن، زبان فارسی را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ دورة مغول به عنوان عصر رونق 

-؛ دربیگـی 31: 1361نگـاري فارسـی، مطـرح اسـت(گیب،    نگاري، به ویژه تـاریخ تاریخ

هاي فارسی نسبت به ي پیش که تاریخی بر عکس دوره) یعن597-598/ 1: 1379نامقی،

نویسی گرایش یافتند و نویسان بیشتر به سمت فارسیتواریخ عربی در حاشیه بود؛ تاریخ

). 131: 1386(آرام،"نگـاري گردیـد  زبان فارسی، زبان اصلی تـاریخ "از این زمان بود که

ـ  بنابراین از طریق تاریخ ت و بـه دنبـال رونـق زبـان     نگاري، زبان فارسی نیز رونـق گرف

به عنوان شناسنامۀ این زبان و خالق آن به عنوان احیاگر زبان فارسی در  شاهنامهفارسی، 

هـاي خالفـت   رو اگر در عصـر سـیطرة مجریـان سیاسـت    مرکز توجه قرار گرفت.ازاین

فردوسی بیشتر در میان تـودة مـردم رواج داشـت و شـناخت      شاهنامۀعباسی بر ایران، 

 شـاهنامه هاي شفاهی که برخی کاتبان بر حواشـی  ن نیز بیشتر از طریق افسانهسرایندة آ

ي مغول به بعد، فردوسی در ذهن محافل باالي اجتماع نیز نوشتند، میسر بود، از دورهمی
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ها و متون ادبـی جـایگزین   رسد و یاد و ستایش او در اکثر تذکرهبه عظمت و عزت می

  ). 97-99:  1372شود(ریاحی،ي قبل میهاهاي دورهها و نکوهشتوجهیبی

ستیزي محافل سیاسی عصر عباسی تأثیرات سویی شاهنامهبا این حال نزدیک به دو قرن 

مداران متعصب علیه هاي طوالنی تبلیغات منفی شریعتکه سالرا در برداشت. یکی این

ه از فضاي اي معدود از متعصبان با استفادفردوسی باعث شد، که در دورة مغول نیز عده

ي باز مذهبی عصر مغول به وسیلۀ اتهامات رایج عصر عباسی در صدد تخریـب چهـره  

  ).324فردوسی برآیند(همان،

باعث شـد کـه ایـن شـاهکار      شاهنامهمهري حاصل از فضاي عصر عباسی نسبت به بی

ادبی تنها از طریق مردم عادي به آیندگان منتقل شود و در گذر زمان برخی از ابیات آن 

  حریف شود و برخی دیگر نیز گرد نسیان بر تارك آن بنشیند.ت

 شاهنامۀتواند میزان توجه به موجود است به خوبی می شاهنامههایی که اکنون از نسخه

فردوسی در دوران قبل و بعد از مغول را به ما بنمایاند. از میان حدوداً دویست و سـی  

هاي مختلف جهـان، غیـر از نسـخۀ    زهها و مودار موجود در کتابخانهنسخۀ خطی تاریخ

ــل از مغــول مــی 614فلورانس(مــورخ ــه دوره قب ــوط ب ــه مرب باشــد(خالقی هجــري)، ک

ي یـورش مغـوالن،   و آن هم در آستانه -)  343-344:  1372؛همان، 380: 1364مطلق،

نسـخه   17باشند که از این میان هاي بعد از مغول میبقیه، مربوط به دوره -کتابت شده 

  ).160-131: 1347اند(افشار،ي مغول کتابت شدهدر دوره

حـاکم   6و  5توان گفت اگر فضایی که پیشتر در مورد آن بحث شد در ایران قـرون  می

ي  کتابـت و توزیـع    ها بیشترین امکانـات را در زمینـه  نبود، با توجه به این که حکومت

تواننـد  ) و نیـز مـی   130: 1386در اختیـار دارند(آیـدنلو،  شـاهنامه  آثار گرانقدري چون 

هـاي  ها فـراهم کننـد؛ شـاید مـا نسـخه     بیشترین تمهیدات را براي حفظ و نگهداري آن

داشتیم که بـا توجـه بـه    هاي قبل از مغول در اختیار میمربوط دورهشاهنامه  بسیاري از

  بکنند. شاهنامهتري از ي اصیلي نسخهتوانستند کمک شایانی به ارائهها میقدمت آن
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ي مغول آغـاز  پژوهی براي نخستین بار از دورهشاهنامه، شاهنامهبحث کتابت  جداي از

شد. در این دوره ما براي اولین بار شاهد این هستیم که یکی از نخبگان دیـوانی کشـور   

سال با بررسـی   6شود وبه مدت پژوهی میشاهنامهیعنی حمداهللا مستوفی دست به کار 

آن  "تبه گشـتۀ "و  "زیر وزبر شده"هايح نسخهبه تصحی شاهنامههاي ي نسخهو مقابله

هاي امروزین تصحیح متون ي تصحیح مستوفی در مقایسه باشیوهپردازد. گرچه شیوهمی

نماید، اما پرداختن به این کار براي اولین بار توسط او نشان از اي بسیار ابتدایی میشیوه

گونـه  وسـی اسـت. ایـن   فرد شاهنامهچرخش نگاه نخبگان وابسته به حکومت نسبت به 

اي به شمار آورد، براي آنچه که بعدها در دستگاه بایسنغر میرزا ها را باید مقدمهکوشش

  ). 309-311: 1372پژوهی  صورت گرفت(ریاحی،شاهنامهدر امر 

فردوسی در عصر مورد نظر، جنگ شعري است کـه در   شاهنامهاز دیگر موارد توجه به 

گردآوري کـرده و در آن   سفینۀ تبریزود تبریزي با عنوان تبریز، ابوالمجد محمد بن مسع

ایـن   "فردوسی است. شاهنامۀاثر را آورده که یکی از این آثار  28برگزیده یا متن کامل 

و چه بسـا مـردم    -دهد که در محیط ادبی تبریز آن روزگار، ذوق و پسند ادبا نشان می

  ).   231-232: 1386است(آیدنلو،"ده...مورد اقبال و عالقه بوشاهنامهاین شهر،  –عادي 

، حاکمان مغول نیز در ایـن امـر   شاهنامهگذشته از عنایات و توجهات نخبگان ایرانی به 

اي است که در آن مفاهیم سیاسـی،  کوشا بودند. گویا آنان دریافته بودند که ایران جامعه

استفاده از نمادهاي گیرد؛ بنابراین تالش داشتند با هاي دور نشأت میمستقیماً از گذشته

اي و تاریخی ایرانیـان ارتبـاط دهنـد    سیاسی، سلسلۀ خود را به گذشتۀ افسانه -فرهنگی

)wing,2007:32(بینیم در عصر هالکو، شاعري از اهالی کازرون بـا نـام   رو می. از این

فردوسی را از ابتـدا تـا    شاهنامهابوالفضل بن احمد بن بنجیر کازرونی متخلص به قانع، 

ي نظم کشـیده و  تها در قالب وزنی متفاوت با آنچه که فردوسی سروده است، به رشتهان

که در پایان حکایت هر یک از شاهان، مدح و تخلصی به هوالکو کرده است. جالب این

کند، بسیار مورد استقبال واقـع شـده و در   را به هالکو تقدیم می شاهنامهوقتی قانع این 

  ). همچنـین بـر   3/317ق:1414(ابـن الفـوطی،   شـود یحق وي مقرري خوبی برقـرار مـ  
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 شـاهنامه شکاري اباقاخـان در تخـت سـلیمان، اشـعاري از      -هاي کاخ تفریحی دیواره

. عالوه بر آن، عالقـه  ):wing,2007 32(فردوسی، حماسۀ ملی ایرانیان، نقش بسته بود

شـدند تـاریخ   ته میاي بود، که برانگیخبه گونه شاهنامهو دلبستگی برخی از ایلخانان به 

 1370بـه رشـتۀ نظـم کشـیده شود(مرتضـوي،      شاهنامه نیاکان آنان نیز به سبک و سیاق

براي روایت تاریخ مغوالن و ایلخانان به شاهنامه ). تب تقلید از  603-604و 592-591:

قدري باال گرفت که ظرف مدت یک سده، بیش از پنج شـاهنامۀ تـاریخی بـر اسـلوب     

هایی که ایلخانان و به تشویق آنان سروده شد که در کنار شاهنامهفردوسی براي  شاهنام

هاي محلی از جمله کرتیان، ملوك شبانکاره و سلجوقیان روم سروده شد براي حکومت

  ).71-167: 1389این رقم به بیش از دو برابر رسید(راشکی، 

یکـی در زمینـۀ   یافـت.  فردوسی ارتباط میشاهنامهنگاري در دو مقوله با درواقع تاریخ  

هاي تاریخی یا فردوسی، که شاهنامه شاهنامهثبت و ارایۀ وقایع تاریخی به سبک و شیوة

ویژه، ها و بهنگاران از حکایات، شخصیتها بودند، و دیگري استفادة تاریخسرودهتاریخ

هـاي عمـومی،   که در بیشتر آثار تاریخی منثور عهد مغول اعـم از تـاریخ   شاهنامهاشعار 

هـا  فردوسی عنایت داشته و بـا آوردن آن  شاهنامهاي یا محلی، مورخان به اشعار هسلسل

  ). 70-36سعی بر افزودن تأثیر کالم خود داشتند(همان: 

-و فردوسی از جایگاه ویژه شاهنامهعالوه بر موارد مذکور در میان شعراي این دوره نیز 

اعر سرشناس ایـن عصـر بـا    رسد سعدي و حافظ، دو شاي برخوردار بودند. به نظر می

  فردوسی اشاره دارند: شاهنامهبیش از همه، به  "هاشهنامه"عبارت 

  "انـد       رسـتـم و روئـیـنه تـن اسـفـنـدیـارهـا آوردهایـن که در شـهـنامـه"

  )705تا]:(سعدي،[بی                                                                    

  "ها شد داستان انجمنپور پشنگ و تیغ عالمگیر او       در همه شهنامهشوکت "

  )255: 1318(حافظ،                                                                    

اشاره داشته و  شاهنامههاي ها و داستانهمچنین آنان در البالي اشعار خود به شخصیت

: 1384فردوسی مایه گرفته است(رسـتگار فسـایی،   شاهنامه زگاهی قهرمانان کالم آنان ا
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). خواجوي کرمانی نیز عالوه بر این که در غزلیات، قصاید و مثنویات 331-332و 120

فردوسی بـه خلـق یـک اثـر      شاهنامهتوجه داشته، به تقلید از  شاهنامهخود به قهرمانان 

، "زبان"است. او در این اثر، از  پرداخته نامهسامبه نام شاهنامهحماسی در وزن و قالب 

  ).179مند شده است(همان: بهره شاهنامه "ها، اصطالحات، ترکیبات و مضامینواژه"

عالوه بر این، برخی از شعراي این دوره در آثار خود صراحتاً به خود فردوسی اشاره و 

  اند. از همه مشهورتر در این زمینه سخن سعدي است:وي را ستایش کرده

  "ش گفت فردوسی پاك زاد       که رحـمت بر آن تربـت پـاك بادچه خو"

  )87: 1363(سعدي،                                                               

بخشیدن فردوسی صلۀ سلطان "با آوردن داستان  جام جماوحدي مراغی نیز در مثنوي 

دهد او را بندي که به مخاطبین خود می، در قالب"بانمحمود را در برابر فقاع به گرمابه

گنجیده از مترادف تکریم و تمجید کرده و چون نام فردوسی در قالب وزن شعرش نمی

  دار استفاده کرده است:چنین ایهامنام وي این

  شیخ بایـد که سیم و زر سوزد       تــا ازو دیــگــري بـیــامـوزد"

  چـرا نیـامـوزي؟ "بهـشتـی" گـر ندانـی تو این درم سوزي       زان

  "آبی ساختکو بعمري چنین کتابی ساخت       پس به پیلی درم یخ

  )643: 1340(اوحدي،                                                     

، در حین نقل وقایع مجمل فصیحیفصیح خوافی مورخ قرن نهم هجري در کتاب خود، 

ات فردوسی یاد کـرده از شـعراي مختلـف کـه عمـدتاً      . ق.) وقتی که از وفھ(416سال 

هـا  شعراي عهد مغول هستند، اشعاري را در ستایش فردوسی نقل کـرده کـه آوردن آن  

  خالی از لطف نیست:

  کمال الدین اسماعیل اصفهانی"

  اي تازه و مـحـکـم ز تـو بـنـیاد سخـن       هـرگز نکند کسـی ز تـو یـاد سـخـن

  اي داد ســخـنت اي فــردوســی       انصـاف تـو را که دادهفردوس مـقــام بـاد

  ...المامی الهروي
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  در خواب شب دوشین من با شعرا گفتم        کی یکسره معنیتان با لفظ به همدرسی

  شـاعـر ز شـمـا بهتر شـعران که نیکوتر       از طایـفـۀ تـازي وز انـجـمن فـرسـی

  گفتنـد       فردوسی و شهنامه، شهنامه و فردوسـی آواز بـرآوردنـد یـک رویـه همی

  المیر فخرالدین محمود یمین المستوفی

  سکّه کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند      تا نپنداري که کس از زمرة فرسی نشاند

  اول از باالي کرسی بر زمیـن آمد سخـن     او دگر بارش به باال برد و بر کرسی نشاند

  ...لعطّار

  "نـد بـر فـــردوس اعــلـی       کـه فـردوسـی به فردوس اسـت اولـیخـطـم داد

  )597و585-2/587: 1386(فصیح خوافی،                                                   

عطار نیشابوري، که در اوایل عهد مورد نظر یعنی مقارن حملۀ مغول سالیان عمرش بـه  

بـه مـدح و سـتایش     نامـه مصـیبت و  نامـه الهی، امهاسرارن سر رسید در سه مثنوي خود،

  ). 189: 1376آمده است(عطار، اسرارنامهفردوسی پرداخته و بیتی که از او نقل شد در 

فردوسـی، مخـتص    شـاهنامه طور که پیشتر اشاره شد این توجه و عنایت بـه  البته همان

  باشند:یایران نبود؛ در این باره، آسیاي صغیر و هندوستان، شایان توجه م

  آسیاي صغیر:

ي سلجوقیان بزرگ و پـس  فتح مالزگرد به وسیلۀ آلب ارسالن، دومین سلطانِ سلسله  

از آن فتوحات سلیمان بن قتلمش در آسیاي صغیر، فصل جدیدي را در تاریخ سیاسـی،  

روایـی  فرهنگی و مذهبی آسیاي صغیر گشود. از نظر سیاسی، این منطقـه تحـت فرمـان   

اي از سلجوقیان بزرگ، موسوم به سلجوقیان قتلمش به عنوان شاخه اخالف سلیمان بن

روم، قرار گرفت.در حملۀ مغوالن به آناتولی، به دنبال شکست سالجقۀ روم از سپاهیان 

مغول،در کوسه داغ، سلجوقیان سیادت مغوالن را پذیرفته و بـا پـذیرش پرداخـت بـاج     

). این امر آسـیاي صـغیر   200: 1371گزار آنان شدند(بوسورث،کالنی در هر سال، خراج

را از گزند حمالت مغول مصون داشت. بنابراین بسیاري از ایرانیان، به ویژه اهل فضـل  

گاه و هنر و اندیشه، به دنبال ویرانی و ناامنی به وجود آمده درایران، آسیاي صغیر را پناه



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

د این مهاجران بـا  که سالطین سلجوقی روم از ورویافتند. به ویژه اینخوبی براي خود 

  ).  2/404: 1373کردند(بهار،رویی استقبال گشاده

ي فرهنگی از نقش سالطین سلسلۀ سلجوقی روم در شیوع فرهنگ ایرانـی در  در زمینه

اي که خود به این فرهنگ داشتند، نباید غافل بود. سـالطین  آسیاي صغیر به دلیل عالقه

فردوسی عنایت خاصی داشتند،  شاهنامهه این سلسله به عناصر فرهنگ ایرانی و از جمل

هاي نام شاهان و شخصیتاي که بسیاري از شاهان و شاهزادگان این سلسله همبه گونه

توسط سالطین این سلسله  شاهنامههاي توجه به بودند. همچنین از دیگر نشانه شاهنامه

ویري مـزین شـده   یکی هم این بود، که دیوار تاالرهاي کاخ تابستانی کیقباد یکم به تصا

  ).38-39: 1369بود(ریاحی، شاهنامههاي بود که برگرفته از داستان

شیوع فرهنگ ایرانی، وجود شعرا و ادباي فارسی زبان در این دیار و عنایت سالطین به 

گوي مورد تقلید شعراي پارسیشاهنامه فردوسی باعث شد که در این خطه نیز  شاهنامه

سرایی از همین دورانِ سلجوقیان روم در آسیاي صـغیر  نامهقرار گیرد؛ به طوري که شاه

-سـلجوق نظم درآمد.  فردوسی به رشته شاهنامههایی به سبک سرودهرایج شد و تاریخ

هـاي  بـی، حماسـه  الدین ارزنجـانی و شـاهنامۀ ابـن بـی    نظام شاهنامۀقانعی توسی،  نامۀ

ض سـلجوقیان روم، ایـن   تاریخی سروده شده دربارة این سلسله هسـتند. پـس از انقـرا   

رو در میراث نیز همچون موارد دیگر به وارث آنان یعنی عثمانیـان منتقـل شـد. از ایـن    

) از عصـر  144خوان وجود داشـت(همان: دربار عثمانیان نیز همچنان که منصب شاهنامه

  1).1/167: 1357نویس نیز به وجود آمد(الگون،سلیمان قانونی منصبی به نام شهنامه

  

                                                
در عثمانی، جالب است که فردوسی طویل(اوزون فردوسی) شاعر دربار شاهنامه در مورد جایگاه فردوسی و  - 1

ند بایزید دوم، تنها نام خود را از فردوسی به عاریت نگرفته بود؛ بلکه به سبک وي شاهنامه اي سروده بود که همان

را به دنبال نداشته و این سرنوشت مشابه باعث شده  -بایزیددومي حاکم وقت ي فردوسی توجه شایستهشاهنامه

- 159: 1350اي براي بایزید بسراید و به خراسان بگریزد(خسروشاهی،بود که وي با تقلید از مقتداي خود هجویه

158.(  
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  :هندوستان

حمالت سلطان محمود غزنوي، به عنوان سرآغازي براي آشنایی مردمان هندوسـتان بـا   

اسالم، فرهنگ ایرانی و به ویژه انتشار زبان فارسی در این دیار مطرح است. پـس از آن  

اسالمی در شبه قارة هند، حمالت مغول به ایران  -از دیگر عوامل انتشار فرهنگ ایرانی

ه ویژه دانشمندان و شعراي ایرانی به آن منطقه بوده است(عرب و فرار بسیاري از مردم ب

  ).  9-10: 1388احمدي،

نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در این ناحیه طبیعتاً باعث آشـنایی آنـان بـا سـند        

شده است. بـه خصـوص کـه در     شاهنامهفرهنگی و شناسنامۀ هویت ملی ایرانیان یعنی 

فردوسی مورد خصـمِ   شاهنامهد اگر در داخل ایران هنگام تشکیل حکومت غزنویان هن

جایگـاهی داشـته و    شاهنامهخواص حکومتی قرار داشت، در نزد حاکمان غزنوي هند، 

). با توجه به این سابقه 200: 1386خوانی رایج بوده است(آیدنلو،ها شاهنامهدر دربار آن

مورد توجـه پادشـاهان و    مهشاهنااست که در تاریخِ هندوستانِ بعد از غزنویان هند نیز 

بزرگان بوده و شاعران و ادیبان این دیار، آن را محتـرم داشـته و بـراي بقـاي آن، آن را     

ي بسـیار خـوبی بـوده بـراي تجلّـی هنـر       کردند. همچنین ایـن اثـر زمینـه   رونویسی می

هاي آن، هنر خود را بـه منصـۀ   خوشنویسان و صورتگران که با نوشتن و نقاشی داستان

رساندند. بنابراین با جایگاهی که از این اثـر در نـزد مـردم هندوسـتان سـراغ      میظهور 

داریم، طبیعی است که این شاهکار ادبی ذوق و قریحۀ شعراي این دیار را نیز به رقابت 

هـاي  رو شاهد این هسـتیم کـه شـاهنامه   برانگیخته و آنان را وادار به تقلید سازد. از این

ید از فردوسی با موضوع تاریخ هند به رشتۀ نظم کشیده شـده  زیادي در شبه قاره به تقل

است که به نام شاهنامۀ هنـد شـهرت یافتـه و در قـرن      السالطینفتوحها که نخستین آن

ي تـاریخ اسـالمی هنـد بـه نگـارش      هشتم هجري به تشویق سلسلۀ بهمنی دکن درباره

د نیـز سـابقۀ نوشـته    هاي بع). پس از آن در دوره343و337: 1370درآمده است(عابدي،

هـا را تـا دورة بعـد از سـلطۀ انگلـیس بـر ایـن کشـور شـاهد          گونه شـاهنامه شدن این

  ).372-375و359-360: 1333؛ صفا،343-344هستیم(همان،
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  گیرينتیجه

ادبی در نظر گرفت؛  -توان تنها به عنوان یک پدیدة فرهنگیفردوسی را نمی شاهنامه   

هاي بزرگی بـود. از آنجـا   سیاسی قادر به ایفاي نقش این اثر در عرصۀ اجتماعی و حتی

توانسـت  داد و مـی و گسترش مفاهیم آن جامعۀ ایران را تحت تأثیر قرار می شاهنامهکه 

هـاي سیاسـی حـاکم و اتخـاذ     به اندیشۀ سیاسی مردم سمت و سـو دهـد، منـافع نظـام    

  شت. هاي حمایتی یا تخریبی در نوع نگرش به آن تأثیر مستقیمی داسیاست

و  شـاهنامه  همچنان که سطور باال نشان داد، نوع نگاه بـه   اجتماعی، -از دیدگاه سیاسی

هـاي  تـوان گفـت ایـدئولوژي نظـام    هایی شد، که مـی فردوسی دستخوش فراز و نشیب

همواره با هویـت ایرانـی    شاهنامهکرد. فردوسی و سیاسی خط مشی اصلی را تعیین می

  سیاسـی تـا چـه حـد موافـق یـا مخـالف زنـده شـدن           که یک نظـام اند. اینعجین بوده

توانست در ایجـاد مشـروعیت بـراي    می شاهنامههاي ملی و ایرانی بود و تا حد اندیشه

  کرد.را در محافل رسمی تعیین می شاهنامهآنان نقش داشته باشد، میزان توجه به 

ثرش از خواهی که براي اپس از سپري شدن دورة فردوسی و سرنوشت نه چندان دل  

تقدیر چنان بود که بخت نامیمون همچنان تـا مـدتی بـا      سوي محافل قدرت پدید آمد،

مآب عباسی و بازشدن این اثر همراه باشد، اما با درهم پیچیده شدن بساط حکومت دین

و مفـاهیم   شاهنامه گرایی و به تبع آن عنایت بهپاي مغوالن به ایران، ورق به سود ایران

امل در ایجاد این زمینه مؤثر بود، تسامح عقیدتی مغـوالن، اسـتقالل   آن، برگشت. چند ع

اي را ایجـاد کـرد کـه    ایران در قالب حکومت ایلخانی و گسترش زبان فارسـی، زمینـه  

 عصاره و چکیدة آن بود بـا اقبـال روبـرو گشـت. از     شاهنامه هاي ملی ایرانی کهاندیشه

مهري محافل رسمی توجهی و گاه بیبا کم شاهنامهرو اگر در عصر خالفت عباسی، این

-مواجه بود، در عهد مغول این اثر و سرایندة آن ارج و قرب یافتند و به جایگاه شایسته

  اي دست یافتند.

در نظـر گرفـت. در ایـن عهـد،      شاهنامهبنابراین عهد مغول را شاید بتوان دورة احیاي 

اي در اشعار و مضامین شاهنامه هاي بیشتر از این اثر و استفاده ازتالش براي تهیۀ نسخه
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  کـه عهـد مغـول را دورة نضـج     خـورد. ضـمن ایـن   متون ادبی و تاریخی به چشـم مـی  

  دانند. هاي تاریخی میفردوسی و نهضت  نظم حماسه شاهنامهسرایی به سبک شاهنامه

سـرایی و روایـات   ادبی، از آنجـا کـه شـاهنامه، شـاهکار اسـطوره      ـ  ي فرهنگیاز جنبه

ود و اسطوره و حماسه در ارتباط با فطرت آدمـی اعـم از هـر نـژاد و ملیتـی      حماسی ب

هایی که است، شهرت و استقبال از آن مرزهاي ایران تاریخی را درنوردید و در سرزمین

کردند، این اثر مورد الهام و را درك می شاهنامهبا زبان و فرهنگ ایرانی آشنایی داشته و 

  گرفت.    تقلید ادیبان و هنرمندان قرار
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  حبیبی، تهران: دنیاي کتاب.

، بـه کوشـش:   دیوان حافظ شیرازي)، 1318حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد،( -

  ح.پژمان، [بی جا]: شرکت تضامنی علمی و کتابفروشی ایران.

(برگزیـده مقـاالت دربـاره شـاهنامه     گـل رنـج هـاي کهـن    )، 1372خالقی مطلق، جالل،( -

  فردوسی)، به کوشش: علی دهباشی، تهران: نشر مرکز.

، "1معرفی و ارزیابی برخی از دستنویس هـاي شـاهنامه   ")، 1364خالقی مطلق، جالل،( -

  .3ي ، سال سوم، شمارهنامهایران

، ة دهـم هجـري  شعر و ادب فارسی در آسیاي صغیر: تا سـد )، 1350خسروشاهی، رضا،( -

  [تهران]: انتشارات دانشسراي عالی.

تحقیقـی پیرامـون گزیـده ترکیبـات فارسـی جـامع       ")، 1379دربیگی نامقی، محمدرضا( -

  ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.هجوم مغول به ایران و پیامدهاي آن ،"التواریخ

ي نامـه ، پایـان ي مغـول نگـاري منظـوم در دوره  تـاریخ )، 1389آبـاد، جـواد،(  راشکی علی -
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  ، تهران: سمت.غزنویان)، 1384فروزانی، ابوالقاسم،( -

، تصحیح: محسن نـاجی آبـادي،   مجمل فصیحی)، 1386فصیح خوافی، احمد بن محمد،( -
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فظ ابروحا التواریخةزبددر  شاهنامهبازتاب   

  دکتر محمدجعفر یاحقی

  دانشگاه فردوسی مشهد  استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی  

  فرشته محمدزاده

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده

در آن  شاهنامهها و نمودهاي التّواریخ حافظ ابرو از منظر جلوهدر این پژوهش، زبده  

ست. بر این اساس، نگارنده در دو بخش به این رویکرد پرداخته است: در بررسی شده ا

تصحیح دکتر  شاهنامۀبا  زبدة التّواریخدر  شاهنامهبخش اول ابیات اقتباس شده از 

ها هاي ابیات و علّت آنها و تفاوتخالقی مطلق، تطبیق داده شده تا به میزان شباهت

استخراج و تحلیل  شاهنامهرپذیري حافظ ابرو از هاي تأثیدست یابد. در بخش دوم جنبه

زبده در  شاهنامهدهد که اغلب ابیات استشهادي از شده است. حاصل پژوهش نشان می

هاي دیگر است و در ابیاتی که نویساصل و یا دست شاهنامۀمشابه ابیات التّواریخ 

ه و یا موقعیت توان گفت، مؤلّف بنا بر شرایط حاکم بر جامعمغایرت وجود دارد، می

کالمی خود، آگاهانه تغییراتی را در ابیات ایجاد کرده است. از سوي دیگر حافظ ابرو 

براي زنده نگه داشتن هویت ایرانی در عصر تسلّط عنصر ترك بر ایران با تأثیرپذیري از 

به ذکر عناصر اساطیري و حماسی در متن اثر تاریخی خود پرداخته است.  شاهنامه

به شاهان تیموري، همانند کردن  شاهنامههاي شاهان ایرانی ویژگینسبت دادن 

هاي فلسفی و حکیمانه در هاي تاریخی با قهرمانان حماسۀ ملّی، بیان اندیشهشخصیت

ها و بخشیدن فضا و لحن حماسی به توصیف صحنه شاهنامهها و پندهاي قالب حکمت

  است.  زبده التّواریخدر  شاهنامهاز هاي تأثیرپذیري حافظ ابرو هاي رزم، جنبهو میدان

  ، فردوسی، حافظ ابرو، هویت ایرانی.زبده التواریخ، شاهنامهها: کلید واژه
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  درآمد

او، صرفاً محدود به متون ادبی نیست،  شاهنامۀهاي فردوسی و تأثیرپذیري از اندیشه   

  یخی نوشته هاي مختلف تاربلکه در متون تاریخی متعدد و گوناگونی که در دوره

  توان با بسامد بسیار باالیی مشاهده کرد. اند، بازتاب و نمودهاي آن را میشده

ها، گیري از اندیشهنویسان در راندن تاریخ با اهداف متعددي، سعی در بهرهتاریخ

هاي اند. یکی از این دوره، داشتهشاهنامههاي تصویرها و بسیاري دیگر از ویژگی

و خاندان وي است. عصر تیموریان و تسلّط و حکمرانی آنها در  تاریخی، دورة تیمور

اي که براي ایرانیان و هاي وحشیانهایران، افزون بر حمالت سنگین و جنگ و خونریزي

نویسی و تألیف چندین فرهنگ و هویت ایرانی به ارمغان داشت، سبب رشد فنّ تاریخ

هاي تاریخ این دوره، ن کتابکتاب ارزشمند تاریخی مربوط به این عصر شد. در بی

عبدالرّشید ملقّب به حافظ ابرو از منابع و مآخذ مهم و بناهللالطفبنعبداهللا زبدةالتّواریخ

برجسته در درك دورة تیموریان، به ویژه دوران پس از مرگ تیمور و رسیدن تخت 

سلطنت به شاهرخ، فرزند چهارم وي و سپس فرزند شاهرخ، بایسنغر است. حکومت 

چهل و سه سالۀ شاهرخ در واقع دورة آرامش نسبی براي ایران در مقایسه با احوال 

  ها و ایران در زمان تیمور بود. هر چند در دورة حکومت وي این کشور از جنگ

هاي متعدد در امان نبود. رنه گروسه، محقّق معاصر، دربارة شاهرخ ها و تخریبتاراج

لیۀ انسانی بود و فطرتی معتدل داشت. فریفتۀ او داراي صفات عا«نویسد: چنین می

دریغ بود. این فرزند تیمور مخوف یکی اي بیادبیات و شعر فارسی و معمار و سازنده

: 1353گروسه، »(از بهترین سالطینی است که در آسیا پا به عرصۀ وجود گذاشته است

مت تیمور و ). حافظ ابرو در جایگاه مؤلّف وقایع عصر تیموري، همواره در خد758

برد و به خصوص دو سال با شاهرخ در سفر و حضر همراه شاهرخ و بایسنغر به سر می

: 1379کرد (میرجعفري، و جلیس بود و واقعیات عصر تیموري را از نزدیک مشاهده می

گونه بود که توانست ثبت و ضبط دقیقی از وقایع و رویدادهاي تاریخی عصر ). این148

  شاهرخ به دست دهد.
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که این  است این زبدةالتّواریخنکتۀ شایستۀ توجه که نشانگر اهمیت و برجستگی     

هاي تاریخی، به لحاظ ادبی نیز اثر، یک اثر تاریخی صرف نیست و عالوه بر ارزش

بسیار چشمگیر است. بدین صورت که مؤلّف براي نوشتن تاریخ خود در عصر تسلّط 

بسیار از فرهنگ ادبی و فکري ایران، تالش داشته  عنصر ترك بر ایران با درك و آگاهی

است هویت ایرانی را در چنین فضایی با استفاده از اشعار شاعران ایرانی و با نگاهی 

اي که در ثبت و زنده نگه دارد. نکته زبدةالتّواریخ، در متن شاهنامهخاص به فردوسی و 

ها و که گاه این ابیات در واژه ابیات اقتباس شده از شاهنامه جالب توجه است این است

متفاوت هستند. از این رو نگارنده بر آن است که با  شاهنامههاي ها با نسخهیا مصراع

چاپ خالقی مطلق که از حیث  شاهنامۀبا  زبدةالتّواریخبررسی و تطبیق ابیات مندرج در 

 شاهنامهن هاي پیشیها بر چاپها و اشتمال بر نسخه بدلترین نسخهمقابله با کهن

تأثیر  شاهنامهبرتري دارد و همچنین بررسی مواردي که حافظ ابرو از فردوسی و 

ها پاسخ دهد که میزان و پذیرفته و در متن تاریخ خود به کار برده است؛ به این پرسش

 شاهنامههایی با چگونه است و چه تفاوت زبدةالتّواریخدر  شاهنامهشیوة درج ابیات 

دست برده است؟ نمودهاي  شاهنامهچه اهدافی در ابیات مأخوذ از  دارد و مؤلّف آن با

گیرد و نوع نگرش حافظ میهایی را در برچه جنبه شاهنامهتأثیرپذیري از فردوسی و 

  هاي آن چگونه بوده است؟و شخصیت شاهنامهابرو به 

این که نویس، به ویژه در فرضیۀ پژوهش بر آنیم که حافظ ابرو به منزلۀ یک تاریخ   

را  شاهنامهمؤلّف وقایع عصر تیموري است، گاه با مقاصد و اهداف ایدئولوژیک، ابیات 

هاي فردوسی، پهلوانان به نفع ممدوحان خود، تغییر داده است و از سوي دیگر اندیشه

اي در ذهن و تفکّر وي ، جایگاه ویژهشاهنامهاي، حماسی و تاریخی و پادشاهان اسطوره

هاي حکیمانۀ خود و گیريآگاه به فرهنگ و عناصر ملّی ایران، در نتیجهاند و وي داشته

هاي تاریخی از آنها بهره برده است. حافظ ابرو، گاه تحت همچنین توصیف شخصیت

تأثیر شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرن نهم و روحیۀ شکست خوردة ایرانیان و 
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هاي تاریخی، ناچیز شمرده رابر شخصیتغلبۀ عنصر ترك، قهرمانان حماسۀ ملّی را در ب

  و به تحقیر آنها پرداخته است.

را از منظر چگونگی  زبدةالتّواریخهاي مطرح شده، در ادامه براي پاسخ به پرسش

  نماییم.، بررسی میشاهنامهتأثیرپذیري از فردوسی و 

  

-اپ خالقیو تطبیق آنها با چ زبدةالتّواریخدر  شاهنامهمیزان و شیوة درج ابیات  -1

  مطلق

را در  شاهنامهادبی خود، بیش از هفتاد بیت از ابیات  -حافظ ابرو در اثر تاریخی

نویسی، به کار برده است. این ابیات، برگرفته هاي گوناگون کالمی و بیانی تاریخموقعیت

-، مانند داستان فریدون، پادشاهی نوذر، کیشاهنامههاي برجستۀ از بسیاري از داستان

کاوس، داستان سهراب، سیاوش، رزم یازده رخ، رزم رستم با خاقان چین، کیقباد، 

داستان کاموس کشانی، جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب، پادشاهی گشتاسب، رستم و 

اسفندیار، پادشاهی اسکندر، انوشیروان، دارا و یزدگرد شهریار است. همان طور که از 

بر هر سه بخش اساطیري، حماسی و  ةالتّواریخزبدشود، مؤلّف ها دریافته میاین داستان

ها ، تسلّط کافی داشته و توانسته است از ابیات مندرج در این داستانشاهنامهتاریخی 

  نویسی خود، بهترین استفاده را ببرد. هاي تاریخمتناسب با موقعیت

گر در اغلب موارد به صورت تک بیت براي استشهاد و یا مقاصد دی شاهنامهابیات    

به کار رفته است، اما باید به شیوة خاص مؤلّف در اقتباس ابیات و  زبدةالتّواریخدر متن 

هاي گوناگون گنجاندن آنها در اثر تاریخی خود اشاره کرد. وي ابیاتی را که در داستان

اند و یک مفهوم و مضمون را در بر دارند، گرد آورده و به صورت چند پراکنده شاهنامه

، ذکر کرده است. براي نمونه وي ابیات زیر را براي بیان اندیشۀ حکیمانۀ بیت متوالی

  خود، به کار برده است:

  اگر سال گردد فزون از هزار
  

  همین است روز و همین است کار  
  

  گر ایوان او سر به کیوان کشید 
  

  همان مرگش بباید چشید  
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  جهان را چنین است ساز و نهاد
  

  بدادبه یک دست بستد به دیگر   
  

  )901: 2، ج1372(حافظ ابرو،                                                              

بیت اول مربوط به داستان سهراب، بیت دوم مربوط به پادشاهی منوچهر و داستان گفتار 

اندر سخن پرسیدن موبدان از زال و بیت سوم برگرفته از داستان رفتن گیو به ترکستان 

این شیوة خاص اقتباس ابیات بسامد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. 

  است.

  تصحیح  شاهنامۀبا  زبدةالتّواریخبا استخراج، بررسی و تطبیق ابیات مندرج در   

مذکور و یا با  شاهنامۀمطلق، مشخّص شد که اغلب ابیات، همان است که در خالقی

وجود دارد، » 2و 1خ«نامه به ویژه، نسخه هاي دیگر شاهنویساختالف ضبط، در دست

تواند دالیل هایی از آنها، اختالف وجود دارد که میاما ابیاتی نیز هست که در بخش

ها و متفاوتی داشته باشد؛ یا خود مؤلّف، تغییراتی در ابیات اعمال کرده و یا از واژه

ستفاده کرده و یا با هاي مشابه موجود در ابیات دیگر براي بیت مورد نظر خود امصراع

، بیت دیگري به وجود آورده است. گاه یک مصراع از یک شاهنامهتلفیق ابیات مشابه 

هاي دیگر نیز نویستصحیح خالقی مطلق متفاوت است و در دست شاهنامۀبیت با 

  در پادشاهی لهراسب چنین آمده است: شاهنامهبدین شکل نیامده است. در 

  دهاده برآمد ز هر دو سپاه

  

  تو گفتی برآویخت با شید ماه  

   ) 56: 5، ج1386(فردوسی،        

  بدین صورت آمده است: زبدةالتواریخو همین بیت در 

  دهاده برآمد ز هر دو سپاه 

  

  جهان شد ز گرد سواران سیاه  

  )77: 1، ج1372(حافظ ابرو،     

هاي نویسستو د شاهنامهاي آمده است که در گاه یک یا چند واژه در بیت به گونه

  دیگر به شکل دیگري ضبط شده است :

  چنین است کار سپهر بلند

  

  گهی شاه دارد گهی مستمند  

  )29: 1، ج 1372(حافظ ابرو،    
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  نه یکسان بگردد سپهر بلند

  

  گهی شاد دارد گهی مستمند  

  )791: 2(همان، ج                

  آمده است: شاهنامهحال آن که در 

  ار سپهر بلندچنین است ک

  

  دارد گهی مستمند شادگهی   

  )344: 2، ج1386(فردوسی،      

در مواردي نیز مؤلّف با عدم رعایت امانت، متناسب با وقایع تاریخی و یا توصیف   

هاي پادشاهان و امیران تیموري به مقتضاي حال و مقام در ابیات ها و دالوريشجاعت

تن اسفندیار به زاولستان براي نبرد با رستم و دخل و تصرف کرده است. در داستان رف

  کند:به بند کشیدن او، فردوسی اسفندیار را چنین توصیف می

  به شبگیر هنگام بانگ خروس
  

  ز درگاه برخاست آواي کوس  
  

  به اسب اندر آورد پاي چو پیلی

  

  بیاورد چون باد لشکر ز جاي  

  )309:  5، ج1386(فردوسی،    

برد و حافظ ابرو براي توصیف شجاعت و دالوري شاهرخ به کار می اما همین ابیات را

  ها پدید بنابراین متناسب با شرایط جامعه و موقعیت کالمی خود، تغییراتی در آن

  اند:ها آمده، این ابیات بدین گونهزبدةالتّواریخآورد. در می

  به هنگام بانگ خروس سحرگه
  

  ببستند بر کوهه پیل کوس  
  

  اسب اندر آورد پايبه  تهمتن

  

  بجنبید چون باد لشکر ز جاي  

  )620: 2، ج1372(حافظ ابرو،    
 

  شهنشه به اسب اندر آورد پاي

  

  بجنبید چون باد لشکر ز جاي  

  )783(همان:                      

و یا در بیت زیر که بیان یک اندیشۀ حکیمانه است، موقعیت کالم، مؤلّف را بر آن 

  ها ایجاد کند. در داستان یازده رخ چنین آمده است:تغییراتی در واژهداشته است که 

  به یک روي جستن بلندي سزاست

  

  اگر در میان دم اژدهاست  

  )3: 4، ج1386(فردوسی،      
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  بدین صورت: زبدةالتّواریخو در 

  تــاسـدر دم اژدهــد انــر چنــاگ   بزرگی و دیهیم جستن رواست 

  )431:  1، ج1372(حافظ ابرو،                                                          

 شاهنامههاي تأثیرپذیري حافظ ابرو از جنبه -2

که ایران بارها در معرض هجوم دشمنان  از ابتداي تاریخ تا کنون، ایرانیان با وجود آن   

ویت خود را گاه هخود بوده و گاه سرتاسر کشور به دست بیگانگان افتاده بود، هیچ

رفت همه هاي تاریخی که گمان میترین شرایط و دورهفراموش نکردند و در سخت

هاي مرئی و نامرئی هویت ملّی چیز نابود شده و هیچ رشتۀ امیدي وجود ندارد؛ حلقه

بود که ایرانیان را به یکدیگر پیوند زد. به طوري که توانستند ایرانی بودن و هویت خود 

  ان دراز، استوار و پابرجا نگه دارند.را در طی سالی

عوامل و عناصر متعددي در پایداري و ماندگاري هویت ملّی ایرانیان نقش داشتند، اما   

هاي حماسی نام ها و داستانتوان از اسطورهترین و تأثیرگذارترین این عوامل میاز مهم

هایی دارد که از هزاران هویت ایرانی ریشه در اسطوره«برد. به قول ابوالفضل خطیبی 

هاي حماسی دربارة سال پیش نیاکان ما آنها را خلق کردند و استمرار بخشیدند و داستان

شاهان و پهلوانان آرمانی ایرانیان چون کیخسرو و گرشاسب و آرش و رستم در تاریخ 

 »کردبستگی ملّی را تقویت میهاي فکري و معنوي نیرومندي بود که همایران، پشتوانه

). فردوسی در زمانی که هویت ایرانی در معرض تهدید جدي بود 212: 1390(خطیبی، 

و هرآن امکان داشت فرهنگ و هویت ایرانی در فرهنگ قوم عرب حل شود، بر آن شد 

تا با به نمایش گذاشتن گذشتۀ شکوهمند ایران، فرهنگ ایرانی را به رخ کشانده و 

را که منبع سرشاري  شاهنامهنماید. بدین منظور  ها ثبتاحساس ایرانی بودن را در دل

توان نمود و می شاهنامهاز گذشتۀ مشترك ایرانیان است، خلق کرد. به طوري که در 

  گرفته تا حماسه و تاریخ، آشکارا مشاهده کرد. استمرار هویت ایرانی را از اسطوره

ن مسلّط شده بود و حافظ ابرو نیز درست در شرایطی قرار داشت که عنصر ترك بر ایرا

ریشۀ ترکان تیموري رفت که فرهنگ و هویت ایرانی در سایۀ فرهنگ بیبیم آن می
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نابود شود. وي در چنین فضایی براي حفظ هویت ایرانی و بزرگ داشتن ایرانیان همان 

ها پیش انجام داده بود. مؤلّف با تأثیرپذیري از کاري را انجام داد که فردوسی قرن

نویسی خود لحاظ کرد تا بدین گونه ناصر اساطیري و پهلوانی را در تاریخ، عشاهنامه

  از  زبدةالتّواریخنقشی در پایداري و ماندگاري هویت ایرانی داشته باشد. وي در 

را الگوي خود براي این کار قرار داد. در ادامه به نمودهاي  شاهنامههاي متعددي، جنبه

  دازیم: پردر این اثر تاریخی می شاهنامه

  هاي شاهان حماسۀ ملّی به شاهان تیمورينسبت دادن ویژگی -1-2

نویس ایرانی و آشنا به هویت و فرهنگ ایرانی است، در حافظ ابرو که یک تاریخ   

، به اشکال گوناگون سعی در همانند کردن شاهان تیموري به زبدةالتّواریخجاي جاي 

، رسیدن تخت پادشاهی زبدةالتّواریخن ابتداي دارد. وي در هما شاهنامهپادشاهان ایرانی 

کاوس پس از به شاهرخ پس از مرگ تیمور را با آوردن ابیاتی از به تخت نشستن کی

  کند:گونه توصیف میقباد در شاهنامه اینمرگ پدرش کی

  درخت برومند چون شد بلند
  

  گر آید ز گردون بر او بر گزند  
  

  چون از جایگه بگسلد جاي خویش
  

  ه شاخ نوآئین دهد پاي خویشب  
  

  مر او را سپارد بر و برگ و باغ

  

  بماند پس از وي چو روشن چراغ  

  )6:  1، ج1372(حافظ ابرو ،     

  ها بدین صورت آمده است:با اختالف در ضبط بعضی از واژه شاهنامهاین ابیات در 

  درخت برومند چون شد بلند
  

  بر گزند گر ایدونک آید بر او  
  

  رگ پژمرده و بیخ سستشود ب
  ج

  سرش سوي پستی گراید درست  
  

  چن از جایگه بگسلد پاي خویش
  

  به شاخ نو آیین دهد جاي خویش  
  

  مر او را سپارد گل و برگ و باغ

  

  بهاري به کردار روشن چراغ  

  )3: 2،ج1386(فردوسی،            

درفشی با پیکر نامد، می» حضرت سلطنت شعاري«همچنین به شاهرخ که دولت او را 

چنین برادر او، فریبرز و هم شاهنامهکاوس، پادشاه ایرانی خورشید که پیکر درفش کی
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چون خاطر خطیر از امور تسخیر قلعه فراغ یافت، روي رایت «دهد: است، نسبت می

خورشید پیکر بر سمت ییالق االطاق که در فصل تابستان هواي زمستان دارد، روان 

). و فرزندش، بایسنغر میرزا با پرچمی که نقش و 772-773: 1372، 2(همان، ج» گشت

شود: ماه است، توصیف می شاهنامهگستهم، پهلوان ایرانی در  نگار آن چون نقش درفش

کردار سرگشته  وار تافته و بادچون آوازة جیش شاهی به گوش آن مدابیر رسید، آتش«

شغول بودند که ناگاه ماه رایت گشتند، با جمعی که بدیشان رسیده بودند به کارزار م

). در 686(همان: » شاهزاده که به آیت نصرت موشّح بود، از افق معرکه طلوع کرد

هاي آوران ایرانی را با نشانهاز سپاهیان فرود، رزم» تخوار«شاهنامه در داستان فرود، 

  شناساند:گونه به فرود میهایشان، اینپرچم

  درفشی پس پشت او دیگر است
  

  خورشید تابان برو پیکر استکه   
  

  برادر پدرت است با فرّ و کام
  

  سپهبد فریبرز کاوس نام  
  

  پسش ماه پیکر درفشی بزرگ
  

  دلیران بسیار و گردي سترگ  
  

  ورا نام گستهم گژدهم خوان

  

  که لرزان برد پیل ازو استخوان  

  )35(همان:                           

  دو پادشاه تیموري جایگزین پهلوانان حماسۀ ملی شود، طور که مشاهده میهمان

  اي دیگر شاهنامهشوند؛ گویی مؤلّف در جایگاه فردوسی نشسته است و دارد می

  نویسد.می

یا حقّ االهی پادشاهان ایرانی براي پادشاهان تیموري نمونۀ » فرّه ایزدي«قائل شدن 

هاي مایهست. این تفکر از دروندیگري از رویکرد مورخ به اعتقادات باستانی ایرانیان ا

بازتاب  زبدةالتّواریخفردوسی و به تبعیت از آن در  شاهنامۀذهنی ایرانی است که در 

بسیاري یافته است و نمایانگر تداوم این تفکّر باستانی در آثار تاریخی و اذهان آگاهان و 

در تعریف  زامیادیشتدانایان جامعۀ ایرانی است. ابراهیم پور داود با توجه به محتویات 

فروغی است ایزدي، به دل هر که بتابد از همگان برتري یابد. از پرتو «گوید: فرّ می» فرّ«

این فروغ است که شخصی به پادشاهی رسد، برازندة تاج و تخت گردد، آسایش گسترد 
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و دادگر شود و هماره کامیاب و پیروزمند باشد. و نیز از نیروي این نور است که کسی 

کماالت نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوي خداوند از براي راهنمایی مردمان  در

: 1352مجتبایی، »(برانگیخته گردد و به مقام پیغمبري رسد و شایستۀ الهام ایزدي شود

» فرّ ایزدي«و » فرّ کیانی«روایی که داشتن ). به عقیدة فردوسی، مشروعیت فرمان87-86

ادشاهان و کارگزارانشان با داد و خرد و مردم دوستی، است، تا هنگامی است که پ

با عدالت و «ستاید پادشاهانی هستند که حکومت کنند. پادشاهانی که فردوسی می

آسوده و اند و ایران را نیرومند و آباد و ایرانیان را دلدوستی سلطنت کردهانصاف و مردم

انند فریدون، کیخسرو و ). پادشاهانی؛ م213: 1376(ریاحی، » اندخشنود ساخته

  انوشیروان.

و خجستگی شاه یا به سخن دیگر ظلّ اهللا بودن پادشاه و » فرّه ایزدي«مندي از بهره   

ایجاد جایگاه قدسی براي پادشاهان تیموري همچون پادشاهان باستانی و اساطیري ایران 

ت تا دولت از مواردي است که حافظ ابرو با اشارات مکرّر آن، سعی بر آن داشته اس

  مقایسه و گاه بر  شاهنامهشاهرخ تیموري را با دولت پادشاهان اساطیري و حماسی 

روایان ترك تیموري بر ها برتري دهد. در واقع مؤلّف تالش دارد به حکومت فرمانآن

ها را به نحوة مشروعیت ببخشد و در لفّافه، نحوة حکومت آن» فرّه ایزدي«اساس سنت 

نسبتاً پادشاهی نیکونهاد و «انی نزدیک گرداند، به ویژه که شاهرخ حکومت پادشاهان ایر

جو و بخشنده از جمله بهترین پادشاهان تیموري بود. مردي بود دیندار و عادل و صلح

» و دوستدار علم و ادب و خواهان آبادي و در همان حال لشکرکشی فاتح و کامیاب

با پادشاه » فرّه ایزدي«هاي تطبیق زمینهها سببی بود تا ). این ویژگی7: 1363، 4(صفا، ج

  تر صورت پذیرد. این ویژگی برجستۀ پادشاه تیموري در مقبول تیموري، آسان

  شود:هاي زیر از کالم حافظ ابرو به خوبی دریافته مینمونه

(حافظ ابرو، » حق سبحانه و تعالی در ازل، پادشاه جهان را مظفّر و منصور آفرید«    

حق سبحانه و «) و 723(همان: » از الهام غیبی نوید فتح شنود«)؛ 726: 1372، 2ج
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). و گاه شاهرخ را داراي فرّي 921(همان: » ها استتعالی را با این ذات بی همال نظر

  داند:مانند فرّ جمشید می

  جان بدخواهان شکارش باد آمین تا ابد   خسرو جمشید فرّ خسرو عالم شاهرخ

  )513: 1372، 1(حافظ ابرو، ج                                                                  

جم «اي همچون جمشید بنامد؛ زیرا خواهد شاهرخ را پادشاه آرمانیگویی مؤلّف می

روایان بدو رشک اي است که همۀ فرمانپیش نمونه آرمانی همۀ شاهان است، نمونه

  شاهرخ میرزا، به صورتی غیر مستقیم  ).  با این وصف از56: 1373هینلز، »(برندمی

هاي برجستۀ یک پادشاه آرمانی را داشته ، ویژگی»فرّ ایزدي«خواهد با برخورداري از می

هاي اصلی یک پادشاه ، مؤلّفهشاهنامهگیري از مضامین ابیات باشد. چنانکه خود با بهره

ي، شجاعت و دارپروري و مملکتآرمانی؛ یعنی بخشندگی و دهش، دادگري، رعیت

دالوري را به شاهرخ تیموري نسبت داده است. دادگري و بخشندگی وي را با 

، مقایسه و بر او برتري داده شاهنامهنام بخش تاریخی انوشیروان پادشاه عادل و نیک

هماره در مسند عزّ و جالل، دست برّ و نوال گشاده و در عدل و انصاف باز «است: 

کند و نام نوشیروان و حدیث هاي جهانیان جذب میدلنهاده و به مغناطیس احسان، 

-داري و رعیت). و مملکت563: 1372، 1(حافظ ابرو، ج» آوردطائی در طی نسیان می

آثار «داند: می شاهنامهداري فریدون، پادشاه اساطیري پروري شاهرخ را برتر از مملکت

طین است، مقامات و مفاخر و مآثر حضرت سلطنت شعاري، طراز تواریخ ملوك و سال

فرماید، مقاالت اصناف الطاف و انواع اصطناعی که در باب رعیت و رعات فرموده و می

  ).579(همان: » فسانۀ فریدون منسوخ گردانیده، نامۀ نوشروان در طی نسیان آورده

اي حماسی و اسطوره هايهاي تاریخی با شخصیتسازي شخصیتهمانند -2-2

   شاهنامه

، جان خود را براي حفظ آرمان و هویت ملی خود شاهنامهن و دالورانی که در پهلوانا   

هاي کنند در واقع انعکاس آرزوهاي دیرین مردم ایران و بیانگر فراز و نشیبفدا می
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انگیز این ملت هستند. و بنابر گفتۀ کویاجی، هر یک از این پهلوانان و تاریخ شگفت

  ا در وجود یک تن از آن قوم تجسم سرگذشت تمامی یک قوم ر«ها اسطوره

). حافظ ابرو، پهلوانان ایرانی و عملکردهاي آنان را که 167: 1353کویاجی،»(بخشدمی

شناسد و در عین تمجید از در شاهنامه و اساطیر ایرانی، یاد شده است به خوبی می

ر هاي عصهاي آنها، سعی در همانند ساختن شخصیتخصوصیات پهلوانانه و شجاعت

  دارد. شاهنامهاي هاي حماسی و اسطورهتیموري با قهرمانان و شخصیت

در دورة تیموریان میان اقوام چادرنشین ترك و اقوام با فرهنگ و یکجانشین ایرانی،    

هاي هاي ترك پا به پاي شخصیتآمیختگی و تبادل فرهنگی به وجود آمد و شخصیت

  و  شاهنامهتوان گفت پهلوانان . میاساطیري و حماسی ایرانی خودنمایی کردند

نویسان دورة تیموري شده هایشان، جزئی از فرهنگ فکري و اندیشگانی تاریخداستان

نیز همچون دیگر مورخان عصر تسلّط عنصر ترك بر ایران و  زبدةالتّواریخبودند. مؤلّف 

اریخی با هاي تتحت تأثیر آمیختگی فرهنگی، اقدام به همانندسازي و مقایسۀ شخصیت

قهرمانان برجستۀ شاهنامه و اسطوره، چون رستم و اسفندیار، آرش، گیو، گودرز 

-گشوادگان، کیخسرو و نظایر آنها، نمود. حافظ ابرو در توصیف سه گروه از شخصیت

هاي تاریخی، این همانندسازي را انجام داده است. گروه اول، پادشاه وقت، شاهرخ 

زا هستند. شاهرخ را در جایگاه فرماندة سپاه به کیخسرو در میرزا و شاهزاده بایسنغر میر

  کند:تشبیه می» جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب«داستان 

  بیاراست از هر سوي مهتران
  

  که رفتند با لشکران گران  
  

  نايآمد خروشیدن کرّهبر

  

  سرايبه هامون کشیدند پرده  

  )372: 1، ج1372(حافظ ابرو،   

کند. شهزادة گونه توصیف میدالوري و جنگاوري بایسنغر میرزا را این و در جاي دیگر،

  جوانبخت:

  انگیختانگیخت           چو رستم رخش را از صف بربگفت این و چو دریا کف بر

  )686: 2(همان، ج                                                                                
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هاي تاریخی، امیران و فرماندهان سپاه هستند. در نمونۀ زیر شخصیتگروه دوم    

سازد: مؤلّف با مهارت خود، امیران سپاه شاهرخ را به پهلوانان حماسی ایرانی همانند می

  از طرف میمنه امیر و امیرزادة اعظم اعدل، امیرزاده عمر شیخ بهادر، نور مرقدهما

  که از زمین و زمان سرکشد به استقالل           تهمتنی که به روز وغا توان گفتن    

  و امیرزاده ابراهیم بن امیر جهانشاه

  گشاي چو آرش      خردپرست چو دستان هنرنماي چو نیرمشکار چو رستم جهانعدو

  خواندن گرفت.» و ان یکاد«در آن معرکه شجاعتی نمودند که روان رستم بر ایشان آیت 

)                                                                                          789: 2، ج1372(حافظ ابرو،                                                                    

در جاي دیگر قرایوسف ترکمان، فرماندة بی باك سپاه مخالف شاهرخ تیموري، در     

جوست که مؤلّف را به دهد آنچنان با ابهت و رزمخ انجام میجنگی که با سپاهیان شاهر

  آید:اندازد و دربارة او این گونه به سخن مییاد اسفندیار می

  دالور قرایوسف ترکمان
  

  به هیجا در آمد چو اسفندیار  
  

  نشسته به اسبی چو کوه روان

  

  برآورده از جسم صد کس روان  

  )228: 1(همان، ج               

سرانجام گروه سوم، لشکریان و سپاهیان هستند. توصیفات مؤلّف از این گروه نیز و 

هاي دهد. ابیات زیر نمونهتوجه وي را به تعداد مشخّصی از قهرمانان شاهنامه نشان می

  خوبی از قهرمانان مورد نظر وي هستند:

  همه به تیر نشاندن بسان آرش نیو
  

  همه به تیغ کشیدن چو رستم دستان  
  

  سنان گرفته و اندر کمان نهاده خدنگ

  

  عنان گشاده و از بهر جنگ بسته میان  

  )595(همان:                             

  

  سوارشان به شجاعت چو حیدر کرّار

  

  شان به جالدت چو رستم دستانپیاده  

  )779: 2(همان، ج                    
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شود، وي با طرح قهرمانان ملّی و گونه که از توصیفات حافظ ابرو دریافته میهمان  

کند و از خالل ها شبیه میهاي تاریخی را به آنبرکشیدن آنها، ممدوحان و شخصیت

-کوشد شخصیتبالد و میاي میحماسی و اسطورسخن او پیداست که به این پهلوانان 

  هاي پهلوانانه نشان دهد.هاي شاهنامه، داراي خصلتهاي تاریخی را همچون شخصیت

گذشته از این نوع کاربرد، به سبب آنکه دورة تیموریان در واقع نمود برجستۀ مبارزه و 

اجتماعی  -فوذ فرهنگیتقابل دو فرهنگ کامالً نامتجانس و ناسازگار بود، به طوري که ن

هاي ایرانی شده بود. ها بر فضاي کشور ایران باعث گسستگی و ضعف سنّتترك

بنابراین در چنین فضایی، حافظ ابرو در مواردي تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی 

قرن نهم، روحیۀ شکست یافتۀ مردم ایران، غلبۀ عنصر ترك، سست شدن بنیادهاي 

ن شدن افکار غیر ملّی، قهرمانان حماسۀ ملّی را در برابر ممدوحان عالیق ملّی و جایگزی

  پردازد:شمارد و به تحقیر قهرمانان حماسی میخود ناچیز می

ملوك و امراي شجاعت پیشۀ صرامت اندیشه که نام رستم را روز جنگ به ننگ فرو «

حافظ ابرو، » (برند و به هنگام طعان و ضراب بنیاد صیت افراسیاب را خراب گردانیده

پس امیر شاه ملک فرمود تا دویست سوار اختیار خویش نگاه ). «214: 1372، 1ج

دار شمشیرگذار که هر یک در مردي گوي مسابقت از پوش زرهداشته، همه جوشن

» رستم دستان ربوده بودند و از گیو و گودرز کشوادگان و گستهم نوذران زیادت آمده

رسوخ و استواري در جهان سمر گشته و حالت چنین حصنی که به ). «431(همان: 

هاي دراز در سر ملوك گذشته، نگذشته است، قهراً قسراً به ضرب تیغ تسخیر آن به سال

گشاي بعد از اداي فرض، مسخّر و بند قلعهآراي و گردان عدویالن سپه شکن صف

ث مفتوح گشت. صورت این قضیه داستان رستم [دستان] در طی نسیان آورد و حدی

هایی ). موارد فوق گوشه772: 2(همان، ج» هفت خوان و قصه مازندران منسوخ گردانید

  هاي حماسۀ ملّی است.از تأثیر شرایط مذکور بر رویکرد مؤلّف به شخصیت
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 زبدةالتّواریخدر  شاهنامهنمودار فراوانی کاربرد نام قهرمانان 

  

ها بیانگر آن است که رد نام رستم در مقایسه با دیگر شخصیتبسامد باالي کارب   

آور حماسۀ ایران تا چه میزان هاي این پهلوان نامآوريها و جنگها، دالوريپهلوانی

توانسته است، اندیشه و توجه یک مورخ دورة تیموري را به خود جلب نماید و سعی 

یخی را به پهلوان آرمانی شاهنامه هاي تارگراي خود، شخصیتکند با ذهنیت آرمان

  همانند سازد.

