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١٠٤٢

  *دكتر سيده خورشيد فاطمه حسيني               
  

  جايگاه زن در شاهنامة فردوسي و مثنوي امير خسرو دهلوي

  چكيده

فردوسـي در   . اهميتي بزرگ دارد     و   شاهنامه داراي شصت هزار شعر در تاريخ ادب فارسي        
نتيجه شعر   را ابراز مي كند و در        رنگارنگاين داستان رزم و بزم احساسات گونا گون و عواطف           

در اين داستان رزميه فرهنگ و تمدن، اشعار و تركيبات، تلفيق الفاظ، ترسـيل   . را زنده مي سازد   
معاني، سادگي و عذوبت زبان، متانت كالم، فصاحت زبان، تجسيم شـاعرانه توجـه خواننـده را                 

هاي گذشته بحث پيرامون مقـام زن و ارزش اجتمـاعي اش    از زمان. بسوي خود جلب مي كند 
 اسـت كـه نيمـي از جمعيـت          مخلـوقي حقيقتـا زن    . نزد دانشمندان و متفكران مورد بحث بـود       

 صنف پر صالبت اسـت       اين وصف هاي فردوسي دربارة   . كشورهاي جهان از و تشكيل مي يابد      
و  را    از ديدگاه شاعر، اين صنف مخصوص گاه مقام و منزلت فرشـتگان            .و ظرافتي دلنشين دارد   
 امير خسرو دهلوي نيز بـا       او زن را با وصف هاي گونا گون ياد مي كند          . گاه جاي مانند اهريمن   

ويژگي هاي گوناگون در اشعار خود از زنان ياد مي كنند و در اين مقاله نظر دو شـاعر را بـاهم                      
  .مقايسه مي كنيم

  فردوسي، شاهنامه، امير خسرو دهلوي :كليد واژه ها

  مقدمه

 كه از ناحيه ي تابران است       »باز«اسحاق در روستاي    فردوسي ابوالقاسم حسن يا احمد ابن            
 فردوسي شاعري است بـي  "به گفته ي مؤلف گلشن ابراهيمي . به دنيا آمد . ق.  ه 329به سال   

                                                 
 * ه اسالمي عليگردانشگاعضو هيأت علمي     
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١٠٤٣

شاهنامه قوي ترين دليل است بر وسعت و قـوت          . مانند در اوج سخن سرائي و حكمت و دانائي        
  ". فكر و استواري طبع و كمال دانش اين استاد بزرگ

هاي جنگ را    است كه از نهانخانه هاي خيال خود فراخترين ميدان         يفردوسي خيال پرداز  
ن اخود چن ه ي   در خاطر خوانند  را   رزم   عرصه ي از خاك تا آسمان     . به عرض و طول مي پيمايد     

  . مي بيندرزمنقّاشي مي كند كه انسان خود را در ميدان 
هوشمند و خرد مند باال تر جلوه مي        فردوسي قايل است كه زن در تاريخ بشريت از مردان           

در تاريخ چند زن پارسـا چـون        . و رايزن است  ي   غمگسار ،زن پارسا داراي عفّت و عصمت     . كند
به اين مرتبه ي واال رسيده انـد كـه عابـدان و             ) س(مريم و كلثوم  ) س(، زينب )س(فاطمه زهرا 

 خطـاب بـه حكومـت       ايشان از پشت پـرده    . مي كنند زاهدان روزگار پيش آنان تعظيم و كرنش        
پيغمبـر  . اسالمي چنين سخن مي گفتند كه همه انگشت بدندان و مجسمة حيـرت مـي شـدند                

  .بر ايشان فخر مي كردند) ص(اسالم
  :فردوسي مي سرايد 

   و هم رايزن استارــم غمگســـكه ه     )        1(ائي و زنـــارســاكي و از پـــز پ
   )2(نــــد دوده و انجمـــان كنــدرخش          ر زن    ــو اي شيـــدو گفت راي تــب
  ده زنــنكراـــد پـــج باشــي گنـ يك زن             ـــد و رايـــاشــارسا بــر پــاگ

  ر  انجمن ـــن گفت  بـــچه نيكو سخ  همي گفت هر كس كه اين پاك زن            
   )3(تـر اســنش به جا ما سب او برتز دا   ت            ـو گفتي كه گفتارش از دفتر اسـت
   )4(دـوانــاه خـــرا افسر م امه وــه نـ ب   اه خواند           ـه درگـايه زن را بــرا نمـگ

مـي   دبيات هندي و پارسـي و تـازي قـدرت        امير عين الدين ابوالحسن خسرو دهلوي در ا       
دولـت شـاه    .  داده اسـت   در حكمت وعرفان وعلوم كتب و رسايل خدمات شاياني انجام         . داشت
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١٠٤٤

مي نويسد كه پدر امير خسرو ترك نژاد است و در دوره ي چنگيـز خـان از مـاوراء      سمرقندي  
پدرش سيف الدين محمود خانواده ي خود را از پتيالي به دهلي برد و در               . النهر به ديار هند آمد    

  :شاعران و تذكره نگاران دربارة وي مي نويسند. آنجا طرح اقامت انداخت
  "ابو الحسن خسرو دهلوي توتي شكّر شكن و سر آمد شعراي پارسي گوي هند است "

  :حافظ مي سرايد 
  شكر شكن شوند همه طوطيان هند             زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود 

  :عرفي شيرازي مي سرايد
  ن كه كام طوطي هندوستان شود شيري    به روح خسرو از ين پارسي شكر دارم       

امير خسرو در كالم پر شور و سوز او آتشي در نهـاد               خيال هاي      و نازك  " معاني خاص    "
خاكيان مي زند و بنياد صبر عاشقان بر مي كند اين بيت در توحيد از خامه هاي وي است كـه                     

  : كسي ديگر بدين نوع بيان نمي كند
  انـــوي آسمــ به سد روـــ تا نكن       ان           ـورد ماكيـــي بخــقطره ي آب

قريحه ي امير خسرو گويا و روان بوده و در نظم سرعت خيال وجودت طبع داشته چنانكه                 
امير خسرو در همه ي اقسام شعر به        . خمسه اش را كه هجده هزار بيت است در سه سال گفته           

  "پيروي اساتيد سخن ايران طبع آزمائي كرده است 
 كه اشعار هر دو شاعر بسيار پخته و متين پر تاثير            از لحاظ فكر و انديشه استنباط مي شود       

امير خسرو در ابيـات زيـر بـا طـرز عالمانـه بـه زهـد و          . و تحت تاثير اسالمي و اجتماعي است      
  .پارسائي زن اشارت كرده است

  :نظير
  ي فگند ـــر مـــر نظــپيش و پس شي ر بلند            ــر قصــــوري از ســـا جـــت
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١٠٤٥

  ارش نماندــه كــــر بــدة صبــاعـــق   رارش نماند          ــد قــن ديه آــاه كـــش
  ه شبستان شاه ــا نشين بـــرده كشـــپ      ارگاه       ـه شد از بـــادم كــه خــگفت ب

  ه گدايان چه كارــوران را بــــا جــــ ت  ار          ــك روزگــم اي ملـــت صنـــگف
  ه گر فتيش دوستـــز كشش سينــــك       به حشمت نكوست      كه تن در اين چيست

  ن برد خواب ــو زمــم تـــگفت دو چش  آب           رت پرــده ي حســرد ملك ديــك
  ده برونـــه انگشت به ديـــرد بــــك   ره به كنجي درون         ـري چهــت پـــرف

  رفتي بگيرــن دوست گـــه زمــانچــك        ر    ــا اميـه بگو بــــادم كــه خــداد ب
  ر ز دودــه پــوزش دل  شـــگشت زس  ه شه را نمود          ــال كــادم از آن حـــخ

  تـــن پاكش ز دســا دامـــه درهـــه خجالت نشست            كـــود بــل خــاز عم
   )6(اين گونه به عصمت صبوراش بر ـــب  ده خسرو به نور         ــوي ديـــه تـــاي ك

  زن وفادار -1

زن وفادار نـه    . فردوسي جاي ديگر توصيف زن به عنوان موجودي وفادار و فداكار مي كند            
فقط در دودمان خود بلكه در جامعه ي خود نيز موجب افتخار است در موارد زيادي ديـده مـي                    

  . ي مردان مي كنددر زن جذبة وفاداري اينقدر زياد است كه وجود خود را فدا. شود
  :فردوسي مي گويد

  ران هستيـــدگي بخش ديگـــزن              نه تو خود زنده ي جاودان هستي       
  وـــاني تــاي داستـــوان هــ پهل   و                  ــاني تـر آسمــده از فكــــزن

   )7(ووطوست راــگيم و زال و ــوست را                     رستــاسد اشكبــكيست نشن
   )8(د و تن نه دهد در فساد ـــ سر ده   ه خدايش ادب نفس داد                  ــزن ك
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 امير خسرو خوشه چين درخت تناور و كام بخش فردوسي است نمونـه ي وفـاداري زن                  "
  .هندي در اين اشعار ذيل بطور واضح بچشم مي خورد

  و گر طاعت كني بي عشق خاك است      بعشق ار بت پرستي دين پاك است         
   )9(ده سوزد از پئ شوــه خود را زنــو               كــن كـني كم زان زن هندو در اي

  زن محجب -2

فردوسـي  . زن محجب و پوشيده در نظر فردوسي ماية افتخار، عفّت و عصمت مĤب اسـت              
رت و سـيرت زيبـا ماننـد حـور و          نمي خواهد كه ناموس را بدون حجاب ببيند لذا آنها را در صو            

زن اينقدر با عصمت است كه فردوسي در شاهنامه در موارد زيادي بجاي             . غلمان فكر مي كند   
  :فردوسي چنين بيان مي كند. واژه زن، واژة رو پوشيده به كار برده است

   )10(ه آيد ز ايوان به كويــواهم كــ نخ وشيده رويان اوي              ــهم آواز پ
   )11( پر از خون دل است و پر از آب چهر     ه روي پوشيدگان را ز مهر         هم

   )12(ر زنده بر جان تو ــودند لـــه بــ  ك    همان پاك پوشيده رويان تو           
مي توان گفت كه در اشعار      . امير خسرو دهلوي زن محجب را همين طور توصيف مي كند          

در . القي و عرفاني با داستان هاي عاشـقانه بـسيار جالـب اسـت      امير خسرو دهلوي جنبه ي اخ     
. حديث آمده است كه پروردگار عالم در عبادت و رياضت زن محجبه را بسيار دوست مـي دارد                 
. زن ستر پوش در نگاه خالق مراتب دارد در اشعار خسرو اين احساس عرفاني جلـوه گـر اسـت                   

  :نظير
  ان تستــرده سامــو پـن تــدام    ان تست         ـسنگ تو گر لنگر دام

  پرده نشين گشت و بسامان نشست     هر قدمي كز پس دامان نشست        
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١٠٤٧

  د ـش ديـــي بي پردگي خويــ از پ  پرده نشين كافت خود پيش ديد        
  اش ز نا محرمانـــرده نشين بــ پ         مان   طعنه نخواهي بخود از همد

  ئ بودـان كــور امــ از مگس و م        روي بود   ه بـلقمه كه سر پوش ن
  ه بيمـگربه و سگ را ز مالمت چ       و نبندي سر ديگ نعيم     ــشب چ

  ه است بســو دام فرشتــمقنع ت    س        ــر نكني مقنعه دام مگـــگ
  روانــه كسـر كلــزد بــر ســ اب ه سران           ــاك نهفتـــه پــمقنع
  ان ست ـــار فقيهــه ز دو دستــب         خم دستارك زن در نشست   يك 

  رده به رسوائي است ــاز پس ده پ         ه به رعنائي است    ـهر زن زيبا ك
  ن گفت به بانگ بلند ــرده سخــپ          چودف برتن خود پرده بند    گشت

   )13(ه خالت بودــ همرــــا گــرونم  ر كه بجز جفت حاللت بود         ــه

   زن محرم اسرار -3

گاهي زن در شاهنامه محرم اسرار نهاني چاره انديش و مشاور مرد و گره كشاي زنـدگاني                 
  : فردوسي مي گويد. اوست
  د انديش راـكنم دور  از اين در ب         ش را       ــه خواهر فرستم زن خويـب

   )14( ژه زن كاو بود رايزنــه ويـــ ب           كه چونين سخن نيست جز كار زن   
   )15(ود گويا به پيغمبري ــي بـــزن  د اسپري             ــه شــز آن پاسخ نالــج

خسرو در مثنوي خود باالخصوص درباره ي زني كه افشاي راز مي كنـد پنـد و انـدرز داده              
  .تجليات روح ايماني را جلوه مي دهد

  ن ار مريم است ــامل رازش مكــح    ست          امل دو دم اـــه او حــزال ك
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  ود مر تراــان كه بـو نگهــز تـــ ج      ود شكند در ترا      ـــنفس تو چون خ
  رهش را به راز ـه دارد گــاس كـــپ      از        ـره خويش بــآن كه كند خود گ

  د ـارت كنـــه عمـــكرا  ه اوــرخن        ارت كند       ــو خود زاويه غـخصم چ
   )16(ه كند گر چه بود پا سبانــسگ چ          بز چو خود آيد سوي گرگ از شبان   

   شرم و حيادارايزن  -4 

فردوسي قايل است صفت ديگري كه ناموس را تجلي مي بخشد و به اوج مي رساند شرم                 
ا زيور زن است كـه او از        حي. و حيا است براي زن الزم است كه او قدر و منزلت خود را بشناسد              

او تزئين مي يابد نبايد كه او از حدود خود تجاوز كند اگر زن پا به عرصة ديگـر مـي گـزارد در                        
  :فردوسي مي گويد. دين و دنيا باعث ننگ است

   )17(رمـد آواز نــدارنــن نــه گفتــب         رم          ـد شــان ندارنـزناني كه ايش
  كه از ارج دور است و دور از بهشت       ست زشت          دام اــوكـبپرسيد كاه

   )18(رمـه آواز نــاشد سرشت نــنب            چنين داد پاسخ كه زن را كه شرم    
خسرو در شعر خود گاهي واژه شرم بعنوان رمز و كنايه استفاده مي كنـد او زن بـا شـرم و                   

  :حيا را مورد ستايش قرار مي دهد
   )19(اســــود روشنـــر بـتق ستــدر ت     كه ز شرم و هراس     جلوه گر آن شد

  )20(رده رخسار خويشــا پــن ز حيــك    وار خويش     ــ باش چو خورشيد در ان
  ويشـار خـرده رخسـا پـن ز حيــك     باش چو خورشيد در الف از خويش      

   )21(و زان كه از و ريخت آبــاب           دست بشــا را نقــوان كه بر انداخت حي
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  زن و حسن شوهرداري -5

از نظر جامعه بهترين وظيفه ي زن حفظ حقوق شـوهر اسـت در اسـالم جهـاد زن نيـك،          
بهترين زن آنست كه وجودش براي همسرش باعـث راحـت، همـسرش ازو              . شوهر داري است  
  . زيبا باشد"داراي شرم و روي و روي موي"خندان و شادمان و
  : گويدفردوسي مي

  اي تخت مهيــبـند زيــه باشــك   اشد زنان را مهي              ـــه چيز بــبه س
  انه آراسته است ــه جفتش بدو خــك         يكي آنكه با شرم و با خواسته است       

  زايد اويــه بيفــوي خجستـــز ش    رخ پسر زايد اوي              ــه فــر آنكـد گ
   )22(ويش بودـــه پوشيدگي نيز مـــب ود                 ـــاال و رويش بــبوم آنكه ــس

      در نظر امير خسرو دهلوي زناني كه با شيوه كار و رفتار خود شـوهر را راضـي و خوشـنود                     
بايـد زن از    . مي كنند در خانه زندگي ايشان از راحـت و سـكون و بـدون هيـا هـو مـي گـزرد                      

دربـارة  : خسرو مـي سـرايد    . ناب كند و قناعت را زيور خود قرار دهد        خواهشات و فرمايشات اجت   
  .زنان فارسي مي گويد

    خانه خدا مفلس و زن نا رحيم      خانگيان راست عذاب اليم    
  . به زنان مشورت مي دهد كه با او بسازند

  ودـــود صنم اندر زرو زيور بــخ    ود       ــوي كه از كيسه تونگر بــش
  ود زيورش ــــاعت نبــه ز قنــب        و بي توشه بود شوهرش    ليك  چ

  ســي و بــو رخ شويــآئنه ي ت       وس      ـن هــز آئنه و شانه رها ك
   )23(ودت بر سريرــي بس بـسايه يك        و زين ننگ نداري گريز    ـليك چ
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  چه برادر بودن گر ــاص مكـــخ       ر كه به خلوت جز شوهر بود     ـه
خسرو جايي در آثارش زن را هدايت مي كند زن تند خوئي و زبـان درازي را شـيوة خـود                      
. قرار نه دهد چرا كه از كج خلقي و بد زباني خانه اي كه مانند بهشت اسـت جهـنّم مـي شـود                       

  :خسرو مي گويد
  ويــــليك چنان نيز مشو تند خو         كز تو گريزند كنيزان بل

  ش از ان كم بود       گر چه بهشت است جهنم بودخانه كه آساي

  زن فرمانروا -6 

 نه فقط در خانواده حكمران بلكه زنان گذشته  انتاريخ نشا نگر اين حقيقت است كه از دور        
بر سرير سلطنت مي شدند دولت زير فرمانشان و خواص و عوام او را مورد ستايش و نيـايش و                    

  . عدل و داد و دهش از پدران خود گوي سبقت مي بردندقابل احترام مي دانستند و ايشان در
  :فردوسي مي سرايد

   )24(ا دانش و نيك رايــد بــــمنهنر   ديگر دختري داشت نامش هماي      
  اد گشتــه گيتي از دادش آبــهم      به راي و به داد از پدر بر گذشت    

   )25(اد و دهش مژده داد ر نهاد          جهان را به دــنخستين كه ديهيم بر س
    پس زن چنين هوشيار تر و زيرك تر است كه قيدافه پادشاه كشور اند لس چنين سـتايش                  

  :مي گردد
  ادــو متربه يـــز تــدارد كسي جــ ن      رور داد و راد           ــــاي ســبگفتد ك

   )26(و متر بودـن توــخنك شير كش چ    ود             ـــه بتر بــر آن كــبگوي مگ
   )27(زنـــــا دل رايـــينــدار و بــجهان             گفت اي هشيوار زن     "به قيدافه"
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 شـهرت مـي     "هـروم "در اين داستان باستان فردوسي شهري را تذكّر داده است كه بنام             
بخش دادگري و نظامي نيز بـه دسـت زنـان سياسـت             . داشت و زنان فرمانرواي آن شهر بودند      

او در سرا سر    . چنانچه چون فيلسوفي با نامه ي اسكندر داخل شهر شد         . مي گرديد    مدار اداره   
  :فردوسي مي نويسد. شهر بجز زن هيچ مرد را نديد زنان خوش آمديد گفتند

  زديك شهر هرومـــامه نــــن ردـــوفي ز روم             بـــا فيلســرمود تــ بف
  ردي نديدـد و مــر زن ديــه شهــهم   د        ـرسيا به نزديك ايشان ـو دانــچ
  ر بر زني بر هزاران زن استـــه هــب         ي اندازه در شهر ما بر زن است   ــب

  نيم و پوشيده روي اــزگــه دو شيـــك      ن يكي را نبودست شوي      ــز چندي
   )28(ذرــــــا نبيني گـــف دريز ژرـــبج        ر سو كه آيي بر اين بوم و بر     ـز ه
  ومـاد بـــند ز آبـــان پيش رفتـــ زن   در به شهر هروم          ــو آمد سكنــچ
  ر ـرداشت زان شهر بهــدار بــه ديــب     د اندر آمد شهر         ـو شب روز شــچ

  در شگفت ـده انـانــان مــار زنــــ ز ك    ه بر گرفت        ــدر ز منزل سپــسكن
  وشوارـر و گــا افســاك بــه پـــهم       رد زن دو هزار       ــزر كــا گــز دري
  ي مرد زن چون بود در نهانـــه بــرسم نهان             كــان بپــار زهشتـــز ك
   )29(ر نگذاشتندـــي را در آن شهـــكس     ان داشتند        ـه آن شهر يكسر زنــك

 نيز در آثارش ذكر بانوان مانند دول راني و كنيز كنيفوي كه در لباس مردانه      خسرو دهلوي 
  :وارد صحنه مي شود ستايش مي كند دانش و خردش را توصيف مي كند

  ان سوز ترـــورشيد روشن جهــ ز خ      جهان سوزي از مه شب افروزتر         
  زه بر ملك عالم زدهــمه يك غـــ ب     به يك طرّه صد شهر برهم زده          

  ري بيكرانــه در صف مشتــو مــ  چ رامنده با همسران            ــد خـــدر آم
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  ود بســود مقصـــر منش بـــ نظي      سكندر كه كرد آب حيوان هوس        
   )30(اني رسيدــة زندگــــر چشمـــ   بس      اني رسيد        ــچو در خلوت من نه

  :ي از سكندر مي گويد كنيز كنيفو
  ود شير گيرــو بــــوم كـــن آن آهـم     ه تير           ــو بــر آهـــر اندازد او شيــگ
  اي است روــــام گيتي نجـــرا جـم       ام  جوي         ــر او هست كيخسرو جــگ
  ن مي دمدــ تل زـــه و گــرا اللـــم      د          ـــن مي دمــر از مجلس او سمـگ
  م پيل بندــوي كنـــار مـــن از تـــد               مـكمن مـــدد نجــــراوپيل بنــــگ
  تــاي نشســـرا در دل اوست جــــم          تخت زر پاي بست      رـر او هست بــگ
  رم جهانـر گيــازوي مهـــن از بـــم         چو شهان       نـر او تخت گيرد ز كيــگ

  م ز باال بس استـم هـــرا يك علــم        ر چه باال رس ست        ــاي او گــعلمه
   )31(ن صد هزار افگندـروي مــيك اب    د            ــار افگنـد شكــان وي ارصـــكم
  مــــان زنــايــر ره آشنـــه ديگــب   م             ـار سايان زنـرپــه بـــك حملــبي
  ي نوش با دم كه خوش مي خورمــ ول       ن خوبان كش مي خورم         وـه خــهم
  ارا شكست افگنمـــه هـــو بــصف ت        ه تيري كه زين چشم مست افگنم        ـب
   )32(دازم و سر ز دوشـــكاله از سر ان        ويكسو كنم مقنع از طرف گوش        ــچ

  زن در شجاعت و دليري -7

ي است صنف نازك ولي با وجود اين صفت در دليري و شجاعت بي نظير و در                 زن موجود 
         فردوسـي  . رزم و بزم راهنماي مردان جنگاور و تكاور است كه مردان در برابرش زانو مي رسند               

  .مي سرايد
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  نظير

  ازو توييـ به ايران و چين پشت و ب       بدو گفت هر كس كه بانو تويي          
  مايـي رهنــيالن را به مردي توي  ن ز جاي           ـوه آهـــ كبجنباندت

  ار ترــوشيـده هــــور داننـ ز دستدار تر            -ند بيـــرد خردمـــز م
   )         33( بدين آرزو راي و پيمان تو راست     رمان ترا ست       ـهمه كهترا نيم ف

يه خود ذكر آن كنيز مي كند كه سكندر بر سـرا             كنيفوي خسرو دهلوي نيز در ادبيات رزم      
ب شـد چـون او در ميـدان كـارزار                   . پرده او كمندي افگند    سكندر بر زيبائي و نژادگـي او متعجـ

  :مردانه وار سكندر را صدا مي دهد
  دـرون كشيـن چرخ بيـــه دامــهم   چون صبح از افق تيغ بيرون كشيد            

  اكــرد خود را به خـكه سياره گم كاك                وا گرد نـان گشت روي هــچن
  ن آهنينـد زميــان شــــگلين آسمن               ــرد زميـــوج سالح و ز گــز م

  ه پلنگـشم آمدي نـنه شيرش به چ گ               ــوشي كه در روز جنـه پـپلنيگ
  د جوالن و مي خواست مرد همي كر ن نبرد               ـه صحـردان بـر آيئن مــب

  اف ــك مصـم اهللا اينــند بســدر آي  ن بالف              ـند از اين فـكسانيكه هست
  اوريــاوران يــــكه گم كشتش از ي ت زان داوري               ـر آشفـــدر بــسكن

  يسترنج نــع شطـ به بازي كم از تطج نيست               ـي رنــري كه بـبساط دلي
  ون هديه لم يكنـــش ز خــنبشت  غ سرتا ز بن               ـردش از تيــم كــقل
  را جلوه گه رخش زيبد نه تختـــت      اي نيك بخت           ــه اندرز فرمود كـب
  يورـاري غــر نيـــان بـوي زنـبخ      و مردي نه زن تا ز وسواس ديو          ــت
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   )34(اده شيرــود مـر بــر از نــدالور تر                 ــان دليه باشند مردــاي كــبج
  از سفيد ـــر پشت طاؤس بـو بــچ د آزاد سروي چو بيد                ـــرون آمــب

  را و نيز شب گشت رخشنده روزــب  ه دوز                ـزة سينــت نيـربــبيك ض

  وجود دختر

فردوسـي مـي    . ه راحت جان و گاه ننگ خاندان مـي گـردد          وجود دختر از ديد فردوسي گا     
  :سرايد

   )35(د آيئن و فر               گرامي به دل بر چه ماده چه نرـــــچو فرزند را باش
  ودـ نبودش پسر دختر افسرش ب    چو نا سفته گوهر سه دخترش بود         
   )36(نش و نيك رايهنر مند و با دا     ديگر دختري داشت نامش هماي         

  .در مقام ديگر وجود دختر باعث ذلّت و رسوايي است 

  نظير

   چنين داد پاسخ كه دختر مباد          كه از پرده عيب آورد بر نژاد 

  . خسرو وجود دختر را از پسر كمتر تصور نمي كند و او را به سرو و سوسن تعبير مي كند

  :خسرو مي سرايد

   )37(ر اندـده من بهتــو در ديـــي ز تــن     ك اختراند        گر چه كه اخوان چو تو ني

  اشد و سوسن همانــان بـــرو همــاغبان             سـه دل بـــا بــــــاه تماشــگ
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  اده گر كي شودـــدف ســـ بي ص       ود           ـــي شــدختر اگر نيست پسر ك

. دختر مي دهد اين كرم و نوازش پروردگار است        خسرو فكر مي كند كه اگر پروردگار عالم         
هر كس از عطيه او سرشار نمي شود و با خدا براي پـسر جنـگ و جـدل مناسـب نيـست مـي                    

  :سرايد

  دا دادگان ستيزه خطا ست ـــا خـدايي رواست                   بــليك چون دادا ده خ

  هد بنده را كه در خور او ستكان د    شكر گويم  به هر چه از در او ست               

   )38(د ستـم در اول صالح او ديــه پسنديده است                   ر چه او داد بســه

جاي دگر خسرو فكر مي كند كه پدرش نيز از مادرش به دنيا آمد و مادرش نيز يك دختر                   
  . است و بدون مادر كسي پسر را پسر تسليم نمي كند

  :او مي گويد

  ر است آخر ــز دختـــادرم نيـم     ادر ست آخر         ــــمم ز ـپدرم ه

  ا ز مريم معصومــحــو مسيــچ         بي پدر ممكن است شد معلوم     

   )39(ه كس مولودــدي را نگفتــ ول        ادر خجسته وجود     ــليك بي م
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 "مجيد مـي فرمايـد      پروردگار عالم در قرآن     . در اسالم پسر و دختر هر دو مساوي هستند        
من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن فلنحيينّه حيوة طيبة ولنجزينّهم اجرهم باحسن ما                 

   )40(كانوأ يعملون 

آنانكه عمل صالح انجام مي دهند مرد باشـند يـا           . نزد خالق بجز عمل صالح چيزي نيست      
روايـت  ) ع(از علي ابن الحـسين    . زن پروردگار عالم آنها را در دنيا و آخرت حيات طيبه مي دهد            

است چون به آنها بشارت فرزند مي شد آنحضرت نمي پرسيد كه اين دختر است يا پـسر بلكـه           
مي گفت آن نو زاد از بدن خود سالم است يا نه و اگر جواب مثبت مي شد در سجده شكر باري 

  ». سپاس باري تعالي كه از من فرزند قبيح و معيوب نيافريد«. مي كرد تعالي

  احترام مادر

فردوسـي در ايـن داسـتان عظمـت و          . احترام مادر در همه ي اقوام و ملل ديده مي شـود           
پس از وفات پادشاه، بزرگان و اعيان حكومت راي و نظر مادر و             . بزرگي مادر را ارايه داده است     

پس از مرگ داراي سوم همسرش مادر روشنك به         . شاهبانوان را به سر و چشم بجا مي آوردند        
وقتي كه پيمانه ي حيات اسكندر پـر شـد مـادرش را             . طابق وصيت دارا با اسكندر ازدواج كرد      م

جانشين خود قرار داد و از او تقاضا مي كنـد كـه فرمـانروائي مملكـت را بـر عهـده گيـرد و از                          
فرمانروايان اطرف و اكناف تقاضا مي كند كه مطيع وفرمانبر مادرش باشـند و جـز او كـسي را                    

  :فردوسي مي سرايد. قرار ندهندحكمران خود 

  راندــود با او بـــهر آنچش به دل ب  واند           ـــدار را پيش خــدبير جهان
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  تــوان نهفـــه آگاهي مرگ نتـ ك    ود گفت        ــه مادر يكي نامه فرمـب

  ه اندر جهان اين سخن نيست نو ـك       تو از مرگ من هيچ غمگين مشو      

   )41(وــان تـردد ز پيمــــكسي برنگ  و           ــان تـــجز راي و فرمنجويند 

اسكندر در وصيت نامه خود مادرش را تسلي و تشفي مي دهد كه اين دنيـا فـاني اسـت و                
بعد از مرگ مـرا در مـصر سـپرد خـاك            . برايش چيزي نو نيست لذا در فراقش هرگز غم مخور         

دنيا  آمد اورا با خانواده فيلسوقي بپيوند و فرزند مـن             دختر به    "روشنك  "بكن اگر از همسرش     
از او دوباره ياد من تازه و از دينار من هر سـال صـد هـزار دينـار بـه مـردم                       . بدان نه داماد من   

  . خيشكاران اهداء بكن

  :فردوسي مي سرايد

  چ مپرا كنيدــن هيـــار مـــ ز گفت   را مرده در خاك مصرا كنيد        ـم

  ار    ــردم خيشكـــر مـــببخشيد ب     ز دينار من صد هزار        ه سالي ـب

  ده نام پدرــان زنـــود بي گمـــب   ي روشنك را پسر          ـر آيد يكـگ

  وقـــه ي فيلســا تخمــبپيوند ب     و گر دختر آيد به هنگام بوس         

   )42(ر جنان ياد من بدو تازه كن د تو فرزند خوانش نه داماد من         
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مادر امير  : امير خسرو دهلوي نيز در اشعارش عظمت مادر را به انداز والهانه گنجانيده است             
 عزيزم فراقت سخت مي آيد زود بيا تـا از ديـدار تـو               "خسرو در نامه اي به پسرش مي نويسد         

. هلـي برگـشت    خسرو از لكهنؤ بسوي د     "حزن و اندوهم برود باز آئي كه با سوز و گدازم بيني             
مادر وقتي كه پسرش را ديد از شوق گريست و جگر گوشه را در آغوش كـشيد خـسرو نيـز بـا                 

چون مادرش وي را به سـينه چـسپاند مـي           . مادرش مانند كودكي خردسال بدو در مي آويخت       
  : خسرو مي سرايد" سينه مادر بهشتي است كه دو نهر شير از آن جاريست "گويد 

   ) 43(ا جان نرود كجا شود كمــت   هم          مهري كه به شير شد فرا

  نـچون نظر افگند به ديدار م   مادرم آن خسته اي تيمار من         

  رفتـاشك فشانان به برم در گ   پرده ز روي شفقت بر گرفت         

  ودـدر كالم خسرو ديده مي ش           ادر حزن و اندوه ــدر فراق م

  رـي آخــر            روئي از چه نمي نمايـآخن كجايي ــادر مـاي م

  اييــريه زار من ببخشـر گــب    خندان ز دل زمين برون آيي        

  اه و خورشيد ـرخشنده تري ز م   اويد         ـدانم كه تو در بهشت ج

  ه ي من كجا شوي دورـ از سين    گرم كه شدي ز دييده مستور       

  ود كم ـــا جان نرود كجا شـ  ت     هم      مهري كه به شير شد فرا



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٠٥٩

  رون بودـــگستاخي من ز حد ب      ز آنجا كه نوازشت فزون بود      

   )  44(ازرده شدي ز من ز حد بيشـك   ردي خويش         ــآزرده دلم ز ك
 زن هـر    ه ي  اشعار هر دو شاعر نتيجه گيري مي شود كه فردوسي دربار           ه ي پس از مطالع   

در مواردي زنان را هوشمند و رايـزن و گـاهي          . وده است در آن دو گانگي ديده مي شود        چه سر 
بـه نظـر   . در جامعه اينقدر پست مي داند كه از رايشان كارهـا فلـج و روبـه نـابودي مـي شـود       

فردوسي وجود زن شر و براي جامعه لطمه اي جبران نا پذير است او به مقامات معنـوي الهـي                    
  مثال. داري را نمي فهمدنمي رسد و معناي راز

  ه گوئي سخن باز يابي به كوــچ    ز مگو      ــبه پيش زنان راز هرگ
   )45(رگز نبيني زن رايزنــه هـــ ك    مكن هيچ كاري به فرمان زن     

همين طور فردوسي براي دختران گاه مانند پسران ارج و منزلت قايل است و گاه الفاظ نـا                  
  : مي دهدزيبا  را به آنها نسبت

   )46(ببايستش اندر زمان سر بريد       مرا گفت چون دختر آمد پديد           
   )47(ه از گور داماد نايد به درــ   ب   را دختر آيد به جاي پسر              ــك

  طبق دكتر رنجبر
مواردي در نامه باستان به چشم مي خود كه دختران همچون دختران دوره جاهليت مايه               «

گ و عار خانواده و بي آبروئي قلمداد شده اند و چون رسمهاي جاهليت در خور زنده بـه گـور         نن
شدن در حقيقت  دو گانگي اينست كه گاهي در سـروده هـاي فردوسـي افكـاري كـه بيـانگر                      

در اشـعار اميـر خـسرو دهلـوي     » )48(ه جاهليت است مشاهده مي شود  انديشه هاي اعراب دور   
شود كه او در اشعارش تعريفهائي بسزا نموده است او زن را به صفت              راجع به زنان مشاهده مي      
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هاي گونا گون مانند عفيفه ، مستوره، روشني مه چهارده ، ميمون نهاد ، همـايون نهـاد و بنـام                     
  .فرخنده حال موسوم مي كند

  نظير

  ور        هم عفيفه بنام و هم مستورـاي ز عفّت فگنده برقع ن
  نوز       روشني چو مه چهارده هنوزماهت از هفت بر نرفته ه

خسرو دهلوي در اشعار خود زنان را پند و اندرز مي دهد و ارج و منزلت واقعي آنان را بيان                    
  :مي كند

  ادــورة ميمون نهــ  نام تو مست     ه فال تو همايون نهاد              ـبخت ك
  وري تو بيش ديد ـــ مستهـسكّ         ز آنكه چو معيار تو از پيش ديد           

   )49(و از حال تو گيرد جمال ــام تـ ن    هست اميدم كه با فرخنده حال               
خسرو در مثنوي خود به ويژه در نه سپهر، رسايل االعجاز، و تغلق نامه از مظلوميت، وفـا،                  

خـود را   جان نثاري و فداكاري زن بخصوص زنهائي كه در رسم ستي و جوهر بـه اظهارعـشق                  
  :مي سوزانند ستايش مي كند زنده 

  نتيجه

از تمام قراين و بررسي هاي فوق چنين بر مي آيد كه خسرو دهلوي درباره ي زن از افكار              
حرف به حرف مطالعه نشده امكان دارد كه        او   چون تمام آثار      اما پائين و پست گريز كرده است     

و او تحـت    . يد خسرو زيـاد محتـرم اسـت       باشد ولي به ظاهر زن از د      از نظر پنهان مانده     چيزي  
 ياد كرده است و فردوسـي حكـيم بـا واقـع              منزلت زن   از تاثير جامعه به عنوان حكيم و دانشور      
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بيني زنان را داراي دو چهرة خوب و بد و اهورايي و اهريمني دانسته اسـت و هـر دو بـراي زن       
  .خوب ويژگي هاي مشتركي بر شمرده اند

  پي نوشت ها
  76، روسيه، ص، 7ج،  شاهنامه، -1
  4 ، روسيه ، ص ، 4 ـ شاهنامه، ج، 2
   344 ، مول ، ص ، 7 ـ شاهنامه ، ج ، 3
  132 ـ ايضا ، ص ، 4
  7 ـ امير خسرو دهلوي، شيرين خسرو، ص، 5
   232 ـ امير خسرو دهلوي ، مطلع االنوار ، ص ، 6
   178 ـ فردوسي در شاهنامه ، حبيب يغمائي ،ص ، 7
  230لع االنوار، ص،  ـ امير خسرو، مط8
  32 ـ امير خسرو دهلوي ، شيرين خسرو ، ص ، 9

   17 ، ص ،5 ـ شاهنامه ، فردوسي ، چاپ روسيه ، ج ،10
  14 ، ص ، 3 ـ ايضا ، ج ، 11
  395 ، ص ، 6 ـ شاهنامه ، ايضا ، ج ، 12
  227 ـ 224 ـ امير خسرو ، مطلع االنوار ، ص ، 13
    130 شاهنامه ، مول ، ص ، 7 ـ جلد ، 14
  76 ، روسيه ، ص ، 7 ـ ج ، 15
  230 ـ  خسرو دهلوي ، مطلع االنوار ، ص ، 16
  192، ص ، 7 ـ شاهنامه مول ، ج،17
    252 ـ ايضا ، ص ، 18
   227 ـ مطلع االنوار ، ص ، 19
    227 ـ مطلع االنوار ، ص ، 20
  227 ـ مطلع االنوار ، ص ، 21
  433 ، چاپ روسيه ، ص ، 7 ـ شاهنامه ، ج ، 22
   228  ، 229 ـ مطلع االنوار ، ص ، 23
   351 ، چاپ روسيه ، ص ، 6 ـ شاهنامه ، ج ، 24
   354 ـ  ايضا ، ص ، 25
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  60 ، ص ، 7 ـ ايضا شاهنامه ، ج ،26
   64 ـ ايضا ، ص ، 27
  75 ، چاپ روسيه ، ص ، 7 ـ شاهنامه ، ج ، 28
  75 ، 78 ، چاپ روسيه ، ص ، 7 ـ شاهنامه ، ج ، 29
   41نه ي سكندري ، خسرو ، ص ،  ـ آئي30
   42 ـ آ ئينه ي سكندري  ، امير خسرو دهلوي ، مرتب سعيد احمد فاروقي ، ص ، 31
   43 ـ ايضا ، ص ، 32
   123 ، مول ، ص ، 7 ـ شاهنامه ، ج ، 33
   64 تا 62 ـ آ ئينه ي سكندري ، امير خسرو دهلوي ، ص ، 34
  90ص ،  ، 1 ـ فردوسي ، شاهنامه ، روسيه ، ج ، 35
   351 ، ص ، 7 ـ ايضا ، ج ، 36
   223 ـ خسرو ، مطلع االنوار ، ص ، 37
  165 ـ خسرو، هشت بهشت ، ص ، 38
   165 ـ امير خسرو دهلوي ، هشت بهشت ، ص ، 39
  99 ـ سورة نحل ، آيت 40
   103 ، چاپ روسيه ، ص ، 7 ـ شاهنامه فردوسي ، ج ، 41
  104 ـ ايضا ، ص ، 42
   38خسرو دهلوي ، ص ،  ـ قيوم، امير 43
   52 ـ ايضا ، ص ، 44
   245 ، روسيه ، ص ، 6 ـ شاهنامه ، فردوسي ، ج ، 45
   188 ـ شاهنامه ، فردوسي ، روسيه ، ص ، 46
   23 ـ ايضا ، ص ، 47
   178 ، 177 ـ دكتر رنجر ، جاذبه هاي فكري فردوسي ، ص ، 48
   233 ـ مطلع االنوار ، امير خسرو دهلوي ، ص ، 49
  ابع من
  ، چاپ روسيه ، انسيتوي ، ملل آسيا شاهنامه  )1968 -1963( ـ فردوسي 1
  .، ژول مول، فرانس شاهنامه )1345( ـ فردوسي 2
           .45 ، دانش سراي عالي ، شماره زنان شاهنامه )1350( طلعت، ـ باري3
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  انتشارات كتاب:  مشهد،هنر وصف در شاهنامه فردوسي )1354(حمزه ،  ـ وحدت 4
    .فروشي مشهد

   . ، چاپخانه بانك ملّي منتخب شاهنامه )1321(، حبيبيغمائي؛  محمد علي، ـ فروغي5
، مكتبه جامعه نئي امير خسرو دهلوي حيات اور شاعري )1982( حسين ، ـ ممتاز 6
  .دهلي 
   . ، انجمن ترقّي هند اردو نئي دهليخسرو كا ذهني سفر )1977( ، ظ ـ انصاري7
  دهلي ، اندو پرشين سوسائتي  ضميمه تغلق نامه امير خسرو ،ني ـ حياتي گيال8
  ، دانشگاه علي گره  مطلع االنوار)1926(و دهلوي  ـ امير خسر9

  ، اردو بازار دهلي آئينه سكندري )1975(رو دهلوي  ـ امير خس10
   ، دانشگاه علي گرهشت بهشت )1930( ـ امير خسرو دهلوي11
  انتشارات يغما : تهران، سي در شاهنامهفردو )بي تا( ـ حبيب يغمائي 12
  ، انستيتوي ملل آسيا مسكو شيرين خسرو )1966( ـ امير خسرو دهلوي13
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  * دكتر مريم حسيني                                                                                  
  **نسرين شكيبي ممتاز 

   در شاهنامه ي فردوسي»مهر«جايگاه 
  ) فريدونوجمشيد تجلّي خويشكاري هاي مهر در دو شخصيت حماسي (