  هاي حکیمانه اندیشه -3-2

انگیز و ، مضمون پند و اندرز یا مطالب عبرتشاهنامهیکی از مضامین مکرّر در    

آمیزي است که در واقع بیانگر نوع و چگونگی دیدگاه و اندیشۀ فردوسی نسبت حکمت

ارزش بزرگ شاهنامه در جنبۀ عبرت انگیز « ها است. از نظر فردوسیبه هستی و انسان

مایۀ فکر که جان). شایستۀ توجه آن75: 1370(اسالمی ندوشن،  »و هوشیارکنندة آن است

هاي حکیمانۀ فردوسی حکیم تشکیل و اندیشۀ حافظ ابرو را پند و اندرزها و اندیشه

خود را بیان  هاي حکیمانۀآمیز شاهنامه، اندیشهدهد و وي در قالب ابیات حکمتمی

هاي شاهنامه همچون تماشاگري است که مرتّب نموده است. فردوسی در روایت داستان
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اند، امتیاز مثبت هاي قهرمانانی که در صحنۀ مسابقهها و شکستها، پیروزيبه هنرنمایی

خورد و هرگاه چیره و میرد، بر رنج او دریغ میدهد. هرگاه قهرمانی میو منفی می

، قهرمانان در مسابقات گوناگون آز و شاهنامهگوید. در ند بر آنها آفرین میشوپیروز می

نیاز، رنج و گنج، غم و شادي، نام و ننگ، صلح و جنگ و سرانجام در دور نهایی 

نیز  زبدةالتّواریخ). مؤلّف 601: 1368کنند (سرّامی، کوشش و بخشش شرکت می

ادث تاریخی نشسته است و در نقش اي از میدان وقایع و حوهمچون فردوسی در گوشه

هاي راوي، عملکرد فردوسی را دنبال کرده، حاالت، روحیات و سرگذشت شخصیت

ها و حوادث و وقایع کند. و همچون فردوسی در خالل داستانتاریخی را بیان می

اي اخالقی و حکیمانه به ، نتیجهشاهنامهتاریخی متناسب با مضمون با ذکر ابیاتی از 

هاي حکیمانۀ ترین اندیشهترین و برجسته، مهمزبدةالتّواریخدهد. با بررسی دست می

است را موارد زیر یافتیم: بی وفایی و ناپایداري فردوسی که مد نظر حافظ ابرو بوده 

روزگار، جاودانگی نام نیک، مرگ، جستن بزرگی، نفی و رد تندي، نفی بیدادگري 

هایی از ات دادن روزگار کردار بد را. در ادامه نمونهپادشاه، شگفتی از کار جهان و مکاف

  کنیم.ها هستند، ذکر میرا که ظرف پذیرش این اندیشه زبدةالتّواریخمتن 

الدین بر حضرت سلطنت شعاري و گري امیر شیخ نورحافظ ابرو در بیان یاغی    

هاي مختلف تانها را از داسسرانجام منهزم شدن و مرگ او، طی چند بیت متوالی که آن

هاي حکیمانۀ خود را مطرح چنین متناسب با نثر، اندیشهگرد آورده است، این شاهنامه

  نماید:می

  اندر بترس از گزندبه پیروزي
  

  که یکسان نگردد سپهر بلند  
  ج

  چنین است رسم سراي سپنج
1  

  

  گهی شادمان بود گاه رنج  
  

  جهان را چنین است ساز و نهاد
  

  به دیگر بداد به یک دست بستد  
  

  اگر چرخ گردان کشد زین تو
  ج

  سرانجام خشت است بالین تو  
  ج

  )413: 1372، 1(حافظ ابرو، ج                                                              
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این ابیات که مضامینی مانند بی وفایی دنیا، ناپایداري آن و سرانجامِ همه کس مرگ     

، »رزم کاوس با شاه هاماوران«، »رزم یازده رخ«هاي ارد؛ از داستانبودن را در برد

  ، استخراج شده است.»داستان یزدگرد شهریار«و » کاموس کشانی«

هاي حکیمانۀ ، اندیشهشاهنامههاي مؤلّف به گونۀ دیگري نیز با تأثیرپذیري از داستان    

ها هاي اصلی آنها و شخصیتگونه است که وي از داستانخود را بیان کرده و آن بدین

  به صورت تمثیلی براي محسوس کردن و قابل درك کردن اندیشۀ خود بهره برده است:

  اگر بد کنی هم تو کیفر بري
  

  اندر استنه چشم زمانه به خواب  
  

  ها نقش بیژن هنوزبه ایوان

  

  اندر استبه زندان افراسیاب  

  )157(همان:                         

  بخشیدن لحن و فضاي حماسی به رویدادهاي تاریخی -4-2

  هاي ترین ویژگیترین و نمایاناي هنرمندانه، یکی از مشخّصحافظ ابرو به شیوه   

حماسی اثر خود را رقم زده است و آن ایجاد فضا و دادن آهنگی حماسی و  -ادبی

تفکر را  تاریخی است. وي آنچنان فضاي مناسب این -هاي رزمیپهلوانی به صحنه

کند که تمام کالم در خدمت مقصود وي، رنگ تجانس و هماهنگی حماسی آماده می

گیرد.مؤلّف با به خدمت گرفتن عناصر حماسی و عوامل خاص ایجاد به خود می

کند که انسان را به دنیاي اي بیان میهاي حماسی، اثر تاریخی خود را به گونهصحنه

هاي رزم و نبرد که در اغلب موارد میان ي صحنهکشاند. در تصویرسازشاهنامه می

، حافظ ابرو از دهدمیلشکریان حضرت سلطنت شاهرخی و مخالفان و دشمنان او رخ 

، اقدام به سرودن ابیاتی در وزن حماسه و یا شاهنامهیک سو افزون بر به کاربردن ابیات 

پهلوانان حماسی اوزان دیگري با محتواي حماسی کرده است و از سوي دیگر، از نام 

  ها و افزارها، اغراق در توصیفشاهنامه به ویژه رستم و اسفندیار، انواع جنگ

  هاي رزم به منظور بخشیدن فضا و آهنگ حماسی و جذاب کردن اثر خود، آراییصحنه
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هاي زیر تالش مؤلّف براي جامۀ عمل پوشاندن هاي بسیاري برده است. در نمونهبهره

  نمایان است:به مقصودش به خوبی 

حضرت سلطنت شاهرخی به قصد تسخیر دیار عراق عرب و آذربایجان و تدمیر امیر 

مؤسس واقعی قدرت حکومت قراقویونلو و براي چندین دهه از «قرایوسف ترکمان که 

: 1387(آژند، » مسائل پیچیده و ناگشودنی امپراتوري تیموریان به ویژه شاهرخ بود

کند. از این رو و سپس یورش به عراق و آذربایجان می ) عزم قشالق در مازندران111

فرمان فرمود تا آنچه سپاهی را بدان حاجت افتد از جنائب و رکائب و زوائد اسلحه، «

  معد و آماده دارند و با حشمی انبوه و لشکري با شکوه:

  پیکر فوج بر فوجسپاهی کوه
  

  چنانک از روي دریا موج بر موج  
  

  ره سمهاي زسراسر با زره
  

  ز سر تا پاي در آهن شده گم  
  

  گرفته هر طرف شیران جنگی
  

  کمان چاچی و تیر خدنگی  
  

و در مقدمه، چند فیالن کوه پیکر آراسته به برگستوان هاي ذیال و اسلحۀ بی مثال، هر 

  یک به ضخامت جثّۀ کوهی مهیب و به درستی هیکل طودي عظیم:

  به تندي چو دریا به هیکل چو کوهشکوه           پیالن گردونهمه ژنده

  ). 492-493: 1، ج1372(حافظ ابرو، » شوندرهسپار می

است، پهلوانان تاریخی  شاهنامههاي فردوسی در گاه با اغراقی زیبا که یادآور اغراق    

  را در نبردي که میان لشکریان حضرت سلطنت شعاري و مبارزان صفاهانی روي 

  د: امیرزاده بایقرا که از جفاي برادر با دلی پرآذر بودکنگونه وصف میدهد، اینمی

  به کینه همچو دریا کف برانگیخت              چو رستم رخش را از صف برانگیخت

  )686: 1372، 2(حافظ ابرو، ج                                                       

مرکز زمین خاك به اوج کیوان و بسان آتش خروشان و مانند بحر از باد، دمان شد. از 

فام گردانید و از عقب او جلبانشاه برالس که به رسانید و رواق فیروزه از غبار، جزع

گذار، سوار را بر زین و زین را بر اسب و اسب را بر زمین دوختی و به نوك پیکان کوه

وردند. دندان، صفحه از صخرة صما برگرفتی، روز رستاخیز پیدا آفعل الماستیغ صاعقه
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وام  شاهنامهبرد که از ). و گاه در بیان حماسی خود عناصري را به کار می532(همان: 

هاي سلحشورانه و پهلوانانۀ گرفته است و به وي در نزدیک کردن حاالت و صحنه

، کمک بسیاري نموده است. این عناصر پرکاربرد در شاهنامهتاریخی به فضاي حماسی 

پیکر، رعد کوس، دم ناي هایی مانند نوند بادسیر کوهها و ترکیب، واژهالتّواریخزبدةمتن 

روئین، لشکر گران، سبک شدن عنان و گران شدن رکیب، شمشیر آبدار، کوه آهن و 

  نظایر آنها هستند.   

     

  گیري:نتیجه

، اثر برجستۀ عصر تیموریان زبدةالتّواریخدر  شاهنامهدر این نوشتار، نحوة بازتاب   

هاي حاصل پژوهش بیانگر آن است که حضور ابیات متعدد و مؤلّفه بررسی شد.

در ذهن و  شاهنامه، نشان از جایگاه تأثیرگذار زبدةالتّواریخدر متن  شاهنامهگوناگون 

روایی ترکان تیموري بر ایران دارد. حضور پر رنگ اندیشۀ مورخان عصر تسلّط و فرمان

اي از توجه و رویکرد ذهنی حافظ تلف، نمونههاي کالمی مخابیات شاهنامه در موقعیت

  است. شاهنامهابرو به 

چاپ  شاهنامۀبا  زبدةالتّواریخدر  شاهنامهدر مطابقتی که میان ابیات اقتباس شده از    

اصل و یا  شاهنامۀدکتر خالقی مطلق صورت گرفت، مشخّص شد که اغلب ابیات با 

ارد اندکی از مغایرت در ابیات هاي موجود دیگر، یکسان هستند و مونویسدست

توان آن را ناشی از ضبط نسخۀ در دسترس مؤلّف و گاه تغییرات شود که میمشاهده می

آگاهانۀ حافظ ابرو، قلمداد کرد. بدین صورت که وي به تناسب لفظ و مفهوم واقعۀ 

ه سازي ممدوحان خود با پهلوانان حماسه ملّی، اقدام بتاریخی و یا بر اساس همانند

  ایجاد تغییراتی در ابیات کرده است.

هاي فردوسی و گیري وي از اندیشهدر بهره شاهنامهرویکرد خاص حافظ ابرو به    

  شود.تر مینمایان زبدةالتّواریخدر متن  شاهنامههاي هاي ایرانی و شخصیتاسطوره

ذشتۀ که مؤلّف در جایگاه مورخ وقایع عصر تیموري با آگاهی نسبت به گطوريبه
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باستانی ایرانیان و عناصر هویت بخش ایرانی توانسته است با تداوم مراقبت از نهادهاي 

بازتاب یافته است، در دورة تسلّط عنصر ترك بر  شاهنامهباستانی و سنّتی ایرانیان که در 

ایران، زنجیرة فرهنگ و هویت ایرانی را مستحکم ساخته و مانع از هم گسیختگی 

 شاهنامهگیري از هاي متعددي سعی در بهرهایرانیان شود. وي به گونه فرهنگی و هویتی

گیري هاي شاهان ایرانی شاهنامه به شاهان تیموري، بهرهداشته است. نسبت دادن ویژگی

ها و پندهاي هاي خود در قالب حکمتهاي حکیمانۀ فردوسی و بیان اندیشهاز اندیشه

هاي تاریخی و ایجاد حماسۀ ملّی با شخصیت هاي، همانندسازي میان شخصیتشاهنامه

هاي رزم در روایات تاریخی با ها و میدانفضا و لحن حماسی به توصیف صحنه

، بخشی از تالش حافظ ابرو براي نزدیک کردن تاریخ خود به شاهنامهتأثیرپذیري از 

  و پیوند زدن اسطوره و حماسه به تاریخ است.  شاهنامه

  

  نامه:تابک

. تهران: تاریخ ایران (دورة تیموریان) از مجموعۀ تاریخ کمبریج). 1387عقوب.(آژند، ی -

  جامی.

. تهران: انجمن دربارة فردوسی و شاهنامه). 1370اسالمی ندوشن، محمدعلی. ( -

  خوشنویسان ایران.

ج. تصحیح کمال حاج سید جوادي. تهران: فرهنگ و  2. زبدة التّواریخ). 1372حافظ ابرو.( -

  اسالمی.ارشاد 

. مجموعۀ مقاالت به فرهنگ باشد »هویت ایرانی در شاهنامه«). 1390خطیبی، ابوالفضل. ( -

  .212-219روان تندرست. به کوشش احمد سمیعی و ابوالفضل خطیبی. صص 

  ). کشف االبیات شاهنامۀ فردوسی. تهران: انجمن آثار ملی.  1348دبیرسیاقی، محمد. ( -

  ). فردوسی. تهران: طرح نو.1376ریاحی، محمد امین. ( -

  ). از رنگ گل تا رنج خار. تهران: علمی و فرهنگی.1368سرّامی، قدمعلی. ( -

  . تهران: فردوسی.4). تاریخ ادبیات در ایران. ج 1363صفا، ذبیح اهللا. ( -
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ج. به کوشش جالل خالقی مطلق. تهران: مرکز  9). شاهنامه، 1386فردوسی، ابوالقاسم. ( -

  معارف بزرگ اسالمی.دایره ال

. ترجمۀ هاي ایران و چین باستانها و افسانهآیین). 1353کویاجی، جهانگیر کوورجی. ( 

 جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

. ترجمه عبدالحسین میکده. تهران: بنگاه امپراطوري صحرانوردان). 1353گروسه، رنه. ( 

 ترجمه.

. تهران: شهر زیباي افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان). 1352مجتبایی، فتح اهللا. ( 

 انجمن فرهنگ ایران باستان.

تاریخ تحوالت سیاسی، احتماعی، اقتصادي و فرهنگی ). 1379میرجعفري، حسین. ( 

 . تهران: سمت.تیموریان و ترکمانان ایران در دورة

ار و احمد تفضّلی. تهران: . ترجمۀ ژاله آموزگشناخت اساطیر ایران). 1373هینلز، جان. (

  چشمه.      
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  د تحلیل گفتمان هاي ایدئولوژیک داستان کیخسرو بر مبناي رویکرتحلیل الیه

  تمرکز بر نقش نمادینۀ نبرد بزرگ کیخسرو در نظام معناشناختی داستانبا 

  سیما ارمی اول

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی                                                        

  دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده:

ر ساسانی بینی ایران عصداستان کیخسرو، به علت برجستگی خاصی که در جهان   

زروانی حاکم بر آن  -گرایی حاکم بر جریان زرتشتیداشته است و نقش او در غایت

 شاهنامهاش در عصر که داستان کیخسرو در آن دیدگاه به شکل مرتبط با شکل کنونی

تري از مفهوم هویت و نظام قدرت در فرهنگ تواند تصویر واضحتفسیر شده است، می

و اندیشۀ خسروانی ارائه دهد. بازتاب این تصویر در  دینی ایران باستان -اساطیري

، بهترین نقشۀ راه، شاهنامههاي فکري دورة اسالمی نیز قابل جستجو است و گرایش

نبرد بزرگ "براي رسیدن به این هدف است. با چنین انگیزشی، و با توجه به اهمیت 

هاي ایدئولوژیک ه، به بررسی الییل گفتماندر این داستان، با رویکرد تحل "کیخسرو

دهد که در داستان هاي گفتمانی این نبرد، نشان میایم. تحلیل الیهداستان پرداخته

کیخسرو، به طور عام، و در روایت نبرد آن ، به طور خاص، ثنویتی نهفته است که 

ایدئولوژیک، گفتمان خیر که  -ساخت اصلی روایت است. در این کارکرد حماسیژرف

یابد و پایان تراژیک افراسیاب در این ن است، به پیروزي دست میکیخسرو نمایندة آ

گرایانۀ ایرانی از تقابل خیر و شر نقش داستان، در عینیت بخشیدن به قرائت دوگانه

  اصلی را دارد.

    ، افراسیاب.زرگ، رویکرد تحلیل گفتمان کیخسرو، نبرد ب ها:کلید واژه
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  درآمد

اصلی در شبکۀ روایی اساطیر ایران است که تحلیل  داستان کیخسرو، یکی از روایات   

تواند اش، میغایی -آن، با توجه به اهمیت حماسی/ اساطیري و برجستگی جاري

-هاي مادي و معنويدر سویه "قدرت"و نظام  "هویت"تصویر واضح تري از مفهوم 

ئه دهد؛ هاي اندیشۀ خسروانی ارادینی ایران باستان و کرانه -اش، در فرهنگ اساطیري

تصویري که بازتابش دربرآیندهاي فکري و ایدئولوژیک دورة اسالمی نیز، در قالب نماد 

هایی چون روایات حماسی ملی ایرانیان قابل و کیفیت اساطیري و فرهنگی، در زمینه

، بهترین نقشۀ راه، براي رسیدن به این جغرافیاي شاهنامهرصد کردن است و 

  معناشناختی فرهنگی است. 

در این داستان،  "نبرد بزرگ کیخسرو"ا چنین انگیزشی، و با توجه به اهمیت ب  

هاي ایدئولوژیک داستان و نظام م با رویکرد تحلیل گفتمان، به بررسی الیهایکوشیده

  ابدي او با افراسیاب بپردازیم. –معناشناختی آن، با محوریت حلقۀ نبرد ازلی

  اسطورة کیخسرو سیاسی -دینی الگويگفتمان قدرت/ حقیقت و  -1

بینی ایرانی بر پایۀ چارچوب مفهومی قدرت/حقیقت در نظریه گفتمان، شاه در جهان

دار بودن ضمن عهده تنها یک مقام سیاسی نیست، بلکه رسالتی را داراست که

. در اساطیر ایران، بیشتر سترا نیز در اختیار گرفته ا روحانیکشورداري، ادارة عالم 

اي از کیانیان چون کیخسرو پادشاهی و فرمانروایی سیاسی را در شاهان پیشدادي و پاره

یا  "موبد -شاه"طور  توأمان برعهده دارند، با عنوان کنار سرپرستی دینی و موبدي، به

نخست به شناسی خسروانی، در هستیکنند. این مأموریت الهی یاد می 1"پریستار -شاه"

از زبان اهورامزدا این  دینکردهفتم  جمشید واگذار می شود؛ مأموریتی که در کتاب

جهان مرا همین گونه وسعت و رونق ده و از من  "شود: گونه به جمشید ابالغ می

                                                
1 . Priest-King 
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نگاهبانی و پادشاهی جهان را بپذیر و آن را چنان دار که کسی نتواند، دیگري را زخم 

  .)438: 1379(نقل از صفا،  "بزند یا ناسزا گوید

 "فرّ تمام" فردوسیکه به گفتۀ  است شاهنامهموبدان  -شاهاز فرهمندترین  نیزکیخسرو  

  :دارد

         ان به هر گوهري برتريشاهز               تريــک اخــو نی ـیتمامز فرّ           

                                                                            )5/13/86(  

 ،حاکم است) تئوکراسیدینی ( ر ساسانی که حکومتدر عص شاه مشروعیت دالیلاز 

هی که در عین حکومت، رهبري مذهبی را نیز در شا ؛استموبد - قداست الگوي شاه

و شاه ساسانی خود را وامدار این فرهنگ  است ، مظهر مادي فرّ یزدانیتهداشاختیار 

  گوید:چنان که موبد موبدان به خسروپرویز می داند؛مشروعیت وحیانی می

  که هم شاه و هم موبد و هم ردي             مگـر بـر زمین فـرّه ایـزدي             

                                                                        )8/269/3509(  

این واژه در  .)815: 1996و...،  2است (کالرك 1"حکومت خداوند"به معنی  تئوکراسی

گرفته شده، در  دارد، کتب مقدس کاربردي که دردر  ژهیبه وۀ خود، کلم یواقع يمعنا

اشاره (مشروعیت ایمانی و نه تحمیلی)  "یحکومت قلب"ابعاد درونی یکاول به  ۀدرج

را از طریق معنوي و روحانی بر  انیخدا ایخدا  تیحاکمدر سطح کالمی،  که دارد

چون نظام سیاسی  ساالرنید هايحکومتکند و این کامالَ با آنچه مادي اعمال می جهان

و دربردارندة نوعی  کردندساسانی و کلیساي قرون وسطی از حکومت الهی ترسیم می

: 1993، 3نمایندگی خداوند براي دینیاران بود، تفاوت آشکار دارد (نک: پالمگوئست

شود  گفته می حکومتحاکمیت دینی به نوع خاصی از .تئوکراسی در کتاب مقدس...)

است، و نوعی حکومت است  و فرد روحانی داده شده دینیکه در آن اصالت به قوانین 

                                                
1 . “The rule of God” 
2  Clarke 
3  Palmquist 
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مبناي سیاسی یک مملکت است و مملکت توسط نمایندگان مدعی » خدا«که در آن 

گردد. طرفداران این نوع از حکومت از آن با عناوینی چون  خدا در رأس امور اداره می

حکومت به معناي حکومت الهی یا  کنند و یاد می» ساالري دین«و یا » ساالر نظام دین«

مذهبی است که در آن قدرت مطلق سیاسی، در دست مرجع عالی روحانی (خلیفه، 

پاپ) است و در آن اساس نظري حکومت، بر آن است که حکومت از جانب خداست 

- فرمان«و مرجع روحانی که فرمانرواي سیاسی نیز هست و دستگاه اداري و قضایی او 

 ترین کند. از کاملفسیر و اجرا میرا که از راه وحی رسیده است، ت» هاي خداوند

اسرائیل ساالري، حکومت موسی  و انبیاي جانشین وي بر بنیهاي حکومت یزدانگونه

هاي از نوع حکومت بود. حکومت خلفا در صدر اسالم نیز از این گونه بوده است.

ها در اروپاي قرون وسطی چنین حکومت پاپخالفت اموي و عباسی و عثمانی و هم

  .)329: 1376 آشوري،( اندها بودهمدعی این گونه حکومتنیز 

  پریستار، مشروعیت حاکمیت الهی  -در فرهنگ ایران باستان، آنچه به حکومت شاه  

واسطی میان گیتی و  در حقیقت نیروي فرّه، حدبود.  "فرّه"بخشید، قداست نیروي می

یافتۀ بشر را به قدرت  و خدا و انسان است که روان رشد ،مینو، عالم مثالی و مادي

عصري که  -کند. این مفهوم در حاکمیت دینی عصر ساسانیالیزال الهی متصل می

برجسته شده، تبدیل به اهرم نیرومندي براي  -ها در آن فراهم آمده استنامهخداي

و  شود؛ در نتیجه، با مفاهیم طبقه، نظام اجتماعیتثبیت و حفظ قدرت سیاسی پادشاه می

وعیت فرهمندانه و دینی (حق الهی حکومت بر جامعه) و مشروعیت خونی دو نوع مشر

هاي (انتقال حق حکومت از پدر به فرزند) در ارتباط است و صرفاَ به حاکمیت بر گروه

هایی از همراهی طبیعت با شاه فرهمند (مثالَ شود، چرا که نشانهانسانی محدود نمی

ه) را نیز در پی دارد. بدین ترتیب، در خشکسالی و نیستی در زمان گسلیدن فر از شا

چنین فرهنگی، بدشگونی روزگار، حتی خشکسالی و بالیاي طبیعی و خشم گیتی، می 

تواند مرتبط با کژروي پادشاه تفسیر شود و بالعکس، شگون روزگار و فراخی نعمت، 

؛ هاي طبیعی، به تأثیر داد حاکمان در نظام کیهانی نسبت داده شودحتی با خاستگاه
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مفهومی که در فرهنگ شفاهی ایرانیان و باورهاي عامیانۀ مردم نسبت به رابطۀ میان 

به عادت و آیین  -حکومت و طبیعت، حتی تا روزگار اخیر باقی مانده است و مردم

ترش رویی طبیعت و بخل روزگار را گاه به بیداد و گناه حاکمان مسلط بر خود  -کهن

از فرّه مخصوص به شاهان (فرّ کیان)  بندهش. در )144: 1390(قائمی، تفسیر می کنند

یاد شده، این فرّه به شاهانی چون هوشنگ، جم، کاوس و... متعلّق دانسته شده است 

نیز بسیار یاد  اوستا). ستایش فرّ کیانی مزدا آفرید و ناگرفتنی، در 109: 1369(دادگی، 

شید، ناظر بزرگ بر کار ، جمزامیادیشت). در 8/16-3، 14/ بند1شده است (یسنا، هات 

). کارگزار اصلی در این نظارت بر پدیده 3-32خورشید و باد و باران است (بندهاي 

پریستار ایرانی است  -). کیخسرو نیز شاه16هاي آسمانی، فرّ کیانی است (رام یشت، بند

آن  ) در برابرش، به شکل اشتري درآمد و او بر"واي"که بر باد نظارت داشت و باد (

در این یشت که بهترین سند دربارة فرّ کیان است، ). 3-31شد (بندهاي  سوار

پریستار یا ابرمرد ایرانی این است که نگاهبان اقوام آریایی  -خویشکاري اصلی شاه

کشور را از قحطی و گرسنگی و مرگ و سرما و گرما در امان نگاه دارد و در  ،باشد

نیز پیوند صریحی بین فر  شاهنامه. در )74-69فرمانروایی خویش دادگر باشد (بندهاي 

کشور  ايهفت ساله، پس از قتل سیاوش خشکسالی شاهنامهاست. در  دجوموو طبیعت 

با  ؛ اما)440-2/412/439(و جهان پرنیاز و برگشته حال می شود را را فرا می گیرد 

بخت و برکت نیز به  ،که گوهر فره سیاوش را به ارث برده است ییبازگشت کیخسرو

  ایران بازمی گردد:

  ز روي زمین زنگ بـزدود غم       از  ابـر بـهـاري  ببـاریــد  نـم                 

  سر غمگنان اندر آمد به خواب      جهان گشت پرچشمه و رود آب                  

                                                                         )3/4/17-18(  

با توجه به ارتباط روشن میان فرّ و حق الهی حاکمیت در جهان باستان، اسطورة فر را    

. می توان شالودة قدرت دینی و سیاسی پادشاه در جهان بینی کهن به شمار آورد

در  "قانونی -مشروعیت فرا"اصطالح فرّه یا کاریزما، به عنوان نوعی مفهوم حق الهی و 
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، فرّه را به عنوان یکی 2). ماکس وبر64: 1986...، و 1گلسمانت (سیاست نیز راه یافته اس

کیخسرو از  ).130: 1996،  3برینراز اشکال اقتدار مشروع در سیاست به کار برد (

تحول  ةددهندینو"و است و ظهور ا اقتدار مشروع نمودهاي شاخص و مقدس این

ان ید در پایر زرتشتی بایطژه بنا به اسایوی و بهیایمی است که بنا به باورهاي آریعظ

 ".ن نور بر ظلمت استیروزي فرجامیآور همان پن دگرگونی شگفتیجهان رخ دهد. ا

) تبلور این تقابل نمادین، نبردهاي بزرگ کین خواهی 118: 1387، پور (اسماعیل

خورد و به نبرد مثالی او  سیاوش میان ایران و توران است که با رهبري کیخسرو رقم می

یاب که تکراري از آورد ازلی خیر و شر است، می انجامد. کیخسرو، شخصیتی با افراس

(پهلوان/ شاه) در مورد او صدق  شاهنامهالگوي قهرمان در  است که هر دو نمود کهن

ر ینخجرا به ر و پلنگ یافکند و شن مییدر ده سالگی گراز و خرس را بر زممی کند؛ او 

را به فرجام  شاهنامهترین نبرد اساطیري  م؛ هم در نبرد پیشتاز است و مهدگیرمی

رساند و هم بر خالف شاهانی چون جمشید و کاووس، یک شاه کامل، خلل ناپذیر  می

 "پاك دین"و پاکیزه از گناه است. او نقطۀ مقابل جمشید ونمونۀ مطلوبی از یک شاه 

  آورد:برکت با خود میو  یآبادان است که

  ندند                     ورا خسرو پاك دین خواندندبزرگان بـراو آفـرین خوا       

                                                                      )5/302/1124(  

  ردکـ م آزاد ـمگنان از غـدل غ               اد کردـرانی آبیـاي وـبه هر ج            

  ز داد و ز بخشش پر از خواسته                 تهـن چون بهشت شد آراسیزم            

                                                                        )3/9/16 -17(  

                                                
1 . Glassman 
2 . Max Webber 
3 . Breiner 



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

موبد فرهمند، نبرد بزرگی است که او با پیمان به انجام  -ترین رسالت این شاهمهم

رث سنت دوآلیستی رساندن آن، شهریاري را پذیرفته است: نبرد با کشندة پدر و وا

  تقابل اهریمن با جهان اهورایی،در اردوگاه شر(افراسیاب).

  موبد -نبرد بزرگ کیخسرو و گفتمان قدرت شاه -2

بر تخت نشست، رستم با زال و سام و نریمان و بزرگان کابل به سوي چون کیخسرو    

همگی  با ناي و کوس به پذیره شتافتند و ،کیخسرو راه افتادند. گیو و گودرز و طوس

 ه،خواند "پروردگار سیاوش"نزد کیخسرو رسیدند.کیخسرو رستم را نواخت و او را 

از کار  نیز با دیدار اورستم  برنشاند. "تخت مهی"زال را نواخت و پهلوانان را به 

  یاد کرد و کیخسرو را تنها یادگار نیکو و سزاوار پدر خواند:بسیار سیاوش 

  و مانندگی پدر بدین فرّ             هان تا جورندیدم من اندر ج                 

                                                      )4 /12/56(  

شهریار جهان با رستم به نخجیر شد و آنگاه با سپاهی به همراه طوس، گودرز و گیو     

د تا آذرآبادگان همۀ بوم ایران را بگشتند، ناآبادان را آبادان کرد و در هر شهري تخت نها

. آنگاه سوي کاووس "به آتشکده در نیایش گرفت"همی رفت و به آذرگشسپ رسید و 

شاه رفتند و کاووس شاه از افراسیاب سخن گفت و آن ناجوانمردي که بر سر سیاوش 

آمده بود و بس شهرها که ویران شده بود و پهلوانان و زنان و کودکان به هالکت 

آتشگاه به خورشید و ماه و به تخت و کاله   بشنید، سويرسیدند. کیخسرو جوان چو 

بدو بگرود.  "ز خویشی مادر"و مبادا  "پر کین کند دل ز افراسیاب"سوگند یاد کرد که 

  پس، بر آن شد که :

  ز ایرانیان بد  بگردانم این              به کین پدر بست خواهم میان  

                                              )4 /16/125(  

  پیمان شدند:رستم و طوس و گودرز نیز با او همپهلوانانی چون 

  که دولت جوان بود و خسرو جوان            رخ شاه شد چون گل ارغوان

                                                            )4 /16/138(  
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براي پیمان بستن با شاه  پهلوانان را آوران و گوان ودو هفته طول کشید تا سپهبدان و نام

صد و ده سپهبد از خویشان کاوس به فرماندهی فریبرز کاووس، . فراخواندند نوخاسته

هشتاد گرزدار از نوادگان نوذر به سرکردگی زرسپ سپهبد، فرزند طوس، هفتاد و هشت 

شان گژدهم، صد سوار از خوی ۀدلیر از نوادگان گودرز کشواد، شصت و سه تن از تخم

میالد مانند گرگین پیروزگر، هشتاد و پنج سوار رزمنده از تخمۀ لواده، سی و سه مهتر از 

تخمۀ پشنگ به فرماندهی او که داماد طوس بود؛ هفتاد مرد جنگی از خویشان شیروي 

آور بود؛ صد و پنج گرد از نژاد گرازه همه آماده شدند براي نبرد که بهترینشان فرهاد نام

بزرگان ایران زمین نیز صدها جامۀ دیباي روم و گوهر و زر، خز و  ین.سوي توران زم

ها پر از گوهر همه باز آوردند و پیش شاه سر فراز نهادند تا منسوج و پرنیان و جام

 بیژن گیو  افراسیاب داده شود. "بهايسر بی"براي جنگ هزینه شود، از جمله بهاي 

را که افراسیاب بر  "تژاوتاج "رگرفت تا پاي خاست و عزم کشتن اژدها کرد. گنج ببر

گفت گنج و دینار و و بیژن گیو گیو گودرز  رايسر نهاده بود، برگیرد. کیخسرو ب

 او تورانی را به بارگاه ان نامیسر پهلوان تعیین کرد و از ایشان خواست تا يگوهر

ن سیاوش ، به رواداندر شو "کاس رود". گیو این وظیفه را برعهده گرفت که به ندآور

. گرگین دبه آتش بکشکه مرزي انبوه میان ایران و توران بود، و آنجا را  ددرود بفرست

در  يمرزنیز از رستم  پذیرفت که پیامی نزد افراسیاب برد و پاسخش را بگیرد.نیز 

منوچهر آن را از ترکان  شت،که براي پیروزي بر تورانیان اهمیت دا یاد کردزابلستان 

 دادبه توران زمین باج می این سرزمین دوبارها در دوران پیري کاوس، ، امه بودتهی کرد

و تسلیم ایران  "سر از باژ ترکان برافرازند"این دیار را وادارد،  و سپاهی طلب کرد تا

پادشاه سیستان  ه،دشکه پیروز  يفرامرز شت؛گمافرامرز را براي این مهم  شاهشوند. 

هزار لشکر نامدار و سواران اخواند و سیکیخسرو گردان ایران زمین را فر شد.

صحنۀ پیمان بستن شمشیرزن گردآورد و آنها را به خونخواهی سیاوش فراخواند. 

، براي کین خواستن از سیاوش و حرکت طوفان وار طوایف ایرانی کیخسروایرانیان با 

زیر درفش کاویان براي به پایین کشیدن بیرقهاي سیاه تورانیان، نقطۀ عطفی در 
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و حاکی از تمرکز قدرت در نظام سیاسی  شاهنامهصویرگري نظام قدرت در ت

غیرمتمرکز کیانی است که بیشترین شباهت را با ساختار سیاسی اشکانی دارد؛ اگر چه 

ملّی، تا حد زیادي با تعریف مشروعیت -قداست پایگاه شاه در میانۀ این اتحاد سیاسی

رانیان، در حرکت غایی براي سرکوب ای سیاسی در عصر ساسانی پیوند خورده است.

نه زیر بیرق کسانی چون طوس و فریبرز که پهلوانان ایرانشهر (متعلق به  اردوگاه شر،

سکایی (نمایندة وحدت طوایف  زیر پرچم رستممرکزیت هرم قدرت غیر متمرکز) که 

، "زرگنبرد ب"تا  به سوي توران روانه شدند جهانی پادشاه ایرانشهر)متکثر و گویاي شاه

نه جنگی میان دو قوم یا کشور، بلکه تصویر از پیروزي نهایی ایدئولوژي مسلط بر این 

. رستم بر کشور دینی باشد که در مظاهر ملّی متبلور شده است -وحدت سیاسی

نشست او و در جایگاه  یابدمیبر بهشت کنگ افراسیاب دست  شود؛چیره میافراسیاب 

: کندچنین اعالم میبه خونخواهی سیاوش  رانیان رااینخستین پیکار فرجام پیروز و 

ها و اگر چه دشمن را نکشتیم، لیکن او را تارومار کردیم و بر سراسر کشور، گنجینه"

  ) 143-142: 1372(ثعالبی،  "افزار و ستورانش دست یافتیم.جنگ

یاب پس از آن، پیشروان سپاه ایران به سرکردگی کیخسرو بر پیشاهنگان سپاه افراس    

تاختند و آنان را شکستند و کشتارشان کردند و بازماندگان را به گریز واداشتند. در این 

نبرد، سپاه کیخسرو در بیرون بلخ بود و سپاهیان افراسیاب میان سغد و بخارا جاي 

نشینی کرد و گرفته بودند. این جنگ چهل سال به درازا کشید. لشکر افراسیاب عقب

  افراسیاب به شکست تن درداد و گریخت.سپاه کیخسرو پیش رفت. 

  مرز میان خیر و شر که در اساطیر ایران به  -افراسیاب با سپاهیانش از جیحون    

؛ یعنی از نقطۀ ثقل تعادل گذشت -پهلوانی چون آرش ترسیم شده است -فشانی ابرجان

شر،  قدرت میان دو اردوگاه خیر و شر گذشت تا اولین پرتوهاي پیروزي موعود خیر بر

چون خبر مرگ پیران ویسه و فرماندهان دیگر به  تابیدن آغاز کند. "نبرد بزرگ"در افق 

از تخت به زیر آمد و " غررالسیر:و به روایت  از دست داد ش رارسید، توان شاه توران

جامه بر تن درید و سر بر خاك نهاد و با اشک روان، درد از دل بیرون ریخت و آه سرد 
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و بیتابی نمود. سپس جامۀ دیگر بر تن کرد و به سرکردگان و بزرگان از سینه برآورد 

لشکر بارداد و با آنان درد دل کرد و اندوه خود در میان نهاد و ایشان را به جنگیدن 

در این نبرد افراسیاب شکست خورد و گریخت.  .)146: 1372. (ثعالبی، "برانگیخت

ا نیرنگ از دریا گذشته و در دژ خود  افراسیاب را در چین یافتند که ب منهیان، نشان

. کیخسرو در پی او روان شد و چون به چین رسید، با کشتی از دریا ه بودپنهان شد

گذشت تا به نزدیکی کنگ دژ رسید، افراسیاب مانند سیماب از آنجا گریخت و پنهان 

چون . چون کیخسرو به کنگ دژ آمد، آن را ه بودگویی زمین او را در خود فرو برد ؛شد

بهشتی یافت سخت زیبا و پاکیزه و سرشار از خوراك و آذوقه، در آن به آسایش و 

148هاي آن را گردآورد. (همان، عیش و نوش بداد و دارایی آرامش پرداخت و داد( 

رستم و فرماندهان کیخسرو را به بازگشت به ایران ترغیب کردند. پس، کیخسرو روانۀ 

  ایران شد.

نیکمردي از بندگان خدا، هوم نام، روزي افراسیاب را تنها و آواره " به روایت ثعالبی،   

و بیچاره و زبون، در حالی که شکل بگردانیده بود تا کس نشناسدش، بدید و بشـناخت  

تر بـود،  و دستگیر کرد و چون یقین کرد، پیکی تیزتاز به سوي گودرز که از همه نزدیک

آمد، افراسیاب بـا جـادوگري از دسـت هـم     فرستاد و او را آگاه کرد، ولی چون گودرز 

 149(همان،  "گریخته و به آبگیري از کنارة کم آب دریا درآمده و در آن پنهان شده بود.

گـودرز، گرسـیوز، بـرادر     هاي راهنمـا و عقـل فعـال،   به پیشنهاد هوم خردمند، از جلوه

اسیاب را که به صداي تا افرند نز که چندان تازیانه  و فرمان داد افراسیاب، را برهنه کرد

  نالۀ او به بیرون جسته، گرفتار کند و به کیخسرو سپارد:

  بینداخت آن گـرد کرده کمند                    سـر شهـریار اندر آمـد به بنـد         

                                                                            )5/373/2330(  

درنگ شمشیر برکشید و او را به دو نیم اسیاب را خوار و خسته یافت و بیکیخسرو افر

ولی اشک خود را به آتش پاك کرد و فرمان داد او را به گور  ،کرد. سپس به گریه افتاد

 امـا از تاوان هوم می گریزد و دریاي چیچست ناپدید می شـود،   .)150بسپارند (همان، 
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آورد (از آغوش زندگی بیرون می کشد) تا به کام هوم به چاره گري او را از آب بر می 

  مرگ و نیستی بکشاند:

  ر از درد گریان بر آمد ز آبـچو بشنید آوازش افراسیاب                 پ      

  به دریا همی کرد پاي آشناه                 بیامـد به جـایی کـه بد پـایگاه      

                                                        )5/372/2311-12(  

انجامد که اي میبدین ترتیب، نبرد بزرگ، مسیري مهم است که به تحقق پیروزي   

وعدة برآورده شدنش ستون نگاهدارندة حکمت خسروانی و ایدئولوژي باستان است: 

وعدة پیروزي غایی خیر بر شر. تقابل کیخسرو و افراسیابی که از آغوش دریا برآمده 

ست، دالی براي مدلول رویارویی اورمزد و انگره مینو (اهریمن) است، در حالی که در ا

مند در بیکرانۀ زمان ابدي زرتشتی، اهریمن، با دریدن پیکر زروان کرانه -تفکر زروانی

هاي ایستاده بود تا سرانجام، افق نهایی فتح دامنش را چنگ زند. در ادامه، الیه

با تمرکز بر محوریت نبرد بزرگ بررسی خواهیم کرد تا نظام  ایدئولوژیک این داستان را

  معناشناختی اسطوره، در ارتباط با نمادینگی نظام قدرت، بازخوانده شود.

   ؛ الیۀ اول: پاالیش براي نبرد2-1

، به نقش ایـن عامـل در اثبـات    شاهنامهاهمیت وجود کین خواهیها در روایات حماسی 

کیخسرو هنـوز  د قهرمان و حقانیت راه او باز می گردد. برتري نهایی مرام قهرمان بر ض

کین خواهی سیاوش وقتی آغاز می شـود  شود. می قربانی شمادر است که پدر بطندر 

هاي که کیخسرو بر تخت ایران تکیه می زند؛ چرا که او ادامۀ وجود پدرش و از شناسه

رو براي تکامل و جاودانگی وجود قهرمان مقتول، پس از مرگ ظاهري وي است. کیخس

معنوي، مسیري از آزمونها را پشت سر می گذارد تـا    1"تشرّف"ورود به این مرحله از 

   ).87: 1389با غلبه بر مرگ، شایستگی جاودانگی را احراز کند (قائمی، 

                                                
1 . Initiation 
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است. گذشتن از ایـن ور، نمـادي از    "گذر از آب"ها، آزمون یا ور یکی از این آزمون 

مـی گـذرد، از مرحلـه اي از     "خـوان "است و انسانی که از ایـن   -مرگ و تولد دوباره

-47: 1390زندگی مادي پاي به مرحله اي از حیات معنوي گام می گذارد (رك: قائمی،

بارها از این آزمون به سالمت می گذرد؛ نخستین بار زمانی که گیو او را  کیخسرو). 67

) و دیگر 1-3/228/3480ی گذرد (به ایران می آورد و او  بی نیاز به کشتی از جیحون م

 "زره"بار، پس از پیروزي بر خاقان چین، که  خود و لشکریانش را از دریـاي طوفـانی   

  ).  1-5/352/1980عبور می دهد (

، در آیین زرتشتی اعتقاد به تعمیـد و  زند خرده اوستاو  زند وندیدادبنا به متونی چون   

روح و جسم دیده می شود (نقل از حواشی  پاالیندگی آب و نقش آن در رفع ناپاکیها از

). کیخسرو، در موقعیتهاي حساس و مهم چون 92: 1369، شایست نشایستمزداپور بر 

نبرد دوازده رخ و پیش از نبرد بزرگ با افراسیاب، تـن بـه آب تعمیـد مـی سـپارد و از      

  ).  5-5/381/2454؛ 5/141/977خواهد (خداوند یاري می

تکرار آیینی آفرینشـی اسـت کـه خـود از آب آغـاز شـده اسـت.        این تعمیدها، به مثابه 

براي تن سپردن به نبرد باید پاالیش خود را براي مخـاطبی کـه بـه    مه شاهناکیخسروي 

و پیش از این که پادشـاه باشـد، یـک    نگرد، اعالم دارد. ادید الگویی مقدس در وي می

  ست:"مرد خدا"روحانی و یک 

  جـاي نمـاز             همـی گفت بـا داور پـاك رازبیـامــد خرامـان به          

  همی گفت کاي برتر ازجان پاك             بـرآرنـدة آتش از تیـره خــاك         

  بیــامــرز رفتـــه گنــاه مـــرا              ز کــژّي بـکش دستـگاه مــرا         

                                                                   )5/381/2456-60(  

  بنابراین، نبرد براي او نه زمینۀ فتح که مقدمۀ انجام رسالت است.

  ؛ الیۀ دوم: نقطۀ عطف داستان: تقابل خیر و شر در نبرد مینوي2-2

این نبرد شاه آرمانی با قاتل پدرش و مظهر زمینی شر، مهم ترین آزمونی است که باید   

گذر از ایـن آزمـون، وجـه مهـم دیگـري از      تشرف پشت سر بگذارد. در مسیر تعالی و 
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شخصیت شاه آرمانی را نمادینه می کند که وجه جنگاوري و مبارزة پایان ناپـذیر او بـا   

جنگ  رب النوع، 2ندرایاران ای ، از شمار1سرشروس هاهمنام کیخسرو در وداشر است. 

تـن از   60099ان و یاز فرمانروا ست تنیندرا به کمک او بیاکه  است ،ر هنديیدر اساط

: 1368ارشـاطر،  یکنـد ( اش نـابود مـی  کشـنده  ۀي گردونـ رخهادشمن را با چ جنگاوران

در نبرد کیخسرو و افراسیاب که تقابلی نمادین از برخورد نهـایی خیـر و شـر     .)562-2

است، سویۀ خیر (کیخسرو) به یاري کمک ایزدي (هوم) بر سویۀ شر (افراسیاب) چیره 

، از سـوي اهـورامزدا بـه وي مقـام     اوسـتا ود. هوم ایزدي اسـت کـه بـه روایـت     می ش

موبد پهلوان را در پیروزي نهـایی بـر شـر یـاري      -واگذار شده است تا شاه "پیشوایی"

در سنسکریت]، جنگاور و فرمـانرواي   "سومه"[معادل با  3"هئومه"کند. در یشت نهم، 

(البـرز)،   "هرائیتـی "ن زریـن، بـر فـراز    نیک و مظهر پیشوایی و پادشاهی نیک، باچشما

بلندترین کوههاي جهان و مرز بین زمین و آسمان، براي ایزد درواسپ قربانی آورد و از 

(افراسیاب) گناهکار تورانی را گرفتار کند و با  4"فرنگرسین"او یاري خواست، تا بتواند 

سـیاوش و اغریـرث   بند و زنجیر نزد کیخسرو آورد تا در کنار چیچست، به تاوان خون 

). زرتشت در گاهان، گیاه سکري 19-17دلیر، وي را تباه کند (درواسپ یشت، بندهاي 

آوري که مستی آن مردمان را به کارهاي ناروا می دارد و می تواند همـان هـوم باشـد،    

)، امـا در  32/14و  10/ هات 48نکوهش کرده، از آن به زشتی یاد کرده است (یسناهاي 

انی از هوم با ستایش و نیایش یـاد شـده، آمـاده کـردن آن از بهتـرین      ي عهد ساساوستا

) و حتی یکی از یشتها (یشت بیسـتم)  11-9کردارها به شمار آمده است (یسنه، هاتهاي 

به او اختصاص یافته، بـه یکـی از ایـزدان دیـن زرتشـتی در عصـر        "هوم یشت"به نام 

دي بـافر و نیـک و خردمنـد از    تبدیل بـه مـر   شاهنامهساسانی بدل شده است. هوم، در 

  تخمۀ آفریدون شده که کیخسرو را در غلبه بر افراسیاب یاري می دهد:

                                                
1 . Susravas 
2 . Indra 
3 . Haoma 
4 . Frangrasyana 
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  یکی مرد نیک اندران روزگار                  ز  تخـم فـریـدون   آمـوزگـار       

  پـرستار بـا فـر و بـرز کیـان                  بـه هـر کـار  با شـاه بستـه میان       

  پرستشگهش کـوه بودي همه                  ز شادي شده دور و دور  از رمه       

  کجـا نام این نـامور هوم بود                  پرستنـده دور از بـر و بـوم بـود        

                                                                  )5/336/2218-21(  

وم نیز چون سروش از اصلی ایزدي منتج شده است و یـاري رسـاندن   بدین ترتیب، ه  

موبد برگزیده است کـه شـاه را    -اي از تفویض قدرت الهی به شاهاو به کیخسرو، نمایه

در مسیر خدا و در راستاي تعالی و عروج به سوي الوهیت که سـطح مطلـوب قـدرت    

  دهد.دینی است، قرار می -سیاسی

نبرد مثالی و نمونه وار، شکل استحاله یافتۀ اهریمن را در نبرد افراسیاب، خود در این   

ازلی با اهورا (یا سپند مینو) دارد. افراسـیاب، پـور پشـنگ، از عهـد منـوچهر تـا دوران       

دشمن اصلی ایران بـه شـمار    -که مهم ترین دورة تاریخ حماسی ایران است -کیخسرو

یز شخصیتی است که به عنوان یک و متون پهلوي ناوستا می آمده است. افراسیاب، در 

، نقشی مهم دارد. به روایت زامیاد یشت، او روزگار جوانی پـر شـکوهی   "ضد قهرمان"

(از دشمنان ایران) از فرّه بهرهمنـد شـده    "زین گاو"داشته است، حتی به خاطر کشتن 

را  نیز هوم، همین گنـاه  شاهنامهبود، اما هنگام کشتن برادرش، این فر از او گسست. در 

  آغاز تباهی افراسیاب و خروج او را بر خداوند، کامل کنندة این گمراهی می داند: 

  بدو گفت هوم این نه آرام توست               جهانی سراسر پـر از نام توست         

  ز شـاهان گیتی بــرادر کـه کشت               که شد نیز با پاك یـزدان درشت        

                                                                            )5/368/2244-5(  

، مستشرق نامی، معتقد است که او در اصل رب النّوع جنگ و یکی از ایزدان و 1هرتل  

)؛ او توانـا بـه   629: 1379شاید بزرگترین خداي اقوام تورانی بوده است (نقل از صـفا،  

                                                
1 . Hertel 
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ت در برابر این جادوي اهریمنی، کیخسـرو نیـز از یـاري    نیروي جادوست، به همین علّ

بهره مند می شود تا در تقابل نهـایی خیـر و شـر، موازنـۀ      -از یک کمک الهوتی -هوم

  نمادین کامل شود.

  ؛ الیۀ سوم: پیروزي و کسب قدرت 2-3

همزمان بـا پادشـاهی کیخسـرو     از عمر جهان، سوم ةان هزاریر زرتشتی پایبه اساط بنا  

ز در یـ ري نی، زمان اساطدورهن یان ایپادر اب یبا جنگ بزرگ کیخسرو و افراس هک است

 کیخسرو داستان،ان یپا. در )112: 1378رسد (سرکاراتی، ران به انجام مییملی ا ۀحماس

که رسالت مقدس شهریاري خود را فرجام یافته می بیند، در چشمه اي روشن تن و سر 

  می شوید تا گیتی را بدرود گوید:

  چو بهري ز تیره شـب اندر چمیـد           کـی نامـور پیـش چشـمـه  رسید        

  بر آن آب روشن سر و تن بشست           همی خواند اندر نهان زند و اُست        

  چنـیـن گـفت با نـامـور بـخـردان           کـه بـاشـیـد پـدرود تـا جـاودان        

  آرد سـنان آفتـاب            مبینـید دیگر مـرا جـز به خـوابکنـون چـون بـر        

                                                                        )5/413/3019-22(  

در اعتقادات زرتشتی، در پایان دورة دوازده هزار سالۀ زمـان کرانـه منـد، مرحلـه اي        

تعبیر می شود و  "نوکردن جهان"(= فرشکرد):  "کرتفرش"اتفاق می افتد که از آن، به

در جریان آن، پاکی و پرهیزگاري در جهان جاودانه شده، چهرة گیتـی از جملـه پتیـاره    

هاي اهریمنی زدوده می شود. این اتّفاق را، نجات دهندگان آخرالزّمـان (سوشـیانتها یـا    

هشیدربامی، هشیدر ماه و  بختاران) رهبري می کنند؛ افرادي از تخمۀ زرتشت (با نامهاي

برخواهند خاست  "کهستان"سوشیانت) که در پایان هر هزاره، از سرچشمۀ آب دریاچۀ 

). کیخسرو نه عیناَ از همین چشمه، بلکه از تکرار مفهوم 5-222: 1361(رك: مصطفوي، 

گیرد تا قدرت الزم براي نقشی غایی را آید و در روشناي همان آرام میالگویی آن برمی

هاي ایـدئولوژیک ذهنیـت   ترین الیهه در پاکسازي غایی جهان بر عهده دارد، در ژرفک

  هفتم دربارة کیخسرو چنین آمده است: دینکرددر جمعی مخاطبانش انباشته کند. 
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آمد به کیخسروِ سیاوخشان، [که] بدان شکست داد و اوژد (کشت) افراسیاب تور "

و بسی دیگر میرانندة بتّر جهان را؛ و  گیرگانجادو را و خویشاوند نابکار او، گرسیوز و 

برآشفت [و ویران کرد] بتکده را بر ساحل دریاچۀ چیچست [و] زد [و] درهم شکست 

انمندي آن دروج شگفت را [که این،] بایستگی [و ضرورت بود] همانا براي ابزار [و تو

براي آراستن] فرشکرد؛ با یاوري از آن وخش کوچید به [آن] جایگاه رازمند که در آن 

  )209: 1375مرگ تا فرشکرد، به کام دادار. (بهار، [است] با دارندگی تنِ بی

، از خون سیاوش می رویـد تـا در پایـان یـک روز     موبد فرهمند کیانی -شاه، کیخسرو

از انسان غایی را به نمایش گذارد. نبرد او با افراسـیاب  بزرگ کیهانی ، صورتی نمادینه 

که تکراري از نمونۀ مثالی هماوردي ازلی خیر و شر و متضمن مفهـوم پیـروزي غـایی    

در خجستگی بر گجستگی است، شاخصه هاي ساختاري این الگو را تشکیل داده انـد.  