  چكيده

 ،آورده شـد   از كهن ترين باورها و عقايد ايران باستان كه توسط آريايي ها به اين سرزمين              
مهر خداي نور ازلي و آسـماني، خـدايي مقتـدر و قهـار بـود كـه                  . يسم است ئيا ميترا آيين مهر   

همواره به صفت جنگاوري موصوف بوده و در پيروزي اهورامزدا بر اهـريمن بـه او يـاري مـي                    
پس از ظهور زرتشت بسياري از ايزدان به عنوان خدايان گمراه كننده يا ديوان از دايـره                 . رساند

اعي مردم حذف شدند اما مهر تقدس خود را حفظ نمود و با ورود به آيـين                 ي باور ديني و اجتم    
اين ايزد ديرپا كـه در متـون پهلـوي بـه            .زرتشت در مرتبه اي پايين تر از اهورامزدا قرار گرفت         

 درمي آيد در ارتباطي تنگاتنگ با خورشيد وظيفه ي پاسداري از عهد و پيمان              " ميترا   " صورت
  .را بر عهده مي گيرد

 ويژگي هاي اساطير درآميختگي خصايص ايزدان و پهلوانان و انتقال ويژگي هاي يـك               از
در شـاهنامه ي فردوسـي    . شخصيت اسطوره اي پيش نمونه به چند تن از پهلوانان پسين است           

به عنوان حماسه ي ملي ايران فرصتي براي حضور، رشد و تكامل مهر به عنـوان ايـزدي كـه                    
 داشته و نفوذ آن به متون اوستايي و پهلوي نيـز رسـيده، فـراهم                ريشه در انديشه هاي باستاني    

آمده است؛ از اين رو مي توان بسياري از شخصيت هاي شاهنامه را واجد ريـشه هـاي مهـري                    

                                                 
*    دانشگاه الزهراعضو هيأت علمي 
** رادانشجوي دكتري دانشگاه الزه   
** رادانشجوي دكتري دانشگاه الزه   
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دانست و به نشانه ها و ويژگي هاي ميترا در بسياري از شخصيت هاي ملي از جمله جمـشيد و            
 شخصيت هايي هستند كه از كاركردي همسان جمله جمشيد و فريدون از. فريدون دست يافت

وجود مؤلفه هاي مشترك بنيـادين در زنـدگي ايـن دو شخـصيت و تعامـل                 . با مهر برخوردارند  
  آلـت جنـگ،  سـاختن . با مهر مؤيد نوعي ويژگي ِ اين هماني ميان آنـان اسـت          هاايزدگونه ي آن  

 جمـشيد بـا خورشـيد قابليـت         و نسبت مهر و   بيرون كشيدن مرواريد از دريا، ارتباط ويژه با گاو          
فريـدون و مهـر هـر دو در اوسـتا     . همانندي اين دو اسطوره را تا حد زيادي ارتقا بخشيده است  

به تـصريح   .فشارنده ي سومه هستند و با داشتن گرزي مشترك به اژدها كُشي معروف شده اند              
در حاليكـه   هـر   او در روز مهـر از مـاه م        . است " گاو سار    "متون پهلوي و اسالمي گرز فريدون       

بـدين ترتيـب گـاو بـه        .شده و كمر به انتقام از ضحاك مي بنـدد         سوار بر گاو    شانزده سال دارد    
عنوان يكي از سمبل هاي مهم ميترائيسم در روند زندگي فريدون و حتي پرورش او نقشي بـه                  

يـد  مهر را تأي   به    او  شباهت مفرط  جايگاه خاص عدد شانزده در زندگي فريدون      .سزا ايفا مي كند   
بررسي اين دو داستان .  را رقم مي زنداين ايزد و رويه اي ديگر از امور مشترك ميان او و            كرده

در شاهنامه ي فردوسي و جست و جوي ويژگي هاي اساطيري ِ شخصيت هاي نام برده، تداوم        
حضور مهر را در فضاي حماسه ي ملي روشن مـي كنـد و جلـوه هـايي از او را در قالـب ايـن                          

  .آشكار مي نمايدشخصيت ها 

  .فريدون، جمشيد، شاهنامه، ميترائيسم،  مهر:كليد واژه ها

 مقدمه

، »ميتـرا «،  »اهـورا «پيش از ظهور زرتشت آريايي هـا داراي خـدايان مـشتركي همچـون               
ميترا كه يكي از خداوندگاران آريـايي يـا هنـد و ايرانـي اسـت از                 . بوده اند » ايندرا«و  » وارونا«
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اوسـتا  ، در   »ميتـرَ «نـام او در سنـسكريت       .اوستايي نيز قلمداد مي شـود     بزرگترين ايزدان عصر    
و در فارسـي امـروزي بـه        » ميثـر «، در كتيبه هاي هخامنشي      »ميتر« در متون پهلوي     ،»ميثرَ«

مطالعه ي نظام مند مـضامين اسـطوره        ) 1167: 3،ج1346رضي،  .(در آمده است  » مهر«صورت  
تركي به وجود مي آورد كه گاهي نمونـه هـاي           اي در حركت زماني فرهنگ، خاستگاه هاي مش       

بـراي نمونـه مـي تـوان بـه          .اسطوره اي را در بستري  فراتر از زمان تاريخي به هم مي پيوندد             
» آتنـا «و  » زئـوس «اشاره كرد كه در فرهنگ يونـان باسـتان بـه عنـوان              » آناهيتا«و  » اهورا«

مهر از جمله ايزدانـي اسـت كـه در          با توجه به اين رويكرد      ) 1: 1349يكتايي،  .(شناخته شده اند  
و » آپولـو «او در يونـان بـا       .فرهنگ هاي كهن بشري جلوه ها و نمودهاي مشابهي يافته اسـت           

» ورونـه «و در هنـد بـا       » شـمش «در آميخت، در بين النهرين با خـدايي همچـون           » هليوس«
  .صورتي همسان و انساني يافت

 آن ثبت گرديده الواح گلينـي اسـت         كهن ترين سند مكتوبي كه نام اين خداي باستاني در         
) 142: 1381رضـي،   .(كه پيشينه ي آن به هزار و چهارصد سال پيش از ميالد مسيح مي رسـد               

اين الواح كه به عهد نامه ي ميتاني ـ هيتي مشهور است ردپـايي آشـكار از حـضور مهـر را در      
بهـار،  .  (ه اسـت زماني نشان مي دهد كه پيش از ظهور مسيح آييني براي پرستش وجود داشـت              

در . اما در وداهاي هندي است كه آگاهي نسبتاً فراگيري دربـاره ي وي وجـود دارد      ) 67: 1375
ودا مهر در شكل و هيأت خداوند مهرباني و دوستي، نور و روشنايي و فروغ آفتـاب ديـده مـي                     

 در همسر او ـ وارونا ـ الهه ي شراب است كه از تركيب اين دو جفتـي غيـر قابـل تجزيـه      .شود
در اين كتاب از مهر آن هم با نام ميتـرا  ) 52: 1386ملك زاده، .(آيين ودايي به وجود آمده است 

جز يكي دو بار آن هم به اختصار به تنهايي ياد نشده است و همانطور كـه اشـاره شـد همـواره        
  .ميترا ـ وارونا مالزم يكديگر هستند
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توجهي دارد زيرا در عصر پيش از اوستا و در اوستا بر خالف وداها ميترا مقام بسيار در خور         
با توجـه بـه آنكـه از ميتـرا در           .رستاخيز زرتشتي نيز به عنوان بزرگترين خدا محسوب مي شود         

هم ياد شده است اما مهمترين كاركردهـاي        » مينوي خرد «و  » ونديداد«متون پهلوي همچون    
يانـت زرتـشتي پرسـتش      در د .برشمرده شده اسـت   » مهريشت«او در اوستا در يشتي موسوم به        

اهورامزدا از نوعي محوريت و مركزيت مطلوب برخوردار است؛ با اين همه در اين دين پرستش                
مهر كه در باورهاي ديني ايرانيان ريشه دوانيده، اهميت خود را حفظ كـرد و در نتيجـه بخـش                    

 زرتـشت در اصـالحات دينـي خـود نقـش،          .هايي از اوستا به ستايش اين ايزد اختصاص يافـت         
مهر . وظايف و كارايي هاي خدايان بزرگ در شرق و خدايان يشت ها را در اهورامزدا گرد آورد                
ايـزد  .پس از اهورامزدا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و وظايف معيني بر عهده گرفتـه اسـت                 

مهر در مهريشت مظهر جنگاوري، دليري و شهرياري، خداي راهنماي دين، دوسـتي، نعمـت و                
درآمـده  » استريوشـي «و  » پهلـواني «،  »پريستاري«و به صورت مظهر سه گانه ي      بركت است   

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه مهريـشت مـنعكس كننـده ي               ) 30: 1377بهار،  .(است
تمامي ِ تحوالت مهر در فرهنگ ايران نيست و تنها آن بخش از شخصيت او را آشكار مي كند                   

  .كه با آيين زرتشت هماهنگ بوده است
به ميترايي تاريخي قائلند كـه از       » محمد مقدم «و  » ذبيح بهروز «برخي پژوهشگران مانند    

م در شهر دامغان متولد شده و پايه گـزار مـذهب            . ق 271در سال   » ناهيد«مادري باكره به نام     
اين گروه بر اين باورند كه ميترا شخصيتي تاريخي         ) 59:  1385مقدم،  . (مهر پرستي بوده است   

 سالگي به تبليغ آيين خود مـي        65 سالگي به رسالت برگزيده مي شود و تا          25ر سن   بوده كه د  
م در دوران سلطنت اشـك سـوم يـا اردوان از دنيـا مـي                . ق 208وي سرانجام در سال     .  پردازد
در تقابل با اين نظر، مهريان ايران بر اين باور بودند كه ايزد مهر در غاري در يك كوه،                    )1.(رود
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بنابر انديـشه  . اصل از به هم خوردن دو سنگ به صورت فروغ زاييده شده است          از صاعقه اي ح   
ي سنگ زادگي ميترا و با تكيه بر روايات اساطيري ايران مي توان اذعان كرد كه مهـر زاده ي          

وي به صورتي شگفت انگيز و در اثر نيرويي باطني و رازآميز از درون صـخره ي                 . صخره است 
ين زايش كه صـبغه اي كـامالً جـادويي و اسـاطيري دارد، خنجـر و                 در ا . سنگي  تولد مي يابد    

بـديهي اسـت كـه    . مشعل از جمله ابزار هايي هستند كه با مهر از دل سنگ بيـرون مـي آينـد         
از مفاهيم ثانويه اي هستند كه مي توان براي ايـن دو ابـزار تـصور                » جنگاوري«و  » روشنايي«

در .  و مشعل نماد روشن كـردن تـاريكي هاسـت          خنجر نشانه ي آمادگي مهر براي مبارزه      .نمود
حقيقت وجود اين ابزارها و مفاهيم است كه بعدها مهر را با خورشيد پيوند داده و به نوعي او را                     

برخي محققان از جمله ورمـازرن صـخره را         . به ايزد روشنايي ِ ازلي و جنگاوري تبديل مي كند         
از آسمان دانسته اند كه نـور خـود را بـر زمـين     نيز در ابعادي نمادين معنا كرده و آن را سمبلي        

بدين ترتيب ميتراي سنگ زاد پس از تولـدي اسـطوره           ) 94: 1372ورمازرن،  .(پراكنده مي سازد  
مند نشانه ي آييني مي شود كه مرزهاي جغرافيايي ِ ايران را درنورديده، به آسياي غربي و اروپا              

اين دين كه توسط سربازان و . ايفا مي نمايديا زروان نقش عمده اي » كرنوس«رفته و در كنار 
پيشه وران به دورترين مرزهاي امپراطوري رم نيز رسيد، آنچنان مركزيتي مي يابـد كـه حتـي                  

  .را نيز تحت شعاع خود قرار مي دهد» ژوپيتر«و » زئوس«نقش هاي 

  بحث و بررسي

در محيط اسطوره   از آنچه تاكنون بدان اشاره شد مي توان  شخصيت اساطيري مهر را كه               
هاي هند و ايراني همواره در هاله اي از ابهام هـاي راز آميـز و فـرا تـاريخي فرورفتـه اسـت،                        

در كنار چنين رويكـردي همچنـين مـي تـوان بـه جنبـه اي ديگـر از                   . جستجو كرد و شناخت   
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شخصيت اين ايزد پي برد كه بنيانگذار نوعي آيين ديني موسوم به مهر پرسـتي يـا ميترائيـسم                   
آموزه هاي ميتراپرستي با عرفان اسالمي و دستاوردهاي گنوستيك شباهت هـاي بـسيار              . ستا

در باور اينان روح انسان كه ماهيتي علوي و مقدس دارد از فلك اعلي كه آسمان هشتم و   . دارد
جايگاه ميتراست با گذشتن از هفت سپهر سيارات يا اختران آسماني كه هر يك جايگاه خـدايي              

وحدت با ميتراس در پايان راه و در نتيجه ي به انجـام  .  به زمين هبوط كرده است ويژه هستند، 
ايـن  ) 22: 1380اوالنـسي،   .(رسانيدن هفت مقام، به نجات و رستگاهي روح منجـر مـي گـردد             

تحول و تكامل كه سيري كامالً تدريجي، باال رونده و مخروط وار دارد منوط به حمايت خدايي                 
  )2.(ا باالترين جايگاه را از آن خود كرده استاست كه در مقام ميتر

چنانچـه  . اسطوره يكي از حوزه هاي حضور مهر در فرهنگ ديرينه ي هند و ايراني اسـت               
اسطوره را واقعيتي آرماني و حقيقتي دست نيافتني بدانيم كه ذهن بشر همواره در تكاپوي فهم                

بنابر . هر را بعد اسطوره اي ناميد     و درك آن كوشيده است، مي توان بعد ويژه اي از شخصيت م            
آنچه گفته شد مي توان با دو نمود مختلف از وجود مهر مواجه شد كه شخصيت فراگير او را از                    

مهـر  «اين دو نمـود كـه عبارتنـد از          . اسطوره به آيين و فضاهاي تبيين تاريخي پيوند مي دهد         
زيـستي ـ اجتمـاعي    ويژگـي هـا، خويـشكاري و بـسترهاي     » ميتـراي آيينـي  «و » اسطوره اي

از آنجا كه ايـران يكـي از         )3( .مشتركي دارند و در حقيقت دو روي يك سكه قلمداد مي شوند           
سرزمين هاي اسطوره مند و اسطوره باور جهان است، مي توان پايداري اسطوره ها در آن را به                  

 آيـين هـا      در واقع اسطوره ها بـه وسـيله ي        .دليل كاربرد آيين ها در متن و بطن جامعه دانست         
بنابراين به همان اندازه كه آيين هاي ملي حفظ شود، اسـطوره            . مانند رشد پيدا كرده و زنده مي     

اسطوره ي مهر پس از طي كردن دوران هـايي  . ها نيز در جوامع انساني تداوم پيدا خواهند كرد  
ـ                 ده مـي   اساطيري، به وسيله ي آيين هايي كه هنوز بقاياي حضور آن در آيين مسيحيت نيز دي
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بنابر شواهد متعددي، خاستگاه پيدايش مهر ريشه در فرهنـگ هنـد و بـه               . شود، ادامه پيدا كرد   
ويژه ايران دارد؛ از اين رو مي توان آن را اسطوره اي بومي دانست كـه بقايـاي آن در حماسـه                      

با كمي كنكاش در اسـاطير ملـل مختلـف مـي            . هاي كهن و دوره هاي حماسي ديده مي شود        
ين نتيجه رسيد كه بسياري از شخصيت هايي كه در محدوده ي اساطير خويـشكاري               توان به ا  

خويش را به انجام مي رسانند در حركـت اسـطوره بـه حماسـه نيـز موقعيـت و ويژگـي هـاي                        
  .مخصوص به خود را حفظ مي كنند

عرصـه اي مناسـب بـراي تقويـت و          » شاهنامه ي فردوسي  «از ميان متون حماسي ايران      
ايي است كه در بر گيرنده ي طيف عظيمي از عناصر و شاخصه هاي اسطوره تداوم شخصيت ه

در گذر دوران پر ابهام اسطوره ـ كـه دوران تـسلط خـدايان بـر سرشـت و زنـدگي        . اي هستند
جهانيان است ـ به جهان حماسه ـ كه نمودهـاي مينـوي و اسـاطيري ويژگـي هـاي مـادي و         

ي در زنجيره اي فراتـر از روابـط علـي ـ معلـولي بـه       زميني مي يابند ـ، تمامي قُوه هاي ماورائ 
در حقيقت درك روايت فردوسـي از جهـان حماسـي بـدون آگـاهي از كهـن                  . فعليت مي رسند  

الگوهاي اساطيري ممكن نيست، زيرا بخش عمده اي از داستان هاي شاهنامه داراي بنيادها و               
ن مايه هاي اسطوره اي ِهمـساني       اين قبيل داستان ها از سويي ب      . زمينه هاي اساطيري هستند   

دارند و از سوي ديگر با اسطوره هاي فرهنگي ِ هند و اروپـايي سـنخيت نـشان                  » ريگ ودا «با  
دانست كـه   » يك واقعيت ژرف  «در نگاهي كُلي مي توان ريشه ي تمامي اساطير را           . مي دهند 

هـاي اصـلي ِ   ناگفتـه پيداسـت كـه بـراي فهـم كاركرد     . يونگ از آن تعبير كهن نمونه مي كند  
پهلوانان و پادشاهان در بخش اساطيري و حماسي ِ شاهنامه توجه به الگوهاي متقـدم و پـيش                  

با توجه بـه چنـين   . نمونه هاي كهن، بازخواني نويني از حماسه ي ملي ايران به دست مي دهد         
رويكردي است كه مي تـوان بـسياري از شخـصيت هـاي حماسـي را تكـرار كهـن الگوهـاي                 
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ا دانست و با شيوه اي متقن، و اصولي روش مند، به تطبيق نمادها و نشانه هاي   ه اساطيري آن 
معرفي دقيق شخصيت هاي داستان هاي فردوسي كـه در غالـب       . اساطيري و حماسي پرداخت   

موارد در چارچوب تراژدي هاي شرقي سروده مي شوند، با پـيش نمونـه هـاي اسـاطيري آنهـا        
مبرهن سـاخته و كليـت ِ آن را در چـارچوبي نظـام منـد و      نظم و نظام حماسه را بيش از پيش       

از ميان شخصيت هاي متعدد اين حماسه ي كهن براي بازيابي ِ قرينه          . منطقي استوار مي سازد   
  .اشاره كرد» فريدون«و » جمشيد«هاي اساطيري مي توان به 

اي اين دو شخصيت محوري در بخش اساطيري شاهنامه را مي توان در پي تكـرار الگوهـ     
اسطوره اي، جلوه اي از مهر به عنـوان يكـي از ايـزدان ايـران باسـتان دانـست كـه دامنـه ي               

هر كـدام از ايـن دو نمونـه پيـشينه ي            .خويشكاري اش به حماسه ي فردوسي نيز رسيده است        
حضوري ديرينه در ادبيات ودايي، اوستا و متون پهلوي دارند؛ لـذا بـديهي اسـت كـه خاسـتگاه              

اسطوره هاي مربوط به ايران و هند جست و جو كرد و به ريشه هاي اسـطوره                 اصلي آنها را در     
در نگاهي تفصيلي به مهر اسطوره اي و خويشكاري ها و كاركرد هاي او مـي                . مند آنها پي برد   

توان حضور جمشيد و فريدون را در شاهنامه ي فردوسي بـه نـوعي ادامـه ي حـضور مهـر در                      
توجه به ويژگي هاي شخصيتي، خويشكاري هاي فـردي         .ستفرهنگ ايراني و حتي خود او دان      

و كاركردهاي اجتماعي عالوه بر تبيين شباهت در ميـان ايـن شخـصيت هـا بـه بيـان نـوعي                      
همساني و اين هماني يقين مند مي پردازد كه بسترهاي استدالل و اثبات آن را اسطوره هـاي                  

  .هند و ايراني و شاهنامه ي فردوسي رقم مي زند

نطور كه پيش از اين اشاره شد، بن مايـه هـاي زنـدگي اسـاطيري در مـوارد                   هماجمشيد

در حقيقت همانگونه كه حماسه از بطـن اسـطوره زاده           .بسياري به دنياي حماسه انتقال مي يابد      
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از . مي شود شخصيت هاي اساطيري نيز در ابعاد و اندازه هاي حماسـي ادامـه پيـدا مـي كننـد        
اي بن مايه اي ِ زندگي مهر به گونه اي است كه بخش مهمـي               ميان ايزدان باستاني، كاركرده   

جمشيد شخصيتي هنـد و  . از دوران اساطيري و پهلواني شاهنامه را به خود اختصاص داده است   
در هند نخستين كس از بي مرگان است كـه راه مـرگ را برمـي                » يِمه«ايراني است كه با نام      

در فراينـد جـا بـه جـايي اسـطوره هـا و حركـت        . دپيمايد تا راه جاودانان را به مردم نشان دهـ  
باورهاي اساطيري به مؤلفه هاي حماسي، جم به پادشاهي محبوب تبديل مي شود كه همـواره               

جمشيد از تجليات مهر و در موارد بـسياري بـه           . به معني درخشان همراه است    » شيد«با صفت   
نـا بـر روايـت فردوسـي در         ب. تصريح اوستا، متون پهلوي و شاهنامه ي فردوسي خـود ِ اوسـت            

ايـن روز در  .شاهنامه روز به تخت نشستن جمشيد و اعالم پادشاهي او روز هرمز فروردين است   
زندگي جمشيد روزي نمادين تلقي مي گردد و بر رابطه ي همساني او با مهر صـحه مـي نهـد                     

: 1377،  برومنـد . (زيرا در چنين روزي خورشيد در كمترين فاصله ي ممكن با زمـين قـرار دارد               
جمشيد كه خود خورشيد تابان است در روزي بر تخت شاهي مـي نـشيند كـه فاصـله اي                    ) 72

  :ميان او نور ازلي وجود ندارد

  انـرواـاه فرمــر او شــنشسته ب           ان هـوا       ـو خورشيد تابان ميــچ
  زميـنوده از رنج روي ـر آســب                و هـرمـز فـروديـن ــسر سال ن

  ه ما ماند از آن خسروان يادگارـب  چنين جـشن فـرخ از آن روزگار               
  )36: 1378فردوسي، (

همچنـين در ايـن روز اسـت كـه جمـشيد      » آثارالباقيه«بنا به گزارش ابوريحان بيروني در     
  :را از دريا بيرون مي آورد» مرواريد«
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اريـد را از دريـا بيـرون آورد، پـيش از او             اين روز نخستين روزي بود كه جمـشيد مرو        ... « 
كسي مرواريد را نمي شناخت و اين روز به دخول آفتاب در برج حمل نزديك بوده و مـردم آن                    

  )563: 1352ابوريحان بيروني، (» .را عيد مي گرفتند و شادماني مي كردند
 شـود   در آيين مهر و باورهاي مهري همبستگي ويژه اي با آب و آنچـه در آب بـارور مـي                   

از . ديده مي شود زيرا برخي زايش او را از دوشيزه اي باكره كه در آب بار مي گيـرد مـي داننـد    
اين رو مرواريد،دلفين و نيلوفر با توجه به عقايد آنان پيرامون ايـن خـدا اهميـت ويـژه اي مـي                      

ن بارور شدن دوشيزه در آب و همانندي آن با بارور شدن صدف و پـرورش مرواريـد درو                 . يابند
زايش مهر از ميان صـدف در نقـشي از          . آن، براي پيروان اين آيين اهميت بسزايي داشته است        

دراين نقش زير صدف آب دريا نمـوده        . پرستشگاه مهري در چپِل هيل انگلستان ديده مي شود        
شده و روي آب پيكر برهنه ي مهر در يك قاب خايديس از ميان دو بخش يك صدف بيـرون                    

  )36: 1385مقدم،. (دوازده برج نقش شده استمي آيد و دور قاب 
ديـن ِ   «در متن هاي ديني آمده است كه اورمزد نخست به جمشيد پيشنهاد مي كنـد كـه                  

جمشيد از انجام چنين كاري اظهـار نـاتواني مـي كنـد و آن را نمـي                  ) 4( .را به جهان ببرد   » بِه
رشد دهد، آن را فراخ سازد و از آن         پذيرد؛ اما در مقابل با اورمزد پيمان مي بندد كه جهان او را              

تازيانه «و  » حلقه اي زرين  «اورمزد براي به جاي آوردن چنين وظيفه اي به او           . پاسداري نمايد 
در چگـونگي  ) 49: 1374آموزگـار، .(مي سپارد تا نشان پادشاهي او بر زمين باشـد » اي زر نشان 

ر ناگهان بر اثر صاعقه اي از دل زايش مهر و تكوين موجوديت مادي و زميني ِ او ديديم كه مه    
حلقه ي زرين جمشيد مي تواند نمادي       . سنگ با مشعل و دشنه اي در دو دست متولد مي شود           

از شعله ي آتش باشد آنچنان كه تازيانه در كاركردي مشترك با دشـنه سـمبل آمـادگي بـراي                    
كافتن سـينه ي    توجه به اين نكته نيز الزم است كه يكي از كارهـاي جمـشيد شـ               . مبارزه است 
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جمـشيد از دل    . و توجه به پيدايش مهر از دل سنگ بـه اهميـت آن مـي افزايـد                .  سنگ است 
سنگ نور و روشني مي جويد و به گوهرهاي نوراني و درخشاني چون ياقوت و بيجاده و سيم و                  

  :زر دست مي يابد
  همي كرد ازو روشني خواستار/ ز خارا گهر جست يك روزگار
  ه گهر                     چو ياقوت و بيجاده و سيم و زربه چنگ آمدش چندگون

  )37: 1378فردوسي،    (
ساختن ابزار جنگ نيز از جمله رفتارهاي مهم جمشيد با طبيعـت بيـرون و اسـتفاده از آن                   

  :براي ايجاد يك زندگي ِ مدني ِ مطلوب است
  ردان سپردنخست آلت جنگ را دست برد                   در ِ نام جستن به گ

  )36: همان(
بنا بر تصريح فردوسي اولين رفتار جمشيد پس از پادشـاهي، سـاختن ابـزار و آلـت جنـگ                   

جنـگ از   . است؛ در مهريشت كه سرود مخصوص مهر است به اين ارتبـاط اشـاره شـده اسـت                 
او ايزد جنگ است و به جنگاوران سرزمين اهـورايي  . خويش كاري هاي مهر در اوستا مي باشد   

از اين رو سپاهيان در ايران باستان پيش از رفتن به جنگ با سرزمين              .  مينوي مي بخشد   نيروي
هاي ضد مهر همانگونه كه بر باالي اسب هايشان هستند، نيايش هايي به درگـاه مهـر انجـام                  
مي دادند؛ بنابراين از ويژگي هاي ميترا آنچه كه به عنوان يك مشخصه ي نمايان تر جلوه گر                   

از آن «اسـت كـه از آن مفهـوم    » وياخنـه «لقـب هميـشگي او   . جنگـي اوسـت   است، جنبه ي    
  )  70: 1381رضي، .(مستفاد مي شود»جنگ

بـه  » خشئيته«داراي دو صفت اصلي است كه از ميان آن دو           ) ييمه(در متن اوستا جمشيد     
معناي شاهوار يا درخشان است كه هر دو در تركيب نام هـاي خورشـيد و جمـشيد ديـده مـي                      
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نيز به معناي خورشيد ديدار است كـه ايـن نـام هـم نـشانگر                » هور درسه « ديگر او    صفت.شود
ايـن نـسبت    . اسـت » ويونگهـان «او فرزنـد    . ارتباط جمشيد با مهر در آميزشي ديرينه مي باشد        

تقويت كننده ي فرضيه ي رابطه ي همساني جمشيد و مهر است، زيرا بـه عقيـده ي هنـديان                    
در ريـگ ودا نيـز از       . به شمار مـي رود    » خداي خورشيد «ان  است كه هم  » ويوسونت«پدر يمه   

ها ويوسونت است كه بـه معنـاي درخـشان،           چند خداي خورشيدي ياد شده است كه اولين آن        
. در وداها از وي سخن مشروحي وجود ندارد. قرباني كننده و نام آفتاب بامدادي و خورشيد است 

) 465: 1381رضـي،   .(يرومند خورشيد است  به موجب ريگ ودا و ساير منابع ودايي وي خداي ن          
ارتباط نزديك ميـان شـاه سـرزمين        .در ادبيات پس از ودا اين نام نامي عام براي خورشيد است           

ها را تـصريح     نيك بختان و خورشيد بديهي به نظر رسيده و وجود رابطه اي تنگاتنگ ميان آن              
نخستين كسي از مردمان است     در ادبيات اوستايي ويونگهان     ) 137: 1389مختاريان،.(مي نمايد 

كه گياه هوم را مي فشارد و جم به عنوان پاداش اين عمل به صـورت فرزنـد پـسري بـراي او              
جمشيد از همان ابتدا داراي فرّه ي ايزدي اسـت       ) 5 و   4يشت  : 1377دوستخواه،  .(زاده مي شود  

و جدا گشته و در     اما به دليل گناهي كه در آموختن خوردن گوشت گاو به مردم آموخت فرّه از ا               
بخـش اول فـرّه   ) 141: 1367روايت پهلوي، .(سه نوبت به شكل مرغي از وي منفك مي گردد  

ي گسيخته را مهر دريافت مي كند و بدين وسيله بر تمامي سرزمين هاي اهورايي تـسلط مـي        
 گـاو يكتـا  «به رابطه ي جمشيد و مهر در ضربه زدن به گاو كه خود جلوه اي از                توجه )5. (يابد

است و تالش براي اضمحالل او و همچنين ارتباط اين دو در گسست و پيوسـت فـرّه     » آفريده
» كريستن سـن « ي ايزدي نيز رابطه ي اين همانيِ مهر و جمشيد را تأييد كرده و همانگونه كه          

  )151:  1381سن،   كريستن.(مي نمايد  را تقويت  خورشيد دارد  عنوان پسر  جم به  كه  نسبتي  مي گويد
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ايزدي كه پس از تولد مهر از دل صخره با او بـه زورآزمـايي پرداخـت خورشـيد                   نخستين  
) 134: 1383كومون،  .(غلبه ي مهر بر خورشيد پيمان همكاري ميان آنها را به وجود آورد            . است

پس ميتراي پيروزمند بر اثر اين توفيق تاج درخشاني بر سر نهاد كه از آن پس در مسير گردش         
مهرعالوه بر آنكه ويژگي هاي خود را به . اين تاج را بر سر حفظ مي كردروزانه ي خود همواره 

عنوان خداوند آسمان شب نگاه داشته كارهاي خداوند روز را نيز بر عهده مي گيرد و اين نكتـه                   
در . از اينجا دستگير مي شود كه وي گردونه ي خورشيد را به عهـده ي خـويش گرفتـه اسـت                  

ه    ازبه زندگي خود ادامه مي دهند؛     گوناگونيمهم و    آريايي محفل او خدايان   ئومـانـسان  (جملـه ه
  )105: 1383نيبرگ، . (خدايان مستقلي بوده اند اصل در گروه وِرثرغنه كه همگي ييمه و)نخستين

در ريگ ودا آمده است كه ميتره گرد آورنده ي مردم است و كشت كاران را با چشم هايي                   
پايـد و پـنج قبيلـه ي مردمـان فرمـانبرداري او را مـي                كه هرگز بر هم نهاده نمي شـود مـي           

در اساطير ايراني و شاهنامه ي فردوسي نيز جمشيد به وجـود            ) 29: 1367جاللي نائيني،   .(كنند
ــردم اســت و   ــه ي م ــات چهارگان ــده ي طبق ــان«آورن ــساريان«، »كاتوزي ــسودي«، »ني و » ن

  )37 و 36: 1378دوسي، فر. (را در جامعه ي مدني خويش رهبري مي نمايد» اهتوخوشي«
دارد، جايي كه در آن شب، تاريكي، گرمـا،         ) البرز(در مهريشت مهر كاخي بر فراز كوه هرا         

جمـشيد نيـز در دوران      ) 5مهريشت، بند   : 1377دوستخواه،  . (سرما، بيماري و مرگ وجود ندارد     
در سـنت   .ودپاشاهي خود ور يا كاخي مي سازد كه هيچ كدام از موارد باال در آن ديده نمـي شـ                   

. هندي مهر داراي گردونه اي درخشان و اقامت گاهي زرين بـا هـزار سـتون و هـزار در اسـت                     
جمشيد نيز داراي گردونه اي از جـنس آبگينـه اسـت كـه آن را بـر دوش                   ) 299: 1373پرتو،  (

  )190:  1988طبري، .(شياطين نهاد و در هوا از شهر خويش دنباوند تا بابل به يك روز سفر كرد
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ر نظر گرفتن اين نكته كه ميان وظايف، اعمال و شخصيت جمشيد با مهـر هماننـدي                 با د 
بسيار وجود دارد، شايد بتوان باور داشت كه جمشيد به عنوان شاه و پدر نخستين انسان هـا در                   
واقع تجسم ايزد مهر بر زمين است كه وظايف روحاني، جنگـاوري و بركـت بخـشي وي را در                    

نزد ايرانيان از دوره ي دوم سلطنت هخامنشيان به صـورت نمونـه ي              ايزد مهر   . خود جمع دارد  
كهن و آسماني خدا ـ شهريار در مي آيد، بايد باور داشت كه بـر اسـاس ايـن نمونـه ي كهـن       
شهرياري، شاه زميني نيز مي بايست خصوصيات او را در اندازه هـاي زمينـي دارا باشـد و ايـن                     

  .دهمان چيزي است كه در جمشيد ديده مي شو

   فريدون-2

                 در ميان قهرمانان و پهلوانان شاهنامه فريدون داراي سرشتي اسـطوره اي بـوده و روايـت
اسـت و بـا مهـر در        » خورشيد شاهان «او از   . هستي ِ او از ساختاري اسطوره مند برخورداراست       

اهش كه جايگ » تريته آپتيه «.پيوندي بنيادين و نمادين مفهوم روشنايي را از آن خود كرده است           
قهرماني اسـت   » ثرتئونه«وي در اوستا با نام      . نزد خورشيد است قرينه ي ودايي ِ فريدون است        

  .كه شخصيتي نيمه خدايي دارد
او گياه رازآميز و آييني ِ هـوم را         . است» هوم«آبتين از دانايان ديني و موبدان گرانمايه ي         

ارتبـاط  ) 13: 1370ي،  كـزاز .(فشرده و به پاداش آن صاحب فرزندي چون فريـدون مـي شـود             
فريدون با آب و نسبت فرزندي او به كسي كه هم با آب و هم با خورشيد در ارتباط است پيش                     

آبتـين در وداهـا   . از هر چيز او را به مهر كه خود جلوه اي از جلوه هاي اوست، پيوند مـي دهـد     
هـر را فرزنـد   برخي پژوهشگران م) 433: 1378صفا،( .پسر آب و برآرنده ي روشني از ابر است

اين مسأله با روايتي دربـاره ي موعـود و منجـي در ديـن زرتـشتي كـه                   . ناهيد باكره مي دانند   
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به موجب اين روايت در پايان جهان و سر هر هزاره دوشيزه . نام دارد مربوط است  » سئوشينت«
خـر  اي باكره در هنگام شست و شو از نطفه ي زرتشت بار مي گيرد و بدين وسـيله پيـامبران آ                  

 ـ  46: 1922اونـواال،  .(زمان موعود زرتشتي ـ اوشيدر، اوشيدر ماه و سوشيانس ـ زاده مي شوند  
آب در طـول    .همانگونه كه نسبت فرزندي مهر به آب مي رسد فريدون نيز فرزند آب است             ) 48

روايت فريدون همواره نقشي محوري داشته كه يادآور تناسب مهر بـا ناهيـد اسـت؛ وي بـراي                   
ازمهمترين نبردهاي اسطوره و شاهنامه ـ نبرد با اژدها ـ ابتدا به نيايش با خورشـيد    انجام يكي 

  :پرداخته و پس از آماده كردن ارابه هايي كه با گاو پرداخته شده اند از آب مي گذرد
  ه كين پدرــر تنگ بستش بــفريدون به خورشيد بــر برد سر                كم

                 سپه را همي توشه بردند پيشبه پيالن گردون كش گاو ميش 
  به اروند رود انــــدر آورد روي                چنان چون بود مرد ديهيم جوي

  )56: 1378فردوسي، (
  :او پس از آزادي دختران جمشيد از بند ضحاك نيز ابتدا آنها را با آب غسل مي دهد

  از آن تيرگـــي ها بشستبفرمود شستن سرانشان نخســت            روانشان 
  ـــودگي پس بيالودشانز آلـــــــ      ــاك بنـمودشان       ره داور پــــــ

  )58: 1378فردوسي،  (
يكي از مهمترين نكاتي كه بر تطابق رفتاري شخصيت فريدون با مهر در وداهـا، اوسـتا و                  

ن در زنـدگي مهـر و       شاهنامه اشاره دارد حضور گاوي است كـه داراي نقـشي آيينـي و بنيـادي               
كه براي وي دايه اي نمادين      » برمايه«فريدون پس از تولد، توسط گاوي به نام         . فريدون است 

گاو در فرهنگ ايراني مانند ديگـر فرهنـگ هـاي آريـايي             . و افسانه اي است، پرورده مي شود      
اسـت  » اوك دات «دامي آييني و مقدس است زيرا نخستين آفريده ي اورمزد گاوي موسوم به              
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گـاو از داسـتان     .در ايران ويچ آفريـده مـي شـود        » ونوهي دائيتيا «كه در كرانه اي از رود آييني        
كيومرث تا آيين مهر در يك حركت اسطوره اي نوعي دگرديـسي ِ آيينـي ـ افـسانه اي از سـر      

راز و رمز حيـات     ) 67: بقره(اين حيوان كه در كتب مقدس و ديني از جمله قرآن            . گذرانده است 
در خود پنهان دارد، در آيين مهر نيز با قرباني شدن توسط ميترا نمايشي سـمبوليك از آغـاز                   را  

در حقيقت ايزد مهر با قرباني كردن نمـادين گـاو           . بهار و فصل رويش گياهان به شمار مي رود        
كه نطفه ي زندگي در طبيعت را در خود محبوس ساخته است، به نـوزايي زنـدگي نبـاتي مـي                     

مرگ او و جاري شدن خونش بر زمين موجب رستاخيز و به وجود آمدن گياهـان و                 پردازد، زيرا   
به موجب اسـاطير هنـد و ايرانـي از كـشتن     ) 178: 1386ملك زاده، . (جانوران فراوان مي شود  

يك موجود افسانه اي ابتدايي كه صورت و شمايل انساني ندارد، آفرينش در طبيعت آغـاز مـي                  
 هيچ كدام از منابع اوستايي و پهلوي به ميترا به عنـوان كُـشنده               الزم به ذكر است كه در     . شود

در ايـن متـون نيـز عمـل گـاو           . ي گاو اشاره نشده بلكه او را حامي و پشتيبان وي مي شمارند            
  .كُشي ِ مهر با برگشت دوباره ي زندگي زميني تفسير مي شود

رد امـا در روايـت فردوسـي        اگرچه در اوستا اشاره اي به پيوند ميان ثرتئونه و گاو وجود ندا            
  :همچون متون پهلوي، گاو برمايه همزاد فريدون است و در زماني مشترك با او زاده مي شود

  ريدون به مهرــا آفـــده رام بــش  به سر بر همي گشت گردان سپهر           
  ايه بودـــرترين پــاوان ورا بــ ز گ ان گاو كش نام برمايه بـــود            ـهم

  وي بر تازه رنگي دگرــر مـــه هــب ز مادر جدا شد چو طـــاووس نر             
  ان شنيدــاردانـــر كــه از پير ســكه كس در جهان گاو چونان نديد             ن

  )50: 1378فردوسي، (
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آنچنانكه از توصيف فردوسي برمي آيد، نشانه هاي زندگي و ويژگي هاي بهاري در برمايه               
او همان فريدون و از منظري ديگر همان مهر اساطيري است كـه             . نحو شاخصي وجود دارد   به  

ضحاك براي نابود كردن فريدون پيش از       . در چارچوب حماسه ويژگي هاي حماسي يافته است       
  :هر اقدامي درصدد از بين بِردن همزاد حيواني اوست

  رمايه را كرد پستـــباو ــر آن گــ م بيامد از آن كينه چون پيل مست          
  ايــرداخت جــان بپـــ بيفگند و زيش          ر چه ديد اندرو چارپاي ـه هــهم
  ان مهربان دايه راـــي زبــان بـــچن           مايه را ـرانــد بكشت آن گــبيام

  )52 ـ 51: 1378فردوسي، (
) 61: 1369سكويه،مـ (و تجـارب االمـم      )  48: 1988طبـري،   (بنا به روايت تاريخ طبـري       

در ودا نيز از نبرد . فريدون ضحاك را به انتقام گاوي مي كشد كه در خانه ي نياي او بوده است  
و هالك او سخن رفتـه اسـت        » ويشوروپه«تريته آپتيه با اژدهايي سه سر و شش چشم به نام            

: 1389ريان،مختا. (كه به آزادي گاوهايي كه اين اژدها در غاري پنهان كرده بود ختم مي گردد              
فرانك در انتخاب گاو برمايه براي دايگي فريدون به نحو آگاهانـه اي عمـل كـرده و در                   ) 138

  :بسترهايي فراتر از چارچوب حماسي چشم اندازهاي مهري فرزند را بر ما آشكار مي سازد
  راپاي نيرنگ و رنگ و نگارــس    ي گاو ديدم چو خرم بهار              ــيك
  ي پروريدت به بر بر به نازــت روزگاري دراز                 همــدو دادمـــب

  ر افراختي چون دالور پلنگــب        گاو ِ طاووس رنگ          ز پستان آن
  )52: 1378فردوسي، (

اهميت گاو در جريان زندگي فريدون و در راستاي روايت اساطيريِ مهر آنچنان است كه                   
دارمستتر درباره ي نـسبت     . را در تبار نامه ي فريدون مشاهده كرد       مي توان انعكاس حضور آن      
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فريدون كه غالباً با واژه ي گاو همراه است، بر اين باور است كـه ايـن ارتبـاط ناشـي از پيونـد                        
اما يارشاطر چنين اسـتدالل كـرده       ) 41: 1973دومزيل،  . (خانواده ي فريدون با كشاورزي است     