ن، فریبـرز، گیـو و   ، کیخسرو، پس از آخرین تعمید، با پنج پهلوان (طـوس، بیـژ  شاهنامه

 -که رمزي از تولد دوبـاره اسـت   -گستهم) گرفتار برف و توفان شده، در سپیدي برف

  شوند: ناپدید می

  هم آن گـه بـرآمد یکی باد و ابر               هـوا گشت بـر سـان چشم هژبر      

  ن پــدیــدچو برف از زمین بادبان برکشید                نبـد نیــزة نـامــدارا      

  یکایک به بـرف انـدرون ماندند               ندانم بـدان جـاي چـون ماندنـد       

  زمـانی تپیـدنـد در زیـر بــرف                یکی چاه شد کنده هرجاي ژرف      

  نماند ایچ کس را ز ایشـان توان                بـرآمـد به فـرجام شیرین روان       

                                                               )5/415 /3046-50(  

اند، از توس و گیو که  ، در شمار کسانی که به بی مرگی رسیدهگزیده هاي زادسپرمدر   

اند و گرشاسپ یاد شده است و از کیخسرو که آنان را در روز موعود  در برف فرو رفته

). شکل دیگـري از ایـن پایـان    63: 1366خت (زادسپرم، قیام سوشیانت، بر خواهد انگی

نمادین کیخسرو، در روایات شفاهی ایرانی، در قالب عروج و رسـتاخیز او بـه آسـمان    

شخصـیت کیخسـرو در   (مشابه رستاخیز مسیح در سنت مسیحی) متبلـور شـده اسـت.    



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

مـردم   ،بیرونـی  ابوریحـان به روایـت  که  یافته استت یاهم اناسالمی چن دورة اتیروا

روز و دیدار فرشته اي، در  در کوهی در ساوه ايچشمه پس از ورود درمعتقدند که او، 

رسـم  ، بیرونیبه گفتۀ بر هوا عروج کرد.  ،نام داشت "نوروز بزرگ"که  نیروردفششم 

در این روز، به نشـانۀ بزرگداشـت    سارهاآب چشمه ایرانیان در وشوياغتسال و شست

پـس از پیـروزي نمـادین     .)9-326: 1363رونـی،  یبرك: ( این واقعه مرسوم شده است

 ؛ سـویۀ مینـوي رسـالتش،   کیخسرو بر افراسیاب، مأموریت گیتیانۀ او تمـام شـده اسـت   

موبد را به منبع الیزال  -رهاورد ایدئولوژیک گفتمانی از مشروعیت است که قدرت شاه

نمادهایی مثل جام  کند (باقدرت الهی و دانش او را به دانش نامحدود خدایی متصل می

جهان نما) تا شاه برگزیده، جاودانه شود، بلکه در وعدة حقیقی پیروزي غایی خیـر بـر   

شر، سوشیانت را بر اژي دهاك و اهورا را بر اهریمن یاري کند؛ چنـان کـه روزگـاري    

  خود، افراسیاب را چیره آمده بود.

 موبد و پایان کیخسرو   -غایت ایدئولوژیک شاه -3

مار شهریاران اساطیري شاهنامه است. شهریاري که زاده شدن، پرورش، کیخسرو در ش   

ها (کارکردها) و فرجام کـارش فراتـاریخی و تـا حـدي فراطبیعـی اسـت.       خویشکاري

شود، سرزمین ظلمت و تیرگی، یعنی تـوران زمـین   کیخسرو در سرزمین دشمن زاده می

لمانی در برابر هرمزد درخشان. که در برابر ایرانشهر نورانی قرار دارد، چونان اهریمن ظ

او در توران زمین به دست پیران ویسه پهلوان خویشاوند و وزیر افراسیاب کـه همسـر   

شـود. خبـر بـه دنیـا آمـدن      پـرورده مـی   ،را از مرگ رهایی بخشیده بود آبستن سیاوش

خواهی را در دل ایرانیان زنده کرد و کاوس گیو، پسر تواناي گودرز کیخسرو، امید کین

یکی از سرداران پادشاه را به یافتن شاهزاده و آوردنش به ایران فرستاد. کیخسرو پس  و

  .)487: 1368شود (یارشاطر، از سفري پرمخاطره، پیروزمندانه به دربار ایران آورده می

هاي بلند ببرند که او را به کوه ه بودافراسیاب به محض شنیدن تولد کیخسر، فرمان داد

غرض او از این کار این است که ذهن و ضمیر او از گذشته و "ند و و به شبانان بسپار

  سرنوشت پدر خالی بماند، خرد و فرهنگ نیاموزد مبادا هشیار شود.... [اما] همه 
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اي که از گذشته تا آینده را هاي دهر در جامی نمادین به دست اوست، آینهآگاهی

بدي و تناوب پیروزي این یا آن، بر تاباند. او آمده است تا هزارة آمیزش نیکی و بازمی

هاي کودکی دیگري (گومیچشن) [گومیزشن] را به سود نیکی فیصله دهد. از شگفتی

 افکند و به نخجیرگاه کیخسرو این که او در ده سالگی گراز و خرس را بر زمین می

 رود و شکوهکند. شبان پرورندة او پیش پیران ویسه میرود و شیر و پلنگ شکار میمی

ترسید، اما حاال از شیر و گرفت و از شیر و پلنگ میکند که کیخسرو اول آهو میمی

      .)310: 1372(حمیدیان، ترسدپلنگ هم نمی

وي اوستایی هاي ودایی برابر کَهاست. کَوي در نوشتهکیخسرو در شمار واپسین کَوي  

 "دانا و حکیم"هاي کهن فارسی به معناي است. کی در زبان پهلوي و نیز در نوشته

اند که همچنان ها بدان گونه که در اوستا آمده، شامل روحانیون یا مغانیاست، اما کَوي

دارند و زرتشت نوظهور را باور ندارند و حتی با او هاي باستانی را پاس میسنت

شود که مردانی پارسایند . در سراسر اوستا از هشت کَوي نان برده میورزنددشمنی می

شان پشتیبان زرتشت بوده است و در و افزون بر اینها، دو کَوي دیگر نیز هستند که یکی

  )117: 1386اند. (بهار، اوستا او را ستوده

اش شده است. چهرهکیخسرو از همان آغاز، شهریاري نورانی و درخشان شمرده می    

بس منور توصیف شده است، گویی که از خورشید گوي سبقت برده باشد. او در 

نخستین دیدار با گیوِ پهلوان، به صورت جوانی زیبا، نورانی، با جامی در دست و دسته 

: 1372اي درخشان توصیف گردیده است. (حمیدیان گلی بر گیسو و در کنار چشمه

312 (  

ز دیگر پهلوانان کیانی ستوده شده است. در فروردین کیخسرو خیلی بیشتر ا اوستادر    

هاي هفت شهریار کیانی پیش از روزگار کیخسرو وشی، فره 135تا  133یشت، بندهاي 

وشی او جداگانه با توصیفاتی برجسته مورد که فره شوند، در حالیو یکجا ستوده می

، از براي پیروزيِ اهورا از براي نیروي خوب ترکیب یافته"گیرد. او را ستایش قرار می

آفریده، از براي برتري فاتحانه، از براي حکم خوب اجرا شده، از براي فرمان 
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ستایند. کیخسرو جنگاور است، با می "اشتغییرناپذیر، و از براي فرمان مغلوب ناشدنی

شود، چون که داراي فرّه است. او بهشت را تصاحب یک ضربه بر دشمنانش پیروز می

  )562-561: 1368(یارشاطر،  کرده است.

  ، دربارة کیخسرو چنین آمده است :17)، بند یشتزامیاد( 19در یشت     

هنگامی که  ،سان که کیخسرو بر دشمن نابکار چیره شد و در درازناي آوردگاه... بدان"

به نهانگاه گرفتار نیامد. کیخسرو سرورِ  ،جنگیدباز، سواره با او میدشمن تباهکار نیرنگ

خواه اَغریرث دلیر، وز، پسر خونخواه سیاوشِ دلیر که ناجوانمردانه کشته شد و کینپیر

  )499: 1370افراسیابِ تباهکار و برادرش گرسیوز را به بند درکشید. (دوستخواه، 

این در  )33-31(رام یشت، بندهاي  شودهمچون جاودانان ستوده میاوستا کیخسرو در 

ي بزرگ کیخسرو و کشتن افراسیاب و گرسیوز در ، به پیروز)77-73بندهاي (یشت 

جنگل سفید پهناور، پس از نبردي طوالنی و دشوار اشاره رفته است. در شمار دیگري 

هاي دریاچۀ چیچست انتقال یافته است صحنۀ این رویدادها به کرانه ها،یشت از

ار می کیخسرو، در سنّت دینی زرتشتی شخصیتی مقدس به شم. )562: 1368(یارشاطر، 

عنوان استوار کنندة کشور و دلیر مرد کشورهاي آریایی را دارد که در  اوستادر  اورود. 

کنار دریاي مقدس چیچست به ایزد ناهید قربانی می دهد و از وي می خواهد که او را 

شهریار همۀ سرزمینها و پیروز بر جادوان و پریان و ستمگران گرداند (آبان یشت/ بند 

(ایزد نگاهبانان چهار پایان)  "درواسپ"در برابر همین دریاچه، ایزد ). همچنین 49-50

). او همچنین 3-22را براي شکست افراسیاب به یاري می خواهد (درواسپ یشت، بند 

نوي یمسیاوش که مکانی پردیسی و بهشت آساست، متولد شده است ( "گنگ دژ"در 

ت بشر که سرانجام به این )؛ مردي آمده از بهشت، براي نجا58 فقرة، 27فصل  :خرد

بهشت باز خواهد گشت. او همچنین، پیامبرانه به بت شکنی اقدام می کند و بتکدة بد 

)؛ رخدادي که 5، فقرة 25دینان را بر کنار دریاچۀ چیچست ویران می کند (همان، فصل 

 جلوه گر شده است.  "دژ بهمن"در شکستن جادوي بد دینان در  شاهنامهدر 

). از همه مهم تر، در جهان بینی زرتشتی، کیخسرو یکی از جاودانان 245/3715-19/ 3(
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و دیگر متون  "آخرین پیغام زرتشت"و نجات بخشان آخر الزّمان است. مطابق یشت 

پهلوي، او در گنگ دژ، بر تخت خود، در مکانی پنهان از دیدگان نشسته است. چون 

و در شمار پهلوانانی خواهد بود روز رستاخیز نزدیک شود، سوشیانت را دیدار می کند 

   ).524: 1379که موعود زرتشت را در نبرد آخر الزّمان یاري می کنند (نقل از صفا، 

یم که بر ساحل دریاچۀ مواجهشکن کیخسرو نیز با شخصیت بت روایات در این   

 کند. درچیچست، زمینه را براي آراستن جهان براي فرشکرد و نوسازي جهان فراهم می

  آمده است:ت پهلوي روای

تو ایدون نیکو کنشی "سوشیانس گوید که  "من آن کیخسروام"کیخسرو گوید که ..." 

کردي، همۀ آن گردانش که فرشکرد سازي نیکو است، ورزیدي، چه اگر تو [چنان] نمی

  "شد.دشوار می

من از میان "گوید که  "تو از میان بردي افراسیاب تورانی تبهکار را؟"که دگر پرسد     

بردي ایدون نیکو کنشی ورزیدي، چه اگر تو از میان نمی"سوشیانس گوید که  "بردم.

-افراسیاب تورانی تبهکار را، همۀ آن گَردانش که فرشکرد سازي نیکو است، دشوار می

  شد.

. کیخسرو دین بستاید. پس اندر آن "دین بستاي اي کی! برو و"سوشیانس گوید که     

 "پنجاه و هفت سال، کیخسرو شاه هفت کشور باشد و سوشیانس موبدان موبد شود.

   )281-280: 1375(بهار، 

اش احتماال در گزارش ناپدید شدن کیخسرو در برف با شماري جنگاوران پرآوازه  

عالو بر این  .)562: 1368اطر، نتیجه همان نسبت دادن امر جاودانگی به اوست (یارش

موبد، قلمرویی  -قدرت قدسی و جاودانگی غایی، گفتمان تئوکراسیک مشروعیت شاه

کند که دانشی قدسی است و علم شاه سالک موبد تعریف می -از دانش را نیز براي شاه

کند و جاودانگی غایی او هایی مینوي، به دانش نامحدود خدایی متصل میرا با واسطه

کند. در این مورد، بارزترین نشانۀ اش تکمیل میبا حقیقی بودن ذات معنایی را،

  معناشناختی، جام جهان نماست.
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نما سخنی به میان نما یا جام جهانهاي اوستایی و پهلوي از این جام گیتیدر نوشته

نیامده است و در واقع در هیچ یک از منابع اساطیري و داستانی پیش از شاهنامه نیز 

) 126: 1376(آیدنلو،  "شود.دیده نمی "نماجام جهان"اي یا الگویی براي مفهوم رینهق"

نماي کیخسرو را تصوري دیگر از همان طشت سیمین و کتایون مزداپور جام گیتی

رفته است (مزداپور، داند که از آنِ هوم است و در مراسم دینی به کار میزرینی می

از جام گیتی نماي کیخسرو یاد کرده،  "لغت موران"سهروردي در رسالۀ . )336: 1371

). سهروردي 9-3/298 :1380(سهروردي، کند  آن را به جان و خویشتن انسان تأویل می

داند؛ چرا که  کناره گیري کیخسرو از ملک دنیا را نیز حاصل همین جذبۀ نورانی می

ان: (هم "حکم محبت روحانی را ممثّل گشت به ترك خویشان و وطن و بیت"

معتقد است، سهروردي از نظرگاه تأویلی صوفیانه، با پیوند  1هانري کربن ). 3/188-9

حماسۀ پهلوانی ایران باستان به تجربیات عرفانی خود، این متن حماسی را تبدیل به 

). بدین 157-155: 1998سرگذشت نمادین روح الهی انسان کرده است (رك: کربن، 

ن بینی آخرالزمانی زرتشتی، در نظرگاه عرفانی، به ترتیب، جاودانگی کیخسرو در جها

اي که در عین استحالۀ صور معناشناختی جاودانگی روح او بدل شده است؛ نکته

اسطوره، به بازتولید ارادة قدرت الگوي اتصال انسان به خدا در بستر فرهنگی جدیدي 

  منجر شده است.

  رهیافت پایانی:

شوند. آشکار وان محصول برساخته گفتمان تلقی میها به عندر ادبیات گفتمان، متن   

دهد که این شدن پیوند ناگسستنی بازنمایی گفتمانی واقعیت با روابط قدرت نشان می

هایی سازد. بر این اساس در متندهد و آن را بر میگفتمان است که به واقعیت معنا می

بر مبناي  شود.می هاي متفاوتی خلقشود واقعیتکه در چارچوب گفتمان تولید می

 اي از روابط قدرت/چارچوب مفهومی تحلیل گفتمان، داستان کیخسرو مجموعه

                                                
1 . Henry Corbin 
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ها ممکن و برخی دیگر آورد که در آن برخی سوژهدانش را پدید می / مشروعیت

شوند. برساختن سوژگی و حقیقت آن از کارویژه هاي نظام قدرت حاکم بر ناممکن می

 رو است که در چارچوب الگوي شاه /موبد نمود فضاي معناشناختی داستان کیخس

پردازد. با محوریت الگوي یابد و به مشروعیت بخشی و تولید حقیقت سوژه میمی

شاه/موبد، نتایج بررسی نظام گفتمانی حاکم بر داستان کیخسرو را در نمودار ذیل می 

 توان ترسیم کرد:

  
جنگ بزرگ کیخسرو و هاي معناشناختی قدرت در سطح گفتمانی داستان الیه 

  افراسیاب

گـویی  پذیري ایمـانی و تـک  موبد، الگویی است بیشتر برآمده از فرهنگ اطاعت -شاه  

در کرد.  متصل به وحی تا یک دیالکتیک عقالنی که قدرت را از طریق گفتگو توجیه می

موبـد،   -الیه هاي کهن اساطیري روایت زندگی کیخسرو نیز به عنوان نمونۀ کامل شـاه 

و  "فـرّه تمـام  "ریاري و پایان نمادین حیات گیتیانۀ کیخسرو نیز او از طریق کسـب  شه

، در مرز الهوت و ناسوت، با اتصال اثیري بـه مینوشـناخت حـاکم بـر     "رایت بخردي"

دار نقشی شده که به نوعی خداگونگی در موردش انجامیده است. اش عهدهبافت روایی

ایدئولوژیکی اسـت کـه از آمیخـتن صـفات     در این شکل قدسی، کانون روایت، قدرت 
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خدایان و انسانها ناشی شده اسـت و تحقـق ایـن قـدرت، مسـتلزم طـی کـردن مسـیر         

، نقطۀ عطف این مسیر اسـت. تحلیـل الیـه    "جنگ بزرگ کیخسرو"ناهمواري است که 

دهد که در داستان کیخسرو، به طور عام، و در روایـت  هاي گفتمانی این نبرد، نشان می

سـاخت اصـلی روایـت و    ، به طور خاص، اندیشۀ ثنویتی نهفته است کـه ژرف نبرد آن 

تحول آن، بر مبناي گفتمان دوآلیستی قدرت و ثنویت خیر و شر مبتنـی اسـت. در ایـن    

ایدئولوژیک، گفتمان خیر که کیخسرو نمایندة آن اسـت، بـه پیـروزي     -کارکرد حماسی

ان، در عینیـت بخشـیدن بـه قرائـت     یابد. پایان تراژیک افراسیاب در این داستدست می

ابدي خیر و شر نقش اصلی را دارد کـه بـا دخیـل     -گرایانۀ ایرانی از تقابل ازلیدوگانه

کردن نیروهاي فراطبیعی و خرق عادت در سرنوشت نبرد، و به تعبیري دیگر با گسست 

مفهوم  در زمان حال، به غلبۀ نهایی مفهوم خیر بر شر در پایان غایی "واقعیت"هاي پاره

 کند.زمان تسلسلی اشاره می

  

 کتابنامه

 .مروارید، ، چاپ چهارم تهرانسیاسی ۀدانشنام ):1376( آشوري، داریوش -

، ساز اسطوره متن هویت، "شاهنامهخسرو در یک ةاسطور" ):1387ابوالقاسم (، اسماعیل پور -

 .131- 109علمی فرهنگی، انتشارات  ،تهران

 جلد، چاپ نهم، تهران، مروارید.2یل دوستخواه، ): گزارش و پژوهش: جل1384(اوستا -

 (پارة نخست و دوم)، تهران، آگاه. پژوهشی در اساطیر ایران):  1375(بهار، مهرداد  -

، ویراستهء کتایون مزداپور، تهران: آگه، چ پژوهشی در اساطیر ایران): 1375، (----------- 

، ویراست 1  

پور، گردآورنده و ویراستار: ابوالقاسم اسماعیل ،از اسطوره تا تاریخ). 1384،( ----------- 

.4تهران: چشمه، چ   

، گردآورنده و ویراستار: ابوالقاسم جستاري در فرهنگ ایران). 1386،( -----------  -

.2پور، تهران: اسطوره، چ اسماعیل  



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

 - .3، ترجمهء اکبرداناسرشت، تهران: امیرکبیر، چ آثارالباقیه ):1363 (بیرونی، ابوریحان -

د یس ۀ، ترجمریخ غررالسیتار پارسیِِ، کهن ۀشاهنام ):1372(ن بن محمد یعالبی، حسث -

  .مشهد محمد روحانی، دانشگاه فردوسی

  مرکز. ،، تهرانشه و هنر فردوسییدرآمدي بر اند ):1372(د یان، سعیدیحم -

 ، ترجمۀ مهرداد بهار، توس، تهران.بندهشن): 1369( دادگی، فرنبغ -

، (گزارش و پژوهش)، هاي ایرانیترین سرودها و متناوستا: کهن ):137(دوستخواه، جلیل -

  تهران: مروارید

ترجمۀ محمد تقی راشد محصل، تهران، مؤسسۀ گزیده هاي زادسپرم،  ):1366زادسپرم ( -

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 ، تهران: قطره.مقاالت فارسی ةدیگز ،هاي شکار شدههیسا ):1378 ( سرکاراتی، بهمن -

. علوم سیاسی. شماره "تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش": )1383اصغر (، علیسلطانی -

 .179-153. صص28

 ، چاپ ششم، تهران، امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه ):1379 (صفا، ذبیح اهللا -

ج، مرکز  8، مصحح: جالل خالقی مطلق، شاهنامه): 1386فردوسی، ابوالقاسم ( -

 المعارف بزرگ اسالمی. دایرة

 انسان شناختی اسطوره فرّه و کارکردهاي آن در تحلیل"). 1390قائمی، فرزاد، (پاییز  -

، )174(پیاپی  3م، شماره چهارسال چهل و، فصلنامۀ جستارهاي ادبی، "و اساطیر ایران شاهنامه

 .148-113صص

، "اي بر اساس روش نقد اسطوره شاهنامهداستان کیخسرو در  تحلیل"). 1389(بهار -،  - -

  .100-77،، صص27، شماره هفتمسال هاي ادبی، نامۀ پژوهشفصل

، "ايبر اساس روش نقد  اسطوره شاهنامهتحلیل داستان کیخسرو در ").1389 بهار( _، _

.100-77، صص 27هاي ادبی، سال هفتم، شمارة فصلنامۀ پژوهش  

ترجمه  .هاندانشنامه روابط بین الملل و سیاست ج :)1388گریفتیس، مارتین (ویراستار) ( - -

تهران: نی یبعلیرضا طی  

  تهران، توس.احمد تفضلی، ):ترجمۀ 1364( مینوي خرد -
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ان تا فروپاشی دولت یران از سلوکیخ ایتار ؛رانیخ ملی ایتار ):1368( ارشاطر، احسانی -

 ر.یرکبیام ،حسن انوشه، تهران ۀ، ترجمساسانی
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  شاهنامهدر  استعاره مفهومی رد 

  سید محمد استوار نامقی

  الملل دانشگاه فردوسی مشهدواحد بین زبان و ادبیات فارسی دانشجوي دکتراي

  ي دانشور نیشابور)(مدرس دانشگاه فرهنگیان دانشکده

هاي استعاره، به عنوان یک ناخودآگاه جمعی بشر، از دیرباز در زبان خودکار، حوزه    

ه است. خاستگاه نظري این بحث به متفکران یونان باستان فلسفه و ادبیات مطرح بود

هاي سنتی هنوز هم ادامه دارد. امروزه گردد و با دیدگاه(ارسطو، افالطون و...) برمی

شناسان شناسی سبب شده، زبانشناسی و زباناي ادبیات، روانرشتهدادوستدهاي میان

بدانند و از آن به عنوان ناکارآمد  شناختی، نظرگاه استعاره با مفهوم سنتی ارسطویی را

شناسان شناختی، استعاره ابزاري براي زبانی یاد کنند. در نظرگاه زبان -فرایندي ذهنی

اي اندیشیدن و شناخت مفاهیم انتزاعی است. از این جهت استعاره، بیش از آنکه آرایه

خودکار دارد و  صرفاً ادبی و هنجارگریزي زبانی باشد، ظهور و بروزي پر رنگ در زبان

هاي سنتی دهد تا واژگان. نگارنده برآن است تا در آغاز نظرگاهبیشتر در مفاهیم رخ می

ها در تحلیل محتوایی متون ادبی را اثبات نماید، سپس نظریۀ استعاره و ناکارایی آن

 استعاره گیري از نظریهمعاصر استعاره و واحدهاي تجزیه و تحلیل استعاره را با بهره

، کالن استعاره کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهفهومی جورج لیکاف در کتاب م

هاي مفهومی مبدأ و مقصد در بافت حماسه و کالن استعارة ذهن فردوسی از رد و حوزه

هاي زیرگروه ترین کارکردهاي مفهومی رد و طرحوارهنشان داده ومهم شاهنامهآن را در 

-کالن دهد،نشان می شاهنامهکاربرد واژة رد و مشتقات آن در )108آن را ترسیم نماید.(

استعارة رد در بافت حماسه خردورزي و در ذهن فردوسی ترسیم سازمان اندیشگی 

اند از: موبد، شجاع، هاي مفهومی این واژه عبارتترین حوزهدینی زرتشتی است و مهم

  بزرگ، بخرد.....   دیشمند زرتشتی،،داور و کارگزار دینی، پیشوا، ان»زرتشت«دالور، هیربد 

  شناسی شناختی، رد.، استعارهۀ مفهومی، زبانشاهنامهها: کلید واژه
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  درآمد:

شناسان شناختی، هنوز در زبان استعاره با وجود گذشت چند دهه از طرح نظریه   

شود، سیروس هاي سنتی مباحث استعاره ارائه میهاي بیان فارسی با دیدگاهکتاب

بیان دستور زبان ادبیات است؛ زیرا زبان ادبی، « نویسد: سا در تعریف دانش بیان میشمی

کال زبانی تصویرگونه است و بررسی تصویرذهنی، موضوع علم بیان است، مجاز به 

ترین نوع مجاز در ادبیات است و به آن مجاز باالستعاره و یا ي مشابهت، مهمعالقه

).  شفیعی کدکنی در نقد تعاریف استعاره 17-16 :1378گویند( شمیسا، استعاره می

هاي پیشینیان آمده، هاي مختلفی که از این واژه در کتابتعریف ها و نمونه« نویسد:می

 ي معنایی این کلمه متزلزل ي مفهوم و حوزهها همواره در بارهدهد که آننشان می

اند ، استعاره دانستهاند برخی هرگونه تشبیهی را که ادات آن حدف شده باشدبوده

). این تعاریف مبتنی بر نظر ارسطو است که وقتی شاعر در 107: 1366(شفیعی کدکنی، 

این شیر «تشبیه است و اگر بگوید: » به مانند شیر حمله آورد« گوید:می» آشیل« مورد

  ).108استعاره است( همان: » حمله ور شد

تر است. از نظر او استعاره دقیق دربارهاز میان تعاریف سنتی نظر عبدالقاهر جرجانی    

در برقراري پیوند استعاره، رعایت شباهت ظاهري و ارتباط عقلی ، مهم است و استعاره 

هایی که هیچ ي استعاري میان پدیدهآید. به نظر او رابطهبر حسب همین تشابه پدید می

داند. او با استعاره می شود. جرجانی شباهت را مبنايارتباطی با هم ندارند، برقرار نمی

تشبیه کنندة چیزي «گوید: هاي ذهنی و روانی آفرینندة استعاره مینقد و تحلیل جریان

به چیزي دیگر، تمام حواس خود را بر صفات مشترك میان دو چیز متمرکز و مابقی 

کند؛ براي مثال وقتی از شیر به عنوان هاي موجود در مشبه به را از ذهن دور میصفت

گیرد و ي صفات شیر، تنها صفت شجاعت را در نظر میکند، از همهه به استفاده میمشب

). با توجه به آنچه یاد شد، نظر 90: 1370به صفات دیگر شیر توجهی ندارد( ابودیب، 

هاي جدید زبان شناختی همخوان است. تعاریف پیشینیان  مبتنی بر جرجانی با پژوهش

است. در نظر ارسطو، استعاره و مجاز، یکی است.  نظر ارسطو و در سطح بررسی واژه
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شود، که قبال در زبان وجود اي میگاه در ساخت استعاره، یک واژه جایگزین واژه

داشته است. در این حالت استعاره هیچ نقش شناختی ندارد و تنها داراي کارکرد تزینی 

که در واقع در زبان  شوداي در کالم میدر کالم است. اما گاه استعاره جایگزین واژه

 وجود ندارد در این حالت، هدف استعاره پر کردن یک خأل واژگانی است.

دانند. آنان استعاره را خالقیت زبان می افالطون و پیروان، استعاره را ناشی از مسأله  

ي ابزار حیاتی براي نیروي دانند  و بر آفرینش آن  به مثابهناپذیر زبان میجزء جدایی

میالدي جنبشی نیرومند به قصد ارزش نهادن به  18أکید دارند(همان). از قرن تخیل ت

ي واژگان زبان زیرساخت استعاره استعاره  با تالش ریکو آغاز شد. در نظرگاه او همه

 هاي خودکار را استعاره اي از واژگان همه زباندارند؛ به زبانی دیگر بخش گسترده

شمندان زیادي؛ از قبیل روسو، هامان، هردر، گوته ). اندی294: 1377سازد( صفوي، می

 دنبال آن گاست و برگسون نظریهو ژان پل با این نگرش استعاره را بازخوانی کردند. به

- گذار دانش روان).بلومبرگ پایه296و  7استعاره و شناخت را مطرح کردند( همان، 

خت و معرفت انسان را در هاي تقویت فکري ذاتی شناهایی را که نمونهشناسی، استعاره

شناسان استعاره را به تاریخ علم و فلسفه داشتند، بازخوانی کردند. تا این تاریخ زبان

کردند اما در قرن بیستم بیانی بررسی می هاي سخن و آرایهعنوان یکی از صورت

 شناسان شناختگرا شکل گرفت.هاي روانهاي استعاره بر بر مبناي نتایج  اندیشهخوانش

، سبک شناسی و کاربردشناسی شناسیهاي معنی شناسی، نشانهو استعاره در حوزه

  بازخوانی شد.

مجرایی است که  مایکل ردي استعاره را از دیدگاه شناختی بررسی کرد؛ در نظر او زبان

). با 28: 1382شود( موسوي فریدنی،اندیشه از گذر آن از یک نفر به دیگري منتقل می

  استعاره است. خودکار هم دربردارندهاین نگرش زبان 

رمانتیک، استعاره را  شناسان شناختی، لیکاف و جانسون، به پیروي از فالسفهمعنی

هاي دانند که به ساختعنصري بنیادي در فرایند اندیشیدن انسان از جهان خارج می

 هاي تصوري یا فضاهاي ذهنی و... مربوط است.وارهبنیادي دیگري از قبیل طرح
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ها در زندگی هاي تصوري را مطرح کرد. به نظر او انسانطرحواره جانسون نظریه

 هاي مفهومی اساسی براي اندیشیدن دربارههاي شخصی ساختروزمره و تجربه

هاي شناختی زیرساخت استعاره را موضوعات انتزاعی تر در ذهن دارند. این ساخت

هاي حجمی، وارهگویند. او با طرح طرحهاي تصوري میوارهها طرحسازند که به آنمی

حرکتی و قدرتی به چگونگی آفرینش فرایند شکل گیري استعاره  در ذهن سخنگویان 

-ها از راه قرارگرفتن در فضاهاي حجمانسان» تو ذوقم زد« هایی شبیهپردازد. جملهمی

در کنند و داري مانند خانه و غار، بدن و احساسات خود را نوعی ظرف تلقی می

هاي حرکتی و در جمالتی وارهدر قالب طرح» به جایگاه عالی رسیدم« جمالتی شبیه

هاي قدرتی پذیرفتنی وارهدر قالب طرح» خون دل خوردم تا پیروز شدم« شبیه

  ).374: 1379است(صفوي، 

هاي کالسیک زبان که استعاره را موضوعی صرفاً زبانی جرج لیکاف در انتقاد از نظریه  

هاي استعاري و کند که آن سازوکارهاي عمومی را که بر روشکردند، تأکید میتلقی می

هاي کلی در ها نگاشتشاعرانه حاکم است نه در زبان که در اندیشه باید جست. این

هاي بیانی بدیعی شاعرانه بلکه در زبان روزمره قلمرو مفهومی است و نه تنها در روش

گر استعاره فقط در قلمرو زبان نیست بلکه خاستگاه و خودکار کاربرد دارد؛ به زبانی دی

). به نظر 197-196: 1383آن در چگونگی مفهوم سازي قلمرو ذهنی است( لیکاف، 

لیکاف مفاهیم ذهنی روزمره( زمان، علیت، حاالت، اهداف) استعاري است و استعاره 

و استعارة شناسی زبان متعارف قرار دارد نگاشت بین قلمروهاست که در کانون معنی

روزمره هزاران نگاشت بین  خودکار است و در پس استعاره ادبی گسترش استعاره

هایی از زبان روزمره عشق را در مثال ). لیکاف با ارائه197قلمرو ها قرار دارد(همان، 

-کند که با تناظر یک به یک میان سفر و عشق امکان بهرهسازي میقالب سفر مفهوم

 ز سفر داریم را براي اندیشیدن و سخن گفتن از عشق فراهم گیري از دانشی که ا

رانیم دانش مربوط کند. به عنوان مثال با شنیدن ترانه در خط سرعت آزادراه عشق میمی

رانیم، راهی دراز در  زمانی کوتاه شود: وقتی در خط سرعت میبه سفربرانگیخته می
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اك باشد و نگاشت استعاري عام، تواند هیجان انگیز و خطرنشود. این میپیموده می

نقلیه را  دانش مربوط به راندن را بر دانش عشقی فرافکنی کند. خطر ممکن است وسیله

تهدید کند(رابطه ممکن است دوام نداشته باشد) و یا مسافران را (عشاق شاید به لحاظ 

سفر  مثابه عشق به تناظرهاي استعاره عاطفی آسیب ببینند) درك ما از این ترانه، نتیجه

  ).211-210است(همان، 

متعارف، الگویی ثثبیت شده از تناظرهاي مفهومی در قلمروهاي است و  هر استعاره  

کند. اي باز از تناظرهاي بالقوه را در الگوهاي استنتاج تعریف میهر نگاشت مجموعه

ها هاي کالسیک استعاري و بر حسب مناطق محصور یا ظرفلیکاف معتقد است، مقوله

ها بدست منطقی ظرفها از ویژگیهاي منطقی مقولهشود. بنابراین ویژگیدریافت می

  هاي خطی با دو استعاره سرو کار داریم:آید. به نظر لیکاف در مورد کمیت و مقیاسمی

بازار سقوط « و » قیمت باال رفته است« بیشتر، باال و کمتر پایین است. مثال:  -1

 »کرده است

 »او در درس ریاضی از من جلوتر است«اه است.مثال:هاي خطی رمقیاس -2

  ).218(همان،

  کند:هاي زیر زمان را بر بنیان مکان مفهوم سازي میلیکاف در قالب نگاشت

  برد.ي زمان همه چیز را مطابق میل خود پیش میزمان، چیز است. عرابه -

  گذرد!ي عمر عجب میگذر زمان، حرکت است: این قافله-

  گر است:هاي گذشته در پس روي مشاهدهینده پیش رو و زمانهاي آزمان -

  کن ـداد مـت بیـدسـه نیامـردا کـاز دي که گذشت هیچ از او یاد مکن      ف 

  حالی خوش باش عمر بر باد مکن   ن    ــمکاد ـبنی هـده و گذشتــامــرنـب

  کند و چیزي ایستاست. آنچه ایستاست مرکز اشاري استچیزي حرکت می -

از این استعاره » جشن سال نو در راه است« و » زمان عمل نرسیده« هایی مانندعبارت

  ).224گیرد(همان، سرچشمه می
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  ي ساختار رویداداستعاره

هاي مختلف و مفاهیم گوناگون ساختار رویداد از نظر لیکاف برآن است، که جنبه  

حاالت مکان شود.یف میشناختی با روش استعاره بر مبناي مکان، حرکت و نیرو تعر

ها، حرکاتی خودانگیخته ها، نیرو است. کنشها حرکت است. علتاست. دگرگونی

ها، راه است. مشکالت، موانع سر راه حرکت است. است . اهداف، مقصد است . شیوه

ي سفر است. رویدادهاي بیرونی، اجسامی بزرگ و متحرك است. پیشرفت، نوعی برنامه

ها، قابل تعمیم ت هدفمند، مسافرت است. به نظر لیکاف این نگاشتهاي درازمدفعالیت

  ).230-221است( همان: 

هاي ظرف، فضاهاي داخلی بر فضاهاي داخلی، فضاهاي خارجی بر وارهدر طرح

فضاهاي خارجی، مرزها بر مرزها، مبدأ بر مبدأ و... فرافکن می شوند و به هیچ وجه 

  کنند.تغییر نمی
 

  استعاره مفهومی 

به رقیب گیرانه غافل، دفاع کرد به جمالت داخل پرانتز توجه کنید:(آرام از نظریاتش  

حمله قرار داد و با  آماجداشت حریف را  کمان که در تیرو با هر حمله کرد انتخاباتی 

 اما به زد،تیر  هاي مقابل  یکپرسش بست. در نقد دیدگاه رگباربرنامه رقیب را به 

شد). از این چیره هاي حریف به راحتی بر اواستداللکوبیدن درهم و با  زدهدف 

شود که گوینده مناظره را  با جنگ یکی دانسته است. در طور برداشت میجمالت این

ها را اند اما طبق تعریف ارسطو اهل زبان آنزبان روزمره اینگونه جمالت فراوان

ر لیکاف در پس این عبارات شمارند.از نظهاي ادبی نمیاستعاره و از مصادیق آرایه

ها از واژگان قلمرو حسی جنگیدن براي آن ي مفهومی نهفته است زیرا در همهاستعاره

  قلمرو مناظره استفاده شده است. 

مفهومی  مفهومی بر مبناي یک حوزه شناسی شناختی به دریافت یک حوزهدر زبان   

دقت » مناظره، جنگ است« مفهومیشود اگردر استعارة دیگر، استعارة مفهومی گفته می
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اي از تناظرهاي هستی جنگ، مجموعه کنیم، خواهیم دید که نگاشت مناظره به مثابه

 گیري از دانشی که از جنگ داریم، دربارهدهد،با بهرهشناختی است که به ما امکان می

ت هاي زبانی خودکار روزمره متفاومناظره سخن بگوییم. استعارة مفهومی با ترکیب

کند، اما هاي زبانی بروز میاست.رویدادي ذهنی است، که با امور متعدد مانند جمله

اند. از طرف دیگر استعارة مفهومی ممکن است با اموري زبانی هاي استعاريترکیب

رضا « جمالتی بیان شود که تشابه چندانی به آن نداشته باشد. بطور مثال اگر بگوییم 

ي ي یاد شده فقط یکی از مصادیق استعارهگزاره» برده بودامانت قدیمی را به مدرسه 

ایم. به است هرچند از واژگان عشق و کتاب بهره نبرده» عشق کتاب است« مفهومی 

هاي هاي سخن است نه ترکیبمفهومی مربوط به روابط حوزه زبانی دیگر استعاره

مفهومی را فراهم  تعارههاي زبانی راهنما و تسهیالت پیدایی اسزبانی. ترکیب روزمره

ترین کارکرد زبان، آشکار کردن ذهنیات انسان است حال کنند. در این مورد مهممی

  مفهومی در قلمرو مفاهیم است. آنکه استعاره
  

  مفهومی  اصول استعاره

  اصل مفهومی بودن  -1 

که يشود، طوردیگر فهمیده می مفهومی بر اساس حوزه مفهومی، هرحوزه در استعاره

عشق متفاوت است؛  عشق با صرف واژه مفهومی کتاب با خود کتاب و حوزه حوزه

مفهومی کتاب جداي از کتاب، شامل مدرسه، راهرو مدرسه، کتابخانه، کتاب  حوزه

قدیمی، امانت گرفتن، نام کتاب، خواندن، مطالعه، ورق زدن و موارد بسیاري از این 

ق، جداي از عشق، شامل عاشقان،محل دیدار عاشق مفهومی عش شود. نیز حوزهقبیل می

-شود بنابراین فهم حوزهي عاشقانه، ابزار عشق: دیدن اشاره و ... میو معشوق، اندیشه

« ها داللتی ندارد. در استعارهآنهاي مفهومی بر اساس یکدیگر است و بر مصادیق زبانی

 حوزه» کتاب« مفهومی مقصد و حوزه حوزه» عشق« مفهومی ، حوزه»عشق کتاب است

مبدأ براي  مفهومی، از برخی عناصر حوزه شود. به زبانی دیگر در استعارهمبدأ نامیده می
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ترین مسأله، فهم نگاشت بین مفهومی مهم شود. در استعارهکارگرفته میمقصد به حوزه

 اي حوزهمبدأ بر اجز مبدأ و مقصد است. به زبانی دیگر مجموعه اجزاي حوزه دو حوزه

  شود.مقصد نگاشته می

  اصل فراگیري -2  

لفظی  اصل فراگیري، استعاره در زبان خودکار حضوري فعال دارد و صرفا آرایه بر پایه

علم بسیاري از نظریات علمی بر بنیان  هاي فلسفهنیست، بلکه طبق نتایج پژوهش

شمسی  ه سیارات منظومهها بگیرند؛ فهم ذرات بنیادي اتم و تشبیه آناستعاره شکل می

-استعاره در دانش گیري از موج و ذره  بیانگر کاربرد همه جانبهیا شناخت نور با بهره

مفهومی حتی کاربرد واژگان متن در معنی  هاي گوناگون است. در قلمرو استعاره

گوید، بلکه حقیقی، ماهیت استعاري دارد. این نظریه از قلمرو عام استعاره سخن نمی

ترین روش اثبات آن مبنی بر روش د آن بر شناخت است تا استعاره. هر چند مهمتأکی

  استعاره است.
  

 سویگی و ضرورتاصل یک -3 

تر و در استعارة مفهومی، همیشه یک امر ذهنی و نامفهوم با کمک امري شناخته   

چیده توان امر محسوس را با کمک امر ذهنی و پیشود، اما هرگز نمیملموس فهمیده می

شناختی شناسی شود. در زبانفهمید. به زبانی دیگر جهت فهم در استعاره معکوس نمی

گویند. از آنجا که شناخت هاي استعاري میسویگی نگاشتبه این روند، اصل یک

انسان از امور ملموس، مستقیم و آسان است بسیار با اهمیت است، اما بیشتر مفاهیم 

شوند. به همین دلیل تنها راه شناخت مفاهیم فهمیده نمی» «   کاربردي با تعاریف اشاري

کارگیري مفاهیم محسوس است. این کاربرد را قدما تشبیه معقول به پیچیده، به

شناسان شناختی، گونه است. زبانگفتند. شناخت مفاهیم انتزاعی اینمحسوس می

اره مفهومی، همیشه دانند. در استعاستعاره را ابزار اصلی شناخت مفاهیم انتزاعی می

مقصد نیستند. در موارد بسیاري  هاي مبدأ داوطلبانه  در خدمت شناخت حوزهحوزه
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گیرد. بنابراین ي مقصد صورت نمیمبدأ هیچ فهمی از حوزه گیري از حوزهبدون بهره

گویند و بدون آن شناخت استعاره امري ضروري است، که به آن اصل ضرورت می

 اهیم انتزاعی نامفهوم خواهد ماند. به همین دلیل عمومأ حوزهاي از مفبخش گسترده

بارز چنین ضرورتی، فهم  کند. نمونهمقصد تحمیل می مبدأ ساختار خود را بر حوزه

 هاي زمانی مبتنی بر دو مفهوم مکان یا حرکت است.        سازيزمان است. بیشتر مفهوم

  شود:میه لیکاف دو نوع استعاره بیشتر دید در نظرگاه

  هاي جهتیاستعاره -1

کم  -عقب،عمیق -پایین، جلو -هاي جهتی با جهات فضایی (باالاستعاره   

شود و ریشه ها از بدن انسان گرفته میکناري سرو کار دارند. این استعاره -عمق،مرکزي

ال دالر با« در تجارب فیزیکی او دارد بطور مثال بیشتر، باال و کمتر پایین است. مثال: 

او در « هاي خطی راه است. مثال: مقیاس»بازار مسکن سقوط کرده است« و » رفته است

  ).218همان،»( درس ریاضی از من جلوتر است

  شناسانههاي هستیاستعاره -2

شناسانه، تجارب فیزیکی انسان از اشیاي پیرامون اوست. به هاي هستیاساس استعاره   

ها به عنوان ابزار و ها و اندیشهها، رفتارها، هیجانهاي دریافت رویدادزبان دیگر روش

ها را المثلچیزها:  عشق کتاب است. دانش چراغ است.  لیکاف اصطالحات و ضرب

  ) 1992شمارد:( لیکاف، ترکیب استعاري می

  

   ي مفهومی رد در بافت حماسه و کارکردهاي آنکالن استعاره

رت و در فارسی رد بکار رفته (پور پورداوود،  ي رد در اوستایی  رتَو، در پهلويواژه  

) 37: 1336هاي لغت فرس: خردمند و دانا ( اسدي طوسی، ) مؤلفان فرهنگ2536:31

)، فرهنگ سغدي: 480: 1381فرهنگ زبان پهلوي: پیشواي مذهبی و قاضی( فره وشی، 

نیز  روحانی زرتشتی، معین به نقل از کتاب اساس اشتقاق: رئیس روحانی و مینوي

اند. در مزدیسنا، ایزدان و ) آورده943: 1362(حواشی برهان قاطع،  سرور و بزرگ
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فرشتگان  نگهبان آسمان، زمین، آتش، آب، گیاه، چهارپایان و آنچه نیک است و از 

شود، سمت ردي یا سروري دارند. مردان پاك، درست، آفریدگان پاك مزدا شمرده می

).در بندهشن، رد کسی 18: 1381واندند(پورداوود، خامین، کامل و ستودنی را رد می

ي ).بهار در حاشیه90 -1380: 89است که راستگوتر و داناتر باشد( فرنبغ دادگی، 

داند که راي قوي داشته باشد، نیز به کاربرد را کسی می» رد« مجمل التواریخ و القصص

 ی دري اشاره کرده استاین واژه براي مفاهیم قوي، دانا، نیرومند، نیک و پاك در فارس

ي مفهومی از بار بصورت استعاره 118). در شاهنامه رد و مشتقات آن 420: 1318بهار (

) 160: 134) ، لقب پادشاهان( همان، 1132:  1845: 1386(فردوسی، زرتشت و هیربد

) بکار رفته 187: 677)، جوان، شجاع، دالور، بخرد، بزرگ(همان، 46: 284نیز(همان، 

هاي اند. این ادعا از شاهد مثالبار با هم ومترادف بکار رفته 63ز رد و موبد است.  نی

  پرهیزیم.ي سخن میشود. بهمین خاطر از اطالهبعدي دریافت می

 تعریف ارسطویی از استعاره  در شناساندن بسیاري از مفاهیم شناختی از جمله واژه

 شناختی رد را ندارد. به نظر مفاهیم قلمرو  ناقص است. و یاراي بازتاب همه» رد«

-لیکاف که استعاره را یک مفهوم شناختی و در سطح واژگان، ضرب رسد، نظریهمی

تر و در زبان کند و قلمرو استعاره را گستردهها، اصطالحات و... مطرح میالمثل

کند، در تحلیل متون ادبی خودکار،جداي از زبان ادبی بررسی و تعریف می

قلمرو » رد«شود، کهطور تبیین میتوجه به این نظریه،این بحث این سودمندتراست. با

خردورزي زرتشتی رد،«مبدأ براي خردورزي به عنوان حوزة مقصد است. به زبانی دیگر

-اي از تناظرها را در خود دارد. رد، در بافت حماسه، کالنگسترده ، که مجموعۀ»است

 -اي براي تبیین سازمان دینیوسیله اي است از خردورزي و در ذهن فردوسی،استعاره

علمی مزدیسنایی است که در کارکردهاي مختلف روحانی زرتشتی، پیشوایی،  -فرهنگی

گزاري، کارگزار دینی، بازرس مالیاتی، باالترین جایگاه دانش و قلمروهاي خواب

هاي آموزش و پرورش  مربوط به آن نمود یافته است. جهت روشن شدن بحث، خوشه
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بعد  طبق نمودار صفحه شاهنامههاي آن در و خرداستعاره» رد«ة استعارکالن مفهومی

  شود. ترسیم می

 کالن استعاره در بافت حماسه: معرفت، تعقلی است.

 
  موبد: رد به مثابه -1

گیري به مثابه اتاق خرد و باالترین مرکز تصمیم شاهنامهردان همانند موبدان در  

اجتماعی ویژه در دربارهاي ایران باستان به  عنوان طبقهکارکردهاي بسیار مهمی به 

 گرددگذاري سازمان مذهبی مزدایی به دوران هخامنشی برمیاند.بنیانعهده داشته

).ارکان این نهاد عبارت بودند از:دستوران، موبدان و 332: 1375(بویس،
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  روه بودند:). اعضاي نهاد دینی مزدایی چهار گ 10،17، 2:ج1380هیربدان(پورداوود،

  معلمان تقسیم  و (دستور) اصحاب دین که خود به اصناف: حکام، عباد، سدنه -1

). سدنه، دستور یا رذ،  در پهلوي رتو به سردار یا دستور 57: 1354(مینوي،  شدندمی

براي داوري، راهنمایی و پیشوایی برگردانده شده است. این معانی در سانسکریت اوستا 

شود که مردم در ).از متون پهلوي برداشت می21: 1381(پورداوود،  براي رتو آمده است

ها ارتباط تنگاتنگی داشتند؛ براي توبه و پشیمانی از گناه نزد دستوران کارهاي دینی با آن

). زرتشتیان در پانزده سالگی باید در 59(میرفخرایی: رفتندها میو ردان یا گماشتگان آن

).یکی از 105: 1369(مزداپور، گزیدنددانایی را برمی گرفتند وپناه دستوري قرار می

چون و چرا در برابر خدا، رد و دستور دینی ، فرمانبرداري بیزادسپرماندرزهاي پهلوي 

هاي دینی خود به رذان ). نیز مردم براي پرسش74-73: 1385(راشد محصل، است

الدي روحانیان زرتشتی را اند.  در سدة سوم میگرفتهها فتوا میمراجعه داشتند و از آن

اي در سلسله مراتب اجتماعی پیدا کردند و با نامیدند. پس از این جایگاه ویژهموبد می

کردند. دربار و اقتدار تمام در کانون سازمان روحانیت مزدایی انجام وظیفه می پشتوانه

آنان در کارهاي کشورداري  و توابع حکومتی زیر نظر حکومت مرکزي در سلسله 

شهرها  شود، همهدست آمده استنباط میکردند. از مهرهاي بهمراتب قدرت کار می

  ).  133-132: 1383اند(دریایی، موبدي ویژه داشته

  

  وزیر در کشورداري: رد به مثابه -2

حماسی  مفهوم استعاري رد بیانگر مراتب معرفتی، درك و درایت است. در انگاره   

هاي دیگران و ارج گیري از اندیشهدن خردورزي، بهرهسرچشمۀ رسیدن به هویت و تم

رد یکی از مصادیق بارز مفاهیم  هاست. نگارنده برآن است واژههاي آننهادن به نگرش

  خردورزي، راهنمایی، کارگشایی و رستگاري ایرانیان در برابر انیران و دیوهاي 

هاي انجامد. هفت خانمیها هاست که در بیشتر موارد به پیروزي ایرانیان در جنگآن

ترین نماد ملموس شاهنامههاي بارز این نگرش است. در رستم و اسفندیار از نمونه
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وزیر نمود پیدا کرده است. چون ردان در  رد به مثابه کشورداري بر بنیان خرد در واژه

و بسیار تأثیرگذارند، در  هاي زرتشتیقلمروهاي کشورداري چشم بیناي سازمان همه

ناپذیر دربار و بسیار ارجمنداند. به زبانی ، جزء جداییشاهنامهویژه تون حماسی، بهم

  امورند: دیگر  در این بینش ردان استعاره از چشم پادشاهان در اداره

 و رایزن شاهان: دوراندیشان ردان به مثابه -3

  دانـدگـر روز گشتاسب با مـوبدان        ردان و بزرگان و اسپهب

  گالیدش از هردري        ببخشید هر گاه بر هر سرينشست و س

  )307-306: 105: 1386( فردوسی،               

  خردمندان: تاجگذاري در حضور ردان به مثابه

  چو دارا به تخت کیی برنشست       کمر برمیان بست و بگشاد دست

  چنیـن گفت با مـوبـدان و ردان      بـزرگـان و بیــداردل بخـــردان

  که گیتی نجستم به رنج و به داد       مــرا تاج یــزدان بــر سـر نهاد

  )11ـ9: 516( همان،                                              

  ردان و موبدان به مثابه ناظران واگذاري منشور ولیعهدي: -4

  نبشتنــد عهــدي به فــرمان شــاه        که هرمزد را داد تخت و کاله

  چو قرطاس چینی شد از باد خشک        نهادند مهري بر او بر ز مشک

  به مــوبد سپــرد آن به پیش ردان          بزرگــان و بیـداردل بخردان 

  )4444-4442:  4557(همان،                                       

  سخن چون ز داننده بشنید شاه      به رسم دگرگون بیاراست شاه

  موبدان و ردان را بخوانـد     همـه راز پیـش ایشـان بـرانـدهمه 

 )586-585: 2771(همان:                           
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  باالترین پایگاه دانش و سازمان آموزش و پرورش: رد به مثابه -5

 در بسیاري موارد  به سبب ارتباط تنگاتنگ آموزشی تربیتی شاهزادگان، رد استعاره   

از جایگاه بلند روحانیان زرتشتی در سازمان آموزش و پرورش ایران باستان در مفهومی 

  ).142: 1345سطوح مختلف تحصیلی است( کریستین سن، 

هاي رزم و بزم براي فرزندان پادشاهان نمود پیدا کرده است. این ادعا در آموزش آیین

کار گرفتن شاه براي به کنکاش ردان و موبدان  هنگام تولد بهرام گور و پیشنهاد آنان به

  ردان بخرد جهت تربیت بهرام بیانگر این مفهوم استعاري رد است:

  چـو ایشان ـبرفتند از آن بارگاه               رد و مـوبـد و پاك دستـور شاه 

  ي آن چه آید به جاينشستند و جستند هر گونه راي               که تا چاره

  نگیــــرد شود خسـروي دادگـر           که این کـودك خرد خـوي پدر  

  )55-54: 3646( همان                                                

  ... نگه کن به جایی که دانش بود              زداننده، کشور به رامش بود

  ز پــرمایگان  دایگــانی گــزین              که باشد ز کشور بر او آفرین

  )55-54: 3656( همان،                                         

کند، موبدان و ردان کیخسرو را آموزش دهند و نیز سیاوش از کاووس درخواست می

  تربیت کنند:

  مرا موبدان ساز با بخردان          بزرگان و کارآزموده ردان

  )157: 2132(همان،                          

  اور علمی: ي مشرد به مثابه -6

اي از مفاهیم روحانیان، مغان، موبدان، ، رد خود کالن استعارهشاهنامهاز این منظر در    

طلبد. آموزگاران، پزشکان و منجمان و سالشماران و... است، که  خود مجالی دیگر می

). 142: 1345(کریستین سن،  هاي زمان خود زبردست بودنددانش روحانیان در همه

  بیانگر هوش و ذکاوت شاهان است:» رد«  سیاري موارد  واژهفردوسی در ب
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  دل بخردان داشت و مغز ردان            دو کتف یالن و هش بخردان

  )273: 1821: 1386(فردوسی،                                

  رد به مثابه رمزگشایان دانا و پاسخگو: -7

  زدیک شاهـر به نـد یکسرفتنـده راه       بــنـایــوبدان نمــرد و م

  نگه کرد هریک از اندازه بیش  نهادند پس تخت شطرنج  پیش     

  )2702- 2701: 3077( همان،                          

  اورد چندي ردانـت و بیـرفـوبدان         بــوبد مــود تا مــرمـبف

  )1705: 5436( همان،                                      

  : هوش افراد به مثابه آموزگار وآزماینده رد -8

  شود:این مفهوم استعاري به ترتیب در آزمایش زال و هرمزد نمایانده می   

  ويـها بجوي           به پیش ردان آشکارا بگبه پرده اندرست این سخن

  گــر ایــن رازها آشـــکارا کنــی            ز خاك سیه مشک سارا کنی

  اندیشه شد زال زر              برآورد بال و بگســــترد پر زمـــانی پــر

  ه پاسخ موبدان کرد یادـوزان پس به پاسخ زبان برگشـاد               هم

  )1245-1242: 2491(همان،                                          

  نگاه کنون موبدان و ردان را بخواه                   کسی کو کند سوي دانش

  به دانش ورا آزمـــایش کنید                    هـنر بر هـنر بر فزایــش کنید

  )4354-4353: 4487( همان                                                 

ترین مشاوران اندیشگی با توجه به آنچه یاد شد، در امور مهم، ردان، استعاره از مهم

  اند:شاهان

  دان و ردان    به ایوان خرامند با بخردانبفرمود تا موب

  رهنگ و دادــزي و آرام و فــبپرسیــدشان از بــن و از نـــژاد              ز تی

  رجــام نیـک اختريـزشاهی و از تاج و از گنــدآوري               زآغــاز و ف
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  د به کار سخن کرد از این موبدان خواستار              به پرسش گرفت آن چه آی

  )1332-1329:  1997( همان،                                                         

    پیشگو: رد به مثابه -9

هاي رستم و اسفندیار و زال و رودابه،سیاوش  و... بیانگر این نقش استعارة داستان    

زال و رودابه:                                             رد مأمور و پیشگوي منوچهر در بررسی ازدواج -1مفهومی رد است: 

  ستاره شناسان و هم بخردان     دان و ردان    ـوبـود تا مـرمـبف

  کنند انجمن پیش تخت بلند          به کار سپهري پژوهش کنند

  )1203 -1202: 2461( همان،                       

  اي دارد:ره شناس و رد جایگاه ویژهي  دانشمند، ستاجاماسب به مثابه

  بخواندش گرانمایه جاماسب را          کجا رهنمون بود گشتاسپ را 

  اه          چراغ بزرگان و اسپهبدان ...ــود و شــدان بــوبـر مــس

  رانمایه بود           ابا او به دانش کرا پایه بود؟!ـناس و گـستاره ش

  )322-319: 107-1065(همان،                                          

  نیز در داستان سیاوش:

  ردانـر بخــاره شمـــردان و ست   و دیگر کجا پیش از این موبدان       

  دي همه در به درـدنـن رانــدي به بر         همیـرداشتنـــرالب بــسط

  نهفتکنون باورم شد که او این بگفت         که گردون گردان چه دارد 

  رد جهان در کنارـد که گیــایــژاده یکی شهریار         بیــن دو نــاز ای

  رد نخستـدازه گیـن انــکاله م   ز توران نماند بر و بوم و رست       

  )1492-1486: 3002(همان،                                      

  ).1758 -1756: 1196نیز داستان اسکندر( همان، 

 
 
  



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

  ي خوابگزار:د به مثابهر -10

  ري دژم        از آن خواب  گشته دلش پر ز غمـت کسـر تخـت از یـنشس

  دـدنـانــشـنـاه بـر گـــد        ردان را بـدنـده ي خواب را  خوانـزارنـگ

  ده راهـدان نماینـوبــــدان مـــب   بگفت آن کجا دید  در خواب شاه      

  )993-991: 1687(همان،                                                  

  شود:نیز در داستان ضحاك، موبد در نقش خوابگزار ظاهر می

  رديـداردل بخـــــدان و بیــه بد موبدي      سخنـا کـرجـد به هـسپهب

  ز کشور به نزدیک خویش آورید      بگفت آن جگرخسته خوابی که دید...