يز مانند منابع اسالمي فريدون نسل دهم از نوادگان جمشيد به           است كه در متون فارسي ميانه ن      
وي ايـن امـر را نـشانه اي از          . شمار مي رود كه در جلوي نام هايشان واژه ي گاو آمـده اسـت              

در گزارش ابن بلخي در فارس    ) 539: 1368يارشاطر،  . (خاستگاه توتمي اين نسب نامه مي داند      
ند او با گاو را مشاهده كرد زيرا براي پـدران او نـام هـايي                نامه نيز در تبار فريدون مي توان پيو       

   )12 و 11: 1363ابن بلخي، ( )6 (.آمده است كه در مختصات واژگاني شان به گاو اشاره دارند
. بدين ترتيب فريدون دور از چشم پدر و مادر، در كوه البرز با شير اين گاو پرورده مي شود                  

مسأله ي پـرورش در كـوه آن هـم كـوهي سـترگ،              . رز است جايگاه مهر نيز بر بلنداي كوه الب      
اساطيري و مينوي از جمله مواردي است كه بر ادعاي يكي شدن اسطوره ي مهـر و فريـدون                   

  :صحه مي گذارد
  كه يزدان پاك از ميان گـروه                     برانگيخت ما را ز البرز كوه

  
 ه فرمان گرز من آيد رهاـ     بـان از بد اژدها                ـدان تا جهــب

  )64: 1378فردوسي، (
فريدون براي مبارزه با اژدها ـ ضحاك ـ بـه گـرزي نيازمنـد اسـت كـه پـيش نمونـه ي          

در وداها نيز تريته آپتيه داراي اين سالح        .اساطيري آن پيش از او توسط مهر استفاده شده است         
ويش ديو عربده كش سه سر شـش        است و به وسيله ي آن و با قدرت نيروي افزون شده ي خ             

در گزارش اوستا هم ميتره، ثرتئونه و . ايندره نيز به اين گرز مسلح است . چشم را از بين مي برد     
گرز ميتره صد گـره و صـد تيغـه ي سـاخته     . كرساسپه ـ مهر، فريدون و گرشاسپ ـ گرز دارند  
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) 142: 1389مختاريان،   (.شده از فلز زرد و محكم دارد و پيروزمندترين سالح به شمار مي رود             
گرز ثرتئونه گرز پيروزگري است كه بنابر يشت نوزدهم وي با آن به هـالك اژي دهاكـه مـي                    

نكته ي قابل توجه در رسيدن اين گرز به دنياي حماسه ي فردوسي گاوسـار بـودن آن                  . پردازد
بـين بـردن    فريدون بـراي از     .است كه ارتباط فريدون و گاو را با مهر به روشني نشان مي دهد             

 :ضحاك به طراحي اين گرز پرداخته و شكل و شمايل آن را به برادران خود سفارش مي دهد

  رز فرمود بايد گرانـي گــران                 يكــده آهنگـــاريد داننبيـ
   وز آن گرز پيكر بديشان نمود جهانجوي پرگار بگرفت زود                

              هميدون به سانِ سر گاوميشنگاري نگاريد بر خاك پيش      
 )65: 1378فردوسي، (

گرز فريدون نمود بيروني و حماسيِ گرز مهر اسـت كـه خـويش كـاري آن را كـه همـان                     
اين گرز توسط آهنگران و از آهن براي فريـدون سـاخته            .شكست اژدهاست به انجام مي رساند     

و مهر در سـطحي فراتـر از ايـن دو           جمشيد نيز از آهن ابزار و سالح جنگ مي سازد           . مي شود 
بديهي است كه عناصر اساطيري داستان در گذار از اسطوره بـه            . خداي جنگ و جنگاوري است    

حماسه تحوالتي از سر گذرانده اند، اما بايد دانست كه بن مايـه ي داسـتان همـان سرگذشـت               
  .ايزدي مهر در جامعه ي چند خدايي ِ ايران است

به معناي دارنده ي چراگاه هاي وسيع است؛ ايـن          » روگئويئوئي تي وثو«لقب مهر در اوستا     
در فرهنگ هند و ايراني     .عنوان خود دليلي بر ارتباط  مهر و عالقه ي او با ايزد چهارپايان است              

و » گـاو «، خداي ماه، با صـفت       »سومه«در ريگ ودا    .گاو تصويري از ايزد ماه به شمار مي رود        
در حقيقت گاو كنايـه     )  71: 1991گولدن،. (زنمود گاو بوده است   همراه است زيرا ماه با    » قوي«

در هنگامي كه گاو براي بـاززايي طبيعـت توسـط           .از ماه و در بيشتر موارد با او هم هويت است          
مهر كشته مي شود، اهريمن و عوامل او نمـي تواننـد از وقـوع معجـزه ي آفـرينش اورمـزدي                      

سيله ي ماه جمع آوري و در آن كُره تطهير شـده و             از اين رو نطفه ي گاو به و       . جلوگيري كنند 
ت ناسب و رابطه ي ميـان مـاه و          .به صورت جانوران سودمند بر بسيط زمين گسترده مي شوند         

. خورشيد از نكات درخور توجهي است كه با كاركرد مهر در جامعه ي ايراني رابطه پيدا مي كند                 
يد بهترين دوستي هـا برقـرار اسـت    به روايت يشت ششم ـ خورشيد يشت ـ ميان ماه و خورش  
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دروازه «مهر پرستان بر اين باور بوده اند كه روان ها آنگاه كه مي آاليند و پستي مي گيرند از                    .
بـه سـوي    » دروازه ي خورشـيد   «به سوي زمين فرو مي آيند و چون پـالوده شـدند از              » ي ماه 

ه گفته شد دانسته مي شود از آنچ) 50: 1367كزازي، .(ـ آسمان برين ـ مي شتابند » گروثمان«
كه ايزد مهر با تمامي اجرام نـوراني آسـماني رابطـه ي نزديـك دارد و و بـراي پرسـتندگان او                       

نيبرگ بر آن است كه مهر در درجه       . خورشيد و ماه در رأس صور فلكي بزرگترين خدايان بودند         
او ) 59: 1383نيبـرگ،   . (ي نخست خداي آسمان شب است كه به زيور ستارگان آراسته اسـت            

نيز به اينكه بايد ميترا را خداي شب       » مولتن«و  » هرتل«توضيح مي دهد كه در تأييد نظر وي         
بر همانند كـه    » جكسون«دانست هم داستانند و پژوهش هايي كرده اند اما كساني ديگر مانند             

وجود اين رابطه در داستان زنـدگي فريـدون از طريـق دو             ) 7. (وي يك خداي خورشيدي است    
اد گاو و خورشيد با مهر نيز ارتباط يافته و رويه ي نمادين نويني از رمزوارگي ِ او را در رابطه                     نم

  .با مهر و جنبه ي ايزدي او آشكار مي سازد
هنگامي كه فريدون از كوه البرز به سمت فرانك مي آيد تا از او دربـاره ي تخمـه و تبـار                      

پيش از هر چيز ايزدي است كه آپتين روان         او به زعم مادر     .خويش سؤال كند شانزده سال دارد     
خود را كه به صفت روشني متصف است، براي او قرباني كرده است يعني آيـين عمـل قربـاني                    

 :مهري را در برابر ايزدي مهرگون به جاي آورده است
  رد جوان           فـدي كرده پيش تو روشن روانــپدرت آن گرانمايه م

  )52: 1378فردوسي، (
به بر ضحاك و زنداني كردن او در كوه دماوند، روز تـاج گـذاري فريـدون و بـر                    پس از غل  

  :تخت نشستن او نيز روز مهر است
  ه سر بر نهاد آن كياني كالهــه روز خجسته سرِ مهر ماه                بــب

   تن آساني و خوردن آيين اوست              ت پرستيدن مهرگان دين اوس
  وش و برنج ايچ منماي چهرــ بك             اه مـهر ـماگر يادگار است ازو 

  )65: 1378فردوسي، (
در گاه شماري كهن ايراني ايرانيان هر روز را با نامي از نام هاي ايزدان مي خواندند و در                    

هر گاه نـام يكـي از       . واقع از نظر آنها نگاهباني هر روز به يكي از فرشتگان خدا سپرده مي شد              
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شانزدهمين ) 64: 1358جنيدي،  .(نام ماه برابر مي شد، آن روز را جشن مي گرفتند          اين روزها با    
از اين رو جشن مهرگان كه يكي از بزرگترين و پايـاترين جـشن              . روز از مهر ماه روز مهر است      

عدد شـانزده در آيـين مهـر داراي اهميتـي           . هاي ايراني است در اين روز برگزار مي شده است         
 زيرا در هنگام آفرينش گاو يكتا آفريده و كيـومرث نيـز ايـن عـدد نقـش                   آييني و ديرينه است   

بدين ترتيب كه پس از انجام خويش كاري گاو، اورمـزد تخمـه ي              . مهمي برعهده داشته است   
» نريوسـنگ «پـاره اي از آن را ايـزد   . كيومرث را به خورشيد پايه مي برد و در آنجا مي پااليـد            

پس از چهل سال كـه تخمـه ي         . كه نگاهبان زمين است   » مذسپندار«برمي گيرد و پاره اي را       
كيومرث در زمين مي ماند، در مهر روز از ماه مهر ـ شانزدهمين روز ـ از آن ريواسي دو شـاخه    

با توجه بـه    ) 99: 1384كزازي،  .(است» مشيانه«و ديگري   » مشي«مي رويد كه يكي از آن دو        
ها كُشي سني كامل است كه ريشه در آيـين          آنچه گفته شد سن فريدون براي عمل نمادين اژد        

روز تاج گذاري او هم با اين عدد و مناسبت آييني . هاي كهن الگوي اساطيري او ـ مهر ـ دارد  
 .او معنادار مي شود

  نتيجه 

حوزه ي كاركرد مهر و خويش كاري او در اساطير به دليل دامنه ي گسترده ي نفـوذ او از                    
پس از اسايطر وداها يكي از زمينـه هـاي          . ان گسترش يافت  دوره ي اشكاني به ساير نقاط جه      

وي در متـون ودايـي داراي دو خـويش كـاري            .مهم پرورش مهر و آيين مربوط به او مي باشد         
در اوستا وظيفـه    .اصلي است كه شامل حكومت روحاني و بركت بخشندگي و باروري مي گردد            

محيط حماسه به دو تن از شاهان و تمامي اين كاركردها در   .ي جنگ آوري نيز از آن مهر است       
هـر كـدام از ايـن دو شخـصيت بـا      .قهرمانان اساطيري ايران ـ جمشيد و فريدون ـ تعلـق دارد   

داشتن جنبه اي خاص از جنبه هاي شخصيتي و ويژگـي هـاي اسـاطيري ِ مهـر بـا او قابليـت            
  .برابري داشته و در افقي وسيع تر از شباهت هاي سوري خود او هستند

د و نشانه ي نور ازلي است؛ از اين رو خورشيد در روز و ماه درشـب سـمبل هـايي                   مهر نما 
مهري به شمار مي روند كه خورشيد با حضور دائمي و مداوم خويش در جمـشيد و برجـستگي                   
گاو در متن زندگي ِ فريدون رابطه ي همساني اين دو شخصيت حماسي با مهر اسـطوره اي را                   

شيد در ودا، اوستا و شاهنامه به انجام اعمالي مي پـردازد كـه              بدين ترتيب جم  .تقويت مي نمايد  
او براي اولين بار به سـاخت سـالح         .ريشه هايي كهن الگويانه در رفتارهاي اساطيري مهر دارند        

مي پردازد و مهر خداي جنگ است؛ مرواريد را از دريا بيرون مي كشد و در روايـاتي از روايـت                     
گردونه ي  . مرواريدي از ميان يك صدف زاده مي شود        هاي باستان شناسي غربي مهر همچون     
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ن هر دو را با     زرين مهر با ويژگي هاييي خاص نمونه ي اساطيري ور ِ جمشيد است كه مي توا               
وجوداين قرينه هاي موازي در زنـدگي فريـدون         . اسطوره اي يكي پنداشت    توجه به تقارن هاي   

ي همزاد است كه در روايـت شـاهنامه بـه           او از همان ابتدا داراي گاو     .نيز نمود چشمگيري دارد   
به گزارش منابع اسالمي فريدون به قصد انتقام اين گاو با ضحاك .دست ضحاك نابود مي شود

اين گاو كه پيش نمونه ي جانوران  سودمند است ريشه در داستان كيومرث داشته و                .مي جنگد 
ايـن حيـوان در    يداسـت كـه  ناگفتـه پ . حتي بنا بر برخي روايت ها پيش از او آفريده شده است

مركزيت عدد شـانزده    .زندگي مهر با توجه به مسأله ي قرباني از اهميت بسياري برخوردار است            
از جمله مـواردي    ... در داستان فريدون، شباهت بي بديل او به خورشيد، مالكيت گرز گاوسار و              

  .هستند كه وي را به شخصيت مهر پيوند مي زند
 اساطيري ادامه دهندگان كاركرد ايـزدي مهـر در شـاهنامه بـه      در حقيقت اين دو كاراكتر   

در پيدايش اين دو شخـصيت اسـت كـه زنـدگي اسـطوره اي ِ مهـر در قـالبي                      .شمار مي روند  
هر كدام از اين دو داراي .حماسي در آمده و بخش هاي مختلف آن رويه اي خرد پذير مي گيرد    

حو بارزي چشمگير است؛ لـذا مـي تـوان        ويژگي ها و خصوصياتي هستند كه در وجود مهر به ن          
ادامه ي حضور مهر اساطيري در دنياي شاهنامه را اين دو شخصيت دانـست و اينگونـه تلقـي                   
كرد كه جمشيد و فريدون ايزداني بوده اند كه از پايگاه ايزدي خود هبوط كرده و براي ورود به                   

 .ه اندعرصه ي حماسه به دو پادشاه با خويش كاري هايي مهري تبديل شد
  پي نوشت ها

در منابع مربوط به ميترائيسم به ويژه آثار غربي كه بيشتر به شكل غيـر مكتـوب و آثـار              .1
باستاني به جاي مانده اند براي تولد مهر پيش فرض هاي گوناگوني از جمله زايـش از سـنگ،                   

 تولد تاريخي تولد از مادري باكره به نام ناهيد، زايش از ميان گل نيلوفر، زايش از ميان صدف و        
  .او در دوره ي پس از اسكندر ذكر شده است

در آئين مهر، سالك مهري پس از گذراندن هفت مرحله به عنـوان مراحـل سـلوك بـه                   .2
هر يـك از ايـن هفـت مرحلـه در           . پختگي الزم براي رسيدن به مرتبه ي اعلي نايل مي گردد          

ر، سـرباز، شـير، پارسـا، پيـك         كالغ، همـس  : آيين مهري داراي نامي خاص است كه عبارتند از        
  .خورشيد و پير

مبناي نظر در نگارش اين مقاله توجه به بعدي اساطيري از شخصيت مهـر اسـت؛ زيـرا                  .3
 "اين بعد از دنياي اسطوره به دنياي حماسـه كـشيده شـده و خـود را در قالـب دو شخـصيت                        

يِ آن با عرفان رابطـه ي       بعد آييني و جنبه ي مسلك     .  نمايان مي سازد   " فريدون   " و   "جمشيد  
  .نزديكي داشته و در ابعاد يك متن حماسي همچون شاهنامه ي فردوسي نمي گنجد
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آيين مزديسنايي است كه دين زرتشتيِ متداول در دوره ي ساسـاني         » دين به «منظور از   .4
  .مي باشد

     بخش دوم فرّه ي جمشيد نصيب فريدون مي گردد و به مدد آن بـر اژي دهـاك پيـروز                   .5
  .بخش سوم نيز به گرشاسب مي رسد و با آن اژدهاي شاخ دار را نابود مي سازد.مي شود

 فريـدونِ   ": چنـين آمـده اسـت     » تُرا«در بندهشن تبار نامه ي فريدون با واژه ي آرامي           .6
شن پـسر جـم                          اَثفيان پسر سياك ترا پسر سپت ترا پسر گفتر ترا پـسر رمـا تـرا پـسر ونفَرغـ"                  

  ) 118: ك بندهشن هندي.ر(
 ك.براي اطالعات بيشتر ر.7

 Hertel: Die sonne und Mithra in Avestaـ
Leipzig,1927,P.187 

 Multon: Early zorostrianism,P.62ـ
 Jackson:Zorostrian studies, PP.58ـ
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  *سيده بلقيس فاطمه حسينيدكتر 
  

  ه در فرهنگ و زبان شبه قارهانعكاس شاهنام
  چكيده 

پادشاهان مسلمان با ورود خود، فرهنگ اسالمي، ايرانـي و ادب فارسـي را در شـبه قـاره                   
در نتيجه برجسته ترين نويسندگان و شاعران آن سر زمين كه بـه سـوي هنـد                  .متعارف كردند 

ود شـان هـم     خـ .اصال پيروان سبك فردوسي و خاقاني و حافظ و سعدي بودند          .مهاجرت كردند 
تتبع مي كردند و نسلهاي بعدي را كه بر نقشهاي آنها قدم مي نهادند چشمان شان را ازخـاك                   
ايشان سرمه مي زدند و از سواد آن بر كاغذ سفيد نقش ديگري را مرتسم مـي كردنـد و دل و                      

در نتيجه بسياري از شاهكارهاي فارسي و اردو كـه در ايـن كـشور               . جان را روشنائي مي دادند    
شاهنامه  يكي از اثر مهم رزمـي بـود كـه جنبـه     . اشته شد تحت تاثير همان ادب فارسي بود  نگ

 كرشمه دامـن دل مـي كـشد كـه جـا             "بيجا نباشد اگر بنويسم كه       .هاي گوناگون دلبري دارد   
بالغي و بديعي   از لحاظ زبان، سبك شعري، مطالب تاريخي، فرهنگي، علمي، ادبي،"اينجاست

يبان و هنرمندان بوده، از زمان قديم تا امروز شاهنامه در دل هنديان جا              باعث جلب توجه ي اد    
شخصيت شاعر محترم و مقام و كردارهاي  شاهنامه دوست داشتني و اسامي قهرمانانـان               . دارد

  .رواج دارد در هند مانند جمشيد، منيژه، پرويز، رستم، فريدون، رودابه، تهمينه، بهرام نيز
  مقدمه

ستين شعر فارسي، در هندوستان، مانند مسعود سعد سـلمان، ابـوالفرج            شاعران دوره ي نخ   
شـاعر معـروف   .روني، تاج الدين ريزه و غيره تحت نفوذ شاهنامه ي فردوسـي شـعرها سـرودند     

و بـر وزن    .هندوستان امير خسرو دهلوي در مثنوي سكندر نامه از شـاهنامه بهـره بـرده اسـت                
در شاهنامه ي فردوسي اولين چيزي كه       . ده است شاهنامه يعني بحر متقارب مثمن مقصور سرو      

پادشاهان هند رابه چشم خورد مطالب بود، ايشان مي خواسـتند كـه طـوري كـه شـاعر قـوي                     
فردوسي درباره ي وقائع تاريخي پادشاهان ايراني كتابي محكم جا گذاشته، رويدادهاي آنها نيز              

نامه هـاي معـروف كـه در هنـد          پس شاهنامه نويسي آغاز گرديـد برخـي از شـاه          . يادگار بماند 
نگاشته شد به اين صورت است، يكي از مثنوي هاي مهم به نـام فتـوح الـسالطين اسـت كـه         

در جنوب هندوستان بهمنيـان حكومـت مـي         . سروده است ) 751-750(  شاعر مشهور عصامي  

                                                 
  * *استاد دانشگاه دهلي
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آنها مي خواستند كه كسي تمجيد و ستائشي از قوم و كشور شان مثـل فردوسـي بكنـد      . كردند
كـه  . علي حمزه آذري اسفرايني بنا به توصيه ي احمد شاه اول، شاهنامه ي بهمنيان سرود   پس  

آذري پس از برگشت خود به ايران شاهنامه را ادامه داد  . به نام شاهنامه ي آذري مشهور گرديد      
وقايع اي كه تـا عهـد عالؤالـدين همـايون شـاه             . و سروده هايش را به هندوستان مي فرستاد       

سپس ملك الشعرا نظيري طوسي و مال سامعي ادامه         . است از آذري است   ) 862 -838(بهمني  
  . دادند

در زمان مغول براي تشجيع سپاهيان شاهنامه را مي خواندند چنان كه ابوالفـضل عالمـي                
در نامه اي به عبد الرحيم خان خانان كه با لشكريانش براي فتح سنده رفته بود نوشـته اسـت،                    

كره ي مجلس شما ظفرنامه و شاهنامه و چنگيز نامه بايد كه باشد، نـه                و مذا  ".آشكار مي گردد  
  .2"اخالق ناصري و مكتوبات شيخ منيري و خاقاني و حديقه كه آن گفتگو تجرد است

  همايون نامه

همايون نامه را بر وزن شاهنامه سرود كه نخستين تاريخ منظـوم            )  ق 1004(فيضي دكني   
م قطب شاهي از حسن قلي شـاه فرسـي و عادلنامـه ي              نسب نامه ي منظو   . 3گوركانيان است   

منظوم از آتشي، شاهنامه ي شمشير خاني، شاهنشاه نامه از ملك الشعرا مرزا ابـو طالـب كلـيم                   
در عهد شاهجهان نيز چندين شاهنامه هـا بـا نـام            . كاشاني برخي از شاهنامه ها ي معروف اند       

در زمـان   .رنامـه، بادشـاه نامـه وغيـره       مثال ظفر نامه، جنـگ نامـه، كا       . هاي مختلف سروده شد   
وليعهدي اورنگزيب مال محمد بهشتي شيرازي وقايع جنگ مـراد بخـش و اورنگزيـب را بنـام                  
آشوب هندوستان سرائيده است كه در همان بحر است و تحت تاثير فردوسي گفتـه و عظمـت                  

  .فردوسي و هنر آفريني اش را ستائش كرده است
  المـــه بادش ز يزدان درود و سـ ك       كالم              به سي سال فردوسي خوش

  4به جاي گهر طبع اش الماس سوت        ه رزم شهنامه ناديده گفت        ـــهم        
  :ديگر

  5               ز لطف تو فردوسي و انوري       زدند از سخن نوبت سروري 
بيـت  2131ه است كه مبنـي بـر        غالم غوث مثنوي طويل به زبان فارسي نوشت       :فيروز نامه 

اسـم  .  اسـت  839است نسخه اي در عجائب خانه ي الهور نگهداري مي شود كه شـماره اش                
در اين مثنوي وقايع جنگ     .  هجري آغاز شد   1301مثنوي در سال    . اين مثنوي فيروز نامه است    
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 آنهـا   در اين مثنوي مراسالتي كه بـين      . امام علي الحق با راي ساهن پال والي سيالكوت است         
بحر و  . اين مثنوي در تتبع فردوسي نوشته شده است       . فرستاده شده بود آن هم نظم شده است       

  .6اوزان شاهنامه را به كار برده است در بعضي موارد واژه ها نيز مستعار گرفته است 
  زمين شد زسم ستوران ستوه     روان كرد لشكر چو الوند كوه       

  نمود از فلك زهره اي شيرگم      سم       دان پوالدــصهيل سمن

  شاهنامه ي رنجيت سنگه

احمد يار نويسنده زبان پنجابي اين شاهنامه را بنابر توصيه ي راجـه گـالب سـنگه والـي                   
قاضي محكم دين معتمد دربار براي شاهنامه نويسي اسم احمـد يـار را              . جمون و كشمير سرود   

 قدر معذرت كرد كـه زور قلـم در پنجـابي            پيشنهاد كرد آن موقع سنش به هفتاد رسيده بود هر         
است ودر فارسي قدرت ندارد ولي راجه قبول نكرد و برايش جاگير اهدا كرد تا فرزندانش بهـره                  

تمام منابع و رويداد برايش جمع آوري شد در نتيجه شاهنامه را نظـم              . برند و او شاهنامه سرايد    
  . سنگه به چاپ رسيد از امرتسر بكوشش گندا1951اين شاهنامه در سال . كرد

  :اولين شعر شاهنامه
  مهان داورا پادشاهي تراست

  7زمين و زمان ماه و ماهي تراست 
  :آخرين شعر شاهنامه

  مهاراجه يادت كند صبح و شام
  8مدار المهام ا فرستادت اينج

ولي دستاويز است كه اطالع عهد خـود را در          . وقايع كه نظم شده تاريخ و ماه و سال ندارد         
      ماننـد وي پنـد انـدرز       . شاهنامه ي فردوسي براي شاعر الگوي بود      . راق گنجانيده است  همان او 

البته مثنوي موالنا را نيز     . مي دهد عبرت اندوزي وارانه شخصي بر وقايع نيز فردوسي وار است           
واژه هاي پنجابي و هندوي را به آسـاني داخـل           . در نظر داشت و تمثيلي از آن اخذ نموده است         

به طورمثال جنگنامه .غرض عده ي زيادي ازشاهنامه ها درفارسي به وجود آمد. ده استمتن كر
ي فرخ سير يا مجمع الفتح، شرفنامه ي محمد شاه، فتح نامه ي صفدري، شاهنامه ي نـادري،                  
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حمزه نامه، شاهنامه ي اسالم، شاهنامه ي منور كالم وغيـره كـه اگـر فقـط اسـم بـرده شـود                       
  .فهرست طوالني خوا هد شد

شاهنامه نگاري، شاهنامه خواني، تلخيص نگاري شاهنامه، فرهنگ نـو يـسي شـاهنامه و               
تراجم گوناگون شاهنامه در زبان هاي مختلف هندوستان محيطي از شاهنامه دوستي را طوري              

  .درست كرده بود كه ترجمه هاي خوب شاهنامه در زبان هاي مختلف به وجود آمد

  هاي گوناگون هند تراجم به زبان

در دوران اخير چون فارسي فقط محدود به فارسـي دانـان بـوده ترجمـه هـاي زيـادي در                   
زبانهاي مختلف پديد آمد، مثال پنجابي، سندهي، گجراتي، بنگالي، اُريا، تامل، تلگو و اردو ايـن                

سـپس  . ترجمه ها در سرشت شاعران بومي همان تخمي را كاشت كه فردوسـي پراكنـده بـود                
نامه را رشد كرده به ثمر رسانيدند كه اسامي بعضي از آنها متذكر مـي               شاعران بعدي نهال شاه   

مزمل حق، شاهنامه را به بنگالي ترجمه كرد، شـاهنامه ي كودكـان از واجـد علـي شـاه،                    . شود
از قـاري   ) قصه هاي شاهنامه  (ترجمه ي منثور در بنگالي      . سهراب بده كابيه از وجندرا الل راي      

اج التواريخ از نذر علـي خـان اسـت كـه بنـام سـراج الملـك            نخستين ترجمه ي سر   . ابوالحسن
 1207ترجمه ي شاهنامه از الله بهيم چند، اين ترجمه در           . حيدرآباد به زبان اردو برگردانده شد     

تاريخ دلگشاي شمشير خاني كه تلخيص شاهنامه است چندين بار بـه اردو             . ه ق به تحرير آمد    
سروان عجم از مول چند منشي است كه به فرمان          قديم ترين ترجمه قصه ي خ     . برگردانده شد 

همين ترجمه را مولـوي غـالم حيـدر و          . كاپيتان جورج ترنبل مارشل به نثر اردو برگردانده شد        
رجـب علـي    . مولوي احمد علي گوپاموي تصحيح نمودند كه از كلكته و لكهنو به چـاپ رسـيد               

 خاني را به زبان اردو به نظـم         بيگ سرور اديب و نويسنده ي مشهور اردو نيز دلكشا ي شمشير           
.  ه ق بـه اردو برگردانيـد       1276ميرزا مهدي علي خـان مقبـول لكهنـوي در           . و نثر ترجمه كرد   

عالوه بر اين طـوطي نامـه ي        .  ه ق است   1322ترجمه ملخص شاهنامه از باقر حسين دهلوي        
هرميندر ناته  نخشبي، سيف الملوك، بديع الجمال، مثنوي چهار درويش امير خسرو كه آچاريه د            

  .به سانسكريت و هندي برگردانيد
  واردات و صادرات نسخه هاي شاهنامه درهندوستان

كاتبـان بـر    . عده هاي كثيري از نسخه هاي شاهنامه از ايران به هندوستان وارد مي شـد              
اساس آن نسخه ها نسخه هاي ديگر را كتابت مي كردند و توقيع نسخه هاي ايرانـي بـالعموم                   

بنـده جـاني    .  گاه گاه نسخه ي ايراني كه به هند رسيده داراي اشكاالتي هم بـود              زياد بود ولي  
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 هفده نسخه ي خطي را در بندر معموره ي ممبئي به دست آورد كـه                1846محمد اصفهاني در    
  .در آن دو نسخه ايراني بود

شاهكار هاي برجسته ادب فارسي مثل شاهنامه، گلستان و به سانسكريت پنچتنترا وغيـره              
در مـوزه   . زمره ي هداياي بي بها بودند و مردم براي شاهان به صورت ارمغان مـي آوردنـد                در  

ملي دهلي نو چندين نسخه هاي خطي شاهنامه وجود دارد كه بعضي از آنها بسيار بيش قيمت                 
بـسيار پـر ارزش      54.60آن ناقص است نسخه ي خطي شـماره          است ولي متاسفانه عده اي از     

اين دومين  . بخارا ارتباط دارد و كاتب المعبود بن محمد المحمود است         است نقاشي ها از مكتب      
اينگونـه  "اين دوم شاهنامه بيرون كردم ازيـن قلـم          .9نسخه بوده كه در ده ماه به انجام رسيد          

نسخه هاي خطي در كتابخانه هاي دولتي و شخصي فراوان است مردم هندوستان در خريـد و                 
ني در ضمن چاپ شاهنامه مـي نويـسد كـه چـون شـركت      چاپ نيز پيشقدم بودند جاني اصفها   

شرقي هند درچاپ كمك نكرد نصير الدين حيدر شاه اوده باوجود زبون حالي سعي بليـغ بـراي                  
همين طور در كتابخانه ي هرديال، دانشگاه دهلي، دانشگاه جامعه كتابخانه           . 10چاپ انجام داد    

، انديا آفس، مدرسة الواعظين و تعـداد        ي راجه محمودآباد، كتابخانه ي خدا بخش، ساالر جنگ        
  .   زيادي از كتابخانه هاي شخصي و عمومي داراي اين اثر پر ارزش است

  شهنشاه نامه حسيني
نسخه در  . يكي از هداياي پرارزش زمان خود است كه در موزه ي ملي نگهداري مي شود              

حمـد سـوم در     جهان منحصر به فرد است در اواخر قـرن شـانزدهم مـيالدي بـراي سـلطان م                 
قسطنطنيه نوشته شد روش تصوير گري اين نسخه با نسخه هاي ايراني و هندي تفـاوت دارد                 

داراي امـضا و مهـر   . قبال اين نسخه در كتاب خانه ي سلطنتي شاهجهان نگهـداري مـي شـد         
  .11ها  است  امضاي جهان آرا بيگم نيز بين آن. بسياري از شاهزادگان مغول است

  زبان اردوشاه نامه نگاري به 

مهابهارتا و رامائنا مهمتـرين     . رزم نگاري در هندوستان از زمانه ي قديم برگ و ريشه دارد           
سروده هايش به زبان سانسكريت و هندوي اسـت كـه           . آثار اساطيري تاريخ باستاني هند است     

كاليـداس يكـي از بـر    . هر سال در جشن مخصوص بر صحنه نمايش مي دهند و مـي خواننـد       
شـبه  (پس شاهنامه نگاري در هندوستان قـديم        . اعر است كه مهابهارت را سرود     جسته ترين ش  

ترجمه هـايي بـه     . شاهنامه ي فردوسي براي فارسي زبانان الگوي قوي بود        . زمينه داشت ) قاره
در نتيجه  شاهنامه نويسي در زبانهـاي بـومي    . زبانهاي مختلف، محيط سازگاري مهيا كرده بود      
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در اينجـا برخـي از شـاهنامه    .  ذوق و شوق مي سرودند و مي خواندند   نيز رواج گرفت و مردم با     
  .هاي اردو مورد بحث است

دربـاره ي   .  سيد زاهد ثنا در قصبه ي كراري كه واقع در اله آباد اسـت زنـدگي مـي كـرد                   
احوال وي اطالع نيست خودش در مثنوي مي نگارد كه اگر تو اسم مـصنف نـشنيده اي پـس                    

 تخلص ثنا است و كمترين خادم سيدها است دو نسل اسـت كـه               گوش كن كه اسمش زاهد و     
  .دركراري مقيم است 

  تخلص ثناي اور  ـاسم زاهد ه      اسن نام جو نا سنا      ــ            مصنف ك
  اور پشتين سي هي كراري مكان                 هي سادات كا كمترين خادمان      

  :ديگر
  المـي پر درود اور سـد نبــمحم                  تمامائع ــه وقــا يــكي ا نيــثن

م شـروع كـرد و در مـدت دو    1760/  ه1174 را در سـال      "وقائع ثنا "سيد زاهد ثنا مثنوي     
اوشاهد عيني جنگ سوم پاني پـت بـود         .  م به اتمام رسانيد    1762/  ه 1176سال يعني در سال     

 ،كه بـه  12 نامه ي شمالي هند است   هفت بخش دارد و اولين رزم     . رخ نمود گ در سال    اين جن 
بسيار جامع است و نمايا نگر فرهنگ هندو آداب حـرب و ضـرب ايـشان                . زبان اردو نوشته شد   

  .تركيبات فارسي در تمام مثنوي آشكار است. است
  يانور جهانگير  سجا بازو بند ا

  13اور پاؤن مين پازيب جو راسيان 
ريني دهن لطافت خاص دارد و با مور شبيه و           خال بر لب و زنخدان عموما  با مناسبت شي         

استعاره شده است، ولي چهره را گلستان و خال را زاغ در ادب كار برديگانه باشـد ولـي تـشبيه                     
  .لطيف نيست

  رــان پــه زاغ بيتها گلستــ               ركها خال مشكين زنخدان پر         سي
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 عـالوه بـر خـوبي       " وقائع ثنـا   " ارزش   علت. شايد خال براي شاعر مورد پسند نبوده است       
همين طور اولين مثنوي رزمي در . هاي ديگر اين است در هند شمالي اولين مثنوي رزمي است         

  .14 است كه شاعري معروف نصرتي سروده است"علي نامه "جنوب هند 

  علي نامه

هللا  قاضـي كـريم ا     15نصرتي يكي از شعرائ دكن بود كه اورا با خاقاني مقايسه مي كنند              
در سـال   . 16يكي از نجباي دربار علي عادل شاه بود كه اورا براي نوشتن علي نامه آماده كـرد                

مـال  .  هجري بيجاپور فتح شد و شاعران آن جـا در دربـار شـاهي طلـب شـدند                  1097/م1686
  . 17نصرتي نيز بين آنها بود شاه از او شاد گرديد اورا ملك الشعرا گفت

  "فتح نامه" را "علي نامه"

نصرتي شاعر فارسي و اردو هردو بود قصيده، غـزل، ربـاعي برهمـه انـواع     . يز مي گويند  ن
علي نامه مثنوي است و ايـن مثنـوي         . شاعري طبع آزموده بود ولي در قصيده نگاري ماهر بود         

علي عادل شاه پانزده سال حكومت كـرد و آغـاز           . در زبان دكني شاهكار ادبي شمرده مي شود       
نـصرتي در ايـن     . م تمام مي شـود    1672/ 1083 م است و در      1656 /1067حكومتش از سال    

دوره بسيار معركه ها را ديده بود و مثل مورخ و نقاش ان تمام ريشه ها را در مثنوي گنجانيـده                     
ايـن  . سبك نگارش بسيار موثر است و يكي از رزم نامه هاي خوب به حـساب مـي آيـد                  . است

هنگ بيجـاپور، آئـين شـاهي، سياسـتمداري و از           آئينه ي  فر   . مثنوي فقط داستان جنگ نيست    
/  هجـري  1083لحاظ ارزش تاريخي نيز اين كتاب داراي اهميت است علي عادل شاه در سال               

و نصرتي نيز حيات بود ولي چون امن وامان بـود و هـيچ جنـگ نـافراموش                  . م فوت شد  1672
  .پس علي نامه را در حيات خود به اتمام رسانيده بود.شدني رخ ننمود
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  ا شه كا جس مين پوكر امس   ــلكهي
  هزار ايك هو سترپر تهي چهي برس

تذكره نگاران به اين نتيجه مي رسند كه اصال شاهنامه همين اسـت كـه مرقـع جنـگ و                    
و علي نامه حائز چنين .جدل فتوحات سياسي و مد جزر تمدني و رويداد هاي مهمي را در بردارد         

  .اهميت است
تح نامه علي نامه گذاشتم زيرا كه هر بيت اين رزمنامه مانند           جاي مي سرايد كه اسم اين ف      

نصرتي درباره ي رزمنامه ي خود گويد كه علي نامه به جاي خود پـر ارزش اسـت                  . زيور است   
مي گويد كه اگر كسي مي خواهد كه معاني را بر رسي كنـد بايـد رزم    .فقط تتبع و تقليد نيست      

واننده دانش كامل مي دارد پس فهم او از هر دو نـوع             اگر خ . نامه ي هندي و فارسي را بخواند      
در نگاه من خوبي هاي هر دو به نحو احسن وجود دارد پـس ببينيـد كـه مـن                    . غنيتر مي گردد  

  .چطور چيزي خوش مايه تهيه كرده ام
  ارسيـدي و فــه هنــرهي رزميـــپ               روا رسي ــوئي معني كو كـــر كــ اگ  

  اغنيـــوي دوهنركــو اويسكو هــت               ا دهنيــامل سمجه كـ كر اوهيــ   اگ
ـ  خالصه نكاليـا هـون خـوش مـا                     آن   مين خوبي مج انكهيان   كي ه دونون   ك ه ـب

  انـج
هرچه نصرتي گفته تعلي نيست حق اينست كه اشعار نـصرتي از لحـاظ خيـال انگيـزي و                   

 شعر را الهام مي داند و مي سـرايد كـه مـضامين بكـر                نصرتي. زبان و مطالب بسيار مهم است     
در آخرين بيت مي گويد كه شعرهاي من دل ها را در جنب و جـوش مـي آرد    . نظم كرده است  

محمود غزنوي در عهـد خـود مثنـوي بلنـد پايـه مثـل               .زيرا كه هر حرف رستم زره پوش است       
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نه خويشان وي بـه آن منزلـت        شاهنامه را به دست آورد ولي در دليري و جانبازي نه محمود و              
  .واقعي مي رسند كه علي داشت

چـشم مـي خـورد    اولين چيزي كه كه بـه  . نصرتي بسيار تحت تاثير شاهنامه فردوسي بود 
وقتي نصرتي شعر با احساس وطن دوستي مي نويسد دنياي ديگري .  احساس ملي گرائي است

، چهارم سخنان پند و اندرز و عبرت        عالوه براين مسئله دوم واقعات تاريخي سوم بيان رزم        .دارد
آموزي پنجم نمايانگري فرهنگ دوره ي ششم  كاربرد واژه هاي شاهنامه و اظهار تتبع شـاعر                 

  .براي اثبات نفوذ شاهنامه كفايت مي كند
   

  ح كي نامي كا علي ناؤن ــــ ركهيا اس فت
  18جس كا هر رزميه رستم كي گلي كا هيكل   

شاعر، جنگ تالي كوت را موضوع سـرودهاي        .  سرود "م شاه  فتح نامه ي نظا    "حسن شوق 
. م روي داد در آن كه از بادشاه دكن شكـست خـورد            1565/ ه 982خود كرده است كه در سال       

  .19ولي اين بطور كلي شعر رزمي نيست

  جنگ نامه ي عالم علي خان

انه اين كتاب آزاد  .شاعر معروف مظفر حسين سرود كه  يكي از منظومه هاي طوالني است            
عالم علي خان جواني كم سن و سال وصوبيدار         . نوشته شده است، هيچ كس توصيه نكرده بود       

نواب نظام الملك   . بين نواب آصف جاه نظام الملك و عالم علي خان جنگ روي نمود            .دكن بود 
به او گفت كه جنگ فائده ندارد برگردد ولي او قبول نكرد شاعر اين واقعه را از چشم خود ديده                    

مي سرايد كه اگـر افـواج كثيـر         . شهامت و دليري عالم علي خان شاعر را تحت تاثير آورد          . بود
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. باشد و طبقه هاي زمين از كثرت لرزنده آن موقع هم من آنم كه از ميدان جنگ بر نمي گردم                   
  . همه شجاعت مرا مي دانند

  لينكي ه كه جس سي طبق سب زمين    ملين    ان ـــوجــر الكه دو الكه فــ   اگ
   نهينري كس په اظهارـاعت مــ       شجهون جو تلن هار نهين      مين وه شخص

  ارزش اين مثنوي در اين است كه تمام وقائع را با تعين و قت و روز و تاريخ نظـم كـرده          
عده كثير از شاعران و      .و تكنيك و هنر شعر رزمي را با كمال مهارت به نظم آورده است             . است

مقاله نيست كـه تمـام      ثور سروده و نوشته اند ولي مجال        مه هاي منظوم و من    نويسندگان شاهنا 
  . آثار اينجا تذكر داده شود

  

  

  

  شاهنامه ي اسالم

 حفـيظ   " شـاهنامه ي اسـالم     "يكي از منظومه معروف كه بنـام شـاهنامه شـهرت دارد              
 است، مـورد    جالندهري است كه به زبان اردو سروده شد و بسيار تحت تاثير شاهنامه  فردوسي              

  . است"شاهنامه ي اسالم" المعروف به "ياد ايام"اسم اين كتاب . بررسي قرار داده مي شود
حفيظ جالندهري پسر حافظ شمس الدين يكي از شخصيت هـاي برجـسته زبـان و ادب                   

نـام اصـلي    . م به دنيا آمد   1900 ژانويه در شهر جالندهر هند به سال         14اردو است كه به تاريخ      
موالنا غالم قادر و گرامي جالندهري استادان وي بودند حكومـت     . ثر محمد حفيظ بود   وي ابواال 