  )1381:21( فردوسی،                                                   

ي ي  کانون کارگزاري دینی و بازرس مالیاتی و تأمین کنندهرد به مثابه  -11

 :ها ي آتشکدههزینه

دینی زرتشتی است -فرهنگی-از سازمان فکريي مفهومی در این نگرش رد استعاره    

ی از کارکرد هاي مفهومی کارگزاران که رهبري آن با موبدان و ردان بوده و نمودهای

   شود.ي عبادت، برگزاري مراسم مذهبی و... براي این واژه در شاهنامه دیده میحوزه

  ي جانشین او:ي امین پادشاه و گزینندهرد به مثابه -12

  سرش پر زگرد و رخش پر خراش   چو بنشست با سوگ، ماهی بالش    

  رآن کس که بود از رد و بخردانـه      وبدان  ـــد مــوبــد و مــسپاه آم

  ودمندــودي و را سـها که بنـد         سخــد با او به پنـــراوان بگفتنــف

  وهر بر او برا فشاندند ـد       بسی زر و گـدنـش بنشانـر آن تخت شاهیـب

 )4-1: 317همان، (                                                   

   

  ر یکی مــرد بد از نســا      پرستنـــده و کــاردار ســپاهبه در ب

  درم ماند بر وي چو سیصد هزار     به دیوان چو کردند با او شمار
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  بنالد همی کین درم خورده شد      رد و موبد و گهــبد آزرده شد

  )3793-3791: 3987( همان،                           

  نمود عبارت: 

  به آذرگشسب     پیاده شد از دور و بگذاشت اسب چو چشمش برآمد

  ز دستور پاکیزه برسم بجـــست       دو رخ را به آب دو دیده بشست

  ـه زر آژدهـبه پـــاژ اندر آمد به آتشـــکده       نهــادنــد کرســی ب

  ي زند و اُست         ز آواز برخــواند موبد درســتنهادند بر او نامه

  ا کرده چاكـهرتهـن کـه دامـپیش غلتان به خاك        همرد و هیربد 

  رین خواندندـی آفـزم همــدند         به زمـزرگان بر او گوهر افشانـب

  )528-523: 1277(همان،                                        

  نهاد انـــدر آن مـرز آتشکده          همان جاي نوروزوجشن سده 

  و بلخی ردان         بخاري و از غرچگان موبدانچغانی و چگلی 

  برفتند با باژ و برسم به دست          نیایش کنان پیش آتش پرست

  )1406-1404: 5366(همان،                             

  گیرينتیجه

اي که به شکل شده، انگارهبررسی شاهد مثال108با توجه به نظریۀ استعاره مفهومی و    

شود، این است که معرفت حماسی،  بر بنیان دریافت می شاهنامهرد در  عاري از واژهاست

 ، کالنشاهنامهاستعاره در بافت حماسه، خردورزي است و در خردورزي است و کالن

هاي مفهومی متعدد اي است از سازمان اندیشگی دینی زرتشتی که در زیرگروهاستعاره

وبدان، روحانیان، پادشاهان، شاهزادگان، وزیران، مشاوران مفهومی از م به عنوان استعاره

و مراجع تبادل نطر علمی، ناظران واگذاري حکومت، امین پادشاهان، کارگزاران دینی، 

بازرسان مالیاتی و اداري، بزرگان، بخردان، دلیران، جوانمردان، پاکان، اندیشمندان، 

نگاران گزاران ، پزشکان، سالنامهمتولیان آموزش و پرورش، آموزگاران، منجمان، خواب

  نمود پیدا کرده است.  و...
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محسوس مبدأ براي  شود که رد به عنوان حوزهاز رهگذر این پژوهش ثابت می   

براي بازسازي  شاهنامه ترین شالودهقلمروهاي مقصد متعدد خردورزي است، که کانونی

شناختی  -از قلمروهاي مفهومی فرهنگ ایرانی است. با توجه به آنچه یاد شد، بسیاري

هاي بسیاري از این اثر جاي بررسی دارند تا ناگفته شاهنامهاز دیدگاه استعاري در 

  شگرف کشف شود.

 کتابنامه

 استعارهخاص به طبقه  ي جرجانی با اشارهبندي استعارهطبقه).«1389ابوادیب، کمال.( -

شناس، تهران: انتشارات نیلوفر، حق شناختی، مترجم محمدعلیزبان - ، مقاالت ادبی»ارسطو

  .110- 65صص

، به کوشش محمد دبیر سیاقی، لغت فرس).1336احمد.( بناسدي طوسی، ابونصرعلی -

  تهران: طهوري.

  کوشش محمد معین،تهران: امیرکبیر،بهبرهان قاطع).1362خلف.(بنبرهان، محمدحسین -

  زاده، تهران: نشر نی.صنعتیهمایون  . ترجمه2، جتاریخ کیش زرتشت).1375بویس، مري.( -

کوشش محمد رمضانی، تهران: کالله .بهو القصصالتواریخ مجمل).1318بهار، محمدتقی.( -

 .خاور

  ). پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: نشرآگاه.1376بهار، مهرداد.(  -

وشی، تهران: ، به کوشش بهرام فرههاي گاثاهایادداشت).2536-1356پورداوود، ابراهیم.( -

  شگاه تهران.دان

  . تهران: اساطیر. مینوي خرد). 1354تفضلی، احمد.(  -

تحقیقات و  . تهران: مؤسسهآموزش و پرورش در ایران باستان). 1350حکمت، علیرضا.(  -

  ریزي آموزشی.برنامه

کورش صفوي، تهران:  شناسی عمومی، ترجمهزبان ). دوره1378دوسوسور،فردینان.( -

  هرمس.

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و هاي زادسپرموزیدگی). 1385( راشد محصل، محمد تقی. -

  مطالعات فرهنگی.
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  تهران: نشر آگاه.صورخیال در شعر فارسی.). 1366شفیعی کدکنی، محمدرضا.(  -

  ، تهران: نشر مرکز.»چند اصطالح تاریخچه«شناسی و ادبیات: زبان). 1377صفوي، کورش.( -

مطلق، تهران: مرکز دایره ج، به کوشش جالل خالقی8. هشاهنام). 1386فردوسی، ابوالقاسم.( -

  المعارف بزرگ اسالمی.

  . گزارش مهرداد بهار، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم.بندهشن). 1380فرنبغ دادگی.( -

  . تهران: دانشگاه تهران.فرهنگ زبان پهلوي). 1381وشی، بهرام.(فره -

  . تهران: فرهنگان.گلیسیان -فارسی -فرهنگ سغدي). 1374قریب، بدرالزمان.( -

. شاهنشاهی ساسانی وضع ملت، دولت و دربار در دوره ).1314ریستین سن، آرتور.( -

  مجتبی مینوي، تهران: کمیسیون معارف. ترجمه

مطالعات و تحقیقات  . تهران: مؤسسهشایست و ناشایست). 1369مزداپور، کتایون. (  -

  فرهنگی.

  ، تهران: دانشگاه تهران.1. جارسیمزدیسنا و ادب پ). 1338معین، محمد. ( -

 29 رود، شمارهزنده ، فصلنامه»استعاره از کذب تا واقعیت). «1382موسوي فریدنی، آزاد.( -

  .35- 9اصفهان. صص 28و 

 . تهران: مؤسسهروایت پهلوي، متنی به زبان فارسی میانه). 1367میر فخرایی، مهشید.( -

  مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 . تهران: خوارزمی.تنسر به گشنسب نامه). 1354 مینوي، مجتبی.( -

- LakOff G.M. Johnson.( 1980). MeTaphors we live By. Chicago 
and London: university Of Chicago press.  
- LakOff G.M. Johnson.( 1993). “ The Contemporary Theory of 
Metaphor” in Metaphor and Thougt. Ed. A. Ortony. Second Edit. PP. 
202-251. Cambridge University Press. 
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  شاهنامۀ فردوسیکاشفی و از غزانامۀ روم 
  

  آباديمحمود حسندکتر 

  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

  چکیده

اند. هاي دیگر کوچیدههاي مختلف برخی ایرانیان به دالیل مختلف به سرزمیندر دوره  

عثمانی نیز پذیراي جمعی زیاد از بزرگان، شعرا و هنرمندان ایرانی بوده است. سرزمین 

از این رو، زبان فارسی در قلمرو امپراتوري عثمانی رواج بسیار داشت و حتی سرودن 

هاي مختلف به آمد و آثار بسیاري در حوزهشعر به فارسی نشانۀ فضل به شمار می

فردوسی در مرکز توجه  شاهنامۀی عثمانی، فرهنگ-فارسی پدید آمد. در محافل ادبی

، استنساخ و ترجمۀ تمام یا شاهنامهخوانی، تقلید از شاهنامهشعرا قرار داشت؛ مجالس 

به ترکی از جمله خدمات بسیاري بوده که جامعه، فرهنگ و ادبیات  شاهنامهقسمتی از 

  عثمانی به شاهنامۀ فردوسی کرده است.

هاي تقلید و یا استقبال از ترین نمونهریخی و از قدیمکاشفی یک حماسۀ تا غزانامۀ   

آید. در مورد این حماسه و ناظم آن در کتب در سرزمین عثمانی به شمار می شاهنامه

ها اطالعات چندانی جز ذکر نام نیست. در این مقاله ابتدا در مورد تاریخ ادب و تذکره

پرداخته شده  غزانامهوصیف مفصل سرایندة غزانامه، کاشفی اطالعاتی ارائه و سپس به ت

هاي برجستۀ غزانامه هاي زبانی، ادبی، حماسی و سایر ویژگیاست؛ از جمله ویژگی

ها و و بیان توانایی شاهنامهو  غزانامهتوصیف و بررسی شده است. سپس از راه مقایسۀ 

هاي کاشفی در تقلید از فردوسی و نیز شناخت یا عدم شناخت او از روح ناتوانی

حماسه و ضروریات آن، تالش شده نسبت این اثر با شاهنامه و جایگاه آن در میان آثار 

ایم که معموالً در هایی پرداختهها و آیینحماسی روشن گردد. سرانجام به صحنه

گیري، چگونگی شود مانند قلعههاي ملی ایرانی دیده نمیشاهنامه و سایر حماسه
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جنگ، کله منار و نحوة برپاکردن آن و ... اما در ساخت و استفاده از توپ در میدان 

  غزانامۀ کاشفی با جزئیات مورد توجه و توصیف واقع شده است.

  خوانیشاهنامه، شاهنامه، غزانامهکلیدواژه: 
 

  مقدمه

هاي مختلف برخی ایرانیان به دالیل اجتماعی، سیاسی، دینی و ... به در دوره   

- وت سرشار سالطین عثمانی و تسلط آنان بر بخشاند. ثرهاي دیگر کوچیدهسرزمین

هاي پهناوري از کشورهاي اسالمی باعث شد که دربارشان مرکز اجتماع گروه بزرگی 

از دانشمندان و ادیبان مهاجر ایرانی گردد. عالوه بر این بر اثر توجه و عشق و عالقۀ 

ن و ادب فارسی خاصی که پادشاهان و بزرگان عثمانی از آغاز تشکیل دولتشان به زبا

هاي مهم شاعران و ادیبان زمان گردید. گذشته از اینها داشتند، پایتخت آنان از پناهگاه

چون زبان فارسی در حوزة این امپراتوري پهناور به عنوان زبان نیمه رسمی دولتی و 

رفت، در سراسر خاك عثمانی حتی در شبه جزیرة بالکان، زبان اشرافی به کار می

استادان بزرگ ایرانی خاصه سعدي و مولوي و حافظ و فردوسی رایج  فارسی و آثار

نامه نگاري ). «45-6: 1370شد (صفا، هاي رجال و بزرگان تعلیم میبود و در خاندان

سالطین عثمانی به فارسی بود و حتی برخی از آنها همچون سلطان سلیم و سلطان 

کمال لطف و عنایت نسبت به  سلیمان شاعران خوبی بودند؛آنان از بذل مال و اظهار

فضالي ایرانی و یا پارسی دانان و پارسی گویان، اعم از آن که در دربارشان حاضر 

کردند، ابا نداشتند و به بودند یا در بالد ایران و دور از قلمرو تسلطشان زندگی می

  اي از بزرگان علم و ادب ایرانی به سر همین سبب در دستگاه آنان همیشه عده

  به جلو). 139: 1364(صفا، » دندبرمی

به جلو)که به دالیل دینی و یا  134: 1369عالوه بر کسانی مانند حروفیان (ریاحی،   

رفتند، دانشمندان، ادیبان، شاعران و هنرمندان طبقۀ سیاسی از ایران به آسیاي صغیر می

مقدمشان از کردند و به عثمانی مهاجرت می -و دیگر نقاط -دیگري بودند که از ایران 
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و دیگر سالطین 1)886صفر  24، متوفّی 835رجب  18سوي سلطان محمد فاتح (متولّد 

برد؛ چنان که شد.دربار عثمانی از ایشان بیشترین بهره را میعثمانی گرامی داشته می

  شد.درساخت مساجد از بهترین هنرمندان یونانی و ایتالیایی استفاده می

لیف کتاب أزبان شعر و ادب و مکاتبه و تن فارسی، نه تنها به هر روي در آن ایام زبا  

رك: محمد امین دربار عثمانی و مورد استفادة شعرا و نویسندگان آن سامان بود ( در

) بلکه گسترة آن تا یوگسالوي و اتریش نیز به جلو 225به جلو و  133: 1369ریاحی، 

  ).61-6: 1343رك: بوگدانوویچ، کشیده شده بود (

اند، کاشفی، سرایندة جمله شاعرانی که خود را به درگاه سلطان محمد رساندهاز   

هجري) و قبولی هروي (درگذشته  884، حامدي اصفهانی (درگذشته پس از غزانامه

توان نام برد. و از این میان کاشفی مأموریت یافت تا غزانامه را هجري) و ... را می 883

شیوة شاهنامه در باب فتوحات سلطان مراد و  اي تاریخی به سبک وبه صورت حماسه

  سلطان محمد فاتح بسراید.

توان کاشفی و کتابش نمی رةچندانی دربا اطالعاتهاي تاریخ و تذکره در کتاب  

از [است] غزانامۀ روم، گزارشی « یافت.استوري در مورد غزانامه نوشته است:

هـ) در مقابل  1451/855 -هـ  824/ 1421لشکرکشی سلطان مراد دوم (حکومت 

). سعید نفیسی Storey, 1927-39: 412(»(جنگ وارنا) 1444نیروهاي صلیبی در 

که [است] کاشفی از شاعران مقیم خاك عثمانی «) نوشته است: 338 :، جلد اول1363(

) با دول اروپا 824 -855اي به نام غزانامۀ روم در تاریخ جنگ سلطان مراد دوم (منظومه

به فرمان ابوالفضل احمد بن ولی الدین پاشا سروده  848وف وارنه در یعنی جنگ معر

از قرار معلوم استوري و احتماالً نفیسی از معدود کسانی هستند که شخصاً  2».است

 :1375( خزانه دارلو) و 145: 1369ریاحی (اند و دیگران مانند کتاب را دیدهنسخۀ 

                                                
  . براي دیدن اطالعات بیشتر در مورد سلطان محمد فاتح، ر.ك: 1

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/373174/Mehmed-II 
  غزانامه. یف، سال جنگ وارنا است نه سال تأل848 یختار.2
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ش سخنان دیگران را و گاه مؤلف آنرد ، در موکتاب ) غالباً بدون دیدن و خواندن491

  . اندتکرار کرده

شود این است که شهرت او در مورد کاشفی و زندگی او استنباط می 1غزانامهآنچه از   

اهل وي کند. کاشفی بوده و خود صریحاً در غزانامه یازده مرتبه از این شهرت یاد می

و در  کردههرج و مرج ترك وطن نواحی عرب زبان بوده اما به دلیل اوضاع نامناسب و 

روي آورده و میان خاص  - محمد فاتح -قسطنطنیه ساکن شده؛ به مدح سلطان عثمانی 

زیسته، تا آن که ، اما با این حال در فقر و افالس میاست و عام شهرتی به هم رسانده

شاعر ترین ، بزرگ)902 به الدین معروف به احمد پاشا (متوفّیابوالفضل احمد بن ولی

به کاشفی توصیه  )ینیحس ینالد یبن ولاحمد عثمانی (در مورد او، ر.ك: دهخدا، ذیل 

دانیم که دو کند که براي رفتن به دربار سلطان، ابتدا به سراغ وزیر او محمد برود. میمی

اند: یکی محمد پاشا روم که در تن از وزراي سلطان محمد فاتح موسوم به محمد بوده

دیگري محمد پاشا قره مانلی که در  ؛افت و سه سال بر آن مقام باقی بودوزارت ی 872

در  886ربیع االول  5هـ.ق وزارت یافت و چهار سال بر آن مقام بود تا در تاریخ  882

). بنابراین 266 :1996، : یاغیو نیز 241 :1951 -2زامباور، انکشاریه او را کشتند (

که او مدتی را  -و به هر حال بعد از فتح قسطنطنیه  882و یا بعد از  872کاشفی بعد از 

کار بستن این به به دربار محمد فاتح پیوسته است. با  -زیستهدر گمنامی در آن شهر می

دارد و انیس القلوب را عرضه میخود یعنی  یابد و ابتدا کتابتوصیه به دربار راه می

یک از فتوحات محمد فاتح  گردد. از آن پس در هرسپس مأمور سرودن غزانامه می

). شاعران دیگري از جمله 142تا  105سراید (رك: غزانامه، بیت می اينامهفتحبراي او 

ظاهراً میان این سه  کهاند حامدي اصفهانی و قبولی هروي به دربار محمد پیوسته بوده

                                                
برگ؛ این نسخه از آخر  47سطري است، در  13غزانامۀ روم به خط نستعلیق خواناي تنها نسخۀ موجود از  .1

سال پیش تخمین زد. پیدا نیست که افتادگی آخر  300 -350توان آن را به حدود ناقص است و تاریخ ندارد. می

اولیه نیز مغشوش و درهم بوده است  نسخه چقدر است. البته نسخه در میانه هم گسیختگی دارد. پیداست که اصل

  هایی از آن افتاده بوده است. و برگ
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ی با شاعر اختالفاتی وجود داشته است. حامدي چیزي در این مورد ننوشته اما قبول

فوت کرده، پس  883آمیز کاشفی را هجو نموده است و از آنجا که قبولی در زبانی هزل

یعنی در زمان وزارت محمد پاشا روم به دربار  872ست که کاشفی بعد از دور نی بس

) اطالعات 209 -216 :1948محمد فاتح پیوسته باشد. از این هزلیات (قبولی، 

  :شودمی ارزشمندي دربارة کاشفی استنباط

اند و او کاشفی را در شهر حلب مشکلی براي کاشفی پیش آمده، او را پیش نایب برده

  وجود این، او به چیزي اقرار نکرده به .با به جالد سپرده. جالد او را شکنجه کرده

شکنجه بر  و اي که جالد از سخت جانی و سرسختی او تعجب نموده. آثار داغگونه

کاشفی به نوعی مرض جذام مبتال آید که احتماالً نییز برمی؛ گردن او مانده بوده است

مدتی به دیگر این که اوآن در صورتش باقی مانده بوده است؛  هاينشانهبوده و 

شناسی را بر وي اآنها را هجو نموده و قبولی این نمک ن صل بوده ولی بعداًشروانیان متّ

کت نموده، ولی پذیرفته نشده خرده گرفته است؛ کاشفی در یک مجلس بدیهه گویی شر

کند گرچه در مجلس و قبولی بعداً از طریق دوستی عمربگ نام وساطت او را می

نکوهد؛ گیرند و کاشفی به این دو جهت او را میجد نمیه عمربگ هم شعر او را ب

کاشفی در سنین پیري یعنی در حدود پنجاه سالگی وارد روم و دربار عثمانی شده 

ستده؛ با قبولی و حامدي اختالف شدید داشته؛ قبولی او مرسوم زر میاست؛ از دیوان 

را با زبانی هزل آمیز بشدت هجو نموده است؛ کاشفی هم پیش از آن قبولی را هجو 

تر از قبولی و حامدي بوده و قبولی بر شعر او و کرده بوده؛ مرتبۀ شاعري او پایین

  الفاظش خرده گرفته که: 

  نیت کاندر مدح و هجواین بود الفاظ بی مع

  گاه گویی قوچ نر ،گویی ملوکانگاه می                                 

    چون ترا در شعر گفتن صحت الفاظ نیست

  از معانی کی تواند بود شعرت را اثر                               

  )216 :1948قبولی، (                                                        
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شاعران را هجو برخی به سموره نامه و در آن موسوم داشته  ايظاهراً کاشفی مثنوي

  ر تبریز منشوري دریافت نموده و از آن پس شهرت یافته: دنموده اما به خاطر آن 

  آن سموره نامه کز الفاظ بی معنی خویش

  اي و شاعران را هجو کرده اندر آنگفته                         

  )216 :1948قبولی، (                                                         

آید و ناگفته پیداست که می به دستچیزي است که از دیوان قبولی مطالب فوق تنها 

  گویند.ها و فضایل شخص سخن نمیدر مقام هجو و هزل از بزرگی

ر از این تمفصلاست که غزانامه پید اما بیت است 1053 تنها نسخۀ موجود از غزانامه

  گوید:بوده و نسخۀ حاضر ناکامل است. از طرف دیگر کاشفی خود می

  نــد بــو افکنـان را نـن داستــکه  چو بشنید جانم ازو این سخُن

  دايـدخـان کـن به عون جهـو لیک  بگفت این حکایت ز سر تا به پاي

  انـگفت یک داستوش آینده میـخ  حِ ملک از آن آستانـر فتـبه ه

  ز شه، نام و از من، سخن در جهان  د از آن ــادگاري بمانـا یـکه ت

                                                           )42-139(1  

آغاز آن تولد محمد  ؛منظومۀ مفصلی بوده غزانامهبنابراین دور نیست اگر تصور کنیم    

، تا هاي محمد بودهکه در واقع آغاز فتوحات و بزرگیجنگ وارنا از فاتح بوده و سپس 

-ها، فتوحات و لشکرکشیاي سرشار از جنگگرفته؛ دورهروزگار خود شاعر را دربرمی

  بیت مانده است. 1053اما از آن همه تنها  2،هاي سلطان محمد فاتح در غرب و شرق
  

                                                
این جستار (با همکاري و همراهی  ة. ارقام داخل پرانتز، شمارة بیت یا ابیات کتاب غزانامه به تصحیح نگارند1

راي هر باشد. بدوست دانشمندم علی محدث) است که از سوي انتشارات دانشگاه اوپساالي سوئد زیر چاپ می

  توان از غزانامه جست اما اختصار را به همین مقدار اکتفا شد.هاي بیشتري مییک از موارد مثال
 ها و فتوحات سلطان مراد و سلطان محمد فاتح، بنگرید به:. در مورد جنگ2

-Halil Inalcik، 2000: 17- 34. 

- Ira M. Lapidus, 1988: 303- 343. 
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  غزانامهخالصۀ 

هاي فارسی آغاز یج و مرسوم در منظومهکاشفی منظومۀ خود را با پیروي از سنت را  

کند: به ترتیب حمد و سپاس باري تعالی، سپس نعت پیامبر و مدح ممدوحش، می

سلطان محمد فاتح (غازي)، به دنبال آن مناجات با خداوند و سبب نظم کتاب که در 

  کند.اش میضمن آن اشاراتی به زندگی

ولود سلطان محمد فاتح، تحصیالت و شود: مسپس کتاب و موضوع اصلی آن آغاز می  

تعلیمات محمد فاتح، واگذاري سلطنت از مراد به محمد فاتح و عزم مراد براي عزلت و 

انزوا، خبر آوردن پیک و آغاز حملۀ قواي اروپایی (کفار) به قلمرو عثمانی، درخواست 

ازي و محمد از مراد براي بازگشت و جنگ با قواي متحد اروپایی، رفتن محمد غ

سلطان مراد خان به جنگ و حمالت ابتدایی و فتح چند قلعه و حصار با استفاده از 

توپ و بندقه، جنگ نهایی در وارنا با سپاه کفار روس و انکروس به فرماندهی قرال و 

  ینکو، و پیروزي نهایی

  )907جهان خرّمی یافت در هر دمی (     1»خرّمی«به تاریخ این فتح شد 

، جنگ دیگر نشستن و گریختن یخبر کشته شدن قرال راو به کشت شنیدن شاه ونادك

محمد فاتح در کوسه اوا (کوزوو) در سه شبانروز، ظهور عالئم شکست در سپاه عثمانی 

هاي اولیه، پایداري در جنگ و سرانجام در روز سوم ظفر یافتن، ساختن هفتاد در جنگ

  فاتح. کله منار از سر دشمنان، و سرانجام ازدواج محمد 

رسد اما قراین حاکی از آن است که نسخۀ کتاب در اینجا به طور ناگهانی به پایان می

  تر از این بوده و احتماالً بقیۀ آناز میان رفته است.منظومه بسیار مفصل

  شعر و شاعري کاشفی در غزانامۀ روم

أثیر و این مطلب اگرنه تحت ت شروع کتاب در توحید باري و سپس در مناجات است  

ن اشاره آاشعارش به آیات قربرخی ؛ در سنّت رایج باشد، نشان از اعتقاد دینی اوست

                                                
  است. 850سال دل به حساب ابجد معا» خرمی. «1
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هاي قرآنی و تاریخ صدر اسالم داستانبه داشته و آنها را تضمین نموده است؛ نیز 

در توصیفات و تشبیهات از  اش،کاشفی با توجه به روحیۀ دینیاشاراتی نموده است؛ 

  :عناصر دینی بهره گرفته است

  رـر و تبـر و تیـدو دریاي شمشی  دو لشکر نگویم که در شور و شر -

  تو گویی که کردند فی الحال نشر  و چو اهل قیامت به حشرـو زین س

  خـد مور و ملــم رفته ماننــبه ه  و چو یأجوج با جان شخّـو ز آن س

                                                              )8- 946(  

  سوي حور و غلمان به دارالجنان   ن او روانـد روح پاك از تـبش  -

                                                                 )969(  

  که جان را بر اصحاب دوزخ سپرد       چنان زد بر آن گبر، داوود گرد -

                                                                    )731(  

  دـد وي را ز پشت سمنـبیفکن  رآن ارجمندـی بـرخـز چـزد تیـب -

  به عشق شهیدان دین داد جان   وانـه آن نوجـا ناگـر قضــبه تی   

                                                      )1- 830(  

یهود، مجوس و اهل  تمام دشمنان سالطین عثمانی (مراد دوم و محمد دوم) را کافر،

  نامد:زنّار، بت پرست و ... می

 )232دا (ـام خـد نـــردنــز نبــرگــکه ه        واـــد آن قوم را پیشـرنـدو گب -

  )631زالت و عزي خواست هر کس فالح(        صف آراي کردند قلب و جناح -

  )656ران (ــگ رزــال گـی الحـرآورد فــب        و گبر لعین دید وي را چنانـچ -

  )465ا(ـراه مـــاد همـزي بـــات و عـــمن       اـوم دلخواه مـا قـا و بـه با مـک -

  )847ه پر گشت وادي و دشت(ـوز آن کشت       ز کفار مغرب بسی کشته گشت -

  )479ود(ـز نبـرگـی که هـان گشت گویـچن       ر و قوم یهودـز از گبـی نیــبس -

  کند:ی آشنا بوده و در شعرش آنها را ذکر میبا اصطالحات موسیق

  رـهاي با زار و زیلـبه قول و عم     و می نوش کردند برنا و پیرـچ -
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  ی به قانون بسازــول حسینــکه ق     گفت عودي به رازبه چنگی همی

  )295-7د مذاق(ـگفت این قصه با صهمی     راقــگ راه عـی به آهنـدف و ن

  )325مگر چنگ و قانون به اجالسِ نی(     ی ز وينخوردي کسی گوشمال -

  اش نیز در شعر وارد نموده است: طالعات نجومیاز ا

  )94به سوي حمل کرد آهنگ گشت (  چو ساالر گردون ز ماهی گذشت -

  محلو در خوشه، مرّیخ عالی ـچ  که خورشید را هست جا در حمل -

  ريــ، به خنیاگوست زهرهـبه دل  ريــن مشتــزان درآید یقیـبه می    

  )167 -9چو مه در موازي ثور آرمید (  زحل رخت خود را به ماهی کشید    

  هاي بالغی:برخی آرایه

  :غلو

  يز جا یکه گر چرخ گردون برفت يزاده زورآزماـان گشت شهـچن -

  )205-6(دگر باره آنجا که بود يفکند  رخ کبودـروان قطب چ گـرفتـی   

  )667که سر زیر پا خفت و پا زیر سر(  درــر آن قــدگـد از یکــبکشتن -

  )843دا(ـبه چرخ چهارم رسید این ص  اـرّنـد از کــر آمــروش نفیــخ -

  )973گذشت اندر آن دم ز هفت آسمان (  انـر و سنـر و تیـشیـاك شمـچکاچ - 

  )528ز سم ستوران شدي کوه، دشت (  د از بهر گشتـذشتنـوه ار گـبه ک -

  )620(تن و دست و پا بود و فرق و جبین   نـیـمـار و یــسـاه از یـگـه رزمـهم - 

  )71حجاب (یـن بـاه دیـد با شـنشینن  به شب ماه گردون، به روز آفتاب -

  )213ز البرز درهم شکست (ـر و مغـس  بدان گرز پوالد و آن ضرب دست -

  مراعات نظیر:

  )874د (به چوگان کین گوي فرصت ربو  ودـوالن نمـدان و جـد به میـدرآم -

  :مرکب جناس

  )585ود (ـرپیشه قربانش بــکه جان هن         ودــش بـربانـه قـانی بـان کیـکم -
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  )606رده در درع رویینه، تن (ـنهان ک  نـه تـد رویینــنـه مانـواري بــس -

  )718که از وي بپیچید الماس، روي (  اس رويـوالد المــغ پـــی تیـیک -

  تلمیح

  : هاي قرآنی و باورهاي اسالمی استماً اشاره به آموزهتلمیحات کاشفیی عمو

  )928د باري تعال (ـداونـون خـبه ع    چو بنمود از چرخ چارم جمال -

  عرب این مثل گفت کالبحر موت    چو یونس برون آمد از بطن حوت - 

  )387 -8چو موسی عمران شبانی گزید (    دــی رهیـی و ماهـانـالح بــز م

  ان ازو یافت تاج و نگینـسلیم  ر داد و دین خدایی که در کشو -

  م و عصاـوسی فرستاد علـبه م    ر و بالـع سحـر دفـی که بـخدای

  )7-10واص نفس (ـریم خـسی مـبه عی          د بی عون کسـی که بخشیـخدای

  ها کاربرد داشته است، مانند:که کمتر در حماسهآورده هایی و گاه آرایه

  ماده تاریخ: 

  )177محمد بنام است این سد دین (    اریخ مولود شه گفت این به ت -

  )907جهان خرّمی یافت در هر دمی (    به تاریخ این فتح شد، خرّمی  -

  

  تشبیه (مرکب و یا عقلی): 

  )688ه (ـد اندیش بس رو سیـو بخت بـچ    ون شبهـد شبی چـگه درآمـپس آن -

  )1029همچون علم شد ز مرکب نگون (که      ر دونــدار آن گبــر علمـزد بــب -

  )215ر (ــهـوي مـان دولت زدي گـوگـه چـب      رـر سپهـرکب چو مه بـتاخت میـهم - 

  )321دل گشت سنجاب شب (ـم بــبه قاق    دم گشت از تاب مهر، آب شبـع -

  استعاره: 

  )319کشیدند بر چهره، زرین نقاب (    اب ــتــر از ره آفــات سپهــبن -

  توان یافت: در غزانامه میابیات ضعیفی  گاه
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  )20ب (ـد عجیـانـال مـا در آن حـه دانـک       د نصیبـانـرسان میـادان چنـه نـب -

  )216کرد میل (تاخت میو که میـر سـبه ه       رئیلـدي جبـش بـبـم لعیـر هـو گ -

  )231ود (ــمـثو ژاد ـه از نـر همـوهـه گـب     ودـاد و ثمـو عـی همچـرّخـا فـز ن -

  )326وب (ـخ برآـز مـی دالویـنـکه حس     طرب آن چنان داشت اوقات خوب -

  )676که از پشت و رو بود در غرق خون (     ونــه گـنـر آییــشیـمـرآورد شــب -

  )492ود هیچکس(ــنـان نشـتـن داسـکه ای     کسـا هیچـه بـد این قصــوییـگـم -

  )167(محـلی ـخ عالـرّیـه، مـوشـو در خــچ      لـا در حمـهست ج د راـورشیـه خـک - 

  )50رم(ـــان کــداد نیــان را همـــهـج     رمــوان کـــر خــرد در دهــبگست -

  )303رم(ـــان کـد نـــدادنـان را بـــهـج     رمــوان کـد خـدنـگه کشیـس آنـپ -

  : ابیات و تعابیر تکراري

  )724ی دگر(ـوهـی نشسته به کـوهـو کـچ  به صد شور و شر به میدان درآمد -

  )788ر(ـی دیگـوهـن به کـی ز آهــوهـو کـچ  رــر و تبــر و تیـــیه به شمشـنشست - 

  )136ه مختصر(ـار و نـــه بسیـظ نـه لفـب  به نظم آور این قصه را سر به سر -

  )464ی مختصر(ــبسی ــاظ و معنـه الفـب  ر به سرـه را سـد این قصــبگفتن -

  )847وز آن کشته پر گشت وادي و دشت(  ار مغرب بسی کشته گشتـز کف -

  )972کز آن کشته پر گشت وادي و دشت (      ز هر دو گروه آن قدر کشته گشت -

  )368که پرگشت از آن جمله وادي و کوه (      وهــکـاشـس بـاورد بــاهی بیـسپ -

  بی توجهی به وزن: 

  )11د به پیغامبري(ـرستاد احمـف   بهر دین پروري ی که ازـخدای -

  )30کتاب مبین، وحی پیغامبري(    عطا کرد وي را به دین پروري -

  )34ندیده خدا را به عین الیقین(    چ پیغامبر پاك دینـز او هیـج -

  یا تغییر کلمه به خاطر وزن: 

  )458که شد در زمان با زمین هاموار (  چنان گشت از آن سنگ، برج حصار - 
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  هاي دستوري:برخی ویژگی

  عدم مطابقت فعل و فاعل در شمار: -

  )287به می دست بردند هر نیکخواه(   پس آنگه نشستند در بزم شاه -

  )599د(ـر تاریک شـه دهـرد سپـز گ   در آن دم که کفار نزدیک شد -

  )734یمین و یسار مسلمان شکست (   ولی قوم کفار با ضرب دست -

  به رعد تفک مهره از دوردست    از بت پرستار ـد بسیـبکشتن -

  )867- 8الك (ـرد در دم هـک کـد تفـبه رع   اك ـوم پــار زان قـز کفـی نیـبس    

  مصدر صناعی: -

  )345پس آنگه چنین گفت با خویشتن (  ه در انجمنـد از این قصــدیـبتن -

  )405(د از این قصه چون زال زر ـدیـبتن  چو بشنید خسرو ز پیک این خبر -

  )495( ودـر و یهـان گبـان و لکیـر المـب  رازیم زودـن جا گـپس آنگه از ای -

  اي خاص:آوردن فعل (سوم شخص جمع ماضی) به شیوه -

  )468ر(ـرندي فکندید بر روي مهـپ  رخ، چهرـواکب نمودند از چـک -

  )474فکندید بر قلعه اطراف سنگ (  گـنـام و نـا نـاه بـاه شهنشـسپ -

  

  ن در معنی متعدي:ماند -

  )624نمانیم از این قوم طفلی به شیر(    به گرز گران و به شمشیر و تیر -

  )1013ان(ـام و نشـار، نـد کفــنـنمان  ردنکشانـداران و گـن نامـاز ای -

  فاعلی:» ش« -

  )611د (ـد آن گبر بـش کمربنـتـرفـگ  ر تیغ او کرد ردـبه لعب سپ -

  ز خود دور کردش به لعب سپر  ورـم هنر تیغ آن نامــبه قس -

  )806-7بدو حمله کردش به نوك سنان (  ر بدگمانـــگاه آن کافـپس آن

  ضمیر او براي غیرجاندار: -

  )504ان (ـردبـرج او نـر بـد بـنهادن    بیامد ز هر سو یکی پهلوان -
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  استفاده از کسرة اضافه به جاي ي و بر عکس: -

  )25د اسالم بست (ـل دین سـبر اهکه   رستـزدان پـوم یـن قـاولی یـشه -

  )214دي آرزوي (ـبش بـو و لعــگه له  گه میل کردي به چوگان و گويو  -

  )263ر آستان(ــد بــود نهادنـري خـس  انـون راستــدمت شاه چـگهی خ -

  )141گفت یک داستان(خوش آینده می  انــلک از آن آستـحِ مـر فتــبه ه -

  )1025نه جنگی که بودي چو دیوو پري(  ريــه و لشکـگ شـد جنـردنـبک -
  

  ۀ فردوسیو شاهنام ۀ رومغزانام

خوانی در دربار سلجوقیان روم و دربار عثمانی رواجی تمام داشته است؛ نیز شاهنامه  

  هایی در شرح حوادث دورة آنان تشویق هر دو دربار شاعران را به سرودن شاهنامه

آراستند؛ هاي شاهنامه میا را با تصاویري از داستانههاي تاالرهاي کاخکردند؛ دیوارمی

هاي کیانی رواج داشته و این همه میزان نفوذ در میان شاهان و بزرگان آسیاي صغیر نام

)؛ در کتب تاریخ 38: 1369کند (ریاحی، حماسۀ ملی ایران را در آن سرزمینروشن می

به تقلید از شاهنامه و تتبع از هایی که در چنین فضایی، ادبیات، فصل مربوط به منظومه

اي از اختیارات فردوسی در آسیاي صغیر پدید آمده، فصلی مفصل است. از جمله نسخه

از علی بن احمد در دست است که به نام محمد خان (محمد فاتح) بن سلطان  شاهنامه

مراد خان کتابت شده است. گرچه این کتاب از نظر علمی هیچ گونه ارزشی ندارد، این 

در هست که توجه به حماسۀ ملی ایران را در آن قرون در گوشه و کنار آسیاي صغیر ق

) 914(درگذشته پس از سال » فردوسی طویل«) و 36: 1369دهد (ریاحی، نشان می

شاعري است که از شدت عالقه به فردوسی نام و تخلص خود را به فردوسی تغییر 

را شدیداً مورد مالمت و انتقاد قرار  داده؛ و جالب این که تذکره نویسان آن عصر او

اند که چرا خود را به استاد بزرگی مثل فردوسی تشبیه کرده و نام او را بر خود داده

که » دفاتر ماترکی«هایی از شاهنامه در ) وجود نسخه148: 1369نهاده است (ریاحی، 

انی به شاهنامه شد، عالقۀ همگعلی الرسم بعد از مرگ بزرگان و اتباع عثمانی تنظیم می
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). این فضا از یک سو باعث غنا و رونق ادبیات 229: 1369توان یافت (ریاحی، را می

ترك عثمانی شده و از سوي دیگر سبب بقا و گسترش شاهنامه در داخل و خارج 

مرزهاي ترکیه گردیده است. به عبارت دیگر شاهنامه، که بخشی از فرهنگ غنی ایران 

هاي دیگر از جمله فرهنگ عثمانی ت، هم بر غناي فرهنگزمین در آن عرضه شده اس

افزوده است و هم سبب گسترش فرهنگ ایرانی در اقصی نقاط جهان گردیده است 

  )234: 1388(قوام، واعظ زاده، 

فردوسی در آن دیار سروده شده،  شاهنامۀاي که به تقلید از ترین منظومهاز قضا قدیم  

) و به دنبال آن تعداد بسیاري حماسۀ 145: 1369احی، روم است از کاشفی (ری غزانامۀ

تاریخی تحت تأثیر شاهنامه و شهرت آن در دیار روم پدید آمده است (رك: ریاحی، 

هاي اساطیري و حماسی آن آشنا با شاهنامه و شخصیتکاشفی ). 148تا  144: 1369

. به عنوان مثال اش نفوذ و تأثیر شاهنامه بوضوح آشکار استدر سراسر غزانامهاست و 

  گیرد:به بهره میدر جایگاه مشبههاي شاهنامه شخصیتدر تشبیهات از 

  )911( یــاووس کـاووش و کـمثال سی    نشستنـــد با هم، گرفتند مــی -

  )149به تخت کیانی چو کاووس و جم (    ود آن شاه صاحب کرمـر بـمگ -

  )661بیژن قهرمان(ون ـومان و چـو هـچ  انـم در زمـد هــآورد گشتنـهم -

  )351رکان به قهر(ـم تـو رستم به اقلیـچ  رـهـم آن دیه و شــازم در اقلیـبت -

  )579د سهراب و رستم به جنگ(ـبه مانن  گــام و ننـا نـوانان بـه پهلــهم -

  )581( اـرّخ لقــدون فــریـم فـــخـز ت  واــوم را پیشـد آن قــی بـوانـج -

  )147م(ــا راي جــدون و بـریـرّ فـبه ف  رمــخجسته شهی بود صاحب ک -

  )720نگویم چو هومان که چون پور زال(  رالـروه قـر از گـــواري دگــس -

  )826ور پشن(ـو پـدي چـر هنـبه شمشی  نـو پیلتــرکب گـت مـدرو تاخ -

  )981ن(ــور پشــد پــنـه مانـرپیشـنـه  نـی پیلتـام آن یکـه به نــراچـق -

  )956ار(ـان و اسفندیــومــد هــبه مانن  ارـردان کــدان مــمی هـد بـدرآم -

  )644و اسفندیار(ــازو چــروي بــبه نی  دارــم نامـراز و هـر و سرافــدلی -
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  )845ان و چون کیقباد (ـو سام نریمـچ  ژادـــی نـازي رومـران غـزبــه -

  )984رد(ـنب رايـان بـریمـام نــو سـچ  ردــرپیشه مـرآورد تیغ آن هنــب -

  )291(تـال و بخـرام و بهمن ز اقبـچو به  چو شه دید برخاست از روي تخت - 

  )983ه در کارزار(ـوبینـرام چــو بهـچ  سارـوان از یـد آن پهلـرون آمــب -

  و یا ترکیبی از عناصر اساطیري ایرانی با عناصر اسالمی:

  )990پالس (چو عباس پوشیده گردون     ه لباســبست 1انه ز جمشیدـزم -

به  149کند (یا دربار عثمانی را همچون دربارهاي باشکوه شاهنشاهان ایران توصیف می

  نامد:حاضر در دربار سلطان عثمانی را موبد می نهایجلو) و حتّی فق

  )152خجسته پزشکان و هم بخردان (    وبدانـــم رةـــوي دگر زمــز س -

به  164طالع محمد فاتح در هنگام تولّد (نیز حضور ستاره شمران در دربار و شناختن 

کردند و حتی انتخاب افرادي که با حساب تهجی آینده را پیشگویی مینیز جلو)؛ 

شد؛ نکتۀ فرمانده براي جنگیدن با دشمن از این راه و با این شیوه حساب مشخص می

اریان یات شیوة خود را براي شاه و دربیجالب و کم نظیر این است که فرد پیشگو جز

  دهد:توضیح می

  به علم و به حکمت بسی کاردان             دانارـود بسیــر بــزي مگـزیــع -

  رـی و راي خبیـــزرگـز روي ب            رـچنین گفت کاي شاه روشن ضمی

  رّخ جنابـچنین دیدم اي شاه ف           وب و غالب حسابـم ز مغلـرفتـگ

  رانـکسی نیست غالب برین کاف           نراــــد بگ کامـــر محمــه غیـب

  نـتم این چنیـوزآن نه، نه انداخ           ردم یقینـان شمـاي ایشـو اسمـچ

  زون ز روي مثالــود هفت افـب           رالــم قــی ز اســم تهجـه علـب

  د درد و رنجـد البته صـرو آیـب           ج ـهم از اسم ینکو فزونست و گن

  ود غالب اي نیکنامـر ایشان بـب           امـد تمــد دو مانــمم محــز اس

                                                
  . جمشید استعاره از خورشید است.1
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  ر بیشترـد به هـم غالب آیـکه ک  رـون این مختصـن است قانـچنی

  به هر کمتر آن به که طالب شود  و گر بیش خواهد که غالب شود

  شود راست مطلوب را جمله کار  ت گردد دچارـر جفت با جفــاگ

  دستان به نصرت قرینود پیشـش  نـر طاق با طاق شد همنشیــوگ

  رانـواهد شدن هیچکس کامـنخ  زاده بر آن کافران ـن شاهـز ایـج

  به جلو) 241(                                                         

به  178یا شیوة تربیت محمد فاتح که شباهت بسیار به سرگذشت بهرام گور دارد (

داند و او را با دقیقی شاعر می ،همچون بهرام گور ،ح راجلو) حتّی کاشفی محمد فات

  سنجد:می

  )200به شعرش گرفتی به صد جاي، دق (      دقیقی گرش پیش آمد به حق

به در حالی که محمد فاتح به شهادت دیوانش (نسخۀ خطّی کتابخانۀ دانشگاه اوپساال، 

  ) تنها یک بیت فارسی زیر را سروده: Tg. 191شمارة 

     ن گبر افرنجی به دست آرد دل ما رااگر آ 

  به خال هندویش بخشم ستنبول و قالتا را                             

و بقیۀ دیوان شعر او تماماً ترکی است؛ مگر این که که آن هم تقلیدي از حافظ است 

از داشته ولی فارسی یبه محمد فاتح اشعارآن که مقصود کاشفی شعر ترکی باشد و یا 

  .البته چنین چیزي تقریباً غیر ممکن است  است؛ن رفته میا

کاشفی عالوه بر آوردن عناصر اساطیري و حماسی شاهنامه در تشبیهات و استعارات،  

  هایی بر آنها؛ از جمله: آورد و گاه نظیرههایی از شاهنامه را میگاه ابیات و مصراع

  )265دش بوي شیر(ـان آیـوز از لبــهن  که طفل است این شاه روشن ضمیر - 

  )872ر ماه، گرد (ـده بــی رسانیـز ماه  ردــان روز نبــده خفتــوشیـبپ -

  )957ر ماه، گرد (ـده بــی رسانیـز ماه  ردــوالن درآورد خنگ نبـبه ج -

  )588که در پویه انگیخت بر ماه، گرد (    وردـود آن ره نــزرو بـچنان تی -

  دهد:یر میو گاه کلمات همین تعبیر را چنین تغی
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  )800ز غبرا رسانیده بر مه غبار (    سواره به یک مرکب راهوار -

بینیم، ها میتوصیف آرایش سپاه که تفاوت چندانی با آنچه در شاهنامه و دیگر حماسه

به جلو)؛ کاشفی به شیوة فردوسی بارها به توصیف طلوع و غروب  700نیافته است (

پردازد اما گاه در این توصیفات از عناصر می درآمدن شب و آمدن بهار ،خورشید و ماه

  گیرد. بهره میدر کنار اساطیر کهن سامی 

  )926چو یوسف برون آمد از قعر چاه (  سحرگه که جمشید زرین کاله  -

). 685 -7(پردازد به شیوة فردوسی پس از مرگ یک پهلوان به بدگویی از دنیا میگاه 

گ اهمیت بسیار دارد و شجاعت و دلیري براي در غزانامه همچون شاهنامه نام و نن

  گوید:پذیرد؛ چنان که سلطان مراد میکسب نام صورت می

  )1018که دشمن به من بر شود شادکام (  مرا مردن اولی به ناموس و نام -

مربوط به اواخر سلطنت سلطان مراد، اما کاشفی است قضیۀ جنگ وارنا  غزانامهداستان 

اند، بلکه داستان را از دیگرانی که در جنگ حضور داشته نبودهجنگ خود شاهد آن 

ها به راوي هاي مربوط به آن جنگ نقل کرده و به رسم سایر حماسهشنیده یا از نوشته

  :کندخود اشاره می

اي هــــــان قصـتـازین داس   چنین گفت داناي عالی نسب  -

  )547بوالعجب(

  )669ارزار (ـود در کــه شه براـکه هم  ن گفت دانا از آن روزگارـچنی -

  )1043در آن دم که این قصه افکند بن (  چنین گفت راوي ز قول کهن -

  ز اوضاع این قصه بودش خبرـک  جهـانـدیـده دانـاي عالی گهر -

  )222- 3( که شه را به گیتی چه بر سر گذشت  رگذشتـن گفت از آغاز این سـچنی
    

  غزانامههاي برخی ارزش

ها، گاه، با غلوها و دانند، دنیاي پر راز و رمز حماسهیان حماسه میکه آشناچنان  

-و این اساساً ویژگی حماسه ؛سرایان آمیخته استهاي برخاسته از ذهن حماسهاغراق
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غزانامه بیکبارگی بر خیال و تخیل بنا نهاده نشده و همچون شاهنامه هاست. با این همه، 

توان یافت که تا این هایی واقعی در آن میصحنهها رسانده است. گاه ریشه به واقعیت

  .زمان کمتر در شعر فارسی بویژه شعر حماسی راه یافته است

پذیرد: به سه طریق انجام می -در شاهنامه گشودن دژها ـ که چندان زیاد هم نیست

) و تقریباً در هیچ 561و  512و  441: 1373نیرنگ، خیانت و جادو (سرامی، 

هابه و قلعهگشودن دژها در غزانامه شود.گشایی دیده نمیقلعه هایمرسومیک،روش

  شود:توصیف مینگرانه ییدقیق و جزاي گونه

  وسـل و کـبکوبند از هر طرف طب  بفرمود خسرو که تا روم و روس -

  رهـد این دژ گـــد از عقـــگشاین  ر زره ــــد یکســـران بپوشنـــدلی

 ر جنگـهـد از بــودنـاده بـه آمـک  پس آن لحظه گردان با نام و ننگ

  ارـردان کــار و مــران هشیــزبـه  وي کارزارــا سـداز آنجـــرفتنـب

  ر آن دژ کمینـر یک بـد هـادنـگش  نـک از یسار و یمیـفـد تـبه رع

  انـردبــرج او نــر بــد بــادنـهـن  ی پهلوانــو یکــر سـد ز هـبیام

  رــر به ســار را سـد کفّــستنـشک  ر و تبرــه به تیـعـلـراف قــز اط

  سنگ[و] به تیغ و تفک مهره و تیر   گـرنــوم فـار قـد بسیـشتنـکـب

  ش پاكـدار جان بخـون جهانـبه ع  الكــار آن در هــّد کفــردنـبک

   ون خاك راهـد فی الحال چـردنـبک  اهـران شــد دژ را دلیـــرفتنــگ

                                                                )508- 499(  

هاي ملی گرچه صحبت از کشتن تعداد زیادي از دانیم درحماسهتا آنجا که می -

ها فراوان است اما ظاهراً ساختن کله منّار از ابداعات دشمنان و ساختن پشته از کشته

فته شده است و ترکان و مغوالن بوده است. در غزانامه از چنین کاري با افتخار سخن گ

  اند:اساساً شخص یا اشخاصی استادکار ساختن کله منار بوده

  رانـــد از کافـارنـرها بیـکه س  چنین گفت خسرو به گندآوران  -

  ورـرو تاجـک آن خسـزدیـبه ن  ردند سرـک ببـر یــد هــرفتنـب
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  رآرد منارـران بـرق گبـه از فـک  ارـرو به استاد کــود خسـرمـبف

  اردانــل کـرد آن کامـان کـچن  اه جهانـرمود شـکه فبدان سان 

  در آن دم که این قصه افکند بن  نـن گفت راوي ز قول کهـچنی

  ودـر نبـاد کمتــردم ز هفتـشم  وم یهودـر و قــر گبــارة سـمن

  رند خلق جهانـرت بگیـکه عب  ن کرد شاه جهانـاز آن رو چنی

                                                     )45- 1039(  

اند. بنابراین به طور طبیعی هاي ملی ایران پیش از اختراع توپ سروده شدهحماسه -

ها در ساخت و استفاده از توپ اثري از این جنگ افزار مدرن در آنها نیست. عثمانی

گ و هاي بزربسیار چیره بودند و نقطۀ برتري آنها در جنگ با ایرانیان و اروپاییان توپ

ساختند. در غزانامه ساخت توپ و سهمگین بوده که گاه آن را در همان میدان نبرد می

  نحوة دقیق استفاده از آن با جزییات توصیف شده است:

  شمارکه ریزند رعد تفک بی  ه با بزرگان کار ــود شــرمــبف -

  نشاید گرفتن به هنگام جنگ  گـدژي را از این گونه بی رعد و سن

  د تفکــرپیشه در کار رعـهن  رگان همه یک به یکپس آنگه بز

  )440 -3(وز آن جمله رعد تفک ریختند  رب، مس آمیختندـردیر و اسـبه ق

  

  :هااستفاده از توپ و تفنگ در جنگ -

  رده دانــادل خــاد دانــه رعـــب  انـاه جهـود شـرمـدر آن لحظه ف

  ک به یکـه یـار از همـرآور دمـب  کـد تفـکه پیوسته با سنگ و رع

ت زودـد تفک رفـگ رعـه آهنـب  ودـاد شاه این حکایت شنچو رع  

  رو ریخت در رعد بس با شتابـف  ت نابــریـبـارود و کـاورد بـبی

  دو را به تنگــزان سنگ آرد عـک  برو کرد ترکیب از چوب و سنگ

  د به شیبــاال رسانـکه آتش ز ب  لی درو راست کردي عجیبـفتی

  لـیـی جلـدار حـر جهانــه امـب    لــزد فتیــن و آورد آتش بهـچ
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   دخانی که شد چرخ ازو تیره فام    امـد ز کبریت و بارود خـرآمـب

                                                                 )99- 992(  

در جنگ  شاهتمامعزم و  بستن شاه پاي اسب خود را بر زمین براي نشان دادن نهایت 

  : براي پایداري ریانکو تشجیع لش

  بدو گفت کاي نیک و روشن ضمیر  چو بشنید خسرو حدیث وزیر -

  )1015-6د(ـا ببنـبیا و کمیت مرا پ  رخ بلندـزدان پاك و به چـبه ی   

  بندد:و وزیرش هم امر او را کار می

  )1020کمیت شهنشاه را پا ببست (  فرود آمد از مرکب آن دین پرست  - 

 -30: 1367ج اول، یان که هامر پورگشتال (یه عقیدة رایج در میان اروپاشگفت این ک

اي سخت و شدید به قلب حملهانبا : سپاه اروپاییین است کهکند، چ) آن را نقل می429

سلطان مراد از «و آن را غارت نمودند.  ندبه سراپردة سلطان مراد رسید، سپاه عثمانی

اجه پاشا [بیگلربیگی روم ایلی، برادر زن سلطان مشاهدة آن حالت مستعد فرار بود. قر

مراد و فرماندة میمنۀ سپاه عثمانی] جلو اسب سلطان را گرفته، التماس نمود که پشت بر 

دشمن ننموده، اندکی صبر و پایداري فرماید. یازیجی طغان که ینگی چریک آقاسی بود، 

فرار کردن [از] مانعت خواست بیگلربیگی مذکور را به واسطۀ جسارتی که از او در م

سلطان مالحظه کرده بود، به سیاست برساند [اما] خودش به ضرب شمشیر یکی از 

سواران هونگري به قتل رسید. بالجمله سلطان با سپاه ینگی چریک سخت ایستادگی 

پیدا نیست که کاشفی ». فرمودکرد و حمالت پی در پی سپاه هونگري را رد و رفع می

ا پورگشتال. ممکن است هر دو چنین کرده باشند منتهی کاشفی واقعیت را نوشته ی

فرجام کار صورت داستانی قضیه را واگو کرده باشد و پورگشتال صورت واقعی را. 