حفيظ بسيار تحت تاثير شـاهنامه بـود هـدف          . هند اورا حسان الملك و خان صاحب خطاب داد        
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شاعر مي خواسـت  . اصلي وي سرائيدن تاريخ اسالم بود و اين اثر را شاهنامه ي اسالم نام نهاد    
شعري كـه ايـن اثـر را تفننـي قـرار دهـد و از هـدف تـاريخ سـرائي دور                       كه آن تمام محاسن     

او آرزو داشت كه كتابي با نفوذ در زمينه ي تاريخ اسالم داشته باشد و طوري كـه                  . كند،بپرهيزد
مردم شاهنامه را مي خوانند اين اثر تاريخي كه بنام شاهنامه ي اسالم گفته مي شود بخوانند و                  

خودش شاهنامه ي اسالم را نيز بـا آهنـگ مخـصوص            . داشته باشد همان طور بين مردم رواج      
در ديباچه مي نويسد كه آرزويم اين است كه مردم طوري بخوانند كه بين اهاليـان                . مي سرائيد 

اگرچـه قايـل اسـت      . گرد و اطـراف چنـان ذوق و شـوق باشـد كـه مجبـور شـوند و بخواننـد                    
نه . ي پر سيمرغ است و نه راه هفتخواني        نه كمال رزمي دارد نه حرفها      "شاهنامه ي اسالم  "كه

 اسـت و بيـست و يـك         "احياي صادقه "واردات عشق است نه رمان و داستاني اين براي اقوام           
  .سال زندگي را در احياي اين تاريخ مصرف كرده است

  هيي زال كا قصه نه رستم كي كهاني ـهنه يه 
  20پر سيمرغ هي اس مين نه راه هفت خواني هي 

 قصه ي زال و قصه اي رستم،نئ پر سيمرغ نئ راه هفت خواني اسـت پـس                     نيست اين 
تمنا مي كنم كه دوبـاره خـون ايـشان را گـرم              .خود هدف اين شاهنامه را طوري بيان مي كند        

كنم، دل سنگين شانرا از تيرهاي آتشين بسوزانم، به ايشان چنين قصه هاي ولوله انگيز بگويم                
  . كندكه عقل تائيد كند و تاريخ قبول 

  ارگرماؤن  ــــا هي پهر ان كا لهو اك بـــتمن
  دل سنگين سخن كي آتشين تيرون سي برماؤن  

  انيــــزافسـه انگيــسي ولولـو ايـ  سناؤن ان ك
  21ماني تائيد جنكي عقل بهي تاريخ بهي ري ــك  
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   جلداول

) بخش(ه  شاهنامه هفت باب، و دوم داراي سه باب است ولي اين مجلد را بجاي جلد حص               
از حمد و نعت شروع شده و سپس سبب         . ناميده است و تمام ابواب با عناوين ذيلي مرتب است         

اولين شعر جلد اول داراي اين مضمون       .تاليف و و مناجات دارد بعد ازآن شاهنامه آغاز مي گردد          
است، اين شاهنامه از نام وي شروع ميشود كه پـيش آسـتانه ي وي سـرخامه هميـشه نگـون                     

  .باشد
  ه كاـــام سي آغاز هي اس شاهنامــي نــ  اسي ك

   هميشه جس كي در پر سر جهكا رهتا هي خامه كا  
  .حفيظ خود را تبريك مي گويد و به عنوان فردوسي اسالم مي شناسد

  جانا و تري آغاز كا انجام هوــارك هـمب
  22مبارك هو تجهي فردوسي اسالم هوجانا 

مي سرايد كه طاقت ندارم كه دعوي همسري كنم         . ولي باوجود اين دعوي همسري ندارد     
. زبان اردو نمي تواند هم پايه ي زبان پهلـوي باشـد  . زيرا كه تخيل من ناقص و زبانم نا مكمل     

دور غزنوي زمان فارغ البالي بود و در اين روزها زمان غالمي است كه همـت عـاليم را پـست                     
  .ه بر فرهنگ هند استاين گونه ابيات نمايانگر انعكاس شاهنام. كرده است

  تقابل كا كرون دعوي يه طاقت هي كهان ميري 
  امكمل هي زبان ميريــرا ناقص، نــل ميــتخي
  ي هم زباني هو نهين سكتيــوي كــان پهلــزب
  و نهين سكتيـي اردو مين پيدا وه رواني هـــابه
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  الباليغزنوي كي فارغ كهان هي اب وه دور 
  23عالي مت مي ني دبا ركهي هي ميري هغال

شاهنامه از خالفت انساني شروع شده است و اين داستانهاي قرآني تـا هجـرت رسـول و                  
  .ميدان بدر و ايمان مهاجرين مي رسد

   جلد دوم 

چنان كه قبال ذكر شده بر سه باب منقسم است در آغاز جلد دوم قبل از بـاب اول سـروده       
مـصنف، وفـضاي مكتـب و مـسجد     اي دارد به عنوان سخنهاي گفتني در پيرايه ي سرگذشت         

غرض اين نظم وضع اجتماعي مدرسه ها را بيان مي كند كه واقعا تا امروز بر همان حال ادامه                   
دارد حيف مي كند كه اين علم و آگهي كه اكنون در انديشه هاي وي تالطم دارد كـاش قـبال             

 دنيـاي تبـر     اين تعليمات مدرسه كه عليه آموزشهاي دينـي بـود، حفـيظ را در             . هم مي دانست  
او به اين نتيجه مي رسد كه بايد نظاره ي دنيا از چشم ديگري بكنـد و تهـذيب نـو را                      . انداخت
آغاز باب  . سپس عظمت رسول و فدا كاري هايش بيان كرده جلد دوم را شروع مي كند              . بفهمد

، اول از معركه ي بدر است كه داراي هفتاد و پنج عنوان است در باب دوم پنجاه و يك عنـوان                    
آخرين عنوان مبنـي بـر صـف آرائـي مـومنين و بـي وفـائي                 .باب سوم سي و شش عنوان دارد      

. در مجلد اول و دوم چون وقائع قبل از اسالم را مي سرايد قلمش بي باك است                . منافقين است 
اگرچه تمام قصص انبيا از قرآن استنباط كرده اسـت ولـي وقـت نگاشـتن رويـدادهاي پـس از        

  .حفيظ نصف اول جلد سوم را در لندن سرائيد و محققانه كار كرد. تاسالم، فكرش محتاط اس

   جلد سوم
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باب اول بسم اهللا اي . را در ده باب منقسم كرده است و هرباب يك عنوان مخصوص دارد    
باب دوم عنـوان ويـژه اي نـور و نـار و ظلمـت اسـت و                  . ساقي و بيست و دو عنوان ديگر دارد       
نوان خاص سه جماعـت و شـيوه ي مخـصوص ايـشان و              هيجده عناوين ذيلي در باب سوم ع      

باب چهارم عنوان تربيت لـشكرها در احـد و بيـست و يـك عنـوان                 . يازده عنوان كوچك است   
. اسـت . با پانزده عنوان ديگر بـر اكثريـت غلبـه دارد          . باب پنجم تزوير در مقابل تقدير     . كوچك

نه ي مـال غنيمـت و مقدمـه ي          باب هفتم مبني بر فت    . عالوه بر آن چهل و چهار عنوان كوتاه       
بـاب هفـتم مبنـي بـر افـواه شـهادت            . شكست احد را با شانزده عنوان ذيلي مطرح كرده است         

باب نهم عنوان ويـژه آفتـاب و بـرج          . شهادت در احد و چهل و هشت عنوان ديگر دارد         . رسول
ـ             . عقرب دارد  و سـفيان  و دوازده عنوان ديگر كه مربوط به احوال قـريش و انـصار، ام عمـاره، اب

بـاب دهـم    . وضع دشمنان و دعاي نبي وغيره موضوعات را مورد بررسي قرار داده اسـت             . است
آخرين بيـت ايـن   . عنوان مخصوص، خاتمه ي جنگ احد است و بيست و سه عنوان ذيلي دارد           

 .مي سرايد كه چون پناه بي كسان زنـده و سـالمت اسـت             . مجلد مايه شادي و پر از اميد است       
  . او باقي است تمام جهان زنده استپرو انيست اگر 

  هيي كسان زنده سالمت ــي پناه بــسلي هت
  24كوئي پرواه نهين سارا جهان زنده سالمت هي 

اين مجلد مقدمه اي مفصل دارد كه       .  داراي شش باب است    جلد چهارم شاهنامه ي اسالم    
در . دان بكوشيد است  درآن هدف شاهنامه نويسي را ارائه داده است و اولين منظوم به عنوان مر             

. اين ابيات شاعر در چند بيت تمام سرگذشت انسان و مسلمان را به اختصار بيـان كـرده اسـت                   
وجود انسان و حكم الهي را بحث كرده است، مي نويسد كه موقعيت انسان سپاهي ماننداست و 

اگـر  پـس   . دنيا رزمگه پس كجا فرصت ناؤ نوش، بيداري اقوام باعث اميد زندگاني ملت اسـت              
ضمير زنده باشد انسان در حال ناساماني، و كمبود تعداد رزمندگان بر دشواري هاي خـود غلبـه      

  .مي يابد
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عموما همه مربوط به شهادت گاه احـد، وضـع          . مبني بر يازده عنوان كوتاه است      باب اول 
يمان مجاهدين و ندامت آنها، احوال مدينه و وضع منافقين ، يهود و رفاقت ايشان با منافقين و ا   

  .انصار است
 با عنوان صبح شام احد، آغاز مي گردد و بيست و دو عنوان ذيلـي دارد كـه در                    باب دوم 

و موضوعاتي كه مورد نظر بـود بـه         . نگاهي تصويرتلخ تاريخ را در شعر خود به نظم آورده است          
 مجاهدين اسالم و راه جهاد مجروحين، پيغمبر و تعاقب دشمنان، لشكر كفـار            . اين صورت است  

و كينه جوئي، ابو سفيان و بد اخالقي و تزويـروي، حـضرت علـي و دشـمني و عـداوت بـا آل                        
حفيظ وقتـي كـه اينگونـه    . هاشم، لشكر قريش، ناكامي،  مخبران صادق ارشادات رسول وغيره  

مسائل را مي سرايد بسيار صادقانه به عنوان مفكر و دانشور بـه نظـر مـي آيـد و روئـداد را بـا                         
كند و براي تباهي و بربادي مسلمانان و مسائل سياسي و اجتمـاعي غـم مـي                واقعيت بيان مي    

 كـه تفـصيل     " سلسله ي سراپا     "حفيظ جالندهري در باب چهارم عنوان ويژه اي به نام           . خورد
آن عنوان ديگري تبه كاري ها و تزويرهاي دشمنان اسالم است سـپس پنجـاه و پـنج عنـوان                  

  . ذيلي را در اين گنجانيده است
در ايـن بـاب آداب و       .  محيط است بر فتنه هاي يهود و چهـارده عنـوان دارد             پنجم باب

فرهنگ يهود، خباثت هائي كه در اجتماع رواج داشتند، دشمني ايشان با اسالم، را بـه تفـصيل                  
  .ذكر كرده است

 اسـت و دنبالـه ي ايـن صـد و            " شلوغ عربها بر مـسلمانان     "عنوان ويژه اي    باب ششم 
  . آخرين عنوان صبح مدينه است. ديگر داردبيست و پنج عنوان 

  همسانگي فكري فردوسي و حفيظ
. اسم هردو كتاب شاهنامه است. اولين چيزي كه بين دو اثر مشترك است اسم كتاب است   

دومين اين است يكي تاريخ عجم است       . حفيظ اسم كتاب خود را شاهنامه ي اسالم مي نويسد         
شـاهنامه ي   . جيد خصائص مخصوص دو كشور انـد      سومين هردو در تم   . و ديگري تاريخ عرب   

خـودش  .  و شاهنامه ي حفيظ تمجيد احكام رباني       " تمجيد نامه ي قوم ايراني است      "فردوسي  
مي سرايد كه فردوسي ايران را زنده كرد و آرزويم اين كه اگر خدا به من توفيق دهد من ايمان       

  .را زنده خواهم كرد
  زندهو ـرحوم ني ايران كــا فردوسي مـــكي

  25زنده توفيق دي تو مين كرون اسالم كو خدا 
  :فردوسي مي سرايد
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١١٠٣

     عجم زنده كردم بدين پارسي      بسي رنج بردم درين سال سي                
پس در بيان مطالب بسيار موضوع هاي مشترك به چشم مي خورد كه بعضي از مـوراد را                  

  .در اين مقاله فقط اشاره مي كنم

  پرهيزگاري

فردوسي براي پاك كردن روح انساني معرفت خدا و اطاعت الهي را الزم مي داند هـردو                  
  .شاعر در اين مورد ابيات خوبي دارند و مسئله خير و شر را با لطافت بيان كرده اند

  دسته كردار بد هيچ ـازد بــ ني        كسي كه بود پاك و يزدان پرست            
  ه فرجام زوجان هراسان بودــ ب         بود   كردن آسان ر چند بد ـه گــك         
  26بسي اند ــام زشتي بمـزو نــك        كسي     رگ نفرين بود برــپس از م         

حفيظ در بيت زيرمي سرايد كه بر بناي اطاعت الهي مسلمانان ساكت و صبور بودند ايمان                
بوب داور در سـجده گـزاري و اهـل          شان باعث طمانيت و مصالي رسول فرش عرش بود مح         

  .باطل مشغول باده گساري و دسيسه كاري و در حالت هيجان بودند
  كوشي تهي خموشي تهيمسلمانون كي جانب صبر

  تهي ن ليكن بالكي گرمجوشيــوج ميــقريش ف
  ان تها اك ملت كي اطمينان كا  باعثــر ايمـاده
  ا اك قوم كي هيجان كا  باعثــر شيطان تهــاده
  تهارش مكاني ـــرش كا فـا مصلي عـــحمد كم
  اـتهه دواني ـــــركز ريشـو سفيان كا خيمه مــاب

  يـك وب داورـــــزاري امت محبــادهر سجده گ
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١١٠٤

  27ادهر باده گساري رات بهر باطل كي لشكر كي 
فردوسي در شاهنامه آئين راستي و عدم توازن و نابرابري اصول زشتي را به ايـن صـورت                  

  :كندنظم مي 
  زمينهرآن كس كه در هفت كشور       

  ابد زدينـراه و بت ردد زـــــبگ
  راج درويش ــــده ي رنـنماين

  ردم خويش راــزبون داشتن م
  رافراختن سر به پيشي و گنجـب
  رنجاينده ــه رنجور مردم نمــب

  ه نزد من سر به سركافرندــهم
  28ن بد كنش بد تر اند ــوز آهر م

ع را در ضمن يهود مطرح كرده است و زشت كرداري كفار و يهود بـه                حفيظ همين موضو  
ابيات زيردر ضمن دسيسه كاري هاي يهود بـراي قتـل حـضرت             . جاهاي مختلف سروده است   

 هم مي بـود     "الف"او مي سرايد كه اگر بين يهودان مايه ي آدميت در برابر             . رسول آمده است  
ه حرص و هواي ثـروت مـي دارد و رسـوالن را             ولي قومي ك  .اين قوم ازاين وجود بهره مي برد      

آنها از حق و صداقت بي زار و    . قتل مي كند، نمي تواند برآئين خدا كاري و دردمندي عمل كند           
  .باكذب و دروغ دوستي مي كنند در نتيجه خواري هاي دائم نصيب شان مي شود

  ودون مين اگر هوتيـي يهــر آدميت بهــ  الف به
  ر نو زندگي سي بهره ور هوتيه قوم از ســو يــت  
  ر جو قوم حرص زرسي قاتل هورسولون كيــمگ  
  كيو درد مندانه اصولون ــرح هــ كس طوه قائل  
  محبت كذب سي تهي حق سي تهين بيزاريان انكو  
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١١٠٥

  29كواصل دوامي خواريان ان ــين حوگئـــذا هــ  له
ه به حرحله از زبان شاه و شـاپور  فردوسي در شاهنامه جنبه ي پند و اندرز را مستقيما مرحل 

حفيظ اين گونه مسائل را به جاهاي مختلف در ضمن گفتگوي مالمت گونـه و               . انجام مي دهد  
دشنام به كفار و در بيان وضع جبلي آنها را علني مي كند و خصائص كردار نيـك را و مـسائل                      

  .حقوق بشر به نحو احسن ارائه مي دهد
 مي گويد كه اين معموره چهار عنصر بـه ذات           " گرفت  ملك خدا خر   "بطور مثال در شعر     

خود هم پنهان و هم آشكارا مايه ي حيات نو به نو است و خشكي و تري همه براي اوالد آدم                      
اين خاكدان كهنه مخزن هستي هاي رنگ وارنگ است كه داراي وراثت مشترك اسـت               . است

د خواه، بي حـس، بـي حيـا، خـود           ولي چند افراد خو   . هر كس كه به دنيا آمده در آن حصه دارد         
پسند و خود غرض كه بيماري مهلك به شكل انسان هستند و فرزنـدان شـيطان خيانـت مـي                    

  .كنند
  ورهــــا يه معمـه دنيا يه زمين چارون عناصر كــي

  داــــو هي جس سي  پيــه نــو بـــات نــــحي
  م هيــــا نام عالــيه بر و بحر كا مجموعه جس ك

  رك اوالد آدم هيـــــي وارث مشتي جسكـازل س
  مخلوق بستي هي كي يه وسعت جس مين رنگا رنگ

  هياكدان جو مخزن الوان هستي ـه خــنه كهـــي
  كاي اك عجوبه گنج پنهان ـــوارض يعنه نجم ــي
  كاه ورثه اجتماعي نوع انسان ـــركــمشته اك ــي

  افي هين جسكي اپني وسعت مينـزمين پهنائيان ك
  مينر ايك حصه دار هي جسكي وراثت ــهن ــزمي

  هين انت ليتيــي چند افراد باهم بــك يــاسي گنت
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١١٠٦

  انت ليتي هينـه اوالد آدم بــان ورثـــــه شيطــي
  حس بي حيا يه خود پسند يه خود غرض انسان يه بي

  30ي دنيا كي لئي مهلك مرض انسان    يه انسانون ك

  سخنان حكمت

حـسن اخـالق سـر      . م هردو شاعر بنحو عالي ديده مي شود       سخنان دلپذير حكمت در كال    
حكمت است حفيظ در كردار حضرت رسول و پيروانش خوبي ها مـي بينـد و مـي سـتايد كـه                      
هادي اسالم حسن مروت مي داشت و با دشمنان تواضع مي كرد ولي يهود هر قدر كه مائل به    

  .      گري  مي كردجنت و بغاوت بودند رسول اكرم يعني جالل نور حق بيشتر جلوه
  وه     ــشيا ـالم كـادي اســوازش پيروان هــن

  شيوها ــ احسان فراموشي  ذليل  اقوام كدغا
  سيادي اسالم كي حسن مروت ــاب هــجن

  يهودي قوم بچ نكلي تهي پاداش بغاوت سي
  تهااتا ـث باطن آشكارا هوتا جــــال خبــوب

  31تها ور حق بهي جلوه آرا هوتا جاتا ــجالل ن
  :رايدـرد مي ســورد خـــردوسي در مـــف

  32                 هرآنكس كه اوراه يزدان بجست          به آب خرد جان تيره   بشست 
  33                 خرد يافته مرد يزدان    شناس           به نيكي ز يزدان شناسد سپاس

  زن در شاهنامه

دانا مي شمارد، صفت شوهر دار بودنش و نگهباني مال          فردوسي در شاهنامه زن را رايزن،       
به جاي ديگر دختران را مايـه ي ننـگ و           . شوهر و در بعضي موارد ديگر بزرگتر از مردمي داند         

  .عار، باعث تضعيف دين، ناقابل مشورت وغيره وغيره كه در ادبيات زير نمونه اش پيدا است
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١١٠٧

  :   زن ستوده
  34  به باال و ديدار چون مادر است     يه گوهر است              كه خاقان نژاد است و 

  همي گفت هر كس كه اين پاك زن        
   انجمنرـو سخن گفت بــه نيكــچ
  است        و گفتي كه گفتارش از دفترــت

  35ه جا ما سب او برتر است ـزدانش ب
  :ديگر

  مرا خود به ايران شدن روي نيست
  36ت نيسر از شوي ـاك را بهتــزن پ

حفيظ نيز در ابيات زير هر دو چهره ي زن را به شكل هنده زن ابو سفيان و صفيه خـواهر              
حضرت حمزه عرضه نموده است زن مسلمان را به عنوان دلير معرفي كرده كه به چه صـورت                  

خودش مسلح شد و كفار را كشت و طوري بهادرانه كار را انجام . در تنهائي قلعه را پاسباني كرد
زن پرده نشين مسلمان چنان نگهداري . مه فكر كردند كه در قلعه فوج به كثرت است      داد كه ه  

  .كرد كه دشمنان دوباره جرائت نداشتند كه به سوي قلعه نظر بيفگنند
  يـــكزه ــد المطلب همشيره حمــصفيه بنت عب

  يــكزه ـــكه تها جنكا تهور هو  بهو  تصوير حم
  باهرعه سي ود مسلح  هوكي نكلين قلــه خــصفي
  بررب اس مرد  مسلح ــوب سي اك ضــئي چلگا

  يه ضرب دست حق تهي كهل گياغلطي كابهندارا
  گاراا ـــ بد نما ره گيا اكـوان كـــاغ استخـــدم
   نيه اس جانب كيا پهر ان لعينونــخ ناره رــدوب
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١١٠٨

  نيايا مسلمه پرده نشينون ـا سكهـــق ايســـسب
     وه  كار  دليرانها  همشيره  همزه   نيـــــكي

  37ا جس كا افسانه ــر رهيگــپ قيامت تك زبانون
حفيظ مي گويد زن مسلمان بايد دلير باشد زيراكه زن بزدل نمي تواند خود را حفاظت كند                 

  . البته بر وقت مشكل ها گريه مي كند
  وه بزدل هين به وقت خطره جو ورالپ كرتي هين

  38هين مسلمان عورتين اپني حفاظت آپ كرتي  
حفيظ چون هنده زن ابو سفيان را ذكر مي كند به عنوان زن سفاك، كينه پرور، حيله جـو                   

  .ودر مكر هم پايه مردان مي شمارد
  تهيي دختر ــن كي زوجه هند بهي عتبه كو سفياــاب
  ه شوهرتهي ــه جاني يه ابو سفيان كي زوجه تهي كــن

  كي عجب عورت تهي اسكي دل مين تهي ارمان مردون
  39كي   تي تهي كان مردونز فطرت كاتــي تيــه اسكــك
هنده زوجه ي ابو سفيان دختر عتبه بود، طوري شوهر مانند زندگي مي كرد كه شك بود ( 

اين زن عجيبي بود كه آرزويش مثل مردان بوده تيـزي و تنـدي ايـن                . كه آيا زن بود يا شوهر     
هنگي را بحث كرده اسـت گـاه اورا خـوب           فردوسي در مورد زن مسائل فر      )بيشتر از مردان بود   

ولـي  . مي گويد و گاه با مردان مقائسه مي كند و مسائل جبلي و فرهنگي را مخلوط كرده است                 
حفـيظ درايـن    . حفيظ دو تصوير زن را بيان كرده است يعني زن مسلم ودومـين زن كافراسـت               

ه حفيظ آزادانه بـه     مورد بحث هاي مطالب با فردوسي بسيار فرق دارد شيوه ي سرايش شاهنام            
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١١٠٩

باوجود اينكه هدف هردو بسيار نزديك بود و انعكاس كامل شاهنامه در            .رنگ خاص شاعر است   
  .ولي هردو از لحاظ مضمون جداگانه است. تربيت فكري حفيظ ديده مي شود

  نتيجه 

 شاعران برجسته ي زبان فارسي در بسياري موارد بر بنـاي روابـط پاينـده ومحكـم هنـد                   
فرهنگ اسالمي وادبيات فارسي،شبه قاره ي متمدن را از انديشه          .ل فرهنگي داشتند  وايران تباد 

شاهنامه در ادب و اجتمـاع نفـوذ        .انواع شعر فارسي در هندوستان بروز كرد      . هاي تازه پربار كرد   
پيدا كرد و آثار مهمي به وجود آمد و هرزبان شبه قاره تاثير گرفت، به ويژه زبـان اردو كـه نـاز                       

فارسي است با ابتكار خاصي دبستان هاي ويژه اي را به وجود آورد، كه يكي ازغنـي                 پرورده ي   
شـكي  . در اين زمينه مال نصرتي پيشقدم اسـت   .ترين بخشهاي زبان و ادب اردو شبه قاره است        

نيست كه حفيظ اين شاهنامه را تحت تاثير فردوسي نوشته ولي فرق اساسـي بـين هـردو ايـن      
 دنياي تخيل پرواز مي كند وبي باكانه حقيقت تاريخي را مي نگارد             است كه فردوسي آزادانه در    

و نوك قلم حفيظ در صداقت تاريخي اسالم موشكافي مـي كنـد در نتيجـه فكـرش زنجيـر و                     
  .قلمش اسير است

  نوشت ها پي
  OR 2780.موزه برتانيا -1
  .163 انشاي ابوالفاضل ص -2
  .1476، ص 4ج انوشه، دائرة المعارف ادب فارسي در شبه قاره -3
  .70آشوب هندوستان ص -4
  .63همان ص -5
  .179 ص 5پاكستان مين فارسي ادب ج -6
  .59 ص4همان ج-7
  .60همان -8

10- Fidausi -9  and his Shahnama 128.0-29 ص      

  .143همان ص  -10

  .، و موزه ملي شماره21قند پارسي شماره -11
  .84جالبي ص-12



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١١١٠

  .88همان -13
  .76همان ص -14
  .11 و علي نامه ص 43 االنس زبيري ص بساتين-15
  .11علي نامه ص-16
  .12مولوي عبدالحق ص -17
  .27علي نامه ص -18
  .76جالبي ص -19
  .7 ، ديباچه ص4حفيظ ج -20
  .12-11همان ص -21
  .17 ص 1حفيظ ج -22
  .18همان ص -23
  .170 ص 3همان ج -24
  ).ديباچه (12 ص 4همان ج -25
  .122رنجبر ص -26
  .33ص  3حفيظ ج -27
  .123رنجبر ص -28
  .141 ، ص 4حفيظ ج -29
  .146همان ص -30
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١١١١

 ، موسسه ي انتشارات امير كبير،ذبه هاي فكري فردوسيجا )1379(دكتر احمد رنجبر -1
  .چاپ سوم

   .4 ج دائرة المعارف ادب فارسي در شبه قارهانوشه،  -2

 Ethe ،Catalogue of the Persian Manuscripts in theايتهــي  -3
library of India Office by Hermann Ethe,2, Oxford 1903-37 .  

  .طبع منشي نول كشور، مانشاي ابوالفضل)م 1883(ابوالفضل -4

، ج اول و دوم، ايجوكيـشنل پبلـشنگ هـاؤس،           تاريخ ادب اردو   ) م 2006( جميل جـالبي   -5
  .6دهلي 

  .، سلطان بكدپو، كالي كمان حيدرآباد دكنشاهنامه ي اسالمحفيظ جالندهري،  -6
   سوانهي انسائكلو پيديا، كتابي دنيا، ) م2010(رضاءالرحمن عاكف سنبهلي-7
  ن السالطين،زبيري، بساطي-8
  .، چاپ مازگرافيك تهران، ايران  زن در شاهنامه )1350(طلعت بصاري -9

، عظيم پرنتنـگ    5-4،ج  پاكستان مين فارسي ادب    )م1985(ظهورالدين احمد عظيم   -10
  كارپوريشن، 

     :، ناشر محمد رمـضاني صـاحب، موسـسه ي خـاور، تهـران             شاهنامه ) م 1310(فردوسي -11
  . رادر طهرانچاپخانه ي فردين و ب

، مركـز تحقيقـات فارسـي، رايزنـي         آشوب هندوسـتان   ) م 2009(مال بهشتي شيرازي   -12
  .فرهنگي سفارت جمهوري ايران دهلي نو

  ، اعجاز پرنتنگ پريس، چهته بازار، حيدراباد دكن علي نامه ) م1959(مال نصرتي -13
) اكـستان پ(، انجمـن ترقـي اردو     نـصرتي گلـشن عـشق      ) م 1952( مولوي عبدالحق   -14

  .كراچي
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١١١٢

    *ليال حسينيان
  

  
  بررسي عناصرومولفه هاي هويت ملي درشاهنامه فردوسي

  
  چكيده 

اگرتواريخ كهن را   . گذشته ايران بهترين وشفاف ترين آينه براي درك هويت ايرانيان است          
ايـن  .بررسي كنيم، نام ايرانيان را به عنوان پيشتازان علم وتمدن وفرهنگ مشاهده خواهيم كرد             

يشتازي،تاقبل ازجوانمردانگي عصراستعمار همچنان در دوره هاي گوناگون به چشم مي خورد،            پ
  .به طوري كه تمدن اسالمي بردوش تمدن ايران به اوج اعتالي خودرسيد

نـاهمگني ومرزبنـدي اجتمـاعي بـه عنـوان يـك عامـل               هويت ملّي درعصرتنوع قـومي،    
ده گونـاگوني همچـون ارزش     راي عناصرسـازن  هويت ملـي دا   . موثردراتّحادملّي قابل توجه است   

  .است... ، ديني، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، سياسي،جغرافيايي، زبان وهاي ملّي
نـژاد،   هويت ملّي يك كليت يكپارچه اسـت كـه هريـك از عناصـرآن چـون  زبـان،دين،                  

ه باهم ديـده    بنابراين بايستي همرا   و به تنهايي رساننده مفهوم آن نيستند     ... فرهنگ، سرزمين و  
شاهنامه فردوسي به عنوان نخستين كتاب جامع هويت ملّي قوم ايراني است وويژگي آن              .شوند

ازاينجا ناشي مي شود كه خصوصيت ضبط صميمي مشخصه هاي عناصرهويت ملّي ايرانـي را               
 داراست كه درآن مي توان استمرار هويت ايراني را از دنياي اسطوره ها و حماسه ها تا واپـسين      

ت       بي گمان در احياي زبان ف     فردوسي   .وايان ساساني آشكاراديد  فرمانر ارسي كه از اركـان هويـ
، نقش بي چون و چرايي داشته است و محتواي شاهنامه  داراي ويژگي هـايي اسـت                  ملّي است 

: كه سبب شده است تا هويت ملّي  تا به امروز استمراريابدبرخي از اين ويژگـي هـا عبارتنـد از               
  .ي سياسي، يكپارچگي جغرافيايي و يكپارچگي رواياتيكپارچگ
  

   تاريخ، دين، شاهنامه فردوسي، هويت ملّي :ه هاكليد واژ
  
  
  

                                                 
* عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مشكين شهر استان اردبيل   
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  مقدمه
ايـن اقـوام مختلـف    . تاكنون جايگاه زندگي اقوام مختلفي بوده است   باز دير كشور ايران از  

اني بودن ايـن اقـوام      علي رغم تفاوت ها ملت يكپارچه ايران را تشكيل مي دهندمولفه هاي اير            
دين اسالم ، زبان فارسي،آداب و رسوم مـشترك، حماسـه           : شكلي چندبعدي دارد كه عبارتنداز      

اين تنوع وتعدد قوميـت  تنهـا        ... هاي تاريخي مشترك، اتّحاد دربرابر تمهيدات  خارجي، نژاد و         
، چـك و    ) روسـيه   (وي سـابق    متعلق به ايران نبوده بلكه كشورهايي چون اتحاد جماهير شـور          

نمونه هايي از اين دست بوده و هستند كه در بعضي  موارد اين تنوع                ... ، يوگسالوي و  اسالوكي
اقوام واقليت ها باعث آسيب  هاي ملي  در دوران  هاي گذار تـاريخي  بـوده انـد  چنـان كـه                          
فروپاشي كشورهاي شوروي و چك و اسالوكي در قرن گذشته شواهد امثال خوبي بر اين مدعا 

همواره بايـد  ...)  مذهبي، زبان ، قوميت و–به لحاظ گرايش ديني ( جامعه متكثر ايراني    . ستنده
در خاطر داشته باشد كه افتخارها و امتيازهاي هر دسته و گروهـي درمجموعـه  خـود محتـرم                    

كسب مي شود همگان در بدسـت       ... وعزيز است وهر موفقيتي كه درعرصه اجتماع  سياست و           
فرهنـگ ،  (اگر ملت را با اين خصوصياتي كه مطرح شـد،تعريف كنـيم      . هستند آوردن آن سهيم  

وحـدت ملـي بـه يگـانگي  درونـي و پيوسـتگي آنهـا ، پيرامـون ايـن                   ) مذهب ، زبان، قوميت     
ايران بزرگ و همه اقوام ، زبان ها، آداب و رسوم ، و خالصه  همه تنوع . مشتركات اشاره  دارد  

  .هني  ما محسوب مي شوندها و تكثرها سرمايه ملي و مي
هويت ايراني ريشه در اسطوره  هايي دارد كه از هزاران سال پـيش نياكـان مـا آن هـا را                      
خلق كردند و استمرار بخشيدند و داستان هـاي حماسـي دربـاره شـاهان و پهلوانـان  آرمـاني                     

ري ايرانيان چون كيخسرو  و گرشاسپ و آرش  و رستم ، در تاريخ ايـران پـشتوانه  هـاي فكـ                      
ازسپيده دم تاريخ تاكنون    .ومعنوي  نيرومندي بود كه همبستگي  ملي را سخت تقويت مي كرد            

به رغم آن كه ايران  بارهادرمعرض هجوم دشمنان خود بوده، و گاه شكست هاي وحـشتناكي                  
متحمل شده  وسرتاسركشور به دست بيگانگان افتاده، ولي ايرانيان هيچ گـاه  هويـت خـود را                   

د ودرسخت ترين روزگاران  كه گمان مي رفت همه چيز نابود شده ،حلقه هـاي                فراموش نكردن 
مرئي و نامرئي هويت ملي  چنان آنان را با يكـديگر پيونـد داد كـه توانـستند از ميـان تلـي از                         

  .خاكستر دگر بار سر برآورند
  

  تعريف هويت
»  يـت «او  و  به معناي   »  هو  «از  : هويت عبارت است    : در تعريف لغوي هويت گفته شده       

نشان مصدرجعلي  و به معناي هستي  و وجود واصطالحا به آنچه كه موجب شناسايي شخص                 
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در اصطالح ،هويـت  مجموعـه  خـصوصيت هـاي            )5228 :1371،معين.(با شد اطالق مي شود    
وبه منزلـه    . فردي و رفتاري يك  شخص است  كه به موجب آن از افراد ديگر متمايز مي شود                 

  كه انسانها از آن براي توجيه  خود در ارتباط  با ديگر افـراد  اسـتفاده مـي                      شناسنامه اي است  
معموال هويت زماني مطرح مي شود كه در مقابل غيـري باشـد وفـي الواقـع  واكـنش              .  نمايند

خود بودن  يعنـي ديگـري نبـودن، بـا ديگـران تفـاوت              « دربرابر يك  كنش  خاص است زيرا         
مـسكوب ؛  . (ي آميختگي  جدايي و بركناري  را نگه داشتن است        داشتن  و در عين پيوند  يا حت        

از آنجا كه هويت زماني مطرح مي شود كه من در مقابـل غيـر و يـا مـا در مقابـل          )39 :1373
به همين دليل  هويـت در دو سـطح   . ديگران  باشد  به نوعي مفهوم  تقابل را همراه خود  دارد   

ويژگـي  و خـصوصيات فـردي         : بارت است از    هويت فردي ع  . فردي و جمعي تعريف مي شود     
  . شخص  كه در ارتباط با ديگر افراد  مشخص و معين مي شود 

  
  هويت جمعي 

مانند افـرادي كـه    ست كه حاصل روابط بين گروه هاست        و ويژگي اشخاص ا    خصوصيات  
قوميـت ، گـروه سياسـي و اقليـت دينـي و يـا               : به واسطه  تعلق به  يك  گروه خـاص چـون              

هويت چه در سطح  فردي  و چـه در سـطح جمعـي               . يي مورد شناسايي قرار مي گيرند     دانشجو
اين ارتباطات   .آن،حاصل ارتباطات اجتماعي است كه در يك بستر زماني  خاص شكل مي گيرد             

اجتماعي مي تواند روابط سياسي و اقتصادي  باشد زيرا، روابط سياسـي و اقتـصادي  مـشترك                    
 و ثروت مشترك مي شود ، ويا روابط فكري و عاطفي باشد كـه               منجر به ايجاد  قدرت سياسي     

  .ها  نيز منجر به پديد آمدن انديشه  و دانش  و احساسات  مشترك مي گردد  اشتراك در آن
از سوي ديگر هويت نه مساله اي  كامال  قدري است  كه سرنوشت ما را از قبـل  رقـم                       «

راين در آن واحد هويت هـايي  برمـا وارد مـي    بناب. زده باشد  نه موضوعي  كامال انتخابي است        
   )195 :1383،ميرمحمدي.(»شود كه اغلب  ازاختيارماخارج است 

را افـراد  خـود   هـاي سياسـي    به عنوان مثال  بعضي از هويت هاي جمعـي  ماننـد گـروه    
 ، از محدوده اختيار  فرد خارج است و به گونه اي           اما برخي ديگر مانند قوميت    . نندانتخاب مي ك  

بري داشـتند    حالت ج لفه هاي  هويتي در گذشته بيشتر        شاخص و مو  . بر افراد تحميل مي شود      
از آن مولفه هاي  هويتي را آزادانـه          انند  هويت را و يا حداقل  بعضي          مي تو ليكن امروزه  افراد     

  بـه سـرزميني  ديگـر صـورت مـي             انتخاب كنند مانند زبان و يا مليت  كه به دنبال  مهاجرت            
  .دگير
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ي  هستند افراد بـر اسـاس         در روزگار ما كه هويت ها  به سرعت  در حال تغيير  و دگرگون               
، سياسـي  و اجتمـاعي  ، تحـوالت   طريق رسانه ها و ابزار رسـانه هـا       سطح آگاهي ها از   افزايش  

، هويت  هاي جديدي را بـر اسـاس اعتقـادات و باورهـاي               مي توانند متحول شده   ... البها و   انق
نند كه ممكن است هيچ يك از اين هويت ها نيز باهم منافات و مغايرتي نداشته                خويش  برگزي  

  .باشند
  پيشينه هويت ايراني

، در معناي يكپارچه آن كه شباهت هايي به مفهوم هويـت ملـي در           مفهوم هويت ايراني  
 آنهـا . عصر جديد دارد در قرن سوم ميالدي از سوي پادشاهان ساساني وارد تاريخ  ايـران شـد                 

افسانه  ها و اسطوره هاي آفرينش و تاريخ را كه در دو قرن  آخر اشـكانيان رايـج بـود اسـاس             
حكومت متمركز خود قرار داده ، دين زرتشتي را به عنوان دين رسمي مي پذيرنـد ايـن هـردو                    
همراه با جايگاه  جغرافيايي ايران  پايه هاي  اصـلي هويـت اقـوام ايرانـي را كـه در ايرانـشهر                        

   )145 :1383،احمدي (مي دهد   ي كنند شكل زندگي م
ساسانيان با هدف يكپارچگي  سياسي ايران و برانگيختن غرور ملي به خـاطر دفـاع از آن                  
در برابر مهاجمان بيگانه  افسانه هاي  آفرينش  نخستين انسان و نخـستين پادشـاه و سلـسله                    

هـايي اوسـتايي داشـت و در    هاي اساطيري پيشدادي و كياني  وپيدايش  ايران  را كـه ريـشه               
شرق ايران شايع بود  به سلسله هاي تاريخي  اشكاني و ساساني پيوند  مـي زننـد و قبالـه اي                       

  .تاريخي  براي دولت ساساني پديد مي آورند
يرت و سر درگمي  فرهنگي      ، ايرانيان به مدت دو قرن دچار ح       پس از حمله اعراب به ايران     

پيام لطـف و رحمـت اسـالم بـراي          : الف  . از دو امر بود       شدند اين سردرگمي ناشي        اجتماعي
تفاوت زبان و تاريخ و فرهنـگ  عربهـا  بـا             : ب  .  بول قلبي  ايرانيان، دين جديد را      ايرانيان و ق  

گذشتن از چنين تنگناي  فرهنگي از سـوي ايرانيـان  از دو              .  انيان و سوء رفتار آنها با ايشان      اير
از فرهنــگ  گذشــته خــويش و بــه لبــاس فرهنــگ نــو  اول چــشم پوشــي  : راه ميــسر بــود 

  .درآمدن،ديگر آن كه اين دو فرهنگ ايراني و اسالمي  را به نحوي تلفيق كنند
يكي اقوام ايراني است كـه      .در دوره اسالمي باوجودفترت سياسي وملي،چندچيزبرجاي ماند      

ص بـراي قـوم     به عنوان عجم در برابرعرب وتاجيك دربرابرترك شناسايي مي شوندوهويت خا          
          ايراني معين مي كنند،ديگرسرزمين ايران است كه در مفهـوم جغرافيـايي آن بـه عنـوان ميانـه
جهان تداوم پيدا مي كندوسه ديگراسطوره هاي آفرينش انسان وپيدايش اقوام ايراني است كـه               

دواز با افسانه هاي اسالمي درهم مي آميزدوپايدار مي ماندوبرتداوم هويت ايراني مدد مي رسـان              
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همه باالتر و درخشان تر زبان دري است كه حاصل ونگاهبان فرهنگ پربارهويت ايرانـي مـي                 
   )152-153 : 1383، احمدي.(شود

بنابراين ، ايرانيان پس از برخوردهاي بسيار زياد فرهنگـي ، اجتمـاعي ، فكـري و نظـامي                   
ديـد آورنـدوهويت    موفق شدند تلفيقي بين فرهنگ وتمدن ايراني،با فرهنگ و تمدن اسالمي پ           

دراين ميان شاعران نقش حساس     . كنند به  تاريخ و زمانشان پايه ريزي         ملّي جديدي را با توجه    
و حال براي اثبات هويـت جمعـي قـوم ايرانـي        تاريخ گذشته    و رسالت عظيمي را در پيوند زدن      

  . داشته اند 
  

  جايگاه و نقش فردوسي در حفظ هويت ايراني
ست كه نقش عظيم او در حفظ و بقاي هويت ايراني با خلق اثر              از زمره شاعران فردوسي ا    

هـاي   فردوسي بـا توجـه بـه اسـاطير و داسـتان           . غيرقابل