  پاي کار ماند و سرانجام پیروز گشت.  نکرد؛سلطان عقب نشینی البته یکسان است: 

نیروهاي متحد اروپایی همچنین است آمدن سپاهی از ایران به کمک مراد براي جنگ با 

به جلو)؛ نمایندة آنان سلطان  577که کمتر در کتب تاریخ مورد اشاره قرار گرفته است (

  گوید:را چنین می
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  که اي مسند آراي هر مرز و بوم        ر شاه رومـا و ثنا گفت بـدع -

  که بر جاي قیصر چو اسکندري        ترا باد بر ملک جم سروري   

                                                       )2- 591(  

  و در مقابل:

  نشاند آن جوان را به کرسی زر  پس آنگه شهنشاه با فخر و فر -

  )593 -4خواند شاه (غریبان لشکر همی  ره را در میان سپاهــر آن زمـم   

متر دیده هاي ملی و تاریخی کخوریم که در حماسههایی برمیگاه در غزانامه به صحنه

دعا کردن شاه در اند مانند شود و احتماالً از فرط اعتقاد و یا جبر روزگار پدید آمدهمی

) و یا این 885 -9میدان رزم براي پهلوانی که در حال جنگ و احتماالً شکست است (

و غزانامه از جهت بیان . )810 -3و  801گوید (پهلوان در میدان نبرد، نبی را ثنا میکه 

  یاتیاهمیت است.یزجچنین 

؛ در کاربردهاي خاص است تعبیرات خاصو  هاواژههاي این منظومه، ارزشدیگر از 

اند و یا لغاتی هستند یا کامالً نو هستند و یا در معناهاي نو به کار رفتهو تعابیریکه لغات 

نشانگر ابیر عالوه بر دیگر فواید، عاین لغات و ت ند.اشتهها در فارسی کاربرد نداکه مدت

  مانند: تواند باشد،هاي زبان فارسی رایج در امپراتوري عثمانی نیز مینوع و ویژگی

  ):تیر ۀآماجگاه و نشان( برجاس

  )58( خدنگش درست یدبه برجاس آ  نخست یردبه هر جا که برجاس گ

  یند):گو یزو نازبو ن یحانسپرغم است؛ آن را ر یاشاهسفرم  یاسم عرب( ضمیران 

  )97ین (جهان شد چو خلد بر ییکه گو    یـنرآورد چندان زمـب یـرانضم

  (جمع بلبل): بالبل 

  )102( دلستان يکا گفتیبه گل دسته م    ر گلستانـراف هـبالبل ز اط

  :روان و روانی (سریع و بسرعت) 

  )657یش(که تا رد کند ضرب گرزش ز خو        یشسپر داشت پ یمحمد روان

  :ت)هنرپیشه (هنرمند و صاحب کماال 
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  )680ید(ناگه چو آن حال د یشههنرپ       یدرـب ـیب او را روان پـزد اســب

  )730( گرز گران یشهگرفت آن هنرپ       و سنان یرو ت یرپس از طعن شمش

  :پروردگار (دایه و پرستار بچه) 

  )178(روردگارـرا به پ يد وـسپارن    دارـرو نامـود پس خسـرمـبف

 یو درخواست ازدواج است، در فارس يخواستگار ینبه مع یاختطاب (در زبان عرب 

  :به کار برده است)» گفت و گو« یاست، اما شاعر آن را به معن یمعن ینبه هم یزن

  )199( گفت وي را جواببدیهه همی  نبودش تأمل در آن اختطاب

  :از طریق (از نظر و از جهت) 

  )365( جواب ییچه گو یبزرگ يز رو   صواب یقرـوال مرا از طـس

  :خیل و حشر 

  )916(رــو حش یلد و کشتند خـگرفتن  رـو تب یغسپاه مسلمان به ت

  :خرابی کردن (ویران نمودن)

  )350یمیـن (و  یسـارم از ـکن ـیخراب   ینبرانم در آن سرزم یبتجن

  (عزم کاري کردن): بسیجی شدن

  )623(دـدن را بپرداختنــش بسیـجی    هابـرافـراختندانـادبـروان ب

  ):و پوست گاو که پر از زر باشد. یارمال بسو نیز در حدود صد رطل  یوزن( قنطار

  )293یختـه (ر رـطار نُقل و شکـبه قن    یختهود آمـب یزم مـدر آن ب

  :اند)بودهعثمانی مزدور افراد غیر ترك که در سپاه  غریبان لشکر (ظاهراً 

  )635( رانــشه کام يوـد ســبرفتن  آن  یدندلشکر چو د یبانرـغ

  )703( به کف يسند یغگرفته همه ت  صف یشستادند در پ یبانغر

  :هنجار (به سمت و سوي)

  )678( که آخر کند در زمان کار او    مرکب به هنجار او یدبتاز

  (رفتن با شوق): گرازیدن

  )364ین (پاکد يا یدنبخواهم گراز  ینمغرب زم يبه عزم غزا سو
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  (آمادة رفتن شدن، رفتن): بارکردن

  )921( و حشر یلروان بار کردند خ    ورینهآن ک یبول یز جنگ گل

  )944( کوسه اُوا لشکر پادشاه يسو    ردند بر عزم شاهـروان بار ک

  :هنر و هنرمندي)روي به قسم هنر (از 

  )806( ز خود دور کردش به لعب سپر  ورـآن نام یغر تـــم هنــبه قس

  )980( عام خاص و ةبه قسم هنر شهر  در آن آستان کرده خود را مقام

  و به این معنی در لغت نامه نیامده است): اقنچی (سوارکار و سواره نظام

  )522( و همه نامدار يهمه جنگجو    مگر بود هم صد هزار یآقنچ

  :دچار گشتن (روبرو شدن)

  )251(شود راست مطلوب را جمله کار  اگر جفت با جفت گردد دچار 

  )605(ارـرب دچـان مغرـز گب يوارـس    مگر گشت او را در آن کارزار

  :)تواند باشدها نیامده اما معادل قهرمان میدر فرهنگبهرمان (

  )804( گرم و تندست هم قهرمان یبس    آن بهرمان یدد ینچو گبر لع

  :کشان کردن (کشیدن روي زمین)

  کمند یچاندر آن لحظه بگشود پ  هوشمند یلآن  ینز فتراك ز

    )815-6ین (زم يرا به رو يد وکشان کر    ینردن آن لعـدر گ بینـداخت

خواهد نشان وقتی که عزم کاري را از سوي کسی می» که یعنی«استفادة فراوان از تعبیر 

  :دهد)

  )609که یعنی تهی سازد از وي جهان(    انـوان زمـر پهلـرآورد بــب -

  )878که یعنی تهی سازد از وي جهان (     تازید سوي قرال آن زمانب -
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  انامههاي غزبرخی ضعف

پیداست که کاشفی در سرودن غزانامه به الگوي شاهنامۀ فردوسی توجه بسیار داشته   

فردوسی، درك درست و مقلّد سرایان با این همه مثل بسیاري دیگر از حماسهاست؛

  گوید:کاملی از اجزاي حماسه و ضروریات و لوازم آن ندارد؛ در جایی می

  )645ن گشته چون پورِ زال (در آهن نها    مگر لشکري از گروه قرال -

      )652( به آیین رستم ز آهن قباي    بپوشید از فرق سر تا به پاي -

از زره آهنین رستم سخنی به میان نیامده بلکه تن پوش رزمی  شاهنامهدر حالی که در 

داند و نه عالوه بر این کاشفی به اشتباه ببر بیان را نوعی حیوان می .رستم، ببر بیان بوده

  زره:

  )959دریده جگرگاه ببر بیان (    وك سنانـازو و نـروي بـبه نی -

  )722دریده جگرگاه ببر بیان (    به تیر و کمان و به تیغ و سنان -

گوید که بیشتر مربوط است به عیاران و فداییان گاه از شمشیرهاي زهرآلود سخن می

  هاي نبرد:تا پهلوانان میدان

  )965مح او را به دو پاره کرد (روان ر مگر گبر با تیغ زهرآبخورد -

  )608که در چنگ بودش براي نورد (  یکی تیغ پوالد زهرآبخورد -

  توصیفات او گاه فاقد روح و زبان حماسی است:  

  )663که تا سینه بشکافت همچون خیار(  ارـــابکـر نـر سـان بـزد آنچنـب -  

  ربود چو طفلش روانی ز زین در   به یک زور بازو که بر وي نمود -

  نـزد بر زمیــی بـا روانـوز آنج  نــاال ز کیـه بـرآورد وي را بــب

  رّید چون گوسفندــرش را ببـس  دـد آن ارجمنـرکب فرود آمـز م

  ر پاي خسرو نخستـد بــبیفکن   تـسـر آورد چــر گبـد سـسپهب

    ارـن روزگــدات بادا بدیـکه اع   ن گفت با شهریارـگه چنیـپس آن

  )892 -7بدو داد بسیار گنج و گهر (   ه سلطان با فخر و فرـدر آن لحظ

  و سلطان نیز:
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  )898ارزار (ــد در کـردنـزه کـر نیـکه ب ارـــرِ نابکـــود در دم سـرمـبف -

  )971گ (ـال پلنـا مثـد آنجـه شـکه روب  بپیوست در دم از آن گونه جنگ -

  )1023ه بر چوب تر(که هیزم شکن تیش  دگرـغ بر یکـان تیـد آن چنـزدن -

  )1025نه جنگی که بودي چو دیو و پري(    ريـه و لشکـی شـردند جنگـبک -

  )836ر ژیان (ـشغالی شد آن لحظه شی    ز سهم خدنگ و ز نوك سنان -

  )210چو سوزن ز کرباس کردي گذر(  ورــر آن نامــز درع و زره تی -

  نتیجه

حماسی اثري ممتاز و درجۀ یک به ر غزانامه در میان آثار اگسخن این که فرجامین 

شمار نتواند آمد، چه باك؟ کدام حماسه در قیاس با شاهنامه و عظمت آن اثري ممتاز 

یات ارجمند تاریخی موجود در یمحسوب تواند شد؟ افزون بر بسی اطالعات نو و جز

نو یا ها و تعابیر بسیاري واژهنیز و غزانامه که در کمتر کتب تاریخی به آنها اشاره شده 

در اهمیت غزانامه این بس که این اعالم خاص تاریخی و جغرافیایی،  و معناهاي نو

هاي ها و مکانتواند چند و چون نفوذ و تأثیر شاهنامه را در زمانحماسۀ تاریخی می

دیر و دور بنماید و در نهایت خواننده را به شناخت هر چه بیشتر از درك و دریافت 

 ماسۀ ملی ایران رهنمون گردد. مردمان گذشته نسبت به ح

 منابع

، ماهنامۀ وحید، »نویسندگان و شعراي فارسی گوي یوگسالوي«)؛ 1343بوگدانوویچ، دیان ( -

  .61 -66، صص1343، مرداد  8ش 

  ، تهران: روزنه.هاي فارسیمنظومه)؛ 1375دارلو، محمد علی (خزانه -

  ، تهران، انتشارات پاژنگ.لمرو عثمانیزبان و ادب فارسی در ق )؛1369ریاحی، محمد امین ( -

، ترجمۀ دکتر معجم االنساب و األسرات الحاکمۀ فی التاریخ االسالمی)؛ 1951-2زامباور ( -

  زکی حسن بک، حسن محمود و دیگران، قاهره.

)؛ از رنگ گل تا رنج خار، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی 1373سرّامی، قدمعلی ( -

  و فرهنگی.
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  .Tg. 191به شمارة نسخۀ خطّی کتابخانۀ دانشگاه اوپساال، ، دیوان اشعارن محمد فاتح؛ سلطا -
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شاهنامهبرادرکُشی در   

  سعید رادفر

 و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد زبان 

  محسن رود معجنی

 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

    چکیده   

  بدان پرداخته است.  شاهنامهبرادرکشی از جمله مسائل مهمی است، که فردوسی در    

یان همان خیر و شرّي اي از نزاع م، نمود و جلوهشاهنامهتوان گفت برادرکشی در می

هایی که تا کنون خورد. بیشتر بررسیبه چشم می شاهنامهاست، که همیشه در طول 

  اند، پیرامون پسر و پدرکشی بوده و برادرکشی در ذیل همین عنوان بررسی انجام گرفته

که این مسأله ریشه در تاریخ واساطیر ایران دارد و پیش از شده است؛ درحالیمی

اند. در این مقاله درصدد هستیم، داستان سه برادرکشی را به آن پرداخته به شاهنامه

الي این ها بپردازیم. از البهصورت تلفیقی بررسی کنیم و به عناصر مشترك در میان آن

هاي مثبت و هاي منفی و اهریمنی و جلوهتوان به نتایج ناگوار خويها، میداستان

هاي بررسی شده،به ترتیب ر داستان پی برد. داستانشده در ههاي اهورایی مطرحویژگی

  داستان ایرج و سلم و تور، اغریرث و اسفندیار، رستم و شغاد است.

، فردوسی، برادرکشی، رستم و شغاد، سلم و تور، افراسیاب و شاهنامهها: کلید واژه

  اغریرث.

  درآمد

د که از آن بسیار در و توان دریایی از معارف و اخالقیات توصیف کررا می شاهنامه   

شود. یکی از معارفی که فردوسی بدان توجه داشته گوهرهاي حکمت بیرون کشیده می

هاي هاي منفی اشخاص و زندگی این افراد است که این خوياست، بیان کردن ویژگی

هایی چون: آز، خشم، سخن آورد. خويها در طول زندگی در میمنفی چه بر سر آن

توزي، ننگ و نیاز و ...  همه کارکردها و نتایجی منفی دارند. یکی از  چینی، حسد، کینه
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این نتایج کشتن دیگران است و کشتنی که نه تنها به حق نیست، بلکه باعث بوجود 

برند هاي منفی، آن چنان فرد را به قهقرا میشود. این خويآمدن مشکالت فراوانی می

 شاهنامهشوند. در پدر، پسر و برادر می که باعث اغواي او در کشتن نزدیکانی همچون

ي برادرکشی است. در این کتاب یکی از مسائلی که بدان توجه شده است، مسأله

دست برادرانِ گرفتار در چنگ اهریمن کشته برادرانی چون ایرج و اغریرث و رستم به

برادر کشی، ترین داستان شوند و داستانشان به نوعی با داستانِ هابیل و قابیل، قدیمیمی

  خورد.پیوند می

هدف در این مقاله، این بوده است که داستان چگونگی کشتن و کشته شدن و عوامل   

ها را به صورت تلفیقی ایم داستاناین فاجعه را بررسی کنیم. ما در اینجا سعی کرده

هاي منفی، شوند. مانند عنصرخويها، عناصري تکرار میبررسی کنیم. در تمام داستان

نصرِ قاتل (یا همان برادر برخاسته از جبهۀ شر) عنصر مقتول (یا همان برادرِ مثبت و ع

ها، عناصر آن از یک قانون معلوم و خوب) و عنصر منتقم. گویا در تمامی این داستان

طوري ناخودآگاه عاملی از عوامل فاجعه و تراژدي کنند و بهمشخص پیروي می

  گردند.برادرکشی می

  هاي منفی اوو خوي عنصر قاتل -1

  سلم و تور  1-1

ترین پسر فریدون است که با سلم از یک مادر و با ایرج از مادري تور بزرگ«   

). این دو پس از این که پدر جهان را به سه قسم 258:1389یاحقی ،»(جداگانه بود

ایرج  زمین را بهکند و روم و خاور را به سلم و ترك و چین را به تور و ایرانتقسیم می

می دهد، خیرگی و گستاخی را آغاز می کنند. دلِ سلم از جاي می جنبد و به آز(این 

  شود. دیوِ اهریمنی) غرقه می

  گرفتنـد پرمـایــگان خــیرگی  چو آمد بکار اندورن تیـرگی«

  دگرگونه تر شد به آیین و راي  بجنبید مر سلم را دل زجـاي
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  » شست با رهنمونباندیشه بنــ  دلش گشت غرقه باز اندرون

  )36:1387(فردوسی،                                                        

بینیم این است که ابتدا وجودشان این تقسیم پدر براي سلم ناگوار آمد. چیزي که می   

خواهی به وجودشان رخنه کرد و باعث کینه و خشم تیرگی گرفت و بعد آز و زیاده

گردد. البته این می -تور -گمراهی برادر یگر اینکه سلم اینجا مایهگرفتنشان شد. د

  صحیح و درست در وجود تور بود.  گمراهی به دلیل نبود اندیشه

  همان)»(سر تور بی مغز، پر باد کرد  به خوبی شنیده همه یاد کرد«

بر اي که وجود دارد این است که با آمدن تیرگی و غلبه کردن اهریمن دیگر نکته   

  گذارند: ها شرم در مقابل پدر را کنار میوجود سلم و تور آن

  )37همان،»(ز شرم پدر دیدگان را بشست  سخن سلم پیوند کرد از نخست«

شود که برادرانِ از این پس دیوِ حسادت و رشک ورزیدن جلوه می کند و باعث می

  ایرج تقسیم پدر را ناعادالنه بدانند:

  بزرگ آمدت تیره، بیدار خرد  گردسه فرزند بودت خردمند و «

  کجا دیگري زو فــرو برد سر  ندیــدي هنــر با یــکی بیشــتر

  یکـی را بــابر انـدر افراختی  یکــی را دم اژدهـــــا ساختـی

  بـرو شـاد گشته جهان بین تو  یـــکـی تــاج بـر سـر ببالین تو

  »اندر خوریمنه بر تخت شاهی   نـه ماز و بـمـام و پـدر کمتـریم

  (همان)                           

  کند، اعتراض سلم و تور نسبت به پدر است، که مهم دیگري جلوه می مساله 2-1

گوید که فردوسی میگویند: ما از او از لحاظ مادر و پدر کمتر نیستیم. در حالیمی

فاوت مادر باعث بوجود مادران سلم و تور شهرناز هستند و مادر ایرج، ارنواز که این ت

گردد. چنان که در داستان رستم خواهیم دید، مادر می هاي منفی در افرادآمدن خوي

مایه است. البته باید یادآور شد که زنان فریدون مدتی همسر شغاد، هم کنیزکی بی

اند، که این تأثرات به مادر سلم و تور اند و به ناچار از او متأثر گشتهضحاك  بوده
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ها گردیده است. البته جاي این وجود آمدن خوهاي منفی در آنه و  باعث  بهرسید

سؤال هست که مادر ایرج هم، زن ضحاك بوده است، پس چرا ایرج خویی منفی 

رسد باید گفت که براي ندارد؟ که این خود جاي بحث دیگري دارد. فقط به نظر می

  یشه هاي خانوادگی گشت. هاي بد نیازي نیست که حتماً به دنبال رداشتن خوي

-شود: او میاش شنیده میپسران اهریمنی نکاتی هست که از دهان فریدون درباره   

گوید : من از ایشان چنین انتظاري داشتم. اینان داراي گوهري ناپاکند و اهریمن مغز 

ترسد که فرزندان در چنگ اژدهاي آز و بدي گرفتار ها را تصرف کرده است. او میآن

کند که کسی که بر اثر آزبرادر خود را به خاکی بفروشد د و بمیرند و نیز اشاره میشون

  همانا شایسته است که او را ناپاك خواند. 

  و انبازانــد چنین دیــرا شـچ  بتخت خرَد برنشست آزتان«

  دتان رهاــد از کالبــابـروان ی  بترسم که در چنگ این اژدها

  »د گر نخوانندش از آب پاكسز  کسی کو برادر فروشد بخاك

  )39(همان،                                                                         

ایرج است. حسادت  سلم و تور برادرانی در گرفتار خشمند که دلهایشان پر از کینه

  گردد. دارند و این خود باعث خشم آنان می

  ند پرسش نه برآرزويگرفت  دو پرخاشجوي با یکی نیک خوي«

  »برفتند هر سه بپرده سراي  ی دل بجايـه یکـر ز کینـدو دل پ

  )41(همان،                                                                    

گیرند و دیده از شرم شسته به دیدار در نهایت اینان تصمیم بر قتل برادر خود می   

طور که در پرخاش سخن میگویند و به دنبال بهانه هستند. همانروند. با او از می ایرج

خاطر رسوخ اهریمن به وجودشان، گوششان از شنیدن پند و اندرز و سخنان گفته شد به

کنند. پس تیغ برگردن برادر خوب و درست کَر گشته و تنها به کام اهریمن عمل می

  فرستند. نهند و او را به کام مرگ میخود می
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هاي منفی در وجود سلم و تور رخنه کرده بود. اول تیرگی ینجا دیدیم که خويتا ا  

هایشان، دوم آز و سوم  حسد و رشک و چهارم شاید نسبِ خانوادگی و پنجم خشم دل

  زند. ایست که فاجعه را رغم میو کینه که مرحله

  افراسیاب  3-1

ها با توران بود که مدت افراسیاب (به معنی شخص هراسناك) یا فراسیاب، پادشاه«   

شاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرد. نام پدرش پشنگ بود و نژاد او به تور یکی از سه 

کار و گناهکار یاد جا با صفت تبه). از او همه145:1389یاحقی،»(رسدفرزند فریدون می

اوس، اي منفی دارد که قاتل اغریرث (برادر خود) و سیاوش، فرزند کیکشود.او چهرهمی

ترین یکی از اهریمنی شاهنامهردیف ضحاك و اهریمن است. در است. افراسیاب هم

 کتاب افراسیاب در اسطوره و حماسههاست. مقداري از خصوصیات وي را از چهره

  کنیم:آقاي محمدزاده بازگو می

  پرخروش و تند مزاج است.-1«

  یغتیغ/ چو دریادل و کف چو بارنده مزبانش به کردار برنده-2

  زند.جنگد و از پشت خنجر میناجوانمردانه می-3

  درسراسر جهان بد نام است. -4

  )72-32:صص1383محمدزاده،»(معتقد به تقدیر است -5

هاي منفی اي اهریمنی دارد و دوشادوش اهریمن و ضحاك از چهرهافراسیاب چهره  

مشکالت فراوان کند. این، همان دلدادگی به تیرگی و اهریمن است که باعث حرکت می

- گردد. وجودي آلوده به خشم و پرخاش دارد که همین نکته باعث کشتن برادر میمی

توان گفت که عنصرِ دیگري در پرده وجود دارد و آن نقش پشنگ پدر شود، اما می

کرد، نسبت به افراسیاب است که نقشی همچون نقش سلم که نسبت به تور بازي می

  گوید به جنگ ایرانیان برو: نندگی است. او میافراسیاب دارد و آن گمراه ک

  

  برآمد ز آرام و زخورد و خواب  زگفت  پدر مغز افراسیاب«
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  »دل آکنده از کین، کمر برمیان  به پیش پدر شد گشاده زبان

  ).103(همان،                                                            

ترین عناصري آید.مهمقتل اغریرث به وجود می صحنهدر انتهاي داستان پادشاهی نوذر، 

 که وجود دارد دلدادگی به اهریمن و تباهی و عدم داشتن خرد و هوش است: 

  که جاي خرد نیست و هنگام هوش  بفرمودمت کاي برادر بکش«

  »که هرگز نیامیـــخت کین با خرد  سر مرد جنگی خرد نسپرد

  )116(همان،                                                                   

  شنوي افراسیاب آن دلدادگی به اهریمن باعث کرشدن گوش پندپذیر و سخن   

کند. اینجاست که خوي گردد و او را از شنیدن سخنان حکمت آمیز برادر ناتوان میمی

ورد و اي دیگر رقم بخشود که فاجعهنهد و باعث میدهشتناك خشم پا به صحنه می

  به کام مرگ برود : برادري مظلوم به دست برادر ظالم خود

  خرد با سر دیو کی در خورد؟  یکی پر زآتـــش یکی پرخــرد«

  بپــاسخ بشمشیر یازید دست  سپهبد بر آشفت چون پیل مست

  »چنـان سنگدل ناهشیوار مرد  میــان بــرادر بـدو نیــم کــرد

  (همان)                                                                             

کند و بارِ منفی بینیم که باز جلوه میدر داستان افراسیاب هم نسبت خانوادگی را می   

دهد تا او در گیرد و به افراسیاب میوجود جمشیدي و ضحاکی را از سلم و تور می

یدونی است بایستد و او را که وجود مثبت خاندان فر -اغریرث -مقابل برادر خود

  بکشد. 

  شغاد  4-1

ها کنیزکی پسر زال و برادر ناتنی و قاتل رستم است. زال، پهلوان سپید موي حماسه«  

آواز داشت که پس از مدتی، پسري از او، به باالي سام در وجود نوازنده و خوش

سلم و تور و اي اهریمنی چونان اي منفی دارد. چهره). چهره522:1389یاحقی،»(آمد

افراسیاب که در مقابل رستمِ دستان بایستد و برادر خود را به کام مرگ بفرستد. بسیار 
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-بیت دارد. اما خوي 355عمري حدود  شاهنامهناپایدارتر از دیگر برادرکشان است. در 

  هاي منفی او بدین قرار است: ابتدا این که فرزند کنیزکی از کنیزان زال است.

»ییدهـــوازنده رود و گوینــن  یید زال را بردهکه در پرده  ب  

  »واندکیــدا نبــاه پیـکه از م  یــرزاد روزي یکـکنیزك پس

  )759:1387(فردوسی،       

سام نیرم  دانند که باعث تباهی تخمهبینان، او را داراي طالعی شوم و نامبارك میطالع

  واهد آورد :خواهد شد و سیستان و ایران را به جوش و خروش درخ

  ندارد بدیــن کودك خــردمهر  گرفتیــم و جستیــم راز ســپهر«

  بگــاه دلیــري وگــردي رسد  چو این خوب چهره بمردي رسد

  شکست اندر آرد بدین دستگاه  کنــد تخــمه سالــم نیرم تبــاه

  »د بجوشـه شهرایران برآیـهم  همه سیستان زو شود پرخروش

   (همان)                         

  کنندگی شغاد، اینجا گویی پدرزنِ اوست که پادشاه کابل است: عنصر گمراه

  خواهد که به رستم باجی ندهد. چرا که شغاد دادماد اوست. شاه کابل با آز می

  یـــم زابلـــان بد کزو رستـچن  ر کابلیـي مهتدیشهـدر ان«

  »او  شد شغاد از آن پس که داماد  ز یادــرد زکار درم نیـنگی 

  )760(همان،                                                                

  خواهد و این باعث به وجود آمدن اندوه و خشمی در دل شغاد اما رستم باج را می

  گردد و این نشان از خودبینی و غرور شغاد دارد. می

  »ش کس نیز یادنکرد آن سخن پی  رادر شغادـــد زکار بــدژم ش«

  (همان)                              

طوري دستی شاه کابل، با تزویر و ریا بهدیگر این که شغاد گرفتارِ اهریمن، با هم نکته   

خواهد دهند، میبه رستم روي خوش نشان می - پنهانی ـ چونان سلم و تورکه به ایرج
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حب نام گردد که این نشان از وجود حقیر برادر را به کام مرگ بفرستد و با این کار صا

  شغاد می باشد. 

  »بگیتی بدین کار نام آوریم  بسازیم و او را بدام آوریم«

  (همان)                      

حقارت و خودبینی شغاد و نیز به  در نهایت این حسد و رشک نسبت به برادر و عقده  

دهد تا برادري، برادر دیگر هم میبختی همه دست به دست دنبال نام بودن و شوریده

اعالي پهلوانی است، با فرستادن به میان چاهی پر از خنجر آبگون به  خود را، که نمونه

  کام مرگ بفرستد. 

  زچنگ زمانه همی جست راه  چو او تنگ شد در میان دوچاه«

  نبد جاي آویـــزش و کارزار  دو پایش فروشد به یک چاهسار

  نبد جاي مــردي و راه گریز  تیغ تیــز بن چــاه بر حربــه و

  »بروپـاي آن پهلــوان بزرگ  بدریــد پهلوي رخــش سترگ

  ).763(همان،                  

دیگر که در میان عناصر منفی و قاتلین مشترك است، گرفتار بودن ایشان به  نکته   

  گویند:  دانند و مییگناه مدست تقدیر است. سلم و تور پس از کشتن برادر، خود را بی

  د روشــوش اندر آمــرسم بـب  وشــودمان از بـنوشته چنین ب«

  اــد رهــم نیــایـزدام قــضا ه  وز وز اژدهــاــر جهانــسـهژب

  وــدیـببرد دل از ترس کیهان خ  ـوــر که فرمان ناپاك دیـو دیگ

  دـد جاي بـکه مغز دو فرزند ش  دــر چنین خیره شد راي بـبماب

  ر مگرـا بـکه بخشــایش آرد بم  ورـهمی چشم داریم از آن تاج

  د پیشگاهـی دانـش بر نــهـبه ب  اهـاگرچه بزرگـــست بر ما گن

  که گاهی پناهست و گاهی گزند  و دیــگر بهــانه ســپر بلنــد

  »میان بستــه دارد ز بحر گــزند  سوم دیو کاندر میان چون نوند

  )45(همان،                                                                         
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  داند. البته نسبت به کشتن سیاوش:گناه میدر داستان افراسیاب، او خود را بی

  ببرد از دلم ترس کیهان خدیو  نه من کشتم او را که ناپاك دیو«

  به چنگ اندرون بد فسانه مرا  زمــانه ورا بــد بــهــانه مــرا

  ).65:1383محمدزاده،»(داندو خود را در بند نیروي فاتالیستی زمانه می

بینیم که او از کودکی داراي طالعی نحس و شوم است و در در داستان شغاد هم، می   

  سام را تباه کند و رستم را بکشد.  ي گرفتار است و باید تخمهاخوردهدست تقدیر رقم
  

   هاي مثبت اوعنصر مقتول و خوي 2

برده، عنصري وجود دارد که در اینجا عنصر مقتول و مظلوم هاي نامدر داستان  -1-2

ها باعث شده است هایی است که این ویژگینامیده شده است. این عنصر داراي ویژگی

تا در سپاه اهورایی سر برافرازد و در مقابل سپاه اهریمن بایستد و ناجوانمردانه به کام 

طور که مشخص است وجودي مثبت دارد و این ن عنصر همانمرگ فرستاده شود. ای

وجود مثبت را از طریقی به دست آورده است. ایرج از طریق پدر، فریدون، ویژگی و 

رسد و جنبۀ مثبت جمشید را گرفته است. اغریرث نیز از طریق نسب به فریدون می

هاست و انیرستم هم،که دیگر جایی براي تعریف ندارد، چرا که نماد تمام پهلو

  ها است.لشکر خوبی سردسته

  

  ایرج  2-2

تر فریدون که به دست برادران خود سلم و تور کشته شده و بنا به نام پسر کوچک« 

دانیم که از لحاظ مادر ). می182:1389یاحقی،»(قولی، نام ایران از اسم او گرفته شده است

 ا بصیرت ایران را که بهترین نقطهبا برادران خود تفاوت دارد. او کسی است که فریدون، ب

حسد برادران نسبت به او شد. ایرج شخصیتی  جهان بود بدو داد که همین بخشش مایه

بینی اخروي. جهان را پیامبرگونه دارد. فردي خردمند است و داراي جهان بسیار واال و

  د. آلوده کرگوید نباید درون را با کینه، غمداند و میگذرا و سراي سپنج می
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  وردـخردمند مردم چرا غم خ  که چون باد برما همی بگذرد«

  »پس از رنج رفتن زجاي سپنج  بآغاز گنج است و فرجام رنج

  )3839:1387(فردوسی،                                                          

و حکیمانه او خواهان صلح است و از جنگ با برادران پرهیزناك. میخواهد با زبانی نرم 

  ایشان را از جنگ منصرف کند.

  چنانچون گرامی تن و جان من  بگویم که اي نامداران من«

  مدارید خشــم و مداریـد کین  به بیهوده از شهریار زمـین

  »سزاوارتر زانـکه کیــن آورم  دل کینه ورشان بدین آورم

  )40:1387ردوسی،(ف                                                          

اي که برادران به خورد. او در لحظهبازشان را می ایرج اینجا فریب برادران و چهره   

گوید نباید که کینه گشاید و میآیند، لب به پند و اندرز میاو می قصد کشتنش به خیمه

ي هاکنند. آخرین لحظهتوز بود و جنگید، اما برادرانِ در چنگ اهریمن به او حمله می

گشاید. اینجا نهایت کند و زبان به اندرز میگونه (پیامبرگونه) پیدا میعمر حالتی عارف

گوید که نماید و به برادران میمثبت وجود ایرج و اهورایی بودن او رخ می جلوه

عزلتی  گوید من به گوشهسرانجام کارتان با کشتن من رنج و عذاب خواهد بود. می

دهد کنم. اما اجل تیزپا مهلت نمیاي براي خویش فراهم میهکنم و خود توشقناعت می

  شود :و او مظلومانه در چنگ اهریمنان کینه توز کشته می

  بپیچــاند از خون مـن کردگار   مکش مر مرا کت سرانجام کار«

  کزین پس نیابی زمن خودنشان  مکن خویشتن را ز مردم کشان

  اياز آورم توشـهبکــوشش فر  ايبسنده کنم زین جهان گوشه

  سراپاي او چـــادر خون کشید  یکی خنجر آبــگون برکشیــد

  »همی کرد چاك آن کیانی برش  بدان تیز زهرآبگون خنجــرش

  ).42:1387(فردوسی،                                                              
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  اغریرث  3-2

اي خردمند دارد. در داستان پادشاهی نوذر و پسر پشنگ و برادر افراسیاب. او چهره   

کند. نه به دلیل ترس، جنگ توران و ایران، او بر خالف پدر و برادر، از جنگ دوري می

داند که جنگ با ایران، براي توران جز آشوب چیزي بلکه به دلیل خردي که دارد و می

  در بر نخواهد داشت. 

  »کشور بودکزین جنبش آشوب   اگر ما نشوریم بهتر بود«

  )104(همان،                                                                           

خواهد که صلح برقرار باشد. او را اغریرث همچون ایرج از جنگ گریزان است و می

  گویی نژادي ایرانی است. چرا که از کشته شدن نوذر غمگین میگردد. 

  دل او ببر در چو آتش دمید  ـدچو اغریرث پرهنر آن بدیـ«

  ن دور ماند بفرمان شاهـز ت  گناههمی گفت چندین سر بی

  »ور داور...ـت با نامـبیاراس  بیامد خروشان بخواهشگري

  ).113(همان،             

  گوید که اسیران را به زندانی در ساري او براي جلوگیري از خونریزي بیشتر، می   

شدن او، اوالً خردمندي او در مقابل نابخردي ل اصلی کشتهبرد، اما شاید دلیمی

دهد. او این کار را نوذر را فراري می افراسیاب است و ثانیاً اینکه او بستگان و خانواده

که افراسیاب از این کند تا امیران از چنگ برادر اژدها صفتش رهایی یابند، اما هنگامیمی

کند که اینجا محمل گردد و آشکارا اعالم میییابد، بسیار خشمگین مسخن آگاهی می

بینیم که اغریرث به نمایندگی از خرد و هوشیاري نیست و فقط باید کُشت. اینجا هم می

که کند و اینلشکري اهورایی،برادر را به خداترسی  بدي نکردن به دیگران دعوت می

دل و گوش و  -افراسیاب -تاج و تخت شاهی به کسی وفا نکرده است. اما برادرش

و به دلیل خشم اغریرث را  شنودچشم به اهریمن داده است و سخنان اغریرث را نمی

  ها نهد.به کام مرگ میفرستد تا اغریرث پاي برجاي ایرج
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  جویی از خصوصیات اغریرث بود که چون ایرج ستیزي و صلحخردمندي، جنگ 

  ماند: می

 رم و آبـید همی شکه لختی ببا چنــین داد پــاسخ به افراسیاب«

 ز یزدان بترس و مکن بد به کس هــرآنگه کـت آید ببد دسـترس

 نخواهد شدن رام بــا هـر کسی که تاج و کمر چون تو بیند بسی

  »ردـدل ناهشیوار مـان سنگـچن میـــان بــرادر بــدو نیــم کرد

 )116(همان،                  

  رستم  4-2

و رتستم به معنی دارندة باالي 1ن که در ادبیات پهلوي رتستخمنام قهرمان ملّی ایرا«  

که در فارسی لقب وي نیز هست، هم معنی » تهمتن«زورمند آمده و تقریباً با واژة 

  ). 393:1389یاحقی،»(است

دهد که وي از بسیاري جهات، همسان توجه به شخصیت پهلوانی رستم نشان می«  

انی، به نام ایندرا و گاهی نمونۀ زمینی این خداي یکی از خدایان کهن تمدن هند و ایر

ایست که شاید فقط خود فردوسی ). چهره394:1386یاحقی،»(رودباستانی به شمار می

به تمام معناي رستم است. او  باید بنشیند و از او سخن بگوید. چرا که فردوسی دلداده

براي تمام طول تاریخ  هاي زیادي دارد. پهلوانیستفرق شاهنامهبا دیگر قهرمانان 

بشریت. تعریف ما از رستم تنها به داستان شغاد، برخواهد گشت. او در داستان شغاد، 

بزرگی با صالبت است که شاید به عدالت تمام رفتار میکند و باج را، حتی از پدرِ 

  هاي شغاد است. گزیدگیشروع دل ستاند و این نقطهمی -شغاد -همسر برادر خود

ها و روباه ه او هم به مانند ایرج از فریب برادر آگاه نیست و فریب بديبینیم کمی

کند و او را از با رویی خرم استقبال می -شغاد -خورد. او از برادر خودصفتی او را می

  داند. سامِ نیرم می تخمه

                                                
1  rostakhm
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 چو دیدش خردمند و روشن روان ز دیدار او شاد شد پهلــوان«

 »نزایــد مـگر زورمــند و دلیـــر چنین گفت کز تخمه سام شیر

  )761:1387(فردوسی،                                                        

رستم بر خالف ایرج و اغریرث، از جنگ پرهیزي ندارد. او پهلوانیست که در مقابل    

  داند:آورد و جنگ را بهترین راه حل ممکن میآشوب و نافرمانی سر فرود نمی

 ز  نماند سخن در نهفتـرگـکه ه چو بنشید رستم برآشفت و گفت«

 که مه لشکرش  با دو مه افسرش از او نیز مندیـــش وز لشــکرش

  ...»م ـر دل دوده پیچان کنـرو بـب جان کنممن او را بدین گفــته بی

 (همان)                               

پادشاه کابل را با اخالق رادمردي و پهلوانی  رود ولیکنخورده به جنگ میرستم، فریب

  دهد: هاي اهورایی وجود خود را نشان میاي از جنبهبخشد و دوباره جلوهمی

 ...»بیفزود زان پایگاه ورا.  ببخشید رستم گناه ورا«

  )762:1387(همان،                                                          

هی پر از خنجر آبگون که برادرِ اهریمن صفتش کنده است، گرفتار در نهایت در چا   

که او هم چون جمشید و فریدون و کیقباد، در نهایت باید برود و شود و با بیان اینمی

دهد.اینجاست که رستم پس از کشتن جان به پروردگارش تسلیم کند به مرگ تن در می

هایش را تا روزگار ما باقی ام پهلوانیقاتل خود به کام مرگ میرود و  با مردن خود تم

  گذارد. می

تفاوتی دیگر میان ایرج و اغریرث و رستم این است که او خود، عنصر منتقم است و    

  برد که در قسمت بعد بحث خواهد شد. قاتل خود را از میان می
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  گیرنده عنصر انتقام -3

  فریدون و منوچهر  1-3

- پدر ایرج، و منوچهر پسر ایرج عنصر منتقم هستند. هماندر داستان ایرج، فریدون    

الحق جاء«گردد و در نهایت گاه پایمال نمیدانیم، خون به ناحق ریخته هیچطور که می

رسد. فریدون از مرگ خورد و ظالم به سزاي عمل شنیع خود میرقم می» الباطلو زهق

به دنیا بیاید و همراه با او به  -نوچهرم -ایرج ماند تا نوهشود و منتظر میفرزند آگاه می

  جنگ برود. 

 »چگونه سزاوار تخت و کاله یکی پور زاد آن هنرمند ماه«

  )44:1387(فردوسی،                                                             

 گیرد. منوچهردرمی -سلم و تور -و شَر  -فریدون و منوچهر -جنگ میان دو سپاه خیر 

  کند : پس از جنگی طوالنی ابتدا سر از تن تور جدا می

 نبد تـــور را ز دو رویـه  گذر گاه ســربرآورد شــاه از کمین«

 رسید اندر آن نـامور کینه خواه دمان از پس ایــدر منوچهر شاه

 نگونسار شد خنجر از مشت او یکی نیزه انداخت بر پشــت او

  بزد بر زمین داد مــردي بــداد  ادزِ زین برگرفتش بکــردار بــ

  دذ و دام را از تنــش سور کرد  آنگه ز تن دور کردسرش را هم

  »بدیــدار آن لشــکر سرفــراز  بیامد به لشگرگه خویـــش بـاز

  ).51(همان،                       

دد. گرکند، اما در چنگ منوچهر گرفتار میسلم هراسان از دست منوچهر فرار می -

خود،  اي پس باید کشتهگوید که تو خود این درخت کینه و دشمنی را کشتهمنوچهر می

آورد و او را به چه خوب و چه بد را بِدروي و در نهایت تیغ بر گردن سلم فرود می

  رساند. هالکت می

 بیابی هم اکنون برش درکنار درختی که پروردي آمدد ببار«
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 وگر پرنیانست خود رشته اي اگر بار خارست خود کشته اي

 یکایک بتنگی رسید اندر اوي همی تاخت اسب اندرین گفت و گوي

  بدو نیمـه شد خسروانی تنش  یکــی تیـــغ زد زود بــر گــردنــش

  »بنیزه به ابر اندر افراشــــتند  بفرمـــود تـــا ســـرش برداشتــنــد

  )54:1387(همان،                                                    

  کیخسرو 2-3

برد که گیرد. افراسیاب به غاري پناه میمیان افراسیاب و کیخسرو جنگی عظیم درمی  

  خوانند: آن را هنگ افراسیاب می

 »که خوانی وراهنگ افراسیاب زهر شهر دور و به نزدیک آب«

  )145:1389(یاحقی،:                                                            

برد. در نهایت هوم با زیرکی کند و به دریاي چیچست پناه میافراسیاب دوباره فرار می

برد. آنجا دستی با کیخسرو، گیو و گودرز، گرسیوز و افراسیاب را بر لب دریا میو هم

خورد.آنچه گرفتار میگردد و به دست کیخسرو به تاریخ تاریک اهریمنی پیوند می

ب است، توجه شدید افراسیاب به برادر دیگر خود گرسیوز است که بر عکس عجی

- اسطوره کشد. شاید این به دلیل تغییر چهرهدیگر برادر خود اغریرث است که او را می

  ).1383اي افراسیاب است(محمد زاده،

  برد: هاي فراون افراسیاب او را از میان میکیخسرو پس از برشمردن بدي

  ستمکافات بد را ز یزدان بدي                      د افره ایزدي ستکنون روز با«

  »به خاك اندر افکند نازك تنش                     ر هندي بزد گردنشــبه شمشی

  ).322:1386خالقی مطلق، (

  رستم  3-3

هاي رستم دستان این است که او خود، منتقم یکی از نکات جالب و شاید تفاوت   

تر کسی نیست خویش است. شاید به دلیل این است که از او محق حق ریختهخون به نا
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تا در مقابل لشکرِ اهریمن بایستد. اوست که در طول زندگانی همیشه و همه جا در 

 –هاي فراوان مقابل اهریمنان، پهلوان ایرانیان بوده است. اوست که اینجا حتی با زخم

برد. رستم تن برادر ایستد و او را از میان میدر مقابل نماد ظلم و نیرنگ (شغاد) می

،که شاید _خود را با نیرنگی (شاید فراست و زیرکی) به تیر انتقام بر درختی میان تهی

اش،سلم و ايدوزد تا او را چونان هم رزمان اسطورهنمودي از وجود شغاد باشد، می

ان رستم پسرِ او یعنی فرامرز تور و افراسیاب، به کام مرگ و تباهی بفرستد. البته در داست

رود و او را از گیري است و عالوه بر این به جنگ پادشاه کابل میجزئی از عنصر انتقام

سوزاند. کند و جسد شغاد را با درخت میچاه با دهانی پر از خاك و خون آویزان می

  اما ابیات کشتن شغاد بدست رستم چنین است: 

 بدان خستگی تیرش اندر گرفت تهمتن به سختی کمـان برگرفـــت«

 بیامد سپر کــرد تن را درخــت برادر ز تیــرش بترســید سخـــت

 برو بر گــذشته بســـی روزگار درختـــی بـدید از بـرابـر چنـــار

  نهان شد پسش مرد ناپــاك راي  میانش تهی بار و برگـــش بجــاي

  ر بگشـاد دستچنان خسته از تی  چو رستم چنان دید بفراخت دست

  بهنگام رفتن دلـــش برفروخت  درخت و برادر بهم بر بــــدوخت

  تهـــمتن برو درد کـــوتاه کرد  شغاد از پـــس زخــم او آه کــرد

  که بودم همه ساله یزدان شنـاس  بدو گفــت رستم ز یـزدان سپـاس

  برین کین ما بر نبگذشــت شب  از آن بین که جــانم رســیده بلب

  ازین بی وفا خواستم کین خویش  را زور دادي کــه از مرگ پــیشم

  برو زار و گریـــان شدند انجمن  بگفت این و جــــانش برآمد زتن

  »سواري نماند از بزرگـان و خرد  زواره بچـــاهی دگــر در بمـــرد

  )764:1387(فردوسی،                                                              
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  نتیجه 

داستان برادرکشی تاریخی به بلنداي داستان هابیل و قابیل دارد. برادران اکثراً نماد و    

خیر به دست  هستند. برادران جبهه -اهورا و اهریمن -ي خیر و شرنمود دو جبهه

میرند، اما در نهایت انتقام مظلوم و کشتۀ لشکر خیر به دست عنصرِ شر می برادران جبهه

سه برادر ایرج، اغریرث و رستم به دست  شاهنامهشود. در نتقم، از شر گرفته میم

شوند و انتقامشان به سلم و تور، افراسیاب و شغاد کشته می -برادران اهریمنی خود

  شود. ترتیب توسط فریدون و منوچهر، کیخسرو و در نهایت خود رستم گرفته می

این سه داستان، عناصري مشترك وجود دارند  نکتۀ قابل توجه اینجاست که در تمام  

دارند. گویا کنند و فراتر از نام افراد قدم برمیکه گویی به طوري ناخودآگاه عمل می

قانونی براي پیشبرد این تراژدي در کار است که عناصر مختلف را در هر داستان کنترل 

این «نیز هست. ها و نمودهاي متفاوت خیر و شر ها نمایش جلوهکند. داستانمی

فردوسی، که دایرةالمعارف فرهنگ ایران نیز هست، بازتاب  شاهنامۀدوگانگی، در 

هاي طوالنی بین ایران و توران و پهلوانان و دیوان و وسیعی یافته و به صورت جنگ

  ).365:1389یاحقی،»(دیوسیرتان تجلّی کرده است

  کتابنامه 

متن کامل) بر اساس چاپ مسکو به (شاهنامه فردوسی). 1387فردوسی،ابوالقاسم. ( -1

 حمیدیان. چاپ چهاردهم.تهران:نشر قطره. کوشش سعید

تهران:  .. به کوشش جالل خالقی مطلقشاهنامه فردوسی). 1386فردوسی، ابوالقاسم.( -2

  مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

، زخم عمیق رستم.چاپ افراسیاب در اسطوره و حماسه). 1383محمدزاده،محمدرضا.( -3

 .تهران:انتشارات کاروان .دوم

تهران:  .ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان). 1389یاحقی، محمد جعفر.( -4

  فرهنگ معاصر.
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فردوسی و تقش آن در تقویت و بازتولید هویت ملی شاهنامه  

  دکتر سید هادي زرقانی

  استادیار جغرافیاي سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

  سمانه آئین دوست  

    کارشناس ارشد جغرافیاي سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده

یک  عناصر و نمادهاي مشترك در هویت ملی به معناي احساس تعلق و وفاداري به   

هاي و مولفهعناصر هویت ملی از  است. هاي تعریف شده سیاسی و در میان مرزملت 

مختلف تاریخی، فرهنگی،  تر، داراي ابعادمختلفی تشکیل شده است و به عبارت دقیق

  سرزمین، تاریخ، دین و آئین، زبان و ادبیات، اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی است. 

ترین عناصر و مهم دولتها و اعتقادات و ارزش آداب و مناسک، ها و اساطیر،نماد

 -، بعد فرهنگیمیانشوند. در این هاي هویت ملی مردم یک کشور محسوب میمؤلفه

هاي سرزمین تاریخی، اساطیر، نمادها، وقایع ت ملی که شامل مؤلفهتاریخی هوی

شود، از اهمیت بیشتري برخوردار است. تاریخی، زبان باستانی و میراث فرهنگی می

هاي بعدي به منظور تقویت و بازتولید هاي عمدتاً تاریخی به نسلانتقال این مؤلفه

ی، فرهنگی و تاریخی اندیشمندان هویت ملی بسیار ضروري است و آثار ادبی، اجتماع

 شاهنامهشود. در بین آثار فاخر ایرانی، در این زمینه یک منبع  اساسی محسوب می

فرهنگی هویت ایرانی یک استثنا محسوب  -هاي تاریخیفردوسی از منظر وجود مؤلفه

تحلیلی نقش و جایگاه  -شود با رویکردي توصیفیشود. در این مقاله تالش میمی

فردوسی در تقویت و بازتولید هویت ملی  مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار  هشاهنام

  گیرد.  

  فردوسی  شاهنامهها و عناصر، فردوسی، هویت ملی، ملیت، مؤلفه ها:کلید واژه
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  درآمد -1

شدن در هویت به معناي چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته   

آید. هویت یک ملت، در درجه نخست یک بحث پدید میپیوند باچیزي یا جایی 

جغرافیاي سیاسی است و مربوط به چگونگی پیدایش و بقاي یک ملت. به این ترتیب، 

یک کشور هنگامی زنده و مستقل است که در درجه نخست شخصیت ملی مستقل 

کند که داشته باشد. شخصیت و هویت ملی یک ملت هنگامی موجودیت پیدا می

کننده آن ـ یعنی نهادهاي فرهنگی و روحانی ویژه آن ملت هاي ترکیبود یا پدیدهتاروپ

-اي از تبادل اندیشهیا کشورـ موجود باشد. این نهادها در هر سرزمین زاییده گونه ویژه

ها، باورها و رویکردهاي اجتماعی مردم آن سرزمین است، که از فضاي ها،سلیقه

گیرد و بر همان فضا حکومت ن محیط سرچشمه میروحانی انسانی ـ اجتماعی ویژه آ

انسانی است و به  -پارچگی همان فضاي جغرافیاییمی کند و در همان حال، ضامن یک

  ). 302: 1381شود(مجتهدزاده،عنوان شناسنامه یا هویت آن فضا شناخته می

ایران کشوري با هزاران سال تاریخ پر نشیب و فراز است، که به دلیل موقعیت   

غرافیایی و ژئوپلیتیک و مسائل فرهنگی همواره در طول تاریخ مورد تهاجم قبایل، ج

اي که ها در جنگ و کشمکش بوده، به گونهاقوام و کشورهاي دیگر بوده ویا خود با آن

کمتر دورانی از این تاریخ طوالنی دوران آرامش و صلح بوده است، اما با وجود این 

ت خود را حفظ کرده است و تداوم بخشیده است و تهاجمات، همواره کیان و تمامی

انسجام مردم حفظ شده است. تالش،کوشش و ابتکار ساکنان این مرز و بوم همچون 

فردوسی بزرگ باعث تداوم ملت در طول هزاران سال کشمکش و جنگ و اشغال بوده 

  ). 70: 1386است(امینینان،

رافیایی آن ملت است و فالت هویت ملی هر ملتی، در درجه نخست زاییده محیط جغ  

ایران به درختی  ).311: 1381ایران، بدون تردیدگاهواره هویت ایرانی است(مجتهد زاده،

ماند، که در طول تاریخ، ریشه و شاخ و بر هاي بسیار عمیق و وسیع میکهنسال با ریشه

یلی زود داده و به دلیل موقع جغرافیایی و به ویژه موقع جغرافیاي سیاسی و ژئوپلتیک،خ
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تنومند شده و به بار نشسته است.این سرزمین در زمانی بس طوالنی و با ماجراهایی که 

ها و بالیا از ها گردیده و در اثر این گرفتاريها و طوفانبر آن گذشته،گاه گرفتار سیالب

شاخ و برگ آن زده شده و گاه ضرباتی بر پیکرش وارد شده است، اما چون داراي 

کردند، شاخ و و باغبانان و آبیاران فهیم بوده است که از آن مواظبت میهاي عمیق ریشه

دار باقی مانده هاي تازه از آن بر آمده و بار دیگر تنومند گشته و کهنسال و ریشهبرگ

است. این درخت کهنسال ایران است؛گاهی بال و پرش شکسته،اما هیچ کاه این درخت 

ست نرفته است و به این جهت هویتش کامالً کهنسال از ریشه کنده نشده است و از د

ها  ها،عرب). در طول زمان با حمله رومی256: 1382در تاریخ مشخص است(بیانی، 

گاه هویت ملی ایرانی دچار گسست نشد و هویت ایرانی حفظ شد و زبانان، هیچوترك

عوامل آورنده به ایران نیز تحمیل شد. هایی از تاریخ بر اقوام هجومحتی در برهه

متعددي در تقویت، بازتولید و استمرار هویت ملی ایرانیان نقش داشته است. به طور 

  شود. ترین این عوامل محسوب میقطع اثر حکیم توس، یکی از مهم

توان استمرار منبعی بسیار غنی از میراث مشترك ایرانیان است که در آن می شاهنامه  

گمان در احیاي هویت ها دید. فردوسی بیحماسهها و هویت ایرانی را از دنیاي اسطوره

است که  هاییداراي ویژگی شاهنامهمحتواي  ملی نقش بی چون و چرایی داشته است.

-چنان  شاهنامهدر  .)1386سبب شده است هویت ملی تا امروز استمرار یابد.( صادقی،

نگ  ایرانی به که از یک منظومه کامل حماسی انتظار داریم، تمام جنبه هاي تمدن و فره

گاه حیات قومی جلوه شاهنامهها و آرزوهاي این قوم مطرح شده است، همراه آرمان

ها اندوخته و سرمایه ملتی است که سالیان دراز در اوج و فرود زندگی خویش تجربه

ذوقی و فکري و معنوي فراوان را در خالل تاریخ ممتد و پرشکوه خود جذب کرده 

ما ایرانیان خواه به منزله قوم و قبیله و تازیک وعجم یا هر ). 75: 1388است( یاحقی،

 1384ایم (مسکوب ،نام دیگر،از دیرباز با هویتی و سازمان و سامانی از آن خود بوده

) و استمرار و بقاي هویت ملی خود را مدیون اندیشمندان بزرگی چون فردوسی 35،

  دانیم.می
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تحلیلی نقش و تاثیر بی نظیر  -ردي توصیفیدر این مقاله تالش شده است تا با رویک   

ها و عناصر هویت ملی و ایرانی شاهنامه فردوسی درتقویت، بازتولید و استمرار مؤلفه

  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  

  ) مباحث نظري و مفاهیم تحقیق:2

  )هویت:2-1

اخته شدن در هویت به معناي چیستی و کیستی است و ازنیاز طبیعی انسان به شن  

اي ذاتی یا غریزي در انسان آید. نیاز به وابستگی، ریشهپیوند با چیزي یا جایی پدید می

: 1384شود (مجتهدزاده،شدن این نیاز موجب خودآگاهی فردي او میدارد و برآورده

کند، که با گذشته منحصر اشاره می فردي منحصر به هايارزش به هویت اصطالح). 9

: 1387زاده،کند(صادقآید و او بر اساس این به هویت تکیه میید میفرد شخص پدبه

تواند راهبر خوبی براي می"تشخیص").از میان مفاهیم فارسی واژه یا مفهوم 127

-اي از شاخصتعریف اصطالحی هویت باشد. بدین معنی که هویت اصطالحاً مجموعه

روانی است، که موجب هاي مادي، زیستی، فرهنگی و ها و عالئم در حوزه مؤلفه

شود. شناسایی فرد از فرد، گروه یا از اهلیتی دگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می

  ) 2: 1378(ابوالحسنی،

ها .اسطوره:شامل یک سري باورها که بارزترین آن1شود :جزء تقسیم می4هویت به   

همیشگی .نماد:که بیانگر جنبه گویا، معنادار و2گرایی، اند از مذهب و ملیعبارت

شود و زبان گویاترین جزء هویت فرهنگ است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 4.تاریخ: که در اینجا الزم نیست خیلی مستند باشد و منظور از آن،آگاهی است،3است،

هاي گوناگون زبان و شود که به پیشرفت جنبههایی میعوامل نهادي: شامل سازمان

  ).27: 1379کمک می کند(مویر،فرهنگ و در نتیجه به حس هویت 
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  )ملت:2-2

یک جماعت انسانی با دوام که در طول تاریخ شکل گرفته و بر پایۀ اشتراك زبان،    

  بندي روانی که خود را در اشتراك فرهنگی نشان سرزمین، حیات اقتصادي و شکل

ست، وابسته به سرزمین مشخصی ا "ملّت"). 52: 1380دهد، استوار باشد (برتون،می

). مویر بر این نظر است، که 44: 1379است (مجتهدزاده،» درون مرزي«یعنی مفهومی 

شود که میراث فرهنگی مشترکی، آنان را به هم پیوند داده ملت به مردمی اطالق می

ترین واحد زندگی سیاسی در جهان مدرن ). دولت ملی، مهم70: 1379است (مویر،

درون نظم سیاسی واالتر از قوم و قبیله زندگی  است. از این رو مجموعه کسانی که در

  ).28: 1387اند(عالم،کنند، یک ملتمی

  ) هویت ملی:2-3

کنند، بدیهی است که هویت را در مرتبه نخست به دو سطح فردي و جمعی تقسیم می  

هویت ملی در حوزه هویت جمعی قرار دارد. هویت جمعی، هویت گروهی است که 

). هویت 4: 1378سازد(ابوالحسنی،ها)جدا میها (گروهیگر جمعیک جمع (گروه)را از د

هاي مشترك یک ملت مستقل که افراد ملی عبارت است از مجموعه خصایص و ارزش

ها به یکدیگر احساس تعلق اند و به واسطه آنها خود آگاهی یافتهملت نسبت به آن

موجبات معرفی آن  شود وکنند. هویت ملی باعث تمایز یک ملت از دیگران میمی

). هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان 211: 1381نیا،آورد(حافظملت را فراهم می

براي شناساندن خود به یک سلسله عناصر و پدیده هاي فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایی 

هایی چون یک سرزمین سیاسی مشترك، یک دین مشترك، یک زبان است، پدیده

هاي اجتماعی مشترك و سیاسی مشترك، برخی دیدگاهمشترك، یک سلسله خاطرات 

اي از این مفاهیم یک سلسله آداب و سنن و ادبیات و هنرهاي مشترك. مجموعه

آورد که هویت ملی یک گروه انسانی یا یک ملت را واقعیت اي ملی پدیدار میشناسنامه

  ). 66: 1381بخشد(مجتهدزاده،می
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  هویت ملی:کننده ها و عناصر منسجم) مؤلفه2-4

سویی ملی وجودآمدن، براي بقاي خود به هماهنگی و همها پس از بهحکومت  

یابد که حکومت با علت وجودي یا اندیشه نیازمندند و این امر در صورتی تحقق می

ها که وجوه مشترك سیاسی خود، تابعیت مردم نواحی مختلف کشور را ـ حتی آن

).عوامل ملیت و یا 87: 1384ود آورد(میرحیدر،ندارند ـ جذب کند و هویتی ملی به وج

مشترکات قومی، نژادي،  اند از:هاي هویت ملی عبارتتر عناصرومؤلفهطور دقیقبه

هاي مشترك، ادبیات و زبان مشترك، سرزمین مشترك، تاریخ مشترك، دردها و رنج

مشترك، امتیازات و افتخارات مشترك، تهدید و تصور تهدید مشترك و امید به آینده 

آگاهی و احساس تعلق و تعهد به یک چارچوب مشخص(یاحتّی انتزاعی) 

دهنده متفاوتی را براي هویت ). برخی از محققان نیز عناصر تشکیل5: 1386(امینیان،

اند از: سازمان سیاسی واحد، پیشینه مشترك تاریخی و شمارند که عبارتملی برمی

ور چهار عنصر اساسی که هویت ملی فرهنگی، زبان، دین و سرزمین. رابرت دونش

شمرد: عوامل نخستین مثل زبان و ادبیات. عوامل هاست را چنین برمیمحصول آن

تکوینی مثل دولت، ارتش مدرن و قانون اساسی.عوامل القایی مثل آموزش عالی و 

  ).26: 1385عومل واکنشی مثل دفاع از سرزمین(گودرزي، 

  و هویت ملی ایرانی:  شاهنامه -3

هایی که مشترك میان هویت ایرانی، عبارت است از آن دسته از صفات و ارزش  

ها، آنان را از دیگران هاي دیگر بر اساس این ویژگیهاست وملتایرانیان و خاص آن

  ). 211: 1381نیا،شناسند(حافظمتمایز ساخته و به عنوان ایرانی می

اند که هویت روشن و رسایی دارند ایرانیان از معدود کهن تباران فرهنگ آفرین جهان  

شده و قابل تعریف است.هویت ایرانی ورزي و رفتارهاي جمعی آنان، شناختهو اندیشه

برآیندي است از عوامل اجتماعی، سیاسی، جغرافیاي و وقایع تلخ و شیرینی که در طول 

). 12 :1381اند(رستگار،زمان براي مردم کشوري کهنسال که در چهار راه جهان ایستاده
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ها ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هویت ملی ایرانی حاوي موزاییکی است که قرن

بستگی ملی در ایران از طرق وجود داشته است، اما همواره در طی تاریخ، یک هم

مختلف زبان، مذهب و آداب و سنن مشترك حفظ شده است و مردم ایران همواره 

بانی و محلی خود، هویت ایرانی را به عنوان هاي قومی، زاند که در وراي هویتپذیرفته

هاي ریز و درشت در سایه هویت توان منکر هویتوقت نمیکلیتی برتر بپذیرند. هیچ

ایرانی شد. هویت ملی به معناي نابود کردن خرده فرهنگ ها و هویت هاي قومی و 

محلی نیست، بلکه نوعی وحدت درعین کثرت است. درواقع هویت ملی ایران چتر 

گسترده و فراگیري است که درعین وحدت، همه اقوام ایرانی را در ذیل خود جاي داده 

است و بدون تردید آب حیات اسالم، این هویت را جاندار و زنده و پویا کرده است 

  ).41:1381(مروار،:

نیز عبارت است از سرود مهر ایران زمین و داستان پرفراز و نشیب زندگی  شاهنامه    

هایش و فردوسی ها و دگرگونیها، شکستها، پیروزيها، بديهمه خوبیایرانی با 

آزاده اي است، که روایت صادقانه این داستان پرماجرا را برعهده گرفته است و تعریف 

هاي کتبی و شفاهی، تاریخی و و تفسیر او از ایرانی، طبعاً منطبق بر مجموع روایت

شود. اما ارزش کار فردوسی تنها در ستفاده میها ااز آن شاهنامهاي است که در افسانه

سازد، که وار مردگانی را زنده میسازد و عیسیهایی را منظوم میاین نیست که داستان

گیري هایی است که شکلجو،کشف و حفظ داستانوعظمت اصلی کار وي در جست

یرانی را نشان آفرینان پر مقاومت و متفکر اتمدن ایرانی و مساعی تمدن سازان و تاریخ

دهد و کارنامه هستی ملتی را که گویی در مرکز جهان ایستاده است و هر روزعمرش می

  ).15: 1381نماید(رستگار،اي از مشکالت روبرو بوده است،به آیندگان میرا با مجموعه

ها و عناصر مختلف و ها از مؤلفهطور که در بخش قبل اشاره شد، هویت ملتهمان    

زبان،فرهنگ، دین و آیین، قومیت،آداب و رسوم، تاریخ سیاسی، سرزمین  مشترکی چون

هاي نظران، هر ملتی که داراي عناصر و مؤلفهاست. به اعتقاد صاحبشدهو...تشکیل

مشترك بیشتري باشد، هویت ملی منسجم و پایدارتري خواهد داشت. لذا این چنین 
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واهد ماند و حوادث روزگار و گذر ها  با هویت منحصر به فرد خود باقی خملتی، قرن

ها زمان خللی در هویت آن مردم وارد نخواهد کرد. مردم ایران از این نوع ملت

هاي هویت ایرانی به تبیین  نقش شوند. در ادامۀ مطلب ضمن بررسی مؤلفهمحسوب می

  در معرفی و بازتولید این عناصر پرداخته خواهد شد. شاهنامه

  )فرهنگ و زبان:3-1

دهند؛ گرچه رهنگ و زبان معموالً به کمک یکدیگر شخصیت ملتی را تشکیل میف   

بودن براي مثال، فرانسويآیند. کننده به شمار نمیهیچ یک به تنهایی عامل مشخص

مردم کشور فرانسه، تنها به علت داشتن زبان مشترك مردم این کشور نیست، بلکه به 

ملل متمایز و مشخص ساخته است، وگرنه سبب فرهنگی است که این ملت را از سایر  

گویند، ولی فرانسوي نیستند. مردم بلژیک و سویس هم به زبان فرانسه سخن می

است، داراي گرفتهها شکلها داراي آداب و رسومی هستند، که طی قرنفرانسوي

  ).127: 1384اي شده است(میرحیدر،فرهنگ و سنن ویژه

یابد؛ زبان ساز از طریق زبان انتقال میامل هویتنظران، بیشتر عوبه عقیدة صاحب   

جاست که اهمیت زبان در ساختن شخصیت اجتماعی و گفتاري یا نوشتاري، و این

هاي هویت را برجسته شود. زبان موجبات و سببهویتمندکردن افراد جامعه روشن می

نند و در کها نفوذ میسازد که در نسلهایی میکند و از صاحبان شخصیت، چهرهمی

 شد، سروده دري پارسی زبان به شاهنامه شوند.هاي پس از خود نیز تأثیرگذار میهزاره

 و فرهنگی هايجلوه تمامی توانستمی که است؛ زبانی پهلوي زبان دنباله همان که

 نظمی و آتشین بیانی با و کند ایران زنده مشتاق مردم چشمان برابر در را ایران تاریخی

نقش مهمی در  شاهنامهفردوسی با سرودن کشاند.  خود سوي به را ندیگرا دلنشین،

معرفی زبان فارسی به عنوان مؤلفۀ اصلی هویت ایرانی و همچنین پایداري آن داشت. 

استاد توس از آن کاخی بلند برافراشت که باد و باران گزندش نرساند و به راستی پس 

ار زبانی و هم از جهت محتوا از اثر ارزشمند او بود که فارسی هم از حیث ساخت

  ). 151: 1386شاخص ایران و ایرانی شد(راشد محصل، 
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عالوه بر زبان، در زمینه فرهنگی نیز فردوسی کاري بس بزرگ انجام داده است. آگاهی 

فردوسی از فرهنگ و تاریخ و تمدن گذشته ایران و دلبستگی خردمندانه و شگرف وي 

علم فرهنگ و حافظه زنده قوم ایرانی را در موقعیتی به ایران و سرنوشت مردم آن، این م

هایی را که از گذشتگان به وي دهد که با آزادگی و جوانمردي تمام، داستانقرار می

ها هاي اساسی داستانبنديرسیده است، روایت کند و با رعایت امانت و حفظ استخوان

ایرانی بپردازد  ها و اخالق و رفتار عنصربه طرح مستقیم یا غیرمستقیم منش

). فرهنگ عالوه بر بخش ذهنی داراي بخش عینی نیز هست که 16: 1381(رستگار،

برند و به صورت میراث فرهنگی در اختیار یک برخی از آن به عنوان تمدن نام می

گیرد، به جامعه استن. میراث فرهنگی کلیه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را دربرمی

هاي تاریخی یک دهد و نشانهاخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار میکه خودآگاه یا ننحوي

  ).4: 1378رود(ابوالحسنی،فرهنگ و یک ملت به شمار می

نگرد، بلکه آن را یک فرهنگ، یک فردوسی به ایران تنها به عنوان  یک جغرافیا نمی  

شد تا کوداند. به همین دلیل میشدة بدیهی میمعنویت، یک تمدن و یک سنت شناخته

در مرحله اول،کتاب خود را به نماد این فرهنگ تبدیل کند. او زندگی ملت ایران و 

بستنی و امتیازات رفتاري و اخالقی مردم آن  را بازگو هاي دلتاریخ، افتخارات، سنت

هاي فردي و بازي و گمراهیهاي غرور، خودبینی، فریب، استبداد، هوسکند و آفتمی

شکنی، آز و انحرافات و مردم را از خودخواهی، حسادت، پیمان شمرداجتماعی را برمی

دارد و به پاکی، دادگري، شادي، مهربانی، عالیق خانوادگی و ملی اخالقی برحذر می

  ).21: 1381کند(رستگار،ترغیب و تشویق می

 توانمی که منبعی ایران؛ ماندگار میراث از ارجمند و غنی بسیار منبعی است شاهنامه،   

 تا ها،حماسه و هااسطوره دنیاي از را آن اقوام و ایرانی استمرار هویت آن، سراسر در

 خودآگاهی و نشست تماشا به ساسانی، فرمانروایان شاهان و حکومت هايسال واپسین

  کرد.  مشاهده را ایرانیان جمعی
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 کتحر مسیر دري، پارسی زبان از پشتیبانی و شاهنامه سرودن با توس بزرگوار حکیم  

 دولت فروپاشیدن از پس ایران که دورانی در هم آن کرد؛ وارترهم را استقالل به سوي

چیزي به نام  اصالً و نبود سیاسی و جغرافیایی شدة تعیین مرزهاي داراي ساسانی، هنوز

اي، چنین دوره نداشت،.در وجود باشد، مشخصی سیاسی مرزهاي ایران که دربردارندة

برد و بیش از هزار و دویست بار از ایران و ایرانی نام می خویش شاهنامۀفردوسی در 

خواند، تا هویت ملی گذشته ایران را از پس شکوه کشور را در گوش جان آنان فرو می

-ماوراء و خراسان ابتدا در پارسی زبان نهال دیگر، عبارتی ب .قرن ها فرایاد مردم آورد 

 زبان این تأثیر .بالندگی رسد  به رفت،می تظاران آنچه از زودتر بسیار و قدبرافراشت النهر

 ایران از هاییدر بخش تاریخی علل به بنا که بیگانگانی که رسید، جا بدا تا آمیز سح

-وحدت و عامل فرهنگی ابزار عنوان به زبان همین از بودند ناگزیر یافتند،می حاکمیت

 گاهتکیه خواهدمی ایرانی کهینا یعنی دري، پارسی زبان به آوردن کنند. رو استفاده بخش

 به جملگی خراسان شاعران دیگر و فردوسی ملی. اگر و باشد ایرانی و افکارش، اندیشه

 خواستندمی ها. آن است ارزیابی قابل راستا همین در هستند، خواستی دنبال چنین

 نه آید، وجود به باید و باشد باید که ایرانی البته کنند.  احیا نو از را ایران و تمدن فرهنگ

  ).1390است(فالح ،رفته میان از پیش هاقرن و است بوده ساسانیان زمان در قبالً ایرانی،که

  )دین و مذهب:3-2

هاي جهان اهمیت خود را به منزله یک عامل مهم اي از بخشاگرچه مذهب در پاره   

ب و رسوم و بستگی ملی از دست داده است، چون به تنهایی در ایجاد فرهنگ و آداهم

سنن بسیاري از کشورها تاثیر شگرف دارد؛ هنوز هم در  بسیاري از کشورهاي جهان 

شود. مانند نقش مذهب کاتولیک در تشکیل جمهوري عامل مهم ملیت محسوب می

هاي مسلمان مانند ایرلند و جمهوري لیتوانی و نیز نقش اسالم در ایجاد حکومت

 ان شاعران ایران زمین حکیم ابوالقاسم فردوسی،در می ).128: 1384پاکستان(میرحیدر،

یا  شاهنامهجاي  دارد. فردوسی در جاي یجایگاهی خاص بینیدر موضوع دین و جهان

راه   خردمندي و یگانه ۀو آن را نشان انسان را به خداپرستی دعوت کرده» نامه باستان«
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جاي جاي ؛داند. او خداپرستی توحیدگراست و از شرك سخت گریزان سعادت می

  ...به ناگفتن و گفتن یزدان یکی است گواهی است واضح بر این ادعا: شاهنامه

گاه هیچ –سرزمین اهورایی  -بارها این نکته به اثبات رسیده است که ایران شاهنامهدر   

ورزي و خداپرستی خالی نبوده است. از این رو ایرانی همواره ره ایزدي پیموده از دین

سو از باشد، که از یکشان پادشاهی داشتهکه کسی بر سرزمین و اصرار داشته است

مندي وفادار برخوردار باشد و از سوي دیگر بر این فره -فره - الطاف ویژه یزدانی 

: 1386بماند و از آن جدایی نجوید و پیوند خویش را با فره ایزدي نگسلد(میر باقري، 

نگی و سیاسی خاصی که در ). اعتقادات اسالمی ـ شیعی فردوسی و جو فره134

شود که فردوسی با دریافت و درك خراسان قرن چهارم وجود داشت، نیز سبب می

هایی که در بزرگان آیین او وجود دارد، دفاع از عقیده مذهبی و شجاعت و سلحشوري

هاي مذهبی و ملی جامعه خود را وظیفه خویش حق و عدالت و انصاف و ارزش

به زبانی روشن  شاهنامهاي گذشته و حال ملت خود را در هبشناسد و شجاعانه ارزش

بر دین و مذهب ایرانیان بر این  شاهنامه). در تأثیر 355: 1381و رسا بازگو کند(رستگار،

فردوسی، به معنی تمام کلمه، شاعر «کنیم: بسنده می مرحوم استاد محیط طباطباییسخن 

  او نیرو  شاهنامهزبان ما همه از  دین ما و مذهب ما و، کشور ماست. افکار ما» ملی«

  ».گیردمی

  )آداب و رسوم اجتماعی: 3-3

هاي ملی و نمادهاي مشترك مانند پرچم، سرود ملی و ها و مراسم ویژه، لباسجشن   

بستگی و روند و وسیله همهاي ملی از عوامل مهم ملیت به شمار میبناها و حماسه

ی گ ن ره فآداب و رسوم کهن از   اري ی س د ب ن رچ هند.کننزدیکی میان افراد ملت را فراهم می

 ه ت رف رار گ ق  ه ان گ ی ب  اي ه گ ن ره ف  رض ع و ت  م اج ه ت  وش خ ت روز دس ام  ه ا ب ت  ی ران ای و اجتماعی

ظ  ف ود را ح خ  داوم و ت  ی وال ت  ان ن چ م ، هو رسوم  آداب  ن ای ازبسیاري   ال ح  ن ای ا ب است،

سزایی داشته و دارد. تردید اثر سترگ فردوسی در این زمینه نقش بهو بی ت اس  وده م ن

ترین مسایل درونی و بیرونی جامعۀ ایرانی را در ادوار ترین تا کلیاز جزئی شاهنامه
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رغم تباین و تفاوت شرایط تاریخی،اجتماعی و گذارد و علیمختلف به تماشا می

ها و به کرّار در معرض تهاجمات، مصایب طبیعی و رقابتاي که فرهنگی در جامعه

هاي اصحاب قدرت قرار ها و خودخواهیهاي داخلی و خارجی و هوسرانیجنگ

هاي مثبت رفتاري و بارزترین خلقیات مردم مایهجا بنتوان در همهداشته است، می

ت، درپنج اصل ایران را در جغرافیاي متنوع و تاریخ پرحادثه و فراز و نشیب این مل

  ).37: 1381خداپرستی، خردورزي، دادگري، نام و شادي مشاهده کرد(رستگار،

و   ت اس  ده ورزی ن  ت ل ف غ  اي ه ت ک ن  چ ی از ه  ان ت اس ب  ران ایفرهنگ و تمدن   اب درب  ی ردوس ف   

  وم و رس  و آداب  گ ن ره ف  اه گد از دی را  الم از اس  ش ی پ  ان ی ران ای نامۀزنگی  وان ت ی او م  اثردر 

  ش دای ی پ  یگ ون گ از چ  ه د ک ده ی را م  ت رص ف  ن ای  ده ن وان خ  ه ب شاهنامه. مطالعه ود م ن  ده اه ش م

  ردن پ س اك خ  ه ب  ی گ ون گ ، چ و رزم  زم ب  وه ک اش ب  اي ه ه حن ، ص ش آت  دن دآم دی ا، پ ه جشن

،  ان ت اس ب  ان ی ران ای  ی وی اش زن  وم و رس  م از رس  ن ی ن چ م ، ه ان زم  آن  واري وگ س  و آداب  ان ردگ م

  ردن ک  دل ، رد و ب ان اس ن رش ت و اخ  ان زرگ ا ب ب  ی زن ، رای اران ک اه ن گ  دن ان رس  ازات ج م  ه ب

  م ی ک ح .د اب ی  ی اه آگ...و  ش ای ی د، ن ن گو ار، س ک ش  آداب  ون د و چ ن و چ  ه ام ن اه ش  اي ه ه ام ن

ا  ب  ی زرگ ب  ی اس ن ش ران ای ةوز م  تئی ه  ه را ب  ه ام ن اه ش،  وادث ح  ه ون گ  ن ای  ردن ادک ا ی ب  ی ردوس ف

و   گ ن ره ف  ارف ع م ال ره دای  م ش چ  ه ر او را ب اث  وان ت ی . م ت اس  درآورده  ون اگ ون گ  اي ه ه رف غ

  ).1383(سپنجی، ت س ری گ ن ایرانیان   وم و رس  آداب

ها گاهی نمود و گاهی نماد هستند، و پهلوانان داستان شاهنامههاي وقایع و داستان  

-هاي عمومی و عملکردهاي شخصی و هدفدهنده وقایع روزمره، اندیشهکه نشانآنجا

شود رستم ند، وقتی سهراب متولد میآیشمار میهاي محدود و جزئی هستند، نمود به

آید، ما به افتد و بیژن به دام عشق منیژه گرفتار مینشیند، اسفندیار به بند میبه بزم می

نمودهاي حیات معمول سروکار داریم، اما آنجا که واقعه یا قهرمان به عنوان نماینده یک 

نمود نیست و به نماد  کند، دیگرتفکر ابدي، ذهنیتی پایدار و عمومی و شامل عمل می

گردد و نماد هاي ملت خویش پر میها و هدفها و اندیشهشود و از آرمانتبدیل می

  ). 359: 1381شود..(رستگار،می
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  )سرزمین مشترك:3-4

شود. مردمی بستگی میان افراد محسوب میوجود سرزمین مشترك از عوامل مهم هم   

تدریج خواه با یکدیگر تماس حاصل کرده،بهکنند، خواه ناکه در یک سرزمین زندگی می

کنند. پس درست است اگر بگوییم سرحدات بستگی زبانی و فرهنگی پیدا میهم

). مکان و 129: 1384شوند(میر حیدر،ها میسیاسی طی زمان باعث به وجود آمدن ملت

کنند. محیط ترین عواملی هستند که نیازهاي هویتی انسان را تأمین میفضا مهم

آید.عنصر رافیایی تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود هویت ملی به حساب میجغ

سرزمین که با اقتصاد و سیاست پیوند نزدیک دارد، واحد بقا را براي شخص معلوم 

دارد. به این معنی که تنها با وجود آن سرزمین مشخص رسیدن به اهداف و رفع می

هاي هویت ملی ). از طرفی مؤلفه288: 1381محمدي، نیازهایش متصور خواهد بود(گل

گرایی ملی الزم است در یک بستر مکانی شکل بگیرند تا در نهایت بتوانند به ایجاد هم

سازي و تداوم توان سرزمین مشترك نامید که نقش هویتبینجامد. این بستر را می

ترك را بخشیدن به هویت ملی را بر عهده دارد. اکثر اندیشمندان وجود یک سرزمین مش

دانند، زیرا مردمی که در یک سرزمین زندگی بستگی میان افراد یک ملت میعامل هم

کنند، بنابراین هیچ بستگی فرهنگی و تاریخی پیدا میکنند، خواه ناخواه با یکدیگر هممی

تواند یک ملت محسوب شود(لوسین پاي و مردمی بدون انتساب به سرزمین خاص نمی

  ).  174-172: 1380دیگران،

توان دریافت که فردوسی عاشق و می شاهنامهبا اندکی تامل و اندیشه در آفرینش     

توان در بیت بیت این اثر سترگ یافت. بیشترین دلدادة ایران است و این سخن را می

شود، آنجا که دشمنی قصد حمله دوستی فردوسی در دفاع از وطن آشکار مینمود ایران

آفریند تا فریاد ایرانیان را به گوش وي برساند و از ی رستم را میبه ایران را دارد فردوس

خواند و در روزهاي سخت، مردم و سویی دیگر پاسخ او را به گوش ایرانیان فرا می

انگیزد. پایداري سرزمینی به پهلوانان را به حفظ مرز و بوم خود از چنگ بیگانگان برمی

ها به عنوان یک کشور، با یک ت و جنگها، مشکالنام ایران با وجود همه گرفتاري
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دهندة این مطلب است که میان این سرزمین و محدودة تمدنی مشخص در تاریخ، نشان

ساکنانش پیوندي ناگسستنی و غیر قابل خلل وجود دارد. از این روست که در بسیاري 

ارزیدنی بینیم، در ترازوي عشق و محبت نسبت به ایران، جان می شاهنامههاي از داستان

سنجش نیست. حتی ارج و ارزش پهلوانان نیز به دلیل پاسداري آنان از ایران و قابل

حذف کنیم، نیازي به این همه از  شاهنامهاست و  اگر مسألۀ سرزمین را از ابیات 

آزادي و ). از نظر فردوسی 8:1386فشانی نخواهد بود(میرباقري، خودگذشتگی و جان

است.  گرو پیکاري تمام عیار با عوامل تباهی و تجاوز  و ترقی ملت ایران، در رشد

دوستی و دفاع از سرزمین را در دل و جان فردوسی با سرودن اشعار حماسی روح وطن

سازد. به عقیدة وي سرزمین ایران جایگاه دلیرمردان و هر ایرانی جاري و ساري می

 گاه شغاالن تبدیل شود:صاحبان خرد است و حیف است  به جوالن

  کنام پلنگان و شیران شود       ویران شود که دریغ است ایران

  نشستنگه شهریاران بدي       همه جاي جنگی سواران بدي

  ) تاریخ مشترك:3-5

هاي تاریخی را پشت مردمی که داراي تاریخ مدون و طوالنی هستند و فراز و نشیب  

ود را در اینکه باید یک گیرند و خستگی بهره میاند، از یک عامل مهم همبسرگذاشته

ها از ها و مصريشمارند. ایرانیان،چینیملت بمانند و حکومت تشکیل دهند، محق می

ها وجود اي در ملت بودن آنجمله مللی هستند که به علت قدمت تاریخی هیچ شبهه

توان در هنگام رودررویی با ندارد. از این عامل به منزله یک قدرت بالقوه ملی می

  ). 129: 1384ستفاده کرد و وحدت ملی راتقویت نمود(میرحیدر،مشکالت ا

ها به هاي پیش از میالد تبلور پیدا کرده است و با ورود آریاییهویت ایرانی از هزاره  

هاي آریایی، مادي، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، هویت ایرانی ایران و تشکیل سلسله

فردوسی  هاي آن تداوم یافته است.ؤلفهشکل منسجم گرفته و تا دورة معاصر برخی از م

کوشد تا هویت ایرانی را از اعماق تمدن، تاریخ و رفتار ایرانیان استخراج کند و آن می

ها به بوتۀ نقد بکشد و همین دید دقیق و ها و مدنیترا در برخورد با دیگر فرهنگ
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، به کشف امهشاهنهاي شود تا نه تنها خواننده در مسیر داستانخردمندانه سبب می

هویت ایرانی و شناخت معیارهاي متمایزکنندة آن توفیق یابد، بلکه هویت غیر ایرانیانی 

چون تورانیان، چینیان، هندیان، ترکان، رومیان و تازیان و اقوام دیگر را بشناسد 

  ).17: 1381(رستگار،

حساس توان آگاهی و دانش نسبت به پیشینه تاریخی و ابعد تاریخی هویت را می    

ترین آن وجود احساسات و عواطف مثبت و تعلق خاطر و دلبستگی به آن دانست. مهم

باشد، که نتیجه آن برخورد هاي مثبت و منفی میمنفی به حوادث، وقایع و شخصیت

هاي مژثر و ها و اقدامات شخصیتمثبت و افتخارآمیز با آن یا موفق دانستن فعالیت

  ور یا ناراحتی و سرافکندگی و تحقیر شدن استمثبت در تاریخ کشور و احساس غر

). فردوسی ایرانی را آزاد و آزاده و ایران را مهد آزادي و آزادگی 15: 1387(ابوالحسنی،

صفت آزاده به معنی ایرانی در کنار ترك  شاهنامهجاي داند، به همین جهت در جايمی

  گی افق اصلی شناخت گیرد و آزادو تورانی و رومی یا عناعر غیر ایرانی قرار می

  ). 24: 1381گیرد(رستگار فسایی، هاي ایرانی قرار میارزش

در دو جبهه سیاست و فرهنگ و  -نامه ملت ایران در پیکار سرنوشت ، رزمشاهنامه  

 ها وها و دشمنیعرصه برون و درون ـ براي ماندن و بالیدن در برابر انواع سختی در دو

ا دیوان، فریدون با ضحاك،کیخسرو با افراسیاب و از جنگ تهمورث ب تجاوزهاست.

سوز موبدان ایرانی(همچون چالش علمی و اندیشه تار،رستم واسفندیا خانهفت

ها و سريرستم به خشک ةحکیم) با دانایان هند و روم و تا پرخاش کوبند بوذرجمهر

  اوزبیگانگان زورگوو متج ۀمایاین کتاب سترگ، هم جان .کیکاوس هايخودکامگی

هاي ویژه در برهههب شاهنامهضد استبدادي. این است که خواندن  ۀمایهم بن دارد و

جویان خارجی و تاریخ، همواره روح جهاد و مقاومت را در برابر سلطه طوفانی

  ) 3: 1378(ابوالحسنی،کرده استتقویت می خودکامگان داخلی
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  ) نژاد مشترك:3-6

صوص در گذشته عامل نژادي و قومیت مشترك یکی دیگر از عوامل ملیت به خ    

ها و وجه به معرفی خصلتبه عنوان یک اثر فراقومی، به بهترین شاهنامهبوده است. 

سرود شادمانی قوم دالوري است  شاهنامههاي قوم و نژاد ایرانی پرداخته است. ویژگی

لیکن این اي نداشته است، وکه در سراسر تاریخ خود جز رنج و پیکار همیشگی بهره

هاي پرمایه پذیرفته سرنوشت را نه با ناله و مویه که با شادي برخاسته از روان

). با وجود تهدیداتی که هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی را 154: 1377فر،است(ثاقب

گاه از اعتدال خارج نشد. او یک متن قومی را به دور هدف قرار داده بود، فردوسی هیچ

هویت ایرانی در نایی حکمی به یک متن فراقومی تبدیل کرد. گري با ژرفاز افراطی

خود بر بنیادهاي  بلکهیابد، هاي دیگر نیست که رنگ و جال میدر تحقیر ملت شاهنامه

گرایی ایرانیان در فکري و معنوي و اخالقی نیرومندي استوار است. از همین رو،  ملی

نازیسیم و فاشیسم در قرن بیستم  انگیزي چونگاه به نژادپرستی نفرتطول تاریخ هیچ

  ).75مبدل نشد(خطیبی:

کند، پرداختن به هاي قومی افراطی متمایز میرا از متن شاهنامهکه در واقع آن چیزي   

مضامین جاودانه بسیاري همچون ستایش، شجاعت، رشادت، درستی، پاکی پهلوانی، 

سازي نخست در مورد رهبریت در کنار مضامین قومی و ملی است. اگرچه این هویت

دهی گیرد ،اما این اثر با مضامین عمیق و بلند خود در شکلقوم ایرانی صورت می

شناس شاهنامه). به قول 9: 1387فر،هویت انسانی نیز تأثیر مهمی داشته است( ثاقب

فردوسی یک رسالت ملی دارد و یک رسالت جهانی. رسالت ، مطلقدکتر خالقیبرجسته 

ندن تاریخ و فرهنگ ایرانی و رواج زبان فارسی است و رسالت جهانی ملی او در شناسا

هایی در توجه به  ق نیک بشري؛ چه فردي و چه اجتماعی. او داستان او در تبلیغ اخال

قی اجتماعی و  ق بشري سروده که موردپسند همه مردم جهان است. یک اخال اخال

اي همه مردم جهان قابل احترام کند که بر فرهنگی را نسبت به دوست و دشمن تبلیغ می

  است.
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از سویی امري خصوصی است و مربوط به آن غریزه خودخواهی و  شاهنامهاهمیت    

زاد و ناشی از عالقه و عشقی است که به ثابت کردن اصل قدیم و پسندي آدمیخویشتن

ر نسب جلیل از براي خود دارد. همۀ ما خویشتن را اوالد کیخسرو، دارا، زردشت، شاپو

دانیم و رستم و اسفندیار و گیو و گودرز و گشتاسب را نیاکان خود و انوشیروان می

فردوسی را داستان دورة فضل و بزرگواري و ساالري اجداد خود  شاهنامهدانیم و می

 "اولئک آبائی فجعئنی بمثلهم"گوییم:زبان شده، میشماریم و با شاعر عرب هممی

  )59پهلوي:2536، شاهنامه(مینوي و 

  هیچ شه را در جهان آن زهره نیست               کو سخن راند زایران بر زبان

  مـرغــزار ما به شیــر آراسته سـت                بد توان کوشید با شیر ژیان

  گیري:نتیجه -4

هاي مشترك یک ملت هویت ملی عبارت است از مجموعه خصایص و ارزش   

ها به یکدیگر ها خود آگاهی یافته و به واسطۀ آنمستقل که افراد ملت نسبت به آن

هاي مختلفی تشکیل شده است، و مؤلفهعناصر کنند. هویت ملی از احساس تعلق می

- ارزش آداب و مناسک، نمادها و اساطیر،سرزمین، تاریخ، دین و آئین، فرهنگ و زبان، 

-ور محسوب میهاي هویت ملی مردم یک کشترین عناصر و مؤلفهها و اعتقادات، مهم

-شوند. هویت ملی به منزلۀ هسته و ستون اصلی ساختار سیاسی یا کشور محسوب می

تر باشد، آن ملت دهندة هویت غنیها و عناصر تشکیلشود و هر چه ملتی از نظر مؤلفه

و کشور از استحکام و پایداري بیشتري برخوردار است. از سوي دیگر حفظ این عناصر 

هاي بعدي به منظور تقویت و بازتولید و اي عمدتاً تاریخی به نسلهو انتقال این مؤلفه

  شود. استمرار هویت ملی بسیار ضروري محسوب می

هاي بعدي آثار ساز به نسلتمدنی هویت -هاي مهم انتقال میراث فرهنگییکی از راه  

ي هافردوسی از منظر وجود مؤلفه شاهنامهمکتوب است و در بین آثار فاخر ایرانی، 

شود. از همین روست که پس فرهنگی هویت ایرانی یک استثنا محسوب می -تاریخی

از فردوسی، هویت ایرانی نه در بستر حکومتی یکپارچه به لحاظ سیاسی و دینی، بلکه 
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را چون شناسنامۀ  شاهنامهدر بستري فرهنگی، ادبی و هنري استمرار یافت و ایرانیان 

  ملی خود حفظ نمودند.

با درك  شرایط و خواست زمان و به پاس حفظ سرزمین، صیانت آزادي  فردوسی     

هاي زبانانش، عظمت و شکوه دیرینه و کارنامهمیهنان و همو تثبیت هویت ملی هم

- سازنده و ستایش برانگیز پدران و نیاکان این خطۀ باستانی را از روي منابع و سرچشمه

ان و دهقانان به نظم آورد و به حیث هاي تاریخی و استوار بر اسناد و روایات موبد

وسیله و عامل تشکیل یک ملت نیرومند و پرتوان تقدیم جامعه کرد. کار شگرف بهترین

  آن است که پشتوانه و ضامن پیوستگی و  شاهنامه،و بزرگ فردوسی با سرودن 

 پارچگی فرهنگ و تاریخ ایران گردیده است و امروز ایرانیان را با دیروزشان پیوندیک

داده است و گذشته نیاکانشان را اکنونی و روزآمد گردانیده است. اگر فردوسی در یکی 

هاي تاریخ ایران و در سپیده دم ادب پارسی ها و برههترین دماز دشوارترین و باریک

توانستند چیستی و هستی نهادین و سرود، ایرانیان نمیرا نمی شاهنامهآورد و سربرنمی

منش خویش را پاس بدارند و در روزگاران پسین، چونان ایرانی، تاریخی و فرهنگی و 

سنگ و تاریخ شکوهمند خود بنازند و آن را در دم به سربرافرازنده و بر فرهنگ گران

شان، زنده و زرین و زیبا در کنار و در دسترس خویشتن بیابند و درن هاد و دم زندگی

هاي روانی و از آن چونان کانون و کارمایه نهانشان بیازمایند و هر زمان نیاز داشته باشند

پایه، داوري و دیدي بیهوده و برگزاف نخواهد مند و برخوردار آیند. برایناجتماعی بهره

نامیم شالوده آنچه آن را ناخودآگاهی تباري ایرانی می شاهنامهبود، اگر برآن باشیم که 

  ). 2: 1382ریخته است(کزازي،

  کتابنامه:

 4، شماره28سیاست،دورههاي هویت ملی،فصلنامه)،مولفه1387حیم،(ابوالحسنی،سیدر -

 )،جوانان و مناسبات ملی،شماره اول.1386امینیان،بهادر،( -

 نگاران و هویت ملی، فصلنامه هویت ملی. سال چهارم.)،تاریخ1382شیرین،( بیانی،ـ   

 .1شماره
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ترجمه غالمرضا خواجه ها در سیاست، ها و توالی)، بحران1380پاي، لوسین و دیگران،( -

 سرور، پژوهشکده مطالعات راهبردي 

 8)،هویت ایرانی در شاهنامه،نامه فرهنگستان1375خطیبی، ابوالفضل،( -

  ،تهران،انتشارات امیر کبیرفردوسی و شاهنامه)،137طباطبایی،محیط، ( -

)،هویت ایرانی و پیوند آن با فرهنگ ملی و زبان 1386راشد محصل، محمد تقی،( -

  نامه پژوهی دفتر دوم،آهنگ قلمفارسی،شاه

 )،فردوسی و هویت شناسی ایرانی،تهران:طرح نو1381رستگار فسایی ،منصور ،( -

کارشناسی ارشد رشته  ه ام ن ان ای پ ، ه ام ن اه ش در  سومو ر  آداب  ی ررس ب)، 1383سپنجی،مژده،( -

 زبان و ادبیات 

  17/10/86 1548روزنامه اعتمادشماره،حمد م صادقی، -

هاي )، جا یگاه نمادهاي هویت ملی در کتاب1387زاده،رقیه و مرتضی منادي،(صادق -

 ،سال هفتم  27هاي آموزشی ،شمارهدرسی ادبیات فارسی.فصلنامه نوآوري

 )، بنیادهاي علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ دوازدهم1383عالم، عبدالرحمن،( -

  8شماره)، دادگرایی در شاهنامه،نسیم بخارا،1389فرهمند، حسین( -

پارچگی و وحدت ملی ایران، نشریه ). نقش زبان فارسی در یک1378فالح، مرتضی( -

 علمی پژوهشی گوهر گویا

- )،شاهنامه نامه فرهنگ و منش ایرانی، اسطوره متن هویت1387کزازي،میرجالل الدین.( -

  ساز، انتشارات علمی 

 )،جهانی شدن فرهنگ،هویت.تهران: نشر نی1381گل محمدي، احمد.( -

 شناسی در مطالعات قومی.انتشارات مطالعات راهبردي)، روش1385درزي، حسین،(گو -

  ،)جغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی،تهران:انتشارات سمت1381مجتهدزاده،پیروز،( -

  هاي ایرانی، نشر نیهاي ژئوپلیتیک و واقعیت)، ایده1384مجتهدزاده، پیروز ،( -

شه رضا داوري اردکانی،فصلنامه مطالعات )،هویت ایرانی در اندی1381مروار، محمد.( -

 4ملی،شماره

  )،ارمغان مور،تهران: نشرنی1384مسکوب، شاهرخ ،( -
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)،درآمدي نو بر جغرافیاي سیاسی، تهران: انتشارات سازمان 1383مویر،ریچارد،( -

  جغرافیایی نیروهاي مسلح 

  )،مبانی جغرافیاي سیاسی،تهران:انتشارات سمت1371میرحیدر،دره،( -

)، پیوند هویت ملی و سیاست 1386اصغر و آزاده کرمی،(فر، سیدعلیمیرباقري -

اي شاهنامه، همایش ملی زبان و ادب فارسی سند هویت ملی، کشورداري در بخش اسطوره

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا 

 )،انتشارات بنیاد شاهنامه فردوسی2536مینوي و شاهنامه .( -

 ساز، انتشارات علمی فرهنگی، تهرانیت)،اسطوره متن هو1387نامور مطلق،بهمن،( -

  )،از پاژ تا دروازه رزان، تهران: انتشارات سخن1388یاحقی، محمدجعفر،( -
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شاهنامهروایت اسدي توسی از تبارنامه گرشاسپ وانطباق آن با   

  دکترحمید طبسی 

  دانشگاه جیرفت

قرن پس است که حدود نیم  شاهنامهترین منظومۀ حماسی پس از کهن نامهگرشاسپ   

از درگذشت فردوسی به نظم درآمده، چنان که اسدي خود در پایان داستان با بیان این 

از سال چهارصد و پنجاه و هشت هجري » سه سال اندر آن صرف شد روزگار«نکته که 

  یاد کرده است: گرشاسپ نامهقمري به عنوان سال اتمام سرایش 

  زي و روز نیـک اختـريبـه پـیـرو    شـد ایـن داسـتـان بـزرگ اســپري 

  شده چارصد سال و پنجاه و هشت    زهجرت بر او بر سپهري که گشـت

  )476: 1317(اسدي،                                                                 

دانسته و تصریح کرده  شاهنامهرا تقلید محض از  گرشاسپ نامهبا آن که تئودور نولدکه 

: 1369(نولدکه، » مه نمی تواند ارزش چندان زیادي داشته باشداین منظو«است که 

-پژوهانی که از این منظومه به عنوان فصیحشناسان و شاهنامه) کم نیستند اسطوره173

اند (براي نمونه، یاد کرده شاهنامۀ فردوسیترین و پرمغزترین حماسۀ ایرانی پس از 

: 1381؛ امید ساالر، 421: 1362لق، ؛ خالقی مط285: 1352نک: اسدي، همان: دو؛ صفا، 

اند که توانسته است با وجود تأثیرپذیري فراوان و و اسدي را استادي خوانده 1)416

  بیش از دیگر پیروان فردوسی به سبک مستقلّی دست یابد.  شاهنامهجانبه از همه

ـ که نسخ مختلف آن بین هفت تا نامه گرشاسپبدون تردید اسدي توسی با سرودن 

) و چاپ شادروان حبیب یغمایی که در این       284زده هزار بیت دارد ( صفا، همان: یا

                                                
دانسته اما از حیث   شاهنامهبرترین منظومه پس از » شیوایی وفصاحت«برخی پژوهندگان این اثر را از حیث   

اند  ادهترجیح د نامه گرشاسپرا بر  نامه  نامه و کوش بهمنالخیر یعنی  ابی آثار ایرانشاه ابن» داستان سرایی«

با موازین شعر پهلوانی و با معیار سبک «را  نامه نامه و کوش بهمن). برخی دیگر نیز 416:1381(امیدسا�ر، 

به  شاهنامههاي پهلوانی پس از  ) سازگارتر دانسته و این دو اثر را برترین منظومه52-53: 1388(آیدنلو، » شاهنامه

  اند. شمار آورده
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پژوهش مورد استفاده قرار گرفته داراي هفت هزار و پانصد بیت است ـ کمک شایانی 

به حفظ و تداوم اسطورة گرشاسپ در ادبیات دورة اسالمی ایران کرده است زیرا 

قلّی است که به روایت اسطورة گرشاسپ تنها منظومۀ حماسی مست نامهگرشاسپ

آید که کوششی است در جهت پرکردن خأل وجود اختصاص یافته و چنین به نظر می

  این پهلوان پرآوازة هند و ایرانی در حماسۀ ملّی ایران.

جز نامِ کوچکی ندارد و در هیچ واقعه و رویداد مهمی به شاهنامهگرشاسپ خود در    

، آن جا که سبب سرودن قصه گرشاسپ نامهند. اسدي در آغاز کنقش اساسی ایفا نمی

  را بیان می دارد، با اشاره به نپرداختن فردوسی به اسطورة گرشاسپ می گوید:

  کـه از پیـش گویـنـدگـان بــرد گـوي    به شـهـنامه فردوسـی نـغـزگــوي 

  ورده بــوداز ایــن داســتـان یـاد نــا    بـسـی یـاد رزم یـالن کـرده بــود 

  شده خشک و بی بار و پژمرده سخـت    نهالی بد این رسته هم زآن درخـت 

  مــر ایـن شـاخ نـو را بـه بــار آورم...    مــن اکــنون زطبـعـم بـهـار آورم

  کـه خـندد زخـوشـّی چـو اردیبهشـت    بسـازم یـکـی بوستان چون بهشت 

  گـز نـگـارش نـگـردد کـهـنکــه هـر    بتستانـی آرایـم از خـوش سـخـن 

  )20(اسدي، همان:                                                                            

  پژوهان که از حسادت ورزیدن و داعیۀ و سپس ـ بر خالف نظر برخی شاهنامه

عوي که د) ـ بی آن36: 1363اند (مول، طرازي داشتن او با فردوسی سخن گفتههم

جویی بر داناي توس را داشته باشد، به روایت اسطورة گرشاسپ به نقل از برتري

ترین نکتۀ قابل توجه در سر آغاز پرداخته است. مهم» سراینده دهقان موبد نژاد«

آن است که اسدي از برتري قهرمان داستان خود بر رستم سخن به میان  گرشاسپ نامه

همال ها در نهاد این پهلوان سعی در بیها و سستیآورد و با اشاره به برخی کاستیمی

  هاي ملّی ایران دارد:جلوه دادن گرشاسپ در اساطیر و حماسه

  نه کردش زبون کس نه افکنده بود  سپـهدار گـرشـاسـپ تا زنـده بود

  بـکـرد آنچـه دستان و رستم نکرد  به هند و به روم و به چین از نبرد
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  نـه شـیر و نـه دیـو و نه نر اژدها  رهـا نـه ببر و نه گرگ آمد از وي 

  جـهـان از یـالن دشت ساده بدي  بـه جـنگ ارسـوار ارپـیـاده بـدي

  )19-20(اسدي، همان:                                                     

-حد و حصر ایرانیان به افسانهاین قضاوت اسدي را باید نتیجۀ آگاهی او از دلدادگی بی

به شمار آورد که  شاهنامهپندار کردار و نیکو پهلوانان نیک 1هاي ملّیا و حماسهه

پسند از گرشاسپِ روایات کهن، در موجب شده است به منظور ارائۀ سیمایی مردم

اي فروتر از ناپذیري او سخن بگوید و رستم را در مقام و مرتبهمنظومۀ خود از شکست

پسند اسدي را بسیاري گرا و افسانهیل ذهن اسطورهوي قرار دهد؛ هر چند که این تحل

؛ 534-35: 1362؛ خالقی مطلق، 68-69: 1351نتافته(رك: قریب، از پژوهشگران بر

  اند.یاد کرده» سنجشی ساده لوحانه«) و از آن به عنوان 378و  49: 1388آیدنلو، 

ستودن  ) و20-21، 14سه بار از فردوسی نام برده(صص گرشاسپ نامهاسدي در   

دهندة میزان احترامی نشان» نغزگوي«و » مغزپاك« با صفاتی چون  شاهنامهخداوندگار 

  نیز گرشاسپ نامه بدیل خود قائل بوده است. آغاز سرایشاست که او براي استاد بی

ـ که بت مهربان داناي توس در شبی رازناك و  شاهنامهشباهت به چگونگی تولّد بی

: 1386د تا داستانی از دفتر باستان را به شعر آرد (فردوسی، وهم آلود از او می خواه

)ـ نیست. اسدي نیز که در پی آن بوده تا پیش از مرگ اثري که 1-303/23ـ 3/306

موجبات جاودانگی نام و یاد او را فراهم آورد از خود به یادگار بگذارد چنین روایت 

خجوان یعنی در مجلس محمد می کند که روزي در بزم شادمانی وزیرِ ابودلف حاکم ن

                                                
 355(تألیف  البدء و التّاریخهاي ملّی یادآوري این نکته از کتاب  ها و حماسه به افسانهدر بیان مهرورزي ایرانیان  

 شاهنامإل مسعودي مروزيهـ .ق) خالی از فایده نخواهد بود که مؤلّف فرهیختإل آن در آغاز فصل یازدهم ابیاتی از 

من این ابیات را از «گوید:  ت و میرا نقل کرده که گویا تنها سند بازمانده از این حماسإل آغازین زبان فارسی اس

دارند)  محفوظ می - کنند (ن شمارند و مصور می این روي در این جا آوردم که دیدم ایرانیان این ابیات را بزرگ می

  ).499، 1: ج1386(مقدسی، » شمارند و تاریخ خویش می
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اند که سخن از فردوسی و مشغول بوده» دفتر باستان«پسر اسماعیلِ حصی به خواندن 

فردوسی » شهريهم«که  –به میان آمده است. وزیر و برادرش ابراهیم از او  شاهنامه

م شاه را به سلک نظم درآورد و آن را به نا» نامۀ باستان«اند تا داستانی از خواسته -بوده

خشک و «ابودلف بیاراید. اسدي پذیرفته و به روایت اسطورة گرشاسپ که به تعبیر او 

دیگري بر تن حماسۀ ملّی ایران » دیبۀ شاهوار« بوده پرداخته است تا » بار و پژمردهبی

  ویژه که دبیر دربار نیز از جانب شاه چنین پیغامی براي او آورده است:بپوشاند؛ به

  دوسـی این را نگفت       تـو بـا گـفتۀ خویـش گـردانـش جفـتاگـر زان کـه فر

  )21(اسدي، همان:                                                                           

) چنین 21(همان: » سراینده دهقان موبدنژاد«اسدي اسطورة گرشاسپ را به نقل از   

شود و در اك بر جهان، جمشید روانۀ سیستان میکند که پس از استیالي ضحروایت می

بندد. حاصل این پیوند پسري است آن جا با دختر کورنگ، شاه زابل، پیمان زناشویی می

که اش یادآور چهرة جمشید است و به همین دلیل کورنگ از بیم آنبه نام تور که چهره

  گاه شوند از جمشید مبادا کارگزاران ضحاك با دیدن سیماي تور از حقیقت ماجرا آ

خواهد تا همسر و فرزند را بدرود گفته و از سیستان برود. جمشید با گذشتن از می

سرزمین هند به چین می رسد و در آن جا ضحاك او را دستگیر کرده با اره به دو نیم 

  می کند؛ همسر جم نیز با شنیدن این خبر:

  ی جـفـت و بیـداد دهـربـکشـت از پـ    سـرانجـام مـرخـویشتـن را به زهـر

  )44(همان:                                                                                        

بخشد و با بیانی موجز و بلیغ از اَخالف تور از این جا اسدي آهنگی تند به کالمش می

اند . ن زابلستان بودهبرد که همگی شهریارایعنی شیدسپ، طُورگ، شَم و اثرت نام می

شود به نام گرشاسپ و از این جاست که اسدي به شرح اثرت صاحب پسري می

کند: از پردازد و سرگذشت قهرمان خود را بازگو میهاي گرشاسپ پهلوان میدالوري

هایش به توران، هند و جزایر پیرامون آن گرفته تا نبردش با اژدها، منهراس لشکرکشی
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-نیز گزارش مختصري از پهلوانی گرشاسپ نامهبخش منظومۀ ا. پایانهدیوو نظایر این

  هاي نریمان و فرزندش سام، برادرزاده هاي گرشاسپ، است.

توان درخصوص مأخذ و یا مآخذ اسدي در روایت اسطورة گرشاسپ با اطمینان نمی   

ر این ) به عنوان آبشخو14گفت. او خود نخست بار از نامۀ باستان (اسدي، همان: سخن

کردار «خوانده که در بردارندة گزارش » یادگار مهان«روایت یاد کرده است و آن را 

  بوده است:» گرشاسپ

  یـکـی نـامه بـد یـادگـار از مهان    زکـردار گـرشـاسـپ انـدر جـهان 

  هـم از راز چرخ و هم از روزگار    پـــر از دانـش و پـنـد آمـوزگــار 

  زخوبی و زشتی و شادي و غـم    ستـم  زفـرهـنگ و نیرنـگ و داد و

  زمـهر دل و کین و شادي و بزم    زنـخـجیـر و گــردنفرازي و رزم 

  بسـی دانـش افزایـد از هر یکی    کـه چون خوانی از هر دري اندکی

  )19(همان :                                

  و چند بار نیز با اشاراتی از قبیل:

  زگـفت دگر موبدان کـرد یـاد...    نــژاد ســراینـده دهـقــان مـوبـد

  زضحاك راندند زاین سان سخن    مــغ از هیــربــد مــوبـدان کـهـن 

  )56و  21(همان: صص                                                                

یت تصریح کرده است که داستان گرشاسپ به نقل از دهقانان و هیربدان و موبدان روا

  شده است.

که مطالب اساطیري در خور توجهی  تاریخ سیستانمولّف ناشناختۀ بخش نخست   

هاي فراوان میان روایت او و مندرجات پیرامون گرشاسپ نقل کرده و وجود مشابهت

کند، وري این دو از مأخذي مشترك را به ذهن متبادر میاحتمال بهره گرشاسپ نامه

تألیف ابوالموید بلخی( تاریخ سیستان،  کتاب گرشاسپچند بار از کتابی موسوم به 

)، به عنوان منبع خود در نقل روایات اساطیري مربوط به گرشاسپ 35و1: صص 1314

منثور ابوالمؤید  شاهنامۀجزئی از «را کتاب گرشاسپگران نام برده است. برخی پژوهش
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است و برخی م درآوردهاند که اسدي توسی آن را به نظ) دانسته52: 1374(صفا، » بلخی

با  –تاریخ سیستانویژه به –دیگر، پس از مقایسۀ مندرجات برخی متون تاریخی کهن 

هر چند تواند بود که آبشخور اسدي در «اند که ، به این نتیجه رسیدهگرشاسپ نامه

ابوالمؤید بلخی بوده باشد، ولی نیز دور نیست که  شاهنامۀ ،نامهگرشاسپسرایش 

، کتابی جداگانه بوده در بارة گرشاسپ که در تاریخ سیستانرفتگاه مولف چشمۀ او و گ

سدة چهارم به دست یکی از دهقانان زرتشتی ترجمه و یا بر پایۀ مآخذ کهن تألیف شده 

-گرشاسپ). به هر روي، کلیات روایت 404 – 405: 1362خالقی مطلق، »(بوده است

ت، تفاوت بنیادین ندارد و اسدي ضمن و متون پهلوي آمده اساوستا  با آنچه در نامه

(دادگی، بندهشروایت تبارنامۀ گرشاسپ با اندك اختالفی در مقایسه با روایت 

ناپذیر در کتب مذهبی مزدیسنان، او )، با آگاهی از جایگاه گرشاسپ شکست151:1369

همال و مغلوب نشدنی معرّفی کرده است. همچنین دور از ذهن نیست که را پهلوانی بی

سدي تحت تأثیر معتقدات دینی خود، برخی کردارهاي آیینی گرشاسپ نظیر آزردن ا

آتش، جاودانگی او و یاري دادنش به سوشیانت را در همان دنیاي رازناك اساطیر 

  وانهاده و به حماسۀ ملّی منتقل نکرده باشد.

شود می، جمشید پس از فرار از ایران شهر روانۀ زابلستان نامهگرشاسپمطابق روایت   

و با ورود به آن دیار، براي استراحت به باغی می رود که دختر کورنگ ـ حاکم زابل ـ 

  در آن جاست و پس از آشنایی و گفت و گویی مفصل با وي:

  گرفتش زدل جفت و پیوند خویش  ببستـش به پیـمـان و سـوگنــد خـویـش 

  )36(همان:                                                                                    

هر چند در آغاز کورنگ به خاطر بیمی که از ضحاك دارد از این پیوند ناخرسند است، 

) 41همان: »(کز این تخمه خیزد نژادي بزرگ«دهدچون جمشید به او اطمینان می

-میآورد و جم را به دامادي شادمانه و سرخوش در برابر سرنوشت سر تعظیم فرومی

  جا به بعد، اسدي سلسلۀ نسب اخالف جمشید را با بیانی موجز چنین ذکر پذیرد. از این

  شوند که او را تور کند که با گذشت نه ماه جم و همسرش صاحب فرزندي میمی
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شود (ص )، از پیوند تور با دختري از نژاد شهریاران شیدسپ متولّد می42نامند(ص می

) و 49رسد(صبه پادشاهی زابلستان می 1ورگ)، با مرگ شیدسپ فرزندش ط44ُ

آید و این دو نیز به فرمانروایی سرزمین سرانجام از طورگ، شم و از شم اثرت پدید می

  زابل می رسند:

  نــهــاد آن دالرام را نــام شـــم  یـکـی پـورش آمــد بخـوبـی چــوجـم 

  اثرت رسید وزاین هر دو شاهی به  زشـم زآن سپـس اثـرت آمــد پـدیـد 

  )49(همان:                                                                                  

) آمده و اورمزد  Ørītaبه صورت ثریت ( اوستاخواهانی است که نامش در اثرت از نیک

به عنوان پاداش فرزندانی چون گرشاسپ و اورواخشیه را به او ارزانی داشته است 

  گوید:). اسدي در نخستین یادکرد خود از اثرت می162، 1: ج 1387سنا، (ی

  به نیکی میان بست و بگشاد دست    چـو با تـاج برتخـت شاهی نشسـت

  بـزرگـی فـزودش هـمـی روز روز  بـه هـر کــار بـد اختـرش دل فـروز

  سپهـرش یـکـی نـامــور پــور داد  چـو بختـش بـه هـر کـار منشور داد 

  گـرانمایـه را کـرد گـرشاسـپ نـام  ــدان پــورش آرام بـفـزود و کــام ب

  )49(اسدي، همان:                                                                           

نیز اثرت صاحب دو پسر دانسته شده است؛ البتّه با این تفاوت که در  گرشاسپ نامهدر 

به عنوان فرزند گرشاسپ یاد شده » کورنگ«اورواخشیه، از روایت اسدي، به جاي 

اي موسوم به سام داشته و پس از  ) که خود فرزندي به نام نریمان و نواده328(همان: 

  مرگ زود هنگام او، گرشاسپ آنان را پرورانیده است.

                                                
سه بار با  نامه گرشاسپ) در 151: 1369) آمده (دادگی، Turagبه صورت تورگ ( بندهشنام طُورگ که در  

) که البتّه تلفّظ نادرستی است از کلمإل 44-49همقافیه شده است (صص» گرگ«و یک بار با واژة » بزرگ«کلمإل 

البتّه نه به عنوان نیاي  -نیز این نام فرامرزنامهتورگ که ظاهراً به دلیل وزن شعر انتخاب شده است. در منظومإل 

و 182: صص 1386همقافیه شده است (فرامرزنامه، » سترگ«و » بزرگ«با کلمات چند بار آمده و  -گرشاسپ

184.(
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  رسد:نامۀ گرشاسپ ذکر چند نکته ضروري به نظر میدربارة نسب

 بندهش مطلبی نیامده است، اما در اوستاپدر گرشاسپ، در  در مورد نژاد اثرت، -1

به جمشید.  نامهگرشاسپ) و در 151پیوندد (دادگی، همان: تبارنامۀ او به فریدون می

این اختالف روایت حکایت از آن دارد که در روایات اساطیري کهن نیز پیرامون نیاکان 

سدي از آن بهره برده متفاوت از گرشاسپ اختالف نظر وجود داشته است و روایتی که ا

عالوه بر بخشی که به  نامه،گرشاسپها بوده است. طرفه آن است که در سایر روایت

هاي دیگري از داستان نیز به پیوستن بیان تبارنامۀ گرشاسپ اختصاص یافته، در بخش

. چنان که ضحاك در نخستین 1نژاد گرشاسپ و خاندان سام به جمشید اشاره شده است

 یداري که با گرشاسپ دارد خطاب به اثرت می گوید:د

  گـواهـی دهـم من کـه از تخـم اوسـت  بـه جمشید مانـد به چهـر و بـه پوسـت

  )52(اسدي، همان:                                                                              

  وید:و برهمنی سالخورده نیز هنگام مالقات گرشاسپ می گ

  نیـاي تــو جمشیـد شـه بــد درســت    هنـرمنـد گرشاسـپ گرنـام توسـت 

  )225(همان:                                                                                     

اي دیگر در بیان چگونگی پیوستن تبار گرشاسپ به جمشید آن است که هر نکته   

از فرّ ایزدي جمشید به گرشاسپ موجب نشده است که تدوین چند پیوستن بخشی 

و نویسندگان متون پهلوي از شهریاري وي سخنی به میان آورند، برخی  اوستاکنندگان 

-به روایت پادشاهی گرشاسپ نیز پرداخته -نظیر فردوسی -هاي ملّیسرایندگان حماسه

                                                
فقط یک بار از پیوستن نژاد گرشاسپ به فریدون سخن رفته و آن زمانی است که  نامه گرشاسپالبتّه در  

  گوید: می دانسته و» از گوهر پاك خویش«اي خطاب به گرشاسپ او را  فریدون پس از غلبه بر ضحاك در نامه

  تو از جان و از دیده بیشی مرا

  

  هم از گوهر پاك خویشی مرا  

  به تو دارم امید از آن بیشتر  

  

  که بر کام ما بسته داري کمر    

  )330(اسدي، همان:       

) است.151(ص  بندهشو این همان تبارنامإل ذکر شده در 
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ی به پادشاهی او دارد و این پردازان است که اشاراتاند. اسدي توسی یکی از این حماسه

  پهلوان معرّفی کرده است. –یل نامور را به صورت یک شاه 

آید، سیستان در عین پیوستگی به ایران، برمی نامهگرشاسپچنان که از مندرجات    

سرزمین مستقلّی نیز هست که فرمانروایی آن را از دیرباز یالن خاندان سام بر عهده 

ترین افراد این خاندان بوده که اسدي چند بار از او ناماز بهاند و گرشاسپ یکی داشته

)، فرّخ شه نیمروز 329)، گُرد زاول خداي (ص 223با تعابیري چون شاه آزادگان (ص 

) یاد کرده است و یک بار نیز گرشاسپ 366) و زاول شه نامجوي (ص 341(ص 

رد سیستان را کشوري گیزمانی که در بارگاه ضحاك بر شیروي، حاجب دربار، خشم می

  خواند:مستقل و خود را پادشاه آن می

  و گـرنــه دگـر جـا شــه کشـورم    مــن ایــن جـایـگه شـاه را چاکـرم

  )208(اسدي، همان:                                                                 

  سخن رفته است: ، دو بار از فرمانروایی گرشاسپ بر سیستان گرشاسپ نامهدر 

رغم میل اولین بار زمانی است که او سیستان را ظرف مدت هفت سال بنا کرده و علی

  ضحاك، بر تخت پادشاهی آن دیار نشسته است:

  نشست و به داد و دهش دست برد    از آن پـس به شاهـی سپهـدار گـرد

  )268(همان:                                                                         

است که پیش از این او خود منشور الزم به ذکر است که نارضایتی ضحاك درحالی

هاي زابل و بست را به نشانۀ قدردانی از گرشاسپ که اژدهاي فرمانروایی سرزمین

  ) به وي بخشیده است!63شکاوند کوه را از میان برداشته(همان: 

ص »(به جایش جهان پهلوان شاه«ثرت است که دومین بار هنگام مرگ پدرش ا    

) را نیز 332(ص » دوصد گونه آهو« شود و البتّه این بار پیري و سالخوردگی ) می327

بر وجودش چیره و مستولی گردانیده است. پس از مدتی فریدون که به تازگی بر 

خواند و اش نریمان را نزد خویش فرا میضحاك غلبه کرده است گرشاسپ و برادرزاده

خواهد که به یاري وي بشتابند و دیگر دشمنان ایران را نیز از پاي درآورند.      از آنان می
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انجامد و طرفه یکی از واپسین نبردهاي گرشاسپ همان است که به اسارت فغفور می

دهد که براساس آن آن که فریدون به پاداش این دالوري، عهدنامه و منشوري به او می

  ش وسیع دیگري از خاك ایران را نیز تحت سلطۀ خود درآورد:تواند بخمی

  هـم از قهستـان تـا درِ اصـفهـان  همـه بـوم ماهـان و جـاي مهـان 

  یـکـی عهـد بـرنـامـش افکند پی  بـدو داد تـا مـرز قـزویـن و ري

  )427(همان:                                                                       

، یک شاه ـ پهلوان است شاهنامهنیز، چنان که در  گرشاسپ نامهبنابراین گرشاسپ در 

مرز مشخّصی میان شهریاري و پهلوانی او نیست و  شاهنامه البتّه با این تفاوت که در

توان احتمال داد که در روایت فردوسی از دو گرشاسپ متفاوت سخن رفته است می

اي است که تمایزي میان گرشاسپ شهریار دي به گونهروایت اس نامهگرشاسپولی در 

خورد و او از معدود پهلوانان حماسی ایران به شمار و گرشاسپ پهلوان به چشم نمی

  می آید که سلطنت و فرمانروایی را نیز تجربه کرده است.

اورواخشیه نام دارد که به دست فردي اهریمنی به نام  اوستابرادر گرشاسپ در  -2

شود و در نهایت گرشاسپ با کشتن هیتاسپ کین برادر را می ستاند  شته میهیتاسپ ک

، برادر گرشاسپ کورنگ نام نامهگرشاسپ) حال آن که در 150، 2: ج 1356(یشتها، 

 گذرد: دارد و در همان سالی که اثرت می میرد او نیز به مرگ طبیعی از جهان درمی

  ـر دل بــود کـورنـگ نــامگــوي شی    بـرادر یکـی داشـت جوینـده کـام 

  شــد او نیــز در خــاك تــاري نهـان    هـمان سال کاثرت برفت از جهـان 

  )328(اسدي، همان:                                                                            

، ص 1: ج 1387گانۀ گرشاسپ است(یسنا، یکی از صفات سه اوستا نریمان در -3

پسر کورنگ و برادرزادة گرشاسپ به شمار آمده است  نامهگرشاسپ)، اما در 162

توان این روایت اسدي را انعکاس صفت نریمانی گرشاسپ ) و می328(اسدي، همان: 

ویژه که اعمال نریمان شباهت بسیاري به دانست، به نامهگرشاسپاساطیري در 

احیاء از متون تاریخی کهن نظیر کردارهاي گرشاسپ دارد. شگفت این که بسیاري 
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و ... نریمان را پسر  تاریخ طبري، مجمل التّواریخ و القصص، تاریخ سیستان، الملوك

) و برخی پژوهشگران معاصر نیز 37: 1370اند (نک: راشد محصل، گرشاسپ دانسته

تنها رسد ). بنابراین به نظر می285: 1352اند(صفا، این مطلب را پذیرفته و تکرار کرده

تري از این روایت را در اختیار داشته و آن را به نظم اسدي است که صورت اصیل

آید کشیده است. همین نریمان است که یک ماه پس از مرگ گرشاسپ نزد فریدون می

  شود.) جهان پهلوان دربار او می475(اسدي، همان: » درفش سیاه اژدهافش«و با گرفتن 

مزدیسنان نام یک شخص نیست، بلکه نام یک خاندان و کتب دینی  اوستا سام در -4

) که گرشاسپ یکی از 73، 2: ج 1356پرآوازة پهلوانی در ایران باستانی است (یشتها، 

هاي ملّی دورة شود. این نکته را که سام در حماسهنامورترین پهلوانان آن محسوب می

 گرشاسپ نامهدر اسالمی ایران به صورت یک شخصیت مستقّل حماسی در آمده است 

توان دید، البتّه با این تفاوت که در روایت اسدي سام فرزند نریمان و نوة نیز می

است، نه فرزند یا نوة گرشاسپ که پدر زال و پدربزرگ  –برادر گرشاسپ  –کورنگ 

). نریمان پس از پیوند با دختر پادشاه Blois,2000:vol.10,p.319رستم نیز به شمارآید (

گیرد. تولّد سام نسبت به تولّد دیگر پهلوانان شود که سام نام میري میبلخ صاحب پس

 گرشاسپ نامههاي منظومۀ از همه پرشورتر است و توصیف آن، یکی از زیباترین بخش

سازند اي از پرند به اندازة اندامش میشود پیکرهرا پدید آورده است. وقتی سام زاده می

)، عملی شبیه به آنچه که 432-433سدي، همان: فرستند (او نزد نیایش گرشاسپ می

) و اسدي 1484-149/.1/268: 1386افتد (فردوسی، هنگام تولّد رستم اتّفاق می

 کند:زدگی گرشاسپ را از دیدن پیکرة سام اینگونه توصیف میشگفت

  فـرو مانـد و از دل نیایـش گـرفـت    بـر آن پیکـر شیـر بچـه شگفــت 

  همـی گفـت کاي راست دادار پـاك    لتان به خاك  درآمد ززین گشـت غ

  کـه بینمـش در صف همیدون سوار    تـو کـن روزي بنـده آن روزگــار 

  همـان جـامـه و یـارة خـویـش نیـز    فــرستــاده را داد بــسیـار چیــز 

  )433مان: (اسدي، ه                                                                        
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) و در کنار 476شود (همان: می» سپهبد«سام از سوي فریدون مفتخر به دریافت عنوان 

کند. اسدي به ها شرکت میپدرش نریمان ـ که جهان پهلوان دربار است ـ در جنگ

گوید و یادکرد قابل منظور فاصله نگرفتن از اصل داستان، چندان از سام سخن نمی

انی او ندارد. در حقیقت، سام نیز انعکاسی تخیلی و شاعرانه توجهی از کردارهاي پهلو

  گر شده است.بدینسان جلوه نامهگرشاسپاز نام خاندان گرشاسپ در اوستاست که در 

  منابع:

  انتشارات سخن:تهران،  از اسطوره تا حماسه،)، 1388آیدنلو،سجاد ،(چاپ دوم  -

،تصحیح حبیب یغمایی، امهن گرشاسب)، 1317احمد،( بن توسی، ابونصرعلی  اسدي -

  کتابفروشی بروخیم: تهران

، بنیاد موقوفات دکتر محمودافشار: جستارهاي شاهنامه شناسی)، 1381امیدساالر، محمود،( -

  تهران.

  بهار، کاللۀ خاور: تهران. )، تصحیح محمدتقی1314(تاریخ سیستان،  -

؛ 388-423، صص3ش، نامه ،ایران»گردشی در گرشاسبنامه«)، 1362خالقی مطلق، جالل، ( -

  . 94-174)، صص1363(1؛ ش513 -559، صص4ش

  ، ترجمۀ مهردادبهار، توس: تهران.بندهش)، 1369دادگی، فرنبغ، ( -

شخصیت گرشاسپ در روایات بازمانده و تحلیل سفر «)، 1370راشد محصل، محمدرضا، ( -

، صص 1،ش24س مجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،، »او به روم

49-27 .  

  امیرکبیر: تهران.سرایی در ایران ، حماسه)، 1352اهللا، (چاپ سوم  صفا، ذبیح -

هفتاد ،گردآوري یحیی مهدوي و ایرج افشار، »رزمنامۀ سگاوندکوه«)، 1369، (------  -

  . 71-80، انتشارات اساطیر، تهران، صص مقاله

به کوشش » هاي ملّی هنظري به مآخذ شاهنامه و دیگر حماس«)، 1374، (------  -

  . 47-55، تهران، صص ام نمیرم از این پس که من زندهغالمرضا ستوده، 

  )، به کوشش میترا مهرآبادي، دنیاي کتاب: تهران.1386، (فرامرزنامه -
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ج، مرکز دائره 8، به کوشش جالل خالقی مطلق، شاهنامه)، 1386فردوسی، ابوالقاسم، ( -

  المعارف بزرگ اسالمی: تهران.

 مجلّۀ» نامه اسطورة کهن گرشاسپ در منظومۀ حماسی گرشاسپ«)، 1351ب، مهدي، (قری -

  . 64-82، صص 1، ش1، س سیمرغ

ترجمۀ آفرینش و تاریخ (البدء والتاریخ)، )، 1386طاهر، (چاپ سوم  مقدسی، مطهربن -

  ج، انتشارات آگاه: تهران.2محمدرضاشفیعی کدکنی، 

، ترجمۀ جهانگیر افکاري، شرکت سهامی اهنامهدیباچۀ ش)، 1363مول، ژول، (چاپ سوم  -

  کتابهاي جیبی: تهران.

ترجمۀ بزرگ علوي، انتشارات  حماسۀ ملّی ایران،)، 1369نولدکه، تئودور، (چاپ چهارم  -

  جامی: تهران.

  )، تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود، اساطیر: تهران.1387، (چاپ دوم یسنا -

ج، 2وشی،  تألیف ابراهیم پورداود، به کوشش بهرام فره)، تفسیر و 1356، (چاپ سوم یشتها   -

  انتشارات دانشگاه تهران.

- De Blois, F, (2000),”Garšâsp-Nâme” Iranica , vol.10, pp.499-500. 
- Wolff, F, (1965), Glossar zu firdosis shahname , Berl 
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 بررسی عوامل مؤثر مرگ آفرین در فرجام افراسیاب تورانی

  القاسم قوامدکتر ابو

  استادیار دانشگاه فردوسی

  سهیال یوسفی    

  کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی

    چکیده:

 شاهنامهسالی در گر دیو خشکافراسیاب تورانی، نمایندة نیروهاي اهریمنی و تجلّی     

اش با آب،که از نامش هویداست، و پیوند ذاتی شاهنامهاست. کارکرد ویژة او در 

ري با شخصیت افراسیاب و خویشکاري دوگانه و متضاد او همچون هاي بسیاهماهنگی

گر افراسیاب بر همگان آشکارتر است، اما کارکرد دوگانۀ آب دارد. اگر چه چهرة ویران

هایی از وجه سازندة شخصیت او که با بخش باروري آب هماهنگ است در نشانه

پردازیم بررسی ستار بدان میشود. آن چه در  این جو دیگر متون نیز دیده می شاهنامه

سالی است و به ارتباط میان عوامل مرتبط با مرگ افراسیاب، به عنوان سمبل دیو خشک

آور و اش، کیخسرو، عنصر اهورایی و نماد ایزد بارانویژه پیوند افراسیاب را با کشنده

رد صورت نابودي او از طریق ارتباط این دو شخصیت با آب و کارکرد دوگانۀ آن مو

  ایم.بررسی قرار داده

  آور.افراسیاب، آب، دیو خشک سالی، کیخسرو، خداي بارانها: کلید واژه
  

    افراسیاب

و  اوستا در frangrasyan "فرنگرس ین "افراسیاب فرمانرواي  نامدار تورانی با نام   

ن آغاز خداي جنگ میا در فارسی میانه، در frangarsyak ،frasiyak ،frasiyavنام هاي 

 ،ی وي را موجودیتی بشري بخشیدهتورانیان بوده که بعدها براي احیاي نوعی غرور ملّ

  رضی: ذیل افراسیاب).(نداهبزرگترین شاه تورانی کرد
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اندازد. معناي معروف نام افراسیاب به نوشته یوستی کسی است که به هراس می   

 .است م و سزاوار مرگمجرکه به معنی  آمدهدر متون با صفت مئیریه اغلب افراسیاب 

ها و تجلّی بازتابی از پلیدي شاهنامهافراسیاب تورانی دشمن همیشگی ایرانیان در 

دهاك آن تر از آن با اژيبا ضحاك و پیش وهاي میان اهماننديخصمانۀ اهریمن است.

ی شدة حماس، شاهنامهداستانش را در نی اهریمن و اي انسچنان است کهوي را گونه

تجسمی آشکار و دوباره از  . افراسیاباندهاي دانستاژدهاك افسانهایرهداستان اسطو

در زیر زمین ، 1اهریمن و ضحاك است که از نیروي افسون و جادو برخوردار است

 اوستاییشود و مطابق شواهد دریاي چیچست پنهان می ژرفايدر  ،هنگی دارد آهنین

هر بار  ،جهدن دریاي فراخکرت میچون براي دست یافتن به فرّ آریایی سه بار به درو

دهاك و ضحاك افراسیاب تکرارکنندة کار اهریمنی اژي آید.دریا و خلیجی پدید می

سازد اش را با آفرینش هرمزد هویدا میاست، که موجودیت پلید و دشمنی همیشگی

طور که اهریمن و ضحاك مرد نخستین و گاو یکتا آفریده و نیز جمشید و گاو همان.

دیگري از انسان  يهاافراسیاب نیز سیاوش و اغریرث را که نمونه ،کشندیون را میبرما

و بنا به روایات دینی گوپت شاه  است"اوك داد "اي از گاونخستین و شکل تغییر یافته

  ).84_108: 1378(سرکاراتی،کشته است ،شودنامیده می

رینش ایرانی یکی از مضمون کشتن انسان نخستین توسط اهریمن بر طبق اساطیر آف   

به این صورت تکرار  معموالًو است  2هاي رایج مربوط به اژدها و اژدر اوژنیمضمون

افراسیاب نیز به عنوان اهریمن  شود که اژدها نابودکننده مردم و چهارپایان است.می

  آمده است که هنگام فرمانروایی افراسیاب: شاهنامهاي اژدهاست. در گونه

  جهانی مر او را سپردند جاي    و چارپاي زمین گشت بی مردم

                                                
هاي شکار شده، دهاك و ضحاك رك به: سایهژيهاي افراسیاب با اتر پیرامون هماهنگیبراي اط�عات بیش - 1

 به بعد 80سرکاراتی: 
 . چ دوم1388تألیف دکتر سجاد آیدنلو. انتشارات سخن.به کتاب از اسطوره تا حماسه پیرامون اژدر اوژنی رك  - 2
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 کشد و افراسیاب نیز به روایتی قاتل پدرش پشنگ است.اهریمن پدر خویش را می

و  است هاي اهورایی و ضحاك دشمن جهان استومندآفریده ةاهریمن نابودکنند

هاي در اسطورهافزون که . «دآوربار میسالی را به افراسیاب هم مرگ و ویرانی و خشک

 .»مادر افراسیاب دختر جادوگر است شاهنامهردمی مربوط به کسان و رویدادهاي م

تاریخی شده اسطوره پهلوان  -ت حماسیواییک ر راافراسیاب  برخی محققان داستان

و  هاي فراوان داردکه با داستان فریدون و اژدهاك همسانیدانسته  اژدهاکش

دانند(سرکاراتی به نقل ازآیدنلو، میخویشکاري یک اژدها  شاهنامهخویشکاري او را در 

ی او در کنار روایاتی چون فریدون و یداستان افراسیاب و شکست نها). 90: 1388

هاي مختلف بن مایه  خشک سالی ناشی گرشاسپ و اژدها.... به عنوان صورت ،ضحاك

از چیرگی اژدها و سپس رهایی آنها بر اثر پیروزي پهلوان بر آن پتیاره است ولی در 

جایی اساطیر به شکل پادشاهی آن دیو یا اژدها به دلیل تغییرات و جابه ،داستان حماسی

بر  شاهنامهدر  افراسیاب. البته ضحاك و افراسیاب، مانند آیدبیگانه و ستمگر در می

خالف دگرگونی سرشت اساطیري ضحاك از اژدهایی سه سر به انسان مار دوش و نیز 

بن مایه مذکور به دخترانی( ارنواز و شهرنواز) تبدیل می  آب و باران و ابر که بر طبق

همان ویژگی اساطیري باز داشتن باران به ،گردندبه دست ضحاك گرفتار می وشوند

اساطیري ایران و  -بررسی روایات مختلف حماسی: ندکحفظ میرا رغم تغییر ماهیت 

موجوداتی دو زیست  دهد که اژدهایان و دیوانهاي تطبیقی نشان میحتی برخی نمونه

توانند هم در خشکی و هم در آب زندگی کنند. افراسیاب هم که به نوعی هستند و می

راحتی در ه مند است و باز ویژگی دو زیستی بهره خصلت هاي آن را دارداژدهاست و 

در  دهد.و بعدها در اثر فقدان فرّ این توانایی را از دست می ماندژرفاي آب باقی می

آمده است که افراسیاب چندین بار برهنه شده و در دریاچه   8رده ک 19یشت 

  هاي دیگر هم به این مطلب اشاره شده:در متن شود.شناور می "وئورکشه"

 1352، 1ف (تاریخ طبري جفاستتر فی غدیر هناك یعرف ببئر خاس، حتی اتی اذربیجان

:515.(  
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  دبه دریاي چیچست شد ناپدی    بپیچید وزو خویشتن درکشید

  )2271: 4(فردوسی                                                                    

آنکه تواند در آب بماند بیآید که تنها دارندة فرّ کیانی میاز متون کهن چنین برمی

خسرو فرّ خویش را در پی کشتن آسیبی بدو رسد و چون افراسیاب هنگام گریز از کی

ز دست داده بود توانایی ماندن به مدت طوالنی در زیر آب هم از سیاوش و اغریرث ا

هاي در اسطورهداد: او سلب گردیده بود و اژدها بودنش نیز این امکان را به او نمی

ست. اژدها مظهر خشکی است و پهلوان مظهر آب و اایرانی اژدها هماورد اصلی پهلوان 

 ،هاي ویرانگر است. اژدها خود آب استآب ةها یا آورندکننده آباژدها زندانی برکت.

بند و سست هاي بیولی آبی که با آشوب نخستین مربوط است. اژدها مظهر آب

 کنند.آیند و همه جا را ویران میهاي عظیمی که میسیل ؛نخستین است. سیالب است

آور است که سرانجام با هاي رستم و افراسیاب جنگ با باد خشکیبه احتمال داستان

آیند. افراسیاب ها فراز میها و آبآور در پایان فصل تابستان، بارانگ دیو خشکیمر

آور شوند. افراسیاب خشکیخشکاند و با مرگ او رودها از نو جاري میرودها را می

  ).309: 1376است و رستم مظهر باروري و آب آوري: (بهار، 

هاي متناقض ن را با شخصیتنمادشناسی آب به طرز شگفتی قابلیت دوگانۀ همراهی آ  

-آور نشان میسالی و خداي بارانو مرتبط با روایت پهلوان اژدر اوژن یعنی دیو خشک

 ،نماد باروري زایش و مرگ، تطهیر و رستگاري است. ةزنجیر آب راز خلقت،دهد. 

تمام نیروهاي بالقوه و بدون ة در برگیرند ؛نشانگر نامحدود بودن امکانات استو  زایش

اجرام تمامی نویدهاي پیشرفت و همچنین تمامی تهدیدهاي فروپاشی  ۀ، جرثومشکل

کامال متضاد  ۀدو زمین ۀتوان آب را چون بسیاري دیگر از نمادها بر بستاست. گاه می

زندگی و مرگ  ۀآب سرچشم .توان چشم پوشیدها نمینگریست که از هیچ یک از آن

  یل آب).(فرهنگ نمادها، ذاست، خالق است و نابودگر

خصلت نابودکنندگی و ضدیت با سازندگی و آبادانی  افراسیاب ترین ویژگیممه   

  در منابع بسیاریاز دشمنی افراسیاب با باروري آب سخن رفته است: ست.وا
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ها و قنوات را نابود ساخت، چشمه ،هاي تسلط خود بر ایران رودهاافراسیاب در سال

؛  38: 1363( ابن بلخی،تا قحطی عظیم پدید آیدهاي آب کرد کاریزها انباشت و چشمه

ثمر هاي حکومت او آب فرو رفت و درختان مثمر بیدر سال). 34: 1346اصفهانی،

ها پرداخت گویند دیگر بار بر او به پر کردن رودخانه). 367: 1352، 2(طبري جگشتند

ه خشک شد ها همآب). 127و 126: 1374،  3(مقدسیجمردمان و حیوانات باران نبارید

  ).521: 1341(بلعمی،سال ببود 12و پنج سال ببود تا قحط برایشان افتاد و آن قحط 

افراسیاب با حمله به ایران  زادسپرمهاي ایرانی و گزیده بندهشدر منابع پهلوي مانند    

، رودها و خردمینويهندي و  بندهش کند و بر پایهآب و باران را از زمین دور می

  .سازدپایمال و خشک میها را دریاچه

  آمده است: شاهنامهدر 

  رگشت حالدگرگونه شد بخت و ب  زباران هوا خشک شد هفت سال

  )198: 3(فردوسی                                                                           

سیاب در افرا«شود: رسد از او چنین یاد میچون افراسیاب از قلمرو شعر به تاریخ می

ها و قنوات را نابود ساخت و ها و رودها و چشمههاي تسلط خود شهرها و قلعهسال

در سال پنجم تسلط وي مردم دچار قحط شدند و تا آخر روزگار وي همچنان بودند به 

» و کشتزارها تباه شد ها از سکنه خالی شدندها خشک و امارتهنگام فرمانروایی او آب

بارانی و قحطی در منابع مختلف تداعی همراهی افراسیاب با بی). 34: 1346(اصفهانی،

و متون پهلوي است. اپوش  اوستابارانی در دیو خشکسالی و بی "اپوش"آورکننده و یاد

کننده است که در نزدیکی باران و به معنی خشک ۀدیو خشکی و رقیب تشتر فرشت

و دشمنی با آب که مظهر سالی مفهوم خشک کند.اقیانوس سه روز با تشتر نبرد می

  شخصیت افراسیاب است در نام او نیز تجلی یافته است.

توان به دو صورت متفاوت تجزیه کرد که با شخصیت نام ترکیبی افراسیاب را می  

و » ا«و متون کهن برابر است. افراسیاب متشکل از دو جزء  شاهنامهنسبتا دوگانۀ او در 

هم در متون به کار رفته است.چنانچه این »سیاتفرا«استکه گاه به شکل »فراسیاب«
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توان جزء اول آن را به عنوان پیشوند صورت از تجزیۀ نام افراسیاب را بپذیریم، می

حباب «در نظر گرفت و بخش دوم آن هم به معنی » نه«یی و به معناي اوستاساز منفی

و ضدیت با آب ها آمده است(نفیسی)، که در مجموع مفهوم انکار در فرهنگ» روي آب

تواند بیانگر خصلت خشک کنندگی و دشمنی افراسیاب با آب به کند و میرا القا می

خوانی دارد. پذیرش شمار آید. این برداشت با چهره عمومی افراسیاب هم تطابق و هم

شدن باط محکمی میان کشتهتارکنندة پیوند آشکار میان اپوش و افراسیاب روشن

آوري ایزدان گیاهی است به فرمان افراسیاب، و ویژگی خشکی اي ازکه نمونه ،سیاوش

  ست.او

شود، یک هاي آسیاي غربی که در مجموع ایران را هم شامل میدر میان اسطوره   

آور سالی وجود دارد به این صورت که خداي بارانهاي خشکدرونمایۀ اصلی داستان

بار دوم به یاري همه  خوردرود. بار اول شکست میسالی میبه جنگ دیو خشک

-پردازند بر دیو خشک سالی فایق میها که به دعا و نذر و نیاز میخدایان و آدم

سالی با داستان افراسیاب ). میان الگوي داستانی دیو خشک263: 1376شود(بهار،

اي اهریمن و گونه شاهنامهشود. از سویی افراسیاب که در هاي زیادي دیده میهماهنگی

هاي نبرد کننده با او مانند رستم، سیاوش و شک سالی است، تمام شخصیتنماد دیو خ

آور و باروري هستند و از سوي دیگر میان افراسیاب به خسرو نماد خدایان بارانکی

-هاي آب بازي و جشن تیرگان هماهنگیعنوان نماد و سمبل دیو خشک سالی با آیین

  توان برقرار ساخت.هاي بسیاري می

بازماندة یکی از اعیاد باستانی ایرانیان است،  tirma-sizze-suا تیرماسیزّه شوتیرگان ی   

شود. ایزد باران برگزار می tistryaداشت تیشتریهکه از دورة هند و ایرانی به پاس بزرگ

تیرگان سیزدهم ماه تیرموافق ماه است... و چنین «آورده که  االخبارزینگردیزي در 

روز از حصار افراسیاب برستند و هر کس به سر کار خویش گویند که مردمان اندرین 

شدند و هم اندرین ایام گندم با میوه بپزند و بخورند و گویند اندر آن وقت همه گندم 

(گردیزي به نقل » پختند و خوردند که آرد نتوانستند کرد زیرا که همه اندر حصار بودند
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تیر ماه طبري  13ز قدیم در روز ). تیرماسیزّه شو ا153و152: 1372از اسماعیل پور،

ایزدي  -شود. تشتر اخترشود و هنوز هم در شب سیزدهم آبان ماه برگزار میبرگزار می

است رخشان و فرهمند، که هر سال در موسم معینی تن خود را به روشنی سرشته در 

پیکر اسب سپید زرین گوش زرین یالی با دیوي به نام اپ اوشه که به صورت اسب 

ستیزد و پس از پیروزي بر او به دریاي فراخکرت داغدار کل تصور شده است میسیاه 

ها را به هر سو آورد و آبهاي دریا و میانه دریا را به جوشش در میرود؛ کرانهفرو می

هاي سرتاسر جهان استومند سرازیر شوند. کند که به کشتزارها و چراگاهروانه می

هاست از معناي نامش آب اژدهاي کیهانی بازدارندهاي از گونه» دیو اپ اوشه«اینکه

ها یا آب بندان ي آبست و بازدارنده apa-vrtaشود که صورت کهن آن معلوم می

). به چنین ارتباطی در نام افراسیاب پیش ازین اشاره 238: 1378معنی دارد(سرکاراتی،

جادوي آب  کردیم. تیرگان با مسأله خشکی و آب مربوط است و به نوعی ماجراي

یکی از انواع جادوها این است که عملی را که از طبیعت انجام آن را می «است. 

در تیرگان رسم ». دهند تا طبیعت به انجام آن تشویق شودخواهند خود آنرا انجام می

کردند و در سراسر پرداختند با یکدیگر شوخی میچنین بود که مردم به آب بازي می

برگزار » کژمون«هايبردند. تیرگان هنوز هم در میان ارمنیمی روز یکدیگر را درآب فرو

پاشند این آب پاشیدن به نوعی جادوست و در اول تابستانی شود مردم آب به هم میمی

  ).278و277:  1376است که دیگر آب نیست(بهار،

هاي مربوط به تیرگان با آنچه براي هاي بسیار میان آیینارتباط نزدیک و شباهت  

آید خود گویاي پیوند جشن تیرگان با افراسیاب است. مهرداد بهار اسیاب پیش میافر

هاي خاص برخی نقاط کشور من جمله خراسان و در نقد فیلمی که پیرامون آیین

-سالی آن، میهاي مربوط به خشککهگیلویه و بویراحمد تهیه شده بود در تبیین آیین

ده باید دیو خشکی باشد که بر سر چوب مشکل دیگري که در فیلم مطرح ش«...گوید:

آید و شکل وحشتناکی هم دارد آن دیو خشکی است و این که دیو خشکی است و می

کنند و را غرقش می کردند توي آب خیلی جالب بود. توي آب چشمه او را غرق می
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تواند پدید آید با مرگ دیو خشکی در وجود پس از غرق اوست که امکان بارندگی می

). و این 327: 1376بهار، »(کشند تا آمدن باران میسر شودا خداي آب او را میالهه ی

افتد. کار اهریمنی افراسیاب که با هجوم بر آب همان اتفاقی است که براي افراسیاب می

و فرو رفتن او سه بار در دریاي وروکش براي یافتن فرّه آغاز شده، با پایان او و پنهان 

  شود.ماندنش در آب تکمیل می

صورت دیگري نیز بر تحلیل نام افراسیاب که نمایانندة وجه دوم شخصیت اوست در   

افراس «بر وزن کرباس خیمه و قنات را گویند و ترکیب » افراس«ها وجود دارد: فرهنگ

در کتب فرهنگ لغت به معنی سواران آب است که همان حباب باشد(برهان). این » آب

گونۀ اوست و با بخش آب باروري و حفر زتابندة ذات آببرداشت از نام افراسیاب با

افراسیاب همواره با اگر چه ها در شخصیت افراسیاب ارتباط دارد. کاریزها و قنات

 شاهنامههمراه است، اما از آن رو که تفکر حاکم بر  شاهنامهسالی در قحطی و خشک

دوگانگی و آمیزش خوبی  اندیش نبوده ونیز به دلیلاندیشانه و خشکدر هیچ امري جزم

هاي آن، افراسیاب هم برغم هاي حماسه ملی از جمله شخصیتو بدي در تمامی بخش

هاي آن در شعر فردوسی، موجودي صرفا دد منش و دیو سرشت اهریمنی خود و نشانه

هاي مثبت و نیک هم هاي بیدادگرانه از خصلتکردار نیست. ازین رو در کنار ویژگی

رسد. وي در زامیاد یشت به دلیل ه سابقه آن به اوستا و متون پهلویمیمند است کبهره

 -ایرانی فردي با نام زین گاو بندهششود و در کشتن زنگیاب دروغگوصاحب فرّ می

به  -یابدمردي تازیی را که در زمان گرفتاري کاووس در هاماوران بر ایران تسلط می

مند بودن نیز افراسیاب به فرّه شاهنامهدر  ). 112: 1388کشد(آیدنلو،خواهش ایرانیان می

  کند:خویش اشاره می

  همم چون سروشان یکی بر،دوپر  مرا دانش ایزدي هست و فرّ

  )1190/ 246/ 4(فردوسی                           

شود. دوران کشد فرّ و بهروزي از او جدا میاما هنگامی که برادرش اغریرث را می   

ها کرد، مه تلخی سودهایی هم براي ایران داشت زیرا او جويپادشاهی افراسیاب با ه
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در فن هدایت آب و احداث کاریزها مهارت بسزایی داشت. آب هزار چشمه و آب 

رودخانه هلمند و هفت رود دیگر را که قابل کشتی رانی بودند به دریاچه 

:ذیل  1369سرازیر کرد و مردمان را در کنار آن سکونت داد(یاحقی، kayansiکیانسه

  افراسیاب؛ رضی: افراسیاب؛ قلی زاده: ذیل افراسیاب).

آنچه بر توجه بدان تأکید داریم این است که افراسیاب، همواره دو قابلیت همراهی و   

ضدیت با آب را در خود دارد چنانکه در آبان یشت نیز به این دو ویژگی متضاد در 

از افراسیاب در کنار دیگر  افراسیاب به طور ضمنی اشاره شده است. آبان یشت

برد و به بیان فرستند نام میها، پیشکش میهماوران که به پیشگاه آناهیتا،ایزد بانوي آب

دارد که آناهیتا تنها خواست نیایشگران واقعی و راستین خود را غیر مستقیم اظهار می

یت با ي آب آوري و ضدسازد. و این چیزي است که هم بیانگر دو جلوهبرآورده می

آب در شخصیت و ذات افراسیاب است که از تحلیل و شکافتن نام او هم به دست 

  آید وهم با دوگانگی ذاتی آب مطابقت تام وتمام دارد.می

آب در پیدایش کیهان داراي دو نماد گرایی پیچیده و متناقض است: آب فرو ریزنده    

شود زیرا بیه نماد خون میهاي نخستین... در این حالت نماد آب شو آسمانی و آب

خون هم نمادي دوگانه است. منطبق با خصلت متضاد آب، رفتن و ماندن در آب و 

آمده است که رستم در نبرد با  شاهنامهشستشوي با آن نیز، مفهومی دوگانه دارد.در 

خواهد تا او را به کوه بیاندازد تا در نهایت به آب انداخته شود و در اکوان دیو از او می

  کند:این میان سخنی از داناي چینی نقل می

  یکی داستانی زده است اندرین   چنین داد پاسخ که داناي چین    

  به مینو نبیند روانش ســروش   که در آب هرکو برآورد هوش

  د به دیگر سرايـرامش نباشـبه زاري بماند روانــش بجاي            خ

  )292/ 3(فردوسی،                                                        

اند که معتقد است برخی محققان این گفتار رستم را یادآوراندیشه وندیدادي دانسته   

کند. آب به خودي خود کشنده نیست بلکه در اثر نفوذ دیوان خاصیت کشندگی پیدا می
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-او چیره میبندد، دیو باد بر هرگاه انسانی در آب بیافتد دیو مرگ دست و پایش را می

یابد(اکبري گردد و به بهشت راه نمیي درندگان دریده میشود و آن گاه به وسیله

توان احتمال این را داد که فرو رفتن ). با دانستن این نکته می1384:252مفاخر،

دهد که هرگز افراسیاب در آب پیش از مرگ به قصد ماندن، خبر از مرگ اهریمنی می

بود افراسیاب هرگز از اکه اگر البه و زاري گرسیوز نمیسروش را نخواهد دید، چر

  گوید:آمد و آنجا که الیاده میمخفی گاه بدر نمی

زداید، اما غسل آلودگی گناه را فرو می شوید و حضور شوم مردگان و آثار چنون را می«

 میرد ولی آنچه سر ازرود میفرو رفتن در آب برابر با مرگ است. زیرا آنچه در آب می

تواند گیرنده وحی و سرگذشت است که میگناه و بیآورد چون کودکی بیآب بر می

). مقصود فرورفتن در آب به 455: 1382(الیاده به نقل از زمردي،» الهام جدیدي باشد.

هاست و ها و پلیديقصد تطهیر و سربرآوردن از آن به نیت پاك شدن از آلودگی

برد و از ناگزیري و به قصد تسلیم تن از آب میافراسیابی را که از بیم جان سر در 

  شود.آوردشامل نمیژرفاي آب بدر می

نکتۀ مهم در ماجراي مرگ افراسیاب وجود نمادهاي مقدسی است که در از بین بردن    

خسرو و افراسیاب نبردي گیري قابل شهود است.نبرد میان کیاهریمن به طرز چشم

وهاي اهورایی با اهریمنی استوار شده است.به مقدس است که بر پایۀ درگیري نیر

گرسیوز و جمعی از سران ترك به سپهداري گرسیوز به دست گودرز  شاهنامهروایت 

گرفتار آمدند تا اینکه روزي یکی از بزرگان به نام هوم که مردي صالح بود افراسیاب را 

ا سحر و جادو یکه و تنها به چنگ آورد و با شتاب گودرز را آگاه ساخت افراسیاب ب

اي مخفی شدو هوم جاي او را نشان داد.گودرز گرسیوز را که بند گریخت و در برکه

کرده بود آنقدر شکنجه داد تا فریادش برآمد افراسیاب با شنیدن صداي برادر سر از آب 

به درآورد. گودرز کمند انداخته او را به دام افکند و هر دو دستش ببست و به خاصان 

  )2400تا 2220ابیات 4هسپرد.(شاهنام
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هایی با فرجام او در حکایت مرگ افراسیاب در منابع مختلف نیز کم وبیش همانندي

  شاهنامه دارد:

هنگام محاصره سپاه افراسیاب شیده برادر افراسیاب کشته شد و افراسیاب هم به  - ١

  اي به نام چاه خاسف نهان شد او را بگرفتند و پیش آذربایجان گریخت و در برکه

خسرو آوردند و در بندآهنین کردند، پسر گودرز سر او را برید(طبري به نقل از یک

  صدیقیان: ذیل افراسیاب).

چون گودرز رسید افراسیاب با اعمال بقایاي قوة سحرخود از چنگ هوم فرار کرد  - ٢

اي که از آب دریا تشکیل شده بودخود را مخفی ساخت... گودرز امر داد در برکه

ه لخت کردند و آنقدر با شالق او را مضروب ساختند که گوشتش از گرسیوز را آورد

نمود افراسیاب به شنیدن صداي بدنش کنده شد و به فریاد و فغان پرداخته استغاثه می

برادر خودداري نتوانست کردو سر از آب بیرون آورد. کی خسرو که افراسیاب را خسته 

ور م آورد ولی معجال بدو حملهو درمانده و در لباس ژولیده دید خواست بدو رح

گشته با شمشیرش بدو نیم کرد و آنگاه بدو گریست و اشک خود به آستین پاك نموده 

  ).106: 1372و امر داد او را با گرسیوز به خاك سپارند (ثعالبی،

... کسی به طلب او از پس او اندرشد و او به حوض اندررفت و خود را پنهان کرد  - ٣

خسرو آوردند و او را بند کردند و سه روز بازداشت و روز یش کیپس او را بیافتند و پ

چهارم... مردي برخاست نام او بی و سر افراسیاب را برید اندر طشتی همچنان که سر 

 ).567: 1341سیاوخش را بریده بودند(بلعمی،

خسرو افراسیاب را با برادرش گرسیوز و جهن پسرش و بسیاري از خویشان او کی - ۴

بکشت در حد حیس و اران و بعد از آن کفن بفرمود و ستودان ساخت  به آذر گشسب

  ).462:  1318آنجا( مجمل،

هاي مرگ افراسیاب در متون مختلف گویاي پیوند وارتباطی هماهنگی میان روایت   

-است، که بین صورت نابودي افراسیاب و شخصیت او در متون کهن و نیز با کشنده

دهد. مرگ افراسیاب به دست داري این امر خبر میریشه خسرو وجود دارد و ازاش،کی
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سالی که نماد بدي و خسرو ممکن نبوده زیرا افراسیابنه تنها دیو خشککسی جز کی

نمایندة اهریمن است و مرگ او تنها به دست کی خسرو،خداي باروري که نماد دینی و 

تواند در نبرد نمی خویشکاریی اهورایی هم دارد ممکن است. از این روست که سیاوش

خسرو براي از میان بردن افراسیاب ها و نذرهایی که کیبا او پیروز میدان باشد. نیایش

دارد، از جمله عوامل مذهبی دیگر در مرگ افراسیاب است. به پیشگاه آناهیتا تقدیم می

یل کشورهاي ایران و آرایندة پادشاهی، «آمده است:  23تا 21در گوش یشت فقرات

و، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند از براي ناهید فدا کرد و از او خسرکی

درخواست که روبروي دریاچۀ ژرف و فراخ چیچست، افراسیاب بزهکار تورانی را 

بکشد براي کین پدرش سیاوش دلیر که به بیداد کشته شد و براي کین اغریرث 

ی مکانی که خون افراسیاب ) سروش، هوم، کی خسرو وحت68: 1377پورداود،».( دلیر...

هایی از تقدس دارند که در تضاد با سرشت ریزد همه و همه نشاندر آن به زمین می

خسرو(پیش از کشتن اهریمنی افراسیاب هستند. به پیشنهاد کاوس و به همراه او کی

ترین پرستشگاه یزدان راهی براي رسد تا در مقدسافراسیاب) به خان آذرگشسب می

ساحل  خسرو این آتشگاه را بر جاي بتکدههستی اهریمن بیاید. کی پی بردن به

ترین چیچست برآورده. جادو اینک درست به جایی پناه جسته که نیروي یزدانی نزدیک

خسرو دارد. حضور هوم نیز به عنوان یکی از رابطه را با پرستندگان خود به ویژه با کی

  ه است چرا که از جانبی میان هوم و عوامل تأثیرگذار در مرگ افراسیاب قابل توج

  مرگی پیوند برقرار است و از جانبی دیگر او به ویژه دشمن دیوان است.بی

مرگ است تجلی پسر اهورامزدا و داراي جانی درخشان و بی» گیاه -ایزد«هوم  اوستادر 

عصاره روید و ها و به ویژه بر قلّه البرز میاین جهانی او گیاهی است که بر بلندي کوه

آن درمان بخش، سرچشمۀ سالمت و گزایندة مرگ است. در شاهنامه هم هوم عابدي 

یافتندش است که به یاري ایزد سروش افراسیاب را که پنهان بود و به هیچ حال نمی

یافت و گرفت. هوم گیاه مقدس و ایزد اساطیر، پهلوان و مرد ایزدپرست حماسه است. 

سرانجام اهریمن را بیرون از «ینی آمده است که و نیز همان گونه که در روایات د
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کشند افراسیاب را نیز از بن دریاي چیچست بیرون می» آسمان بکشند و سرش را ببرند

  کنند.و به خنجر میانش را به دو نیم می

یابیم وجود نوعی هماهنگی و ارتباط میکوتاه سخن آن چه از مجموع این گفتار در  

اش و هم اثبات اساطیري و آسمانی ر مرگ افراسیاب با زندگیمیان عوامل تأثیرگذار د

خسرو بر افراسیاب خسرو با افراسیاب است چراکه در پیروزي کیبودن مبارزة کی

اي داشتند و به ناگهان تأیید آسمانی هوم عوامل ایزدي و وسایل آسمانی نقش عمده

سم ماجراي اهریمن براي دهد تا راز و طلخسرو اهورایی قرار میمقدس را فراراه کی

  همیشه گشوده شود.
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  ؛نگاريهنامهشا

  از  کلک نی شاعر تا کلک مویینۀ نقّاش

  وانفاطمه ماه

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  بر ار هیبت تو نقش کنند شاهنامهبه 

  به میدان رود به جنگ افراز زشاهنامه

  شود شــاهنامهزهیبت تو عدو نقش 

  ازکزو نه مرد به کار آید و نه اسب و نه س

  سوزنی سمرقندي

  :چکیده

هاي موي نقّاشان به آرایش داستانکه قلم فردوسی از نوشتن باز ایستاد، قلماز زمانی   

 شاهنامهشدن هاي پس از سرودهاز نخستین سال شاهنامهپرداخت. مصورسازي  شاهنامه

مقارن روزگار فردوسی،  شاهنامهآغاز شد؛ حتّی شواهدي دالّ بر این است که نسخ 

به جهت کمیت و کیفیت،   فردوسی، شاهنامۀهاي است. نگارهمصور و منقوش بوده

هایی از ها نمونههاي هنري دنیا جایگاه شاخصی دارد. در این موزهها و مجموعهدرموزه

-شاهنامهدر این پژوهش به بررسی سیر خورد. به چشم می شاهنامهترین تصاویر کهن

مصور را معرّفی  هايشاهنامهترین دورة قاجار پرداخته و مهمترین ایام تانگاري از قدیم

، بایسنغري شاهنامۀ پردازیم:می شاهنامهکنیم. همچنین به بررسی دو نسخۀ ارزشمند می

به عنوان یکی از  ،داوري شاهنامۀو  ،مصور شاهنامۀهاي به عنوان یکی از نخستین نمونه

، شاهنامهشمار نسخه، از میان نسخ مصور بی هاي آن. دلیل انتخاب این دوآخرین نمونه

نگاري و آخرین شاهنامههاي عطف از اولین بارقه  ها دو نقطۀآن است که این نسخه

  هاي آن هستند.  بازمانده
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  ، نگارگري، نسخۀ بایسنغري، نسخۀ داوري.شاهنامهها: کلید واژه

  

  نگاري:شاهنامه

رسد،  می شاهنامهسی به پیش از سرایش هاي حما سابقۀ به تصویر کشیدن داستان  

به این  ) در اثبات این مدعا  16: 1388؛ آدامووا، 13: 1367برخی محققّین (مقدم اشرفی،

  کنند:  ابیات استناد می

  ها نقش بیژن هنوز در ایوان

  

  به زندان افراسیاب اندر است  

  (منسوب به سفردوسی)         

کند تا آنجا که تصاویر آن را در ایوان ها و  ت میاین بیت از شهرت داستان بیژن حکای

فردوسی خود نیز در چند مورد به این نکته اشاره دارد. کردند.  ها نقش می بر دیوار خانه

کند که سیاوش گرد را ساختند و دیوارهاي ان را مثال در ساخت سیاوش گرد اشاره می

  با تصویر پهلوانان منقوش کردند: 

  ي نــــگار           ز شـاهان و از بزم و از کارزارنگارید چندایوان  بر

 نگــار سر و تاج کاووس شاه           نــــگارید با یاره و گرز و گاه 

  بفرمود کردن بر آنجا نـــــــــگار             فریدونـــش را نیز با گاوســـار

 ساخت سیاوش گرد و منقوش کردن ایوان ها

آغاز شد، از  شاهنامههاي پس از سروده شدن  نخستین سال از شاهنامهمصورسازي    

هاي  موي نقّاشان به آرایش داستان زمانی که قلم فردوسی از نوشتن باز ایستاد، قلم

پرداخت. شواهدي دال بر این است که نسخ شاهنامه مقارن روزگار فردوسی  شاهنامه

قندي (برخی آن را به ها داشته، از جمله این دوبیتی سوزنی سمرمصور بوده و نقش

  کنند): منیجک ترمذي منسوب می

  بر ار هیبت تو نقش کنند شاهنامهبه 
  

  به میدان رود به جنگ افراز شاهنامهز  
  

  شود شاهنامهزهیبت تو عدو نقش 
  

  کزو نه مرد به کار آید و نه اسب و نه ساز  
  



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

که از  نخستین اشاره دارد و نمایانگر آن است  شاهنامهاین ابیات بر مصور ساختن 

  آرایی آن پرداختند. نگارگران به مجلس  ،شاهنامههاي سروده شدن  سال

  
  ، محفوظ در موزه گلستان2173، مکتب شیراز، شمارة نسخه 847، مورخ شاهنامهپادشاهی اردشیر، 
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هاي  ها و مجموعه به جهت کمیت و کیفیت، درموزه  فردوسی، شاهنامۀهاي  نگاره   

ترین تصاویر  هایی از کهن ها نمونه ه شاخصی دارد. در این موزههنري دنیا جایگا

هاي زیادي نگهداري  دیوید شهر کپنهاك سفالینه  خورد. در مجموعۀ به چشم می شاهنامه

اي است که به سدة ششم  هستند. از این میان سفالینه شاهنامهشود که حاوي اشعار  می

زند، مینیاتورهاي  ن حرف اول را میهنر ایرا  دیوید،  در مجموعۀ«شود؛  مربوط می

هایی  از دورة صفویه، [...] و از آن جمله سفالی کثیر االضالع، منقوش به صحنه شاهنامه

  ). 235: 1388(یاحقّی،» از داستان رستم و سهراب و ابیاتی از مقدمۀ داستان

نگاره است که در موزه  89وداراي  731ترین شاهنامۀ مصور، مورخ کهن  

 شاهنامهشود. دومین نسخۀ مصور تاریخ دار  سراي استانبول نگهداري می قاپی توپ

شود. سومین نسخۀ مصور  است و در کتابخانۀ عمومی لنینگراد نگهداري می 733مورخ 

و محفوظ در مجموعۀ چستربیتی در دوبلین است. در  741نیز مورخ شاهنامهدار  تاریخ

تر از همه  برجاي مانده نسخۀ دموت معروف 8 هاي بدون تاریخ که از قرن میان نسخه

کتابخانه و موزة اروپایی و آمریکایی به طور  21این نسخه اوراق شده و در   است،

  ).36-33: 1354شود (روحانی، پراکنده نگهداري می

،  7نگاري از اوایل قرن هشتم آغاز شد. با حملۀ مغوالن به ایران در قرن  شاهنامه 

در صدد معرّفی فرهنگ خود برآمدند. یکی از عناصري که ایرانیان در  ایرانیان به ناگزیر

بود. همزمان با  شاهنامه  جستند تالش براي معرّفی فرهنگ خود به مغوالن، از آن بهره 

اسالم آوردن غازان خان و قدرت گرفتن عناصر ایرانی در دستگاه حکومتی ایلخانی، 

هاي کوچک با نگاره هاي ریز نقش کار  شاهنامهنگاري رشد یافت. در ابتدا شاهنامه

  بزرگ ایلخانی را پدید آوردند. شاهنامه 735شد، تا اینکه هنرمندان در سال می
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هاي این امر  نگاري رشد بیشتري پیدا کرد. نمونه شاهنامهبا روي کار آمدن تیموریان    

توان  می محمدجوکی شاهنامۀبایسنغري و  شاهنامۀابراهیم سلطان،  شاهنامۀرا در سه 

بایسنغر، محمد جوکی) که هر سه فرزندان   ،1مشاهده کرد، این سه برادر(ابراهیم سلطان

  ایجاد کردند. از این دوره تا دورة شاهنامهشاهرخ بودند در رقابت با یکدیگر سه 

 شاهنامۀتوان به  صفوي می  هاي دورة شاهنامهترین  صفوي نگارگري در اوج ماند. از مهم

شاه عباس اشاره کرد. پس از دورة شاهنامۀ شاه اسماعیل دوم و  شاهنامۀ، طهماسبی شاه

داوري اثر شاخص  شاهنامۀصفوي، تباهی نگارگري آغاز شد. در دورة قاجار جز 

هاي  کاللۀ خاور از جمله نسخی است که در نگاره شاهنامۀخورد.  دیگري به چشم نمی

 52شاهده است. این نسخه داراي داوري قابل م  شاهنامۀآن تأثیرپذیري از تصاویر 

از  شاهنامههاي  نگاره، به سبک مکتب قاجار است. سرانجام در دورة قاجار نقّاشی

م) در هند 1811ه ق (1206از  شاهنامهها انتقال یافتند. چاپ  ها به دیوار قهوه خانه کتاب

 هاي مصور جدیدي در تهران و بمبئی انتشار آغاز شد و حدود چهل سال بعد چاپ

  2یافت.

است. به عنوان مثال  در هر دوره با توجه به روح زمانه  به تصویر در آمده شاهنامه   

اي مربوط به دوران قاجار در داستان فرامرز دقیقاً در وسط یک سوار با  شاهنامهدر «

است  شاهنامهدهد که تیرخورده است. این نگاره، مجلس دهم  روبند سفید را نشان می

است. این همان  که رسیده به یاد عاشورا صورت سوار را پوشانده 10د و هنرمند به عد

روح زمانه و ارادت و عشق هنرمندان نسبت به حماسه و شرایط اعتقادي خودشان 

در دست سیاوش در نقّاشی » نصرمن اهللا و فتح قریب«است. یا مثال معروف پرچم 

                                                
ابراهیم  دستنویس شاهنامه): «1389ابراهیم سلطان رك: متقالچی، محمود (  شاهنامإل بیشتر دربارة  براي مطالعإل ١

  152- 147، سال دوازدهم، شماره دوازدهم،1389)، فروردین و تیر75(پی در پی 75، شمارة بخارا، »سلطان
٢

؛ میراث نامه ویژه نامه  1354هاي جهان رك: روحانی،موجود در موزه شاهنامإلبراي اط�ع بیشتر دربارة نسخ 

  4، سال اول، ش 1384همایش فردوسی ()، 
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، او هم گفت: از من و شما قوللر آغاسی است که به او گفتند: سیاوش که مسلمان نبود

  ).111: 1387زاده، (شریف» تر بود مسلمان

  
  ]204در دست سیاوش، [پاکباز،» نصرمن اهللا و فتح قریب« پرچم 

     

   جامعه به شمار ها و آرزوهاي  نآرمانمایش اي از  در واقع جلوه شاهنامه سازيرمصو

 نمغوال« ،داشت صداقی هم می در مورد فاتخان غیر ایراناین نکته حتّ آمده است. می

و غایات  فاهداو هاي فرهنگی ایرانی  تمیاري بین سنّهرا سمبل و نماد  شاهنامه

سبک زمانه و کار  ایشریق نمطاز  شاهنامهند. تصاویر سدان مغولی می ـ ترکی سیاسیِ

ها، بازتابی از  کتیبه ريمعما ةر و نیز شکل و شیوصهاي معا ها و لباس ت جامهسب

 مهشاهنات سنّ ۀدر آئین خود راشد که  می رمورد نظسلسله تاریخی افراد  هاي شکوش

در  شاهنامهو  دوانی گرفتنفرا رةت به. شاهزادگان تیموري از این سنّدنمودن فرامی

(آژند، » مختلف تولید شدهاي  ع یار زیبا و قطسها با تصاویر ب هاي هنري آن کارگاه

116:1387( .  

ها بوده است چنانکه اینجوها براي  واره مورد توجه دولتهم شاهنامهمصورسازي     

خاندان اینجو به منظور تحکیم قلمرو «   توسل جستند، شاهنامهتحکیم موقعیت خود به 
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خود و احیاي کشور ایران سیاست تجلیل از گذشتگان را پیش گرفتند. هنرمندان 

کردند  ایران جستجو میهاي ادوار پیشا مغولی  شیرازي منبع الهام خویش را در سنّت

(بلر، » شود مشاهده می733 شاهنامهواین نکته هم در سبک و هم در محتواي 

106:1388.(  

  
  ، محفوظ در موزه گلستان2173، مکتب شیراز، شمارة نسخه 847، مورخ شاهنامهنبرد بیژن و فرود، 

  



 هاي آیینو پژوهش شاهنامه همایش                                                       

 

ی تمامی و عدم توانایی در احصاء و بررس شاهنامههاي  به علّت فراوانی نگاره    

 شاهنامۀبرگزیدیم:  مصور هاي شاهنامهدو نسخۀ معتبر را از میان هاي آن،  نگاره

داوري به  شاهنامۀمصور و  شاهنامۀهاي  بایسنغري به عنوان یکی از نخستین نمونه

هاي آن. دلیل انتخاب این دو نسخه، از میان نسخ مصور  عنوان یکی از آخرین نمونه

هاي  عطف از اولین بارقه  ها دو نقطۀ ت که این نسخه، آن اسشاهنامهشمار  بی

ترین  بایسنغري یکی از کهن  شاهنامۀهاي آن هستند.  نگاري و آخرین بازمانده شاهنامه

مصور محفوظ در   ترین نسخۀ نگاري است. این نسخه قدیم شاهنامهشاهکارهاي هنر 

دموت و   شاهنامۀانند ، مشاهنامهایران است، حال آنکه اوراق بسیاري از نسخ کهن 

داوري   شاهنامۀهاي مختلف جهان پراکنده است.  طهماسبی، ناقص و در موزه شاهنامۀ

داوري  شاهنامۀمصور است، پس از  و کامل هاي شاهنامههاي  یکی از آخرین بازمانده

سنّت آرایش نسخ خطّی به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. از آن پس نگارگري 

  هاي رنگ روغن داد.  هاي مصور سنگی و نقّاشی چاپ جاي خود را به

  بایسنغري  شاهنامۀ

در دورة تیموري به اوج رسید. شاهنامۀ بایسنغري اوج هنر  شاهنامهتصویرنگاري   

هاي هنري  محفوظ در مجموعه  ترین نسخۀ دهد. این نسخه قدیم تیموري را نشان می

شود و در سال  ستان تهران نگهداري میایران است. نسخۀ بایسنغري در کتابخانۀ کاخ گل

  به صورت نفیس انتشار یافت. 1350

ترین هنرمندان مکاتب بغداد و تبریز و شیراز در ربع اول سدة نهم در کارگاه  ارزنده   

دربار شاهرخ و بایسنغر میرزا به هم پیوستند. بایسنغر در خطّاطی هنرمندي زبر دست 

و به سبب حسن رعایت او به حال اهل فضل بود و در گشاده دستی شهرت داشت، 

» خردمندان فاضل و هنرمندان کامل ازاطراف و اکناف عالم  روي به درگاه او آوردند«

). بایسنغر میرزا که خود 85: 1387به نقل از آژند، 2/622: حبیب السیر(خواند میر، 

پرداخت.  هاي نفیس کتابشناس و خوشنویس طراز اولی بود از جوانی به سفارش کتاب

اي  ، نسخهشاهنامهبه دستور شاهزاده بایسنغر، با مقابلۀ چندین دستنویس  829در سال 
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 شاهنامهاین بایسنغري مشهور است.  شاهنامۀ براي او تصحیح و تدوین کردند که به 

نگاره است. سه شیوة کامالً متمایز در ترکیب کلّیۀ تصاویر آن به چشم  22داراي 

میلیمتر، قطر آن  265در  384صفحه است، اندازه آن  690راي خورد. این نسخه دا می

. شیوة اجراي این نسخه شود می نگهداري ندر تهرا گلستانکاخ  ۀکتابخان در م. م و 75

 تصویر شکاري نۀحص نآ اي هصفح دو رلوحس در قالب مکتب هرات است در

 ،نمالزما او نپیرامو در و به تصویر درآمده نآنیز در  میرزابایسنغر که است شده

 ور حمله وحوش بر نکما و یرششم و تیر با ن و سایر شکارچیاندرباریا و گرانیانخ

د. در نده می نشانبرد و جلوس را نهاي  هنحص این نسخه،هاي  نگارهتر شبی . اند شده

دي نترکیب ب و بر کلّ هشاهی بر سریر قدرت جلوس کرد معموآلً جلوسهاي  هنحص

   شده است.ط لّسم

رگر یا نگارگران این نسخه مشخّص نیست، اما برخی موالنا خلیل را از  نگارگران نگا  

دانند. موالنا خلیل اهللا معروف به خلیل میرزا شاهرخی، امیر خلیل،  این نسخه می

عبداقادر مراغی او را «موالناخلیل مصور و خلیل اهللا  نقّاش برجستۀ مکتب هرات است. 

گوید او در ربع مسکون به روزگار خود نظیر  سمرقندي  می نامد. دولتشاه مانی ثانی می

داشت موالنا جعفر  ). نام موالنا خلیل در عرضه167: 1376زاده، (کریم» نداشت

بایسنغري هم ذکر شده و در زمرة کارکنان و هنرمندان کتابخانۀ سلطنتی مشغول به 

خلیل در کارگاه هنري کنند که از آنجا که میر  است. برخی محقّقین ادعا می کاربوده

بایسنغري مشارکت  شاهنامهکرده احتمال دارد که در کار  بایسنغر میرزا کار می

  ). 30: 1367باشد (مقدم اشرفی، داشته

 ۀس کتابخانیری بایسنغري،جعفر خطّاط این نسخه، جعفرتبریزي (بایسنغري) است.    

 را با خطّ. او این نسخه بود، از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست رمیرزانغبایس

دانند. او به  کرد. برخی او را دومین استاد نستعلیق میرات کتابت هستعلیق در نزیباي 

همراه اظهر تبریزي به رواج شیوة شرقی قلم نستعلیق پرداخت و این شیوه را عمومی 

  نویسان از این شیوه پیروي کردند.  کرد به طوري که پس از یک قرن همۀ خوش
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خورد.  ها و سهوهایی به چشم می غا که در کتابت شاهنامۀ بایسنغري، بی دقّتیاما دری

بایسنغري کاتب کلماتی را غلط نقل کرده و جاي کلماتی را که  شاهنامۀدر مقدمۀ «

کاران جاي کلمات را با تزیینات پر کرده  نتوانسته بخواند خالی گذاشته و بعداً تذهیب

  1).350: 1372(ریاحی،» اند

  
 بایسنغري، بازي شطرنج بوذرجمهر و سفیر هند شاهنامه                        

                                                
1

، تهران: مؤسسإل شناسی هاي فردوسی سرچشمه): 1372ریاحی، محمد امین (إل بایسنغري رك: نقد مقدمإل شاهنام

 363- 349:مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول. صص



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

  
  بایسنغري،  نبرد خاقان چین شاهنامه

  داوري شاهنامۀ

داوري آخرین نسخه خطّی مصور است که حاصل یک کارِ گروهی  شاهنامۀاحتماالً     

است.  یدههاي گذشته به انجام رس هاي مصور دوره بوده و به سبک و روش نسخه

داوري به خامۀ هنرمندان شیرازي آقا لطفعلی صورتگر شیرازي، محمد داوري  شاهنامۀ

به نام محمد داوري است .  شاهنامهاست. این  و برادر داوري ملقّب به فرهنگ تهیه شده

او از خانوادة معروف و هنرمند وصال و سومین فرزند محمد شفیع وصال شیرازي 

است (برخی  به خطّ نستعلیق و توسط محمد داوري نوشته شدهداوري  شاهنامۀاست. 
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سال طول کشید و 5دانند). کتابت آن نزدیک  نیز خوشنویس آن را وصال شیرازي می

تقریباً  شاهنامههمین مدت نیز براي تذهیب و نقّاشی مجالس آن وقت صرف شد. متن 

غازین هر جلد تذهیب در سراسر کتاب به قلم سیاه و بر زمینه سفید است. صفحات آ

صفحه دارد و ابعاد آن 1232جلد تنظیم وصحافی شده است.4دارد. این نسخه در 

شود. این  داوري در موزة رضا عباسی نگهداري می  شاهنامۀمیلیمتر است.  424در284

به کوشش کمالی سروستانی، توسط بنیاد فارس شناسی و با  1382نسخه در سال 

نگاره  68این نسخه است.  ها به چاپ رسیده گفتگوي تمدنهمکاري مرکز بین المللی 

مجلس از این نسخه را آقا لطفعلی صورتگر، یک نگاره را فرهنگ و بقیه را  55دارد.

  است. داوري (برادر فرهنگ) کار کرده

بر اساس تحقیق جامع آیدین آغداشلو پیرامون زندگی آقا لطفعلی صورتگر(آغداشلو،    

خویش  ین نگارگر چابکدست از سنّ بیست سالگی زندگانی هنري)، ا50ـ 10: 1376

را آغاز کرد. اهمیت کارهاي لطفعلی در ترسیم گل و مرغ است. آقا لطفعلی شیرازي 

آمد. کارگاهی داشت هنرمند مالزم و وابستۀ دربار نبود و از نقّاشان مستقل به شمار می

ها و  گرفت. در کنار این سفارشیکه در آن سفارش جلد کتاب و قلمدان و قاب آئینه م

ساخت.  ها و مردان ایرانی و فرنگی نیز می هایی از زن هاي گل مرغ، صورت نقّاشی

  شد.  مشهور بودند نگهداري می» مرقّع«هایی که به  هاي نسبتاً کوچک او در آلبوم نقّاشی

اویر فردوسی ساخت. در این تص شاهنامۀنقل است که در اوایل جوانی تصاویري براي 

استخوان، بلکه مانند  رستم و دیگر پهلوانان را نه مانند پهلوانان ستبربازو و درشت

طلب و میگسار با ابروان مقوس و لب باریک و زلف شانه کرده ترسیم جوانان عشرت

هاي قشقایی، براي اینکه وي را با چهره و کرده بود. به همین جهت یکی از ایلخان

نشین آشنا کند، وي را به مدت یک سال با خود به سفر قامت مردم کوهنورد و چادر

تصاویري ساخت که از تصویري که ایرانیان  شاهنامهبرد. لطفعلی پس از مراجعت براي 

  ).11در ذهن دارند چندان دور نیست (همان: شاهنامهاز پهلوانان 
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برترین نگاشت، این حواشی معتهاي خود مطالبی میآقا لطفعلی گاه برحاشیۀ آبرنگ    

اسنادي است که براي شناخت شرح احوال او در اختیار داریم. به استناد همین حواشی 

دانیم که در محضر محمدحسن شیرازي هنر نگارگري را آموخت، زیرا محمد حسن می

از شدت دندان درد به جهت «شیرازي در حاشیۀ یکی از کارهایش نوشته است: 

نیز در حاشیه یک آبرنگ خود متقابالً  و لطفعلی» نورچشمی لطفعلی ساخته شد

هو اهللا از لطف علی فروغ این انجمن است، حسن از سر خامۀ «است:  نوشته

در حاشیۀ شاخه گلی، که اکنون در مرقّعی در موزة آرمیتاژ شهر » محمدحسین است

براي فرزندم علی ساخته شد که «است:  شود، چنین نوشتهپطرزبورگ نگهداري میسن

  ». بود رد هنر نگردد، زیرا مایۀ خواري و ناداري او خواهدزینهار گ

هو، در زمانی که هوا سرد «است:  و در حاشیۀ نقّاشی یک دسته گل با طنزي تلخ نوشته

و دستم سرد و پشتم سرد و دلم سرد بود، روز چهارشنبه ششم ماه رجب بود که 

  ). 40(همان:» کمترین لطفعلی ساخت

هایش را اغلب نه با توان دریافت که نقّاشی هاي او آمده می اشینقّ  از آنچه در حاشیۀ   

  شاهنامۀمجلس 12کشیده است. پیش سفارش دربار و اشراف، که براي دل خودش می

است. او فرزند خوشنویس و ادیب بزرگی چون  داوري به قلم محمد داوري ترسیم شده

، نقّاشی آبرنگ و تذهیب را محمد شفیع وصال شیرازي بود. او در خوشنویسی ماهر بود

  دانست و شاعري خوش ذوق بود.خوب می

کتاب «محمد داوري آورده است:   دربارة الشّعرا حدیقۀسید احمد دیوان بیگی در تذکرة 

تمام کرده و تذهیب و نقّاشی و جلد آن کار خودش بود و کمال امتیاز او را  شاهنامه

جزا و اوراق او به نظر شد و او کتابت را داشت. پنج سال زحمت کشید و در آن مدت ا

تمام کرده  و شرحی به بحر متقارب مشتمل بر زحمت خود و عظمت مقام فردوسی و 

مدح ایلخانی بر آن بیافزود و ایلخان هفتصد تومان پول نقد و طاقۀ کشمیري ممتاز و 

: دو، 1382،شاهنامه؛ به نقل از 1/624دیوان بیگی، » ( دو اسب خوب به او نیاز کرد

  مقدمۀ کمالی سروستانی).
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  گوید: محمد داوري دراین مورد می 

  بردارتر یکی از همه نام
  

  ز هر کس به هر کار هشیارتر  
  

  شد این رایگان گنج را خواستار

  

  به نام وي این نامه شد یادگار  

  ، چهار)1382(داوري:            

  ري آن مبادرت کرده است:به تصویرگ شاهنامهچنان که خودش سروده پس از کتابت 

  چو کلک نی از دست بگذاشتم
  

  همان کلک مویینه برداشتم  
  

  شگفتی بسی بردم آنجا به کار
  

  چو از خامه بر نقش بستم نگار  
  

  (همان:دوازده)                                                                                   

  
  وش از آتشداوري، گذر سیا شاهنامه
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  داوري، بازآمدن ن سیاوش به ایران شاهنامه

  کتابنامه

 چاپ اول  ، تهران: فرهنگستان هنر،مکتب نگارگري شیراز): 1387آژند، یعقوب ( -

، رابرت »هجري سن پترزبورگ و مکتب نقّاشی اینجو733شاهنامۀ مصور): «1388(آدامووا، ادل.تی  - 

، ترجمۀ سید داوود طبایی، تهران: فرهنگستان هنر، نامهشاه تصویريهیلن برند (ویراستار)، زبان 

  چاپ اول

 ، جاسم غضبانپور، تهران: میراث فرهنگی آقا لطفعلی صورتگر شیرازي): 1376آغداشلو، آیدین ( - 

رابرت هیلن برند (ویراستار)، » بازنویسی سرگذشت شاهنامۀ بزرگ ایلخانی): «1388بلر، شیال اس ( - 

 رجمۀ سید داود طبایی، تهران: فرهنگستان هنر، چاپ اول، تزبان تصویري شاهنامه
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تهران: مرکز  )، به کوشش جالل خالقی مطلق، 8- 1(ج شاهنامه): 1386ابوالقاسم(  فردوسی، -

 دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، چاپ اول

، به کوشش کمالی سروستانی، شیراز، بنیاد داوري)  شاهنامه (نسخۀ): 1382ــــــــــــــــ ( -

 ها  س شناسی با همکاري مرکز بین المللی گفتگوي تمدنفار

هاي  )، تهران: شوراي مرکز جشنبایسنغري  نسخۀ( شاهنامه ):1350ــــــــــــــــ ( -

 شاهنشاهی، چاپ اول

، جواد پارساي جاوید، تهران: انتشارات وزارت ها شاهنامه در موزه): 1354روحانی، مهشید ( -

  ها  هفرهنگ و هنر، ادارة کلّ موز

، تهران: مؤسسۀ مطالعات و شناسی هاي فردوسی سرچشمه): 1372ریاحی، محمد امین ( -

 تحقیقات فرهنگی، چاپ اول

 تهران: کمال هنر، چاپ اول   ،تاریخ هنر نگارگري): 1383زاده، عبدالمجید (شریف -

انتشارات  جا، ، بیاحوال و آثار نقّاشان قدیم ایران): 1376زاده تبریزي، محمد علی ( کریم -

 مستوفی، چاپ اول

  ، ترجمۀ رویین پاکباز، تهران: نگاههمگامی نقّاشی با ادبیات در ایران): 1367مقدم اشرفی. م ( -

)، تهران: مینا (گشت و گذارهاي علمی و فرهنگی  زین دایرة): 1388یاحقّی، محمد جعفر( -

  سخن، چاپ اول 
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نیتقدیرباوري فردوسی یک اندیشۀ شیعی است یا زروا  

 

  فرددکتر جلیل مسعودي

  نور استادیار دانشگاه پیام

  چکیده:

هاي اندیشه در آثار  تقدیرباوري از مباحث مهم متون ادبی فارسی و یکی از پایه   

هاي متنوعی دارد و در اصطالحاتی چون: زمانه،  جلوه شاهنامهحماسی است که در 

اند که فردوسی  ی پنداشتهاي تجلی یافته است. بعض روزگار و بخت به شکل گسترده

آلود زروانی این عهد در  تحت تأثیر متون مکتوب عهد ساسانی بوده و اندیشۀ یأس

  اندیشۀ او سهم داشته است. این مقاله مدعی است: تقدیرباوري فردوسی متأثر از اندیشه

و و کالم شیعی است و قرائت او از تقدیر به هیچ وجه با اندیشۀ زروانی که نافی اختیار 

خوانی ندارد؛ بنابراین تقدیرباوري او با تدبیر و تالش آدمی تالش آدمی است، هم

  منافاتی ندارد. 

  ، زروانی، شیعه، تالش و تدبیر آدمی .شاهنامهتقدیرباوري، ها: کلید واژه

  

  درآمد :

بحث تقدیر و قضا و قدر الهی و ارتباط آن با اختیار و آزادي انسان از مسایل مهمی    

ها و جریانات  ه در طول تاریخ ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است. فرقهاست ک

  اند.  هاي متنوع و متفاوتی ارائه داده مختلف فکري براي این مسأله مهم پاسخ

اي از ذهن و  اي عام و وسیع دارد و بخش عمده در متون ادبی نیز این موضوع گستره   

از طرفی اعتقاد به حاکمیت تقدیر، از  زبان شاعران را به خود اختصاص داده است؛

  رغم همه علی شاهنامههاي اصلی یک اثر حماسی است و حکیم فردوسی در  ویژگی

  ها تالش کرده است که به این مسأله پاسخ روشنی ارائه بدهد.  تنگناها و محدودیت
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هاي تقدیر بسیار متنوع است و در مفاهیم و اصطالحاتی چون  جلوه شاهنامهدر    

اي تجلی یافته است. تنوع  انه، روزگار، اختر، فرّه ایزدي و بخت به شکل گستردهزم

اي و  مطالب و موضوعات، گستردگی تاریخ ایران باستان، وسعت حوادث اسطوره

شده است. این  شاهنامهپهلوانی و تاریخی، همگی موجب پیدایش تضادهاي کلی در 

ه متون مکتوب پیش از خود و بندي فردوسی ب ترین دلیل پاي تضادهاي کلی مهم

داري او در نقل سخن شفاهی دیگران است. بدون تردید باورها و اعتقادات دینی  امانت

توحیدي   و کالمی و فلسفی فردوسی در شاهنامه نمایان است. او روح فکر و اندیشه

  هاي داستان افزوده است.  ها و روح کلی داستان و عبرت خویش را در خالل داستان

تحت تأثیر نگاه شیعی و  شاهنامهل این پژوهش این است که بحث تقدیر در سؤا  

  که بیشتر تحت تأثیر اندیشه شاهنامهفردوسی است یا تحت تأثیر متون منثور   حکیمانه

  زروانیسم عصر ساسانی است؟ 

  تحقیق:  پیشینه

اند و در آثار  هاي داشت ، محققان ایرانی مطالعات پراکندهشاهنامهدربارة  تقدیرباوري در   

اند، اما این موضوع براي مستشرقان بیشتر جذابیت  خویش به این موضوع اشاره کرده

  اند:  داشته و دو محقق برجسته به این موضوع پرداخته

هاي حماسی  تقدیرباوري در منظومه«ـ هلمر رینگرن محقق سوئدي کتابی با عنوان 1

اي از این کتاب به  ه بخش عمده) نوشته است کرامینوشاهنامه و ویس» (فارسی

  اختصاص دارد.  شاهنامه

ي فردوسی  نیز به تقدیرگرایی حماسه» گري طلوع و غروب زردشتی«ـ زنر در کتاب 2

  اشارات متعددي دارد.

ي فردوسی دچار  هایی از اندیشه البته این دو محقق برجسته در تفسیر و تحلیل قسمت

کنیم و بحث تقدیرباوري در  ها اشاره می غزشاند که در این پژوهش به این ل خطا شده

  نماییم.  ي فردوسی را واکاوي می اندیشه

  



                                                      هاي آیینیو پژوهش شاهنامه همایش

  ـ باورهاي دینی و کالمی فردوسی 1

باورهاي دینی فردوسی بعضی مستشرقان نوعی تضاد و دوگانگی مشاهده   درباره  

اما نه تلقی فردوسی از خدا بر مبناي خداشناسی طبیعی است، «اند. به نظر رینگرن  کرده

اند و  اسالمی است نه زردشتی. تردیدي نیست که منابع او از ثنویت زردشتی تأثیر گرفته

). رینگرن 157رینگرن،»(اند هاي خود او تأثیر گذاشته گونه باورها  غالباً در اندیشه این

همچنین معتقد است که فردوسی متأله نیست، بلکه شاعر است و مواد خامش را از آثار 

بایست به مسلمانی  ین کرده است و براي پرهیز از خطر انگ ارتداد، میزردشتی تأم

  ) 158تظاهر کند. (همان:

زنر نیز معتقد است که فردوسی تحت تأثیر متون مکتوب عهد ساسانی بوده است و   

زروانیسم مأیوسانه این عهد که از پیام واقعی زردشت نیز فاصله دارد در   اندیشه

  ).403و401گري، اشته است(زنر، طلوع و غروب زردشتیي فردوسی نقش د اندیشه

عقاید دینی فردوسی بحث   ایرانی که درباره  پژوهشگران برجسته  که همهدرحالی  

ها در این است که  اند، اما اختالف آن اند او را یک شاعر معتقد شیعی دانسته کرده

مین ریاحی در کتاب زیدي یا دوازده امامی یا اسماعیلی است؟ دکتر ا  فردوسی شیعه

خویش این نظریات را بررسی و نقد کرده است،و به این نتیجه رسیده که فردوسی 

) از طرفی باید 235ـ232بیشتر تحت تأثیر عقاید حکیمان اسماعیلی بوده است. (ریاحی،

فرهنگ باستانی و تاریخ   فردوسی یک ایرانی خردمند مسلمان بود و چهره«گفت که 

اي پیراست و آراست که تعارضی با معتقدات جدید ایرانیان نداشته  ونهملی ایران را به گ

جاي کتاب عشق و  ي کهن را ندهد. در جاي باشد و بوي هواداري از کیش رها شده

جالل و شکوه فرهنگ باستانی را با ایران  شاهنامهایمان خود را به اسالم بیان کرده ... 

دهد،  از ایرانیان پیش از اسالم نشان می اسالمی به هم پیوسته است... تصویري هم که

  ).22(همان: » تصویري مخالف با معنویات یکتاپرستی اسالم نیست

گذار هویت ایرانی ـ اسالمی ماست، هویتی که به درخت  فردوسی مبدع و بیان  

هاي مختلفی در ایران اسالمی آفریده است.  ها و میوه تنومندي تبدیل شده است و شاخه
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او از فرهنگ و هویت باستانی ما «ورزید.  گوهر ایرانی و اسالمی مهر می او به هر دو

گونه بازآفرید و فراپیش نهاد که با محتواي فرهنگ  روایتی تازه و تصویري نوین از آن

شناس،  (حق» راستا بود اسالمی ما و با هویت ایرانیان مسلمان از هر نظر دمساز و هم

119.(  

وسی با نگرش توحیدي که داشته است بین عناصر در حقیقت باید گفت که فرد  

بیند. او به وحدت  اساسی فرهنگ دینی زرتشتیان ایران و دین اسالم تضاد ماهوي نمی

سراید  اي شعر می جوهري ادیان معتقد است و در بازخوانی عقاید دینی ایرانیان به گونه

  که نگرش توحیدي حاکم باشد. 

کالمی فراوانی تجلی یافته است. البته فردوسی یک هاي دینی و  اندیشه شاهنامهدر   

هاي علم کالم کاري ندارد، اما به  متکلم به معنی مصطلح آن نیست. او به ریزکاري

هاي کالمی حکیمان اسماعیلی به موضوعات  عنوان یک حکیم شیعی با تأسی از اندیشه

زردشتی و هاي  اساسی کالم در خالل اشعارش پرداخته است و تلفیقی از اندیشه

هاي مسلمان شیعی و معتزلی به وجود آورده و این  ایرانیان عهد ساسانی با اندیشه

  هاي متضاد را در یک انسجام کلی ارائه کرده است. اندیشه

هاي مختلفی که حول این  بحث تقدیر است و اندیشه شاهنامهترین بحث کالمی  مهم   

فردوسی به جاي «ه معتقد است ي رینگرن ک باور شکل گرفته است. برخالف اندیشه

آنکه بکوشد  ترکیب عناصر اسالمی و زردشتی، دو آموزه را در کنار یکدیگر گذاشته بی

  ).153و5(رینگرن، » ها را با یکدیگر آشتی دهد آن

تنها آشتی داده است  ها را با هم نه این پژوهش مدعی است که فردوسی این اندیشه  

  منسجم از تقدیر ارائه کرده است. ي  بلکه در کلیت اثرش یک اندیشه

   شاهنامهـ تقدیرباوري در 2

هاي مهم آثار حماسی است. حاکمیت تقدیر بر جهان و  تقدیرباوري یکی از ویژگی  

انسان، نماد و نمودي از حاکمیت مطلق الهی بر کل هستی است. این حاکمیت مطلق در 

ن هرچه پیشتر آمده و بر جهان تر بوده است و انسا هاي در گذشته نمایان زندگی انسان
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و طبیعت بیشتر مسلط شده است به بعد دیگر این حاکمیت که اختیار و آزادي انسان 

  است، آگاهی و اشراف بیشتري یافته است. 

هاي  فردوسی که گزارشی از اسطوره و تاریخ است و سرنوشت انسان  شاهنامه  

ندیشه است. از طرفی فردوسی به گاه این ا کند تجلی نخستین و باستانی را بازگو می

سازي  عنوان یک اندیشمند شیعیِ متمایل به اختیار و آزادي انسان و یک شاعر فرهنگ

است که قصد دارد فرهنگ و تمدن ایرانی را احیا کند و هویت ایرانی ـ اسالمی مردم 

دة کننتواند گزارشی از تقدیرباوري ارائه دهد که یکسره نفی ایران را شکل دهد، نمی

  انسان و اختیار او باشد.   اراده

نخستین «اي و پهلوانی است.  هاي اسطوره گزارشی از زندگی و مرگ انسان شاهنامه  

اعتباري  وفایی و بی جست بی چیزي که با مرگ و قتل پهلوانی به خاطر فردوسی راه می

اید به نیکی چیز در آن ناپایدار است ب گوید در جهانی که همه جهان بود، اما فردوسی می

کوشید و کردار و گفتار و اندیشه را به صالح آورد... فردوسی از تحسر خود بر 

گیرد و به افکار کژ و بیراه متوجه  ي مثبت عملی می اعتباري جهان نتیجه ناپایداري و بی

  ).258(صفا،» شود نمی

در این  ها، فردوسی نقش بیشتري دارد و و آغاز و فرجام داستان شاهنامه  در مقدمه  

ي دینی او و  ي او بیشتر نمایان است، در این موارد اندیشه ها باور و اندیشه قسمت

تأکیدش بر نقش انسان و اختیار و آزادي او کامالً مشهود است و تقدیرباوري و 

حاکمیت مطلق خدا بر جهان و سرنوشت، نافی اختیار و آزادي انسان نیست. در عین 

گاهی  شاهنامه  هاي برجسته و پهلوانان و شخصیت حال در رفتار و گفتار شاهان

شود که با این تفکر فردوسی در تضاد است و آنچه احیاناً موجب  هایی دیده می اندیشه

سوء برداشت شده است، همین تضادهاست. حضور این تضادها در این اثر عظیم بسیار 

ت بررسی گردد و اي به دق طبیعی است، اما اگر جغرافیاي حرف و شرایط ظهور اندیشه

هاي استوار فردوسی در آنها نمایان  گیري کلی شاهنامه نیز ترسیم شود، اندیشه جهت

  خواهد شد. 
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تلقی فردوسی از تقدیر، تلقی یک حکیم شیعی است که به سرنوشت مردمش و   

اندیشد. او در پی احیاي فرهنگی نهضت شعوبیه  رهایی آنان از ستم و ظلم حاکمان می

شود. او گزارشی از فرهنگ و تمدن ایران  ستقالل ایران و ایرانی منتهی میاست که به ا

شود و به تالش و کوشش و  دهد که به اختیار و آزادي انسان منجر  باستان ارائه می

بخشد. طبیعتاً تلقی بعضی از مستشرقان که تقدیرباوري فردوسی را  ي او قوام  مبارزه

)، تلقی دقیق و کاملی نیست. تقدیرباوري 157نگرن،اند(ری پارچه ندانسته مند و یک نظام

ي منسجم و هدفمند  تنوع و تکثر و تضادهاي ظاهري یک اندیشه  فردوسی با همه

ـ  شاهنامههاي زروانیسم در متون پهلوي ـ منابع مکتوب  است. درست است که اندیشه

افکار زروانی نمودي گسترده دارد، اما این نظر که فردوسی را ارائه کنندة صادقی از 

  ) نظریه دقیقی نیست. 410گري، تلقی کنیم (زنر، زروان یا معماي زردشتی

شود.  هاي پهلوي با نام زمان از او یاد می زروان، خداي زمان است و اغلب در نوشته«  

آید  هاي عهد ساسانی برمی شخصیتی کوچک و اندك اهمیت دارد. اما از نوشته اوستادر 

ي مردم بوده است. خدایی که به عنوان خداي  ستایش توده که او خدایی سخت مورد

ي آفرینش در او است و  زمان، ذات او جاودانگی است و به عنوان خداي مکان، همه

ي ماده،  مایه هستی است او بن  بیکرانه است و جز او ذاتی بیکرانه نیست. او سرچشمه

ی ندارد و خود منشأ زمان، قرار کیهانی و سرنوشت است. او هستی کل است. منشأی

چیز است... او خداي مرگ، خداي داور، خداي قرار و نظم، خداي تاریکی و   همه

  ).159بهار،»(روشنی و خداي سرنوشت است

هاي متمادي از  شود قرن اولین باري که به نام خداي زمان در بین ایرانیان اشاره می«  

ی از ایزدان اوستاست ولی در کرانه یک ظهور زرتشت گذشته است... زروان یا زمان بی

زمان ساسانیان و سپس تحت تأثیر دین مانی به خداي بزرگ و آفریدگار اصل مبدل 

آمده است همه کارهاي جهان وابسته به اراده و  مینوخردگردد به طوري که در  می

» باشد نهایت بود و قائم به ذات خود می خواست زروان است که دوران فرمانرواییش بی

  ). 158ی،(آشتیان
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مند، تقدیر است  ي غیرقابل درك، و به عنوان زمان کرانه کرانه زروان به عنوان زمان بی«  

توان آن را تغییر داد... زروان  توان آن را منحرف ساخت. او قانونی است که نمی و نمی

(زنر، طلوع و » ي بخت خوب و بد خواهد بود تجسم خداي تقدیر است، مقدر کننده

). با ظهور زروانیسم تقدیر اهمیتی تهدید کننده یافت و 398و395گري، غروب زردشتی

  ).319اي شد(همان: آدمی در چنگالش چونان بازیچه

هاي  خواه و اندیشمند مبارز از زبان شخصیت فردوسی به عنوان یک شاعر تحول   

ها، نقش خودش  اش مثل رستم و چه به عنوان داناي کل در جریان داستان مورد عالقه

کند و تقدیر باوري افراطی زروانیسم که نافی اختیار و عمل انسانی است به  ا ایفا میر

کند. این باور که  تقدیرباوري متعادل که با اختیار و عمل آدمی منافاتی ندارد، تبدیل می

  )، باور صحیحی نیست.401همان،» است برکل اشعار او یأسی تقدیرگرایانه سایه افکنده«

ي زال و موبدان برداشت کرده است و در این قطعه  اور را از مناظرهمحقق محترم این ب

یابد و نشانی غیرقابل انکار از ایرانیت را در  نشانی از تقدیرگرایی عربی ـ اسالمی نمی

که در این مناظره نیز ) درحالی369گري، جوید (زنر، زروان یا معماي زردشتی آن می

ي سرنوشت  است. زال در پاسخ موبدان درباره برداشت ایرانی ـ اسالمی فردوسی نمایان

  گوید:  و تقدیر چنین می

  

                                                

 

  چنین گفت کز داور داد و پاك 

  به بخشایش اومید و ترس از گناه

  ستودن مرو را چنان چون توان

  ... ز فرمان و رایش کسی نگذرد

  بدانگه که لوح آفرید و قلم

  جهان را فزایش ز جفت آفرید

 

  باك دل ما پر از ترس و امید و 

  ها ژرف کردن نگاه به فرمان

  شب و روز بودن به پیشش نوان

  پی مور بی او زمین نسپرد

  ها رقم بزد بر همه بودنی

  که از یک فزونی نیامد پدید

                          )1/202(1 
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تقدیر است   شود تفسیري ایرانی ـ اسالمی از اندیشه این سخنان که از زبان زال بیان می

اختیار و آزادي انسان نیست، بلکه از نقش خداوند به عنوان حاکم   کنندهو نفی 

زند و در نهایت از حکم کلی خداوند و  ها حرف می برسرنوشت و لوح و قلم و بودنی

گوید. در اندیشۀ ایرانی ـ  اند، سخن می ي خدا آفریده شده قوانین عالم که به وسیله

  است که در تقدیر الهی مقدر شده است.  اسالمی اختیار انسان یکی از قواعد عالم

کنیم. زنر معتقد است  ي ناصواب دیگري نیز از این محقق محترم اشاره می به اندیشه   

کند که به هیچ روي  گري به امور را ارایه می فردوسی تصویري از نگرش زردشتی«که 

ي خوبی  یانههاي بارز تمامی مراحل این دین است، م با اختیار و آزادي که از ویژگی

چون و چراي تقدیر و  بی  دهد که تحت سیطره ندارد. فردوسی به ما جهانی را نشان می

» سازد هایش را تباه می هاي آدمی و قهرمانی آسمان و زمانِ قدار است، تقدیري که تالش

). تلقی فردوسی از دین زردشت تلقی یک دین 348گري،  وغروب زردشتی (زنر،طلوع

ي زردشتیان موحد گرفته باشد و چه  اختیار و آزادي را از اندیشهتوحیدي است و چه 

  ي او اختیار و آزادي عمل آدمی کامالً نمایان است.  از افکار شیعیان مختار، در اندیشه

مفهوم تقدیر که با کلماتی چون نبشته، بودنی (بوِش)، سرنوشت، خواست یزدان و    

هاي مهم آن را بررسی  اي دارد که ویژگی شود جلوة گسترده بیان می شاهنامهقضا در 

جاي این اثر، به ناچار فقط  کنیم. به دلیل گستردگی مفهوم تقدیر و تکرار آن در جاي می

  کنیم.  هاي حوادث را بازگو می هاي مهم و بزنگاه قسمت

  ـ تقدیر یعنی اراده و خواست خدا 1ـ2

یزدان پیوند دارد و در حقیقت با نام و حکم  شاهنامهتقدیر در بسیاري از موارد در   

شود  گاه اراده و خواست کلی خداوند است. هر کاري که در جهان انجام می تقدیر تجلی

گیرد.  وقتی سام، زال را در بیابانی رها  ي خدا سرچشمه می به نوعی از خواست و اراده

د، بر هایش می کند و به عنوان طعمه به نزد بچه کند و سیمرغ زال را شکار می می

  ورزند.  هاي سیمرغ به زال مهر می دهد و بچه خواست یزدان زال را نجات می
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  سوي بچگان برد تا بشکرند

  ببخشود یزدان نیکو دهش

  ... شگفتی بدو برفگندند مهر

 

  ي زار او ننگرند بدان ناله 

  همه بودنی داشت اندر روش

  بماندند خیره در آن خوب چهر

                                  1/167 

اندیشد که گردان سپهر و  شاه تحت تأثیر دیو، قصد سفر به آسمان را دارد و میکاوس

ها را داند خداوند یزدان همه کاره است و این که نمینوا هستند درحالی چرخ با او هم

  آفریده است. 

  بد که گردان سپهر گمانش چنان

  ندانست کین چرخ را مایه نیست

 

  ست چهر دهز گیتی مرو را نمو 

  ست ستاره فراوان و یزدان یکی

                                  2/96 

میرد، چون تقدیرش چنین بوده است که زنده  افتد ولی نمی کاوس از آسمان به زمین می

  بماند تا سیاوش از او بدنیا بیاید. 

  نکردش تباه از شگفتی جهان

  سیاوش ازو خواست آمد پدید

 

  اندر نهان همه بودنی داشت 

  ببایست لختی چمید و چرید

                                  2/97 

کند و او را خالق همه چیز و  هایش خداي جهان آفرین را ستایش می سیاوش در نیایش

  داند.  توانا و قادر بر هر کاري می

  سپاس از خداي جهان آفرین

  بدان دادگر کین جهان آفرید

  اوستتوانا و دانا و دارنده 

  و خورشید وماه ...خداوندکیوان

  خداوند هستی و هم راستی
 

  2/287و کین  وآرام پرخاش کزویست 

  2/372سپهر ودد و دام و جان آفرید

  خرد را و جان را نگارنده اوست

  کزویست پیروزي و دستگاه

 2/420وگـر نیستی خـواهـد و کاستی 

ی و فزونی سپاه ربطی پیروزي در میدان جنگ داد و بخشش خداست و به مردانگ

  گوید: سبب پیروزي تو خواست خدا بود.  ندارد. فغفور چین به اسکندر می

  ز مردي مدان وز فزونی سپاه    تو داد خداوند خورشید و ماه
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  شان روز رزم تو بود چو فرجام

 

  زمانه نه کاهد نه خواهد فزود

                                        6/109 

رسد.  اندیشد، به آن نمی گوید که هرکس که به سروري می به بهرام می خسرو پرویز

  باید ببینیم که خواست خدا چیست؟ 

  مهتریست  ترا دل در اندیشه

 

  ببینیم تا خواست یزدان به چیست  

                                     8/19 

و توانایی را به  جهان و جهانیان است. اوست که بزرگی و سعادت  خداوند صاحب همه

  انسان بخشیده است. 

  خداوند ماه و خداوند هور

  بزرگی و نیک اختري زو شناس

 

  خداوند فرّ و خداوند زور 

  وزو دار تا زنده باشی سپاس

                                         8/157 

افاتی ندارد. تقدیر را باید حکم کلی خداوند تلقی کرد. از طرفی تقدیر با تدبیر انسان من

تقدیر یعنی قوانین عام عالم و در این قوانین براي انسان اختیار و آزادي عملی مشخص 

  شده است. 

پیروزي و موفقیت در دست خداست، اما براي پیروز شدن باید تالش کنیم و به خدا 

  کند.  پناه  ببریم. کیخسرو به سپاهیانش توصیه می

  ز یزدان سپاه و بدویم پناه

 

  داد پیروزي و دستگاه که او  

                                         4/156 

خواست خدا چنین بود که ترکان ستمگر عقل و خردشان را از دست بدهند و ما بر 

  آنان غلبه کنیم. 

  دادگر زمان  این  کردشان  چنین 

  بدو دست یازم که او یار بس

  ز دشمن ستاند رساند به دوست

 

  انش نه پاي و نه پر نه راي و نه د 

  4/161به فریاد کس ز گیتی نخواهم

  خداوند پیروزگر یار اوست

                                 4/170 
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دهد که خواست و فرمان خدا چنین است که شاه بیدادگر هالك  فردوسی توضیح می

  شود.  می

  چنین بود فرمان یزدان پاك

 

  که بیدادگر شاه گردد هالك 

                              4/187 

  گوید: تواند سرپیچی کند. خاقان چین می هیچکس از فرمان کلی خدا نمی

  ز فرمان یزدان کسی نگذرد

 

  چنین داند آن کس که دارد خرد 

                                   8/209 

  ـ مرگ: حکم قطعی تقدیر3ـ2

ت و قاطع و گاهی دل آزار دارد، یکی از مواردي که حکم قطعی خداوند نمودي سخ   

ماجراي مرگ حتمی انسان در دنیاست. در همه ادیان تأکید شده است که زمان مرگ 

تواند با تدبیر و کوشش از چنگال مرگ  کس نمی داند و هیچ انسان را فقط خدا می

پهلوانان همه چیز را  شاهنامهرهایی یابد. مرگ سرنوشت حتمی آدمی در دنیاست. در 

اي  توانند در برابر مرگ چاره دهند، حتی زمانه و بخت و اختر را؛ اما نمی میتغییر 

  بیندیشند. 

  کوشش نداردت سود  چو با مرگ

 

  کنون رزم رستم بباید شنود 

                                        2/101 

شم تواند چ تواند از آن بگریزد و انسان نمی مرگ جزء امور قطعی است و انسان نمی

  تواند نجات یابد.  جهان و جهانیان را بدوزد و از نیاز نمی

  سپوخت بتوان خویش ازتن مرگ نه

  به پرهیز هم کس نرست از نیاز

 

  سوزن بدوخت به  کس  جهان  چشم   نه 

  جهان جوي ازین سه نیابد جواز

                                           2/11 

عیین کرده است پس نباید غم و غصه خورد، بلکه باید حال که زمان مرگ را خداوند ت

هاي جهان بهره برد و به دنیا دلبستگی نداشت. رنج و گنج  به شادي زیست و از نعمت

  آورد.  جهان یکسان است و در هر حال انسان در برابر مرگ سر تسلیم فرود می
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  جهاندار بر چرخ چونین نبشت

  بیا تا به شادي دهیم و خوریم

  دل اندر سراي سپنجچه بندي 

 

  به فرمان او بر دهد هرچه گشت 

  چو گاه گذشتن بود بگذریم

  رنج و چه تازي به گنج چه یازي به

                                        2/311 

توان از مرگ تعیین شده رهایی یافت. وقتی سهراب به جنگ  با تالش و کوشش نمی

ها به ثمر  کوشد، اما این تالش رستم بسیار میآید براي شناسایی پدرش  ایرانیان می

  رسد، چون مقدر است که او به دست پدر کشته شود.  نمی

  نبشته به سر بر دگرگونه بود

  ... نشان پدر جست و با او نگفت

  ست ساخته خود که سازي چه تو گیتی

  زمانه نبشته دگرگونه داشت

 

  2/161هرگز فزود نه  کاهد نه زفرمان 

  استی در نهفتهمی داشت آن ر

  ست  جهانبان ازین کار پرداخته

  چنان کو گذارد بباید گذاشت

                                         2/163 

  شود.  جنبد و فرمان تقدیر اجرا می در این جنگ مهر پدر و فرزندي نیز نمی  

  جهانا شگفتا که کردار تست

  ازین دو یکی را نجنبید مهر

  نج و آزنداند همی مردم از ر

 

  2/171از تو درست هم شکسته از تو هم 

  خرد دور بد مهر ننمود چهر

  یکی دشمنی را ز فرزند باز

                                         2/172 

در ماجراي مرگ سیاوش نیز حکم تقدیر فرمانرواست و در برابر آن غم و اندیشه 

  دهد.  یر به انسان آرامش میسودي ندارد. در این موارد تکیه به فرمان تقد

  کنون بودنی هرچه بایست، بود

 

  ندارد غم و درد و اندیشه سود 

                                        2/367 

رساند و  ، فردوسی سخن خویش را به اوج میشاهنامهدر مرگ رستم، پهلوان آرمانی 

چ موجودي در برابر گوید که راز مرگ و زمان و موقعیت آن مشخص نیست و هی می

  مرگ اختیاري ندارد. 

  نخواهد گشادن به ما بر نهان   چنین است کار جهان جهان
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  به دریا نهنگ و به هامون پلنگ

  ابا پشه و مور در چنگ مرگ

 

  همان شیر جنگاور تیز چنگ

  یکی باشد ایدر بدن نیست برگ

                                        5/450 

د که در این جهان پر از رنج که مرگ نیز حتمی است، بهتر است انسان گوی فردوسی می

  کارهاي نیک انجام دهد تا در سراي آخرت کامروا شود. 

  جویی همی زین سراي سپنج چه

  بریزي به خاك ار همه زآهنی

  یی سوي نیکی گراي تو تا زنده

 

  کز آغاز رنجست و فرجام رنج 

  اگر دین پرستی ور آهرمنی

  بی به دیگر سرايمگر کام یا

                                         5/461 

آید. پس بهتر است که انسان  در جهان آخرت فقط کارهاي نیک انسان به ما کمک او می

هاي دنیا استفاده کند و به دیگران نیز ببخشد و میراثی براي دیگران  خودش از نعمت

  نگذارد. 

  اگر بودن اینست شادي چراست

  بر زي پسررا مکوش  هرچه بخور

  نگیرد تُرا دست جز نیکوي

 

  شد از مرگ درویش با شاه راست  

  به مرد خردمند بسیار گوش

  گر از پیر دانا سخن بشنوي

                                        5/467 

بخشد تا روان رستم در آن جهان شاد  رودابه مادر رستم نیز آنچه دارد به درویشان می

  . شود

  به درویش داد آنچِ بودش نهان

  که اي برتر از نام و از جایگاه

  بدان گیتیش جاي ده در بهشت

 

  همی گفت با کردگار جهان 

  روان تهمتن بشوي از گناه

  برش ده ز تخمی که ایدر بکشت

                                        5/465 

داد و چه ستم بنامیم او کار حال که همه طعم مرگ را خواهند چشید و چه مرگ را 

کند، بهتر است که شکیبایی پیشه کنیم و به دنبال نام نیک باشیم و از مرگ  خویش می

  غمگین نشویم. 
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  وزان پس فرستاد نزد بالش

  بخواهد چشید درد هرکس این که

  ز باد آمده باز گردد به دم 

 

  که شاها تو از مرگ غمگین مباش 

  شکیبایی و نام باید گزید

  داد خواندش و دیگر ستم یکی 

                                          7/34 

  یابد.  هیچکس از دست مرگ رهایی نمی  

 8/107چه در بیشه شیر و چه ماهی درآب       رها نیست از مرگ پران عقاب

  ها در برابر احکام قطعی تقدیر ـ رفتار انسان3ـ2

مهم   ر احکام تقدیر نیز قطعی است، اما نکتهنه تنها حکم مرگ قطعی است بلکه سای   

خبر است  بینی نیست و انسان از آن بی این است که این احکام، کلی است و قابل پیش

در نتیجه انسان باید با تدبیر و خرد زندگی کند و نسبت به مرگ و سایر احکام تلخ 

شناسان  ارهتقدیر شکیبا باشد و آرامش خویش را حفظ کند و حتی در مواردي که ست

توان با نگاهی مثبت به آن حادثه نگریست و کاري  اند می بینی کرده اي را پیش حادثه

ها  کنند،اما رفتار انسان انجام داد... پس احکام قطعی تقدیر مسؤولیت انسان را نفی نمی

  پردازیم.  ها می در برابر احکام تقدیر متفاوت است که به بررسی آن

  پذیري ـ فرار از مسئولیت1ـ3ـ2

هاي خطاکار و منفی براي فرار از مسؤولیت در قبال کارهایشان به حکم تقدیر  انسان   

به ابلیس نسبت داده شده  شاهنامهکنند. این نوع رفتار براي نخستین بار در  استناد می

روید، هرچه سر  بوسد. دو مار سیاه از دوش ضحاك می ضحاك را می  است. ابلیس شانه

نشینند. ابلیس به  جویی می آورند. پزشکان به چاره کنند دوباره سر برمی مارها را قطع می

گوید این خواست تقدیر است و باید که به مارها غذا  شود و می پزشکی ظاهر می  چهره

  بدهید تا آرامش بیابند. 

  بدو گفت کین بودنی کار بود

  خورش ساز و آرامشان ده بخورد

 

  بمان تا چه گردد نباید درود 

  یی نیز کرد د جزین چارهنبای

                                      1/50 
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اي به نزد پدر  کشند و براي عذرخواهی و توجیه کارشان فرستاده سلم و تور، ایرج را می

  دهند.  فرستند و خطاهاي فاحش خویش را به قضا و تقدیر نسبت می می

  نبشته چنین بودمان از بوش

  هاسوز و نر اژد هژبر جهان

 

  به رسم بوش اندر آمد روش 

  ز دام قضا هم نیابد رها

                                  1/129 

کند و با عصبانیت به او  کاوس به دلیل دیر آمدن رستم به جنگ، نسبت به او تندي می

کنند و او در  کند. بزرگان درگاه، کاوس را به خاطر این تندي سرزنش می احترامی می بی

  گوید:  کار خویش میتوجیه 

  مرا گوهرست و سرشت که تندي

 

  چنان رست باید که یزدان بکشت 

                                    2/151 

دهد و از  افراسیاب در توجیه کشتن سیاوش، مرگ او را به خدا و تقدیر نسبت می

  کند.  خودش رفع مسؤولیت می

  بدین کارِ او کس گنهکار نیست

  و این بودنی کار بود  خواست چنین

 

  4/90مرا با جهاندار پیکار نیست 

  مرا با تو از دل چه آزار بود؟

                                        4/91 

 ـ تالش بیشتر و چاره اندیشی2ـ3ـ2

اختیار نیست؛ بلکه اختیار و تالش آدمی یکی از  انسان در برابر تقدیر کامالً بی  

که در مباحث قبلی مشخص شد  یا حکم کلی اوست. همچنان هاي تقدیر الهی مصداق

انسان در قبال کارهایش مسئول است، و نباید در برابر تقدیر تسلیم محض باشد و 

  منفعالنه برخورد کند. 

-فردوسی تحت تأثیر تقدیر باوري مثبت شیعه به تالش و کوشش انسان بسیار بها  

داستان کیکاوس   کند. او در مقدمه ري میآن را یادآو شاهنامهجاي  دهد و در جاي می

پدر و پسر مانند درخت و شاخه است. اگر پسري کار خطایی بکند،   گوید که رابطه می

خودش مسؤول است، اگر کسی از حرف راهنما سرپیچی کند و از راه درست منحرف 
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به  بیند. رسم جهان این چنین است. جهانی که ناپایدار است و شود از روزگار جفا می

خواهد در این دنیا زیاد زنده  کند. اگر کسی رسم بد زمانه را دریابد، نمی کسی وفا نمی

  بماند. 

  گر او بفگند فر و نام پدر

  گر او گم کند راه آموزگار

  چنین است رسم سراي کهن

  چو رسم بدش باز یابد کسی

 

  تو بیگانه خوانش مخوانش پسر 

  سزد گر جفا بیند از روزگار 

  ا نبینی ز بنسرش هیچ پید

  نخواهد که ماند بدو در بسی

                                      2/3 

گوید همه جهان در فرمان خداست و بد و  از زبان انوشیروان می شاهنامهدر اواخر   

ها را به  داند و بدي ها را از جانب خداوند مینیک در اختیار خداوند است. او خوبی

-ها سپاس برد و در قبال نیکی ر حالت بیم و امید به سر میدهد و د خویش نسبت می

  هراسد.  گزار خداست و در هنگام بدي در دل از خدا می

  نخست آفرین کرد بر کردگار

  به فرمان اویست گیتی به پاي

  را که خواهد، کند ارجمند کسی

  ... به هر نیکیی زو شناسم سپاس

  نخواهم که جان باشد اندر تنم

 

  ز و پروردگارجهاندار پیرو 

  همویست بر نیک و بد رهنماي

  ز پستی برآرد به چرخ بلند

  وگر بدکنی، زو دل اندر هراس

  اگر بیم و اومید ازو برکنم

                                         7/264 

نیز شاهان و پهلوانان به محض اینکه خطري احساس  شاهنامهدر حوادث اصلی   

در حال اتفاق افتادن است به جاي پناهنده شدن به تقدیر و اي  کنند و یا حادثه می

شناسان را  سرنوشت و ترس و فرار از مسئولیت، موبدان و بزرگان و خردمندان و ستاره

پرداختند. مثالً در ماجراي عشق زال به رودابه وقتی  جویی می کردند و به چاره جمع می

شود. عشقِ  ید، سام بسیار متحیر میگو اي به پدرش می ي خودش را در نامه زال خواسته
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کند. دلش  ي دیوزاد که ایرانی نیست او را بسیار نگران می زال مرغ پرورده و رودابه

  رود.  شود و به خواب می خسته و تنش زار می

  چو برخاست از خواب با موبدان

  گشاد این سخن بر ستاره شمر

 

  یکی انجمن کرد با بخردان 

  گذرکه فرجام این بر چه یابد 

                                       1/209 

  ـ توسل به تقدیر براي حفظ آرامش3ـ3ـ2

اي یا مصیبت غیرقابل تحمل،  در هنگام مواجه شدن با فاجعه شاهنامهگاهی قهرمانان   

کنند. اگر باور به تقدیر و  براي تحمل آن واقعه به تقدیر و خواست خداوند تکیه می

شته باشد، شاید بعضی از ماجراها را نتوان تحمل کرد. از بعد سرنوشت وجود ندا

گشا و کارساز است و نه تنها نفی  روانشناسی این گونه تکیه کردن به تقدیر بسیار راه

هاي  ي مسئولیت انسان نیست، بلکه آدمی ضمن پذیرش مسؤولیت خویش، فاجعه کننده

  کند.  ر میغیرقابل تحمل را با حواله کردن به تقدیر تحمل پذی

شدن سهراب به دست پدرش رستم است. ها ماجراي کشته ترین این واقعه یکی از مهم  

ي مرگ است و راز  کند و سهراب در آستانه وقتی که رستم، سهراب را زخمی می

کند و به شدت  قراري می شود، بی گوید و رستم متوجه عمق فاجعه می خویش را می

کند. سهراب با تأکید به تقدیر به رستم دلداري  کند و موي خویش را می گریه می

  دهد.  می

  کند موي  و همی خون  ریخت  همی 

  بدو گفت سهراب کین بتریست

  سود؟ چه   اکنون  خستن خویشتن   ازین

 

  سرش پر ز خاك و پر از آب روي 

  به آب دو دیده نباید گریست

  چنین بود و این بودنی کار بود

                                     2/187 

اي ندارد، قصد خودکشی دارد ولی گودرز مانع این  گري رستم فایده وقتی آخرین چاره

گوید که همه خواهیم مرد چه پیر و چه جوان، چه پادشاه و  شود و به رستم می کار می

  ماند.  چه سپاهی. هیچ کس جاوید نمی
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  ست رفتنی جوان   این جهان   وگر زین

  پیش مرگشکاریم یکسر همه 

 

  به گیتی نگه کن که جاوید کیست 

  سري زیر تاج و سري زیر ترگ

                                2/191 

  گوید:  بعد از مرگ سهراب، فردوسی می

  ست کردار چرخ بلند چنین

  چو شادان نشیند کسی با کاله

  چرا مهر باید همی بر جهان 

 

  2/194به دستی کاله و به دیگر کمند 

  کمندش رباید ز گاهبه خم 

  بباید خرامید با همرهان

                                         2/195 

بخشد. رستم در فراق پسر  کیخسرو فرمانروایی هندوستان را به فرامرز پسر رستم می

رود و با تأکید به مرگ بزرگان چون فریدون و  شود و به سراغ شراب می غمگین می

کند که با وجودي که در برابر تقدیر  ماند و تأکید می شت میفرزندانش منتظر سرنو

  توان گفت بعد از همه کنیم. در حقیقت می تالش ما ثمري ندارد، اما بازهم تالش می

روند و براي حفظ آرامش و تقویت  ها به میدان جنگ می ریزي  ها و برنامه تالش

  کنند.  شجاعت به تقدیر تکیه می

  ه بسهمی گفت: شادي ترا مای

  کجا تور و سلم و فریدون کجاست

  ... ببینیم تا دست گردان سپهر

  بکوشیم و از کوشش ما چه سود

 

  به فردا نگوید خردمند کس 

  اَند با خاك راست همه ناپدید

  برین جنگ سوي که آرد به مهر

  کز آغاز بود آنچِ بایست بود

                                         3/24 

شود و با درماندگی به میان سپاه خویش باز  ر جنگ با اسفندیار زخمی میوقتی رستم د

شوند. رستم به آنان دلداري  ي سپاهیان بخصوص زال بسیار ناراحت می گردد، همه می

  دهد.  می

  بدو گفت رستم کزین غم چه سود

  ... برستم من از چنگ آن اژدها

 

  5/394کار بود  که این زآسمان بودنی 

  ته یابم رهاندانم کزین خس

                                     5/396 
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گري  رودو چاره افتد و به سراغ سیمرغ می گري می زال با حفظ آرامش به فکر چاره

  شود.  سیمرغ نیز مفید واقع می

  همه کارهاي جهان را درست

  یکی چاره دانم من این را گزین

 

  مگر مرگ را کان در دیگرست 

  خوانم برین که سیمرغ را باز

                                         5/396 

گوید باید تالش کرد و کار سرنوشت و زمانه در دست خداست. پس چرا  بیژن می

  غمگین شویم. سزاوار است که دل به غم نسپاریم و شاد زندگی کنیم. 

  نبشته مگر بر سرم دیگرست

  اگر بودنی بود، دل را به غم

 

  جهان داورست زمانه به دست 

  سزد گر نداري، نباشی دژم

                                4/46 

  گیري:  نتیجه

هاي  بدون شک حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان یک شاعر شیعی در برابر  اندیشه  

داري نسبت به اصل  تفاوت نیست. او ضمن امانت هاي منثور بی شاهنامهناصواب 

دهد. تلفیقی  ها ارائه می وحیدي خویش را نیز در خالل داستانهاي ت ها، اندیشه داستان

هاي مسلمان شیعی به  هاي زردشتی و ایرانیان عهد ساسانی با اندیشه که او از اندیشه

  شود.  آورد به یک گزارش موحدانه ختم می وجود می

که  هایی اگرچه در میان شیعیان نیز گرایشات منفی تقدیرگرایی وجود دارد و برداشت   

یکسره نافی تالش و کوشش است، اما اکثریت حکیمان شیعه به اختیار و آزادي انسان 

  آدمی بر سرنوشت خویش تأکید دارند. فردوسی نیز همین نظر را دارد.   و حاکمیت اراده

تقدیر، نفی کنندة تدبیر آدمی نیست. انسان نباید کار خویش را به تقدیر و بخت    

کنند و تدبیر و عقل انسان نیز باید به کار  کار خویش می حواله دهد. تقدیر و بخت

خویش مشغول باشند. انسان مسؤول اعمال خویش است و در مواقع حساس باید 

تصمیمات درستی بگیرد. انسان نباید بیهوده خودش را به خطر بیندازد. فریدون به 

ن اژدها سپرد. اگر کند که نباید جان با ارزش را بیهوده به دها فرزندش ایرج توصیه می
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شود. آفرینش اژدها اینگونه اقتضا  اي نصیبش می کسی این کار را بکند زهر گزنده

  کند که زهر گزنده نصیب دیگران بکند.  می

  بها ولیکن چو جانی شود بی

  چه پیش آیدش؟ جز گزاینده زهر

 

  نهد بخرد اندر دم اژدها 

  ش از آفرینش چنین است بهر که

                                  1/116 

بیند. اعمال انسانی  ي اعمال خویش را در همین دنیا می در بسیاري موارد انسان نتیجه

مانند درختی است که کاشته است، محصول خوب و بد درخت به انسان مربوط 

  گوید:  شود. منوچهر در میدان جنگ به سلم می می

  درختی که پروردي آمد به بار

  یی کشتهگرش خار بارست خود 

 

  ببینی برش را کنون در کنار 

  یی وگر پرنیان است خود رشته

                                   1/151 

نقش مهم انسان و تأکید بر اختیار و مسؤولیت انسان نباید او را از خدا غافل سازد.   

 تدبیر آدمی به معنی ترك توکل نیست. با تالش و کوشش باید به خدا توکل جست و

از او یاري طلبید. در کارهاي دشوار اگر انسان به خدا پناه ببرد، خدا مشکل او را حل 

کند. رودابه عاشق زال است و موانع وصال بسیار زیاد است. خدمتگزارانش به او  می

گویند که تاکنون خداوند آرزوهاي تو را برآورده ساخته، در نتیجه این کار هم به  می

  رسد.  سرانجامی می

  زدان هرآنچت هوا بود دادکه ی

 

  سرانجام این کار فرخنده باد 

                                   1/198 

  کند.  رستم ضمن تأکید بر زور و بازوي خویش، یاري خدا را فراموش نمی

  جهان آفریننده یار من است

 

  دل و تیغ و بازو حصار من است 

                                   1/347 

فردوسی دینداري موحد است و به ایرانیان هویت واحد ایرانی ـ اسالمی بخشیده    

مشهود است. دینداري او دچار ثنویت و  شاهنامهاست. این هویت در سراسر 
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شود و او به خداي زمان و خدایان دیگر اعتقادي ندارد. تأکید او  پرستی نمیدوگانگی

و اختر و بخت به معنی تقابل با خدا نیست،  بر مفاهیمی چون تأثیرات تقدیر و زمانه

ي عظمت و قدرت اویند. او خداي یکتایی  ها کارگزاران خدایند و نشانه این  بلکه همه

است که حاکم بر زمان و زمین و بر هست و نیست است. این موضوع را از زبان 

  کند.  خودش و شاهان و پهلوانان بیان می

  خداوند هست و خداوند نیست

 

  بندگانیـم و ایزد یکیست  همه 

                                    1/205 
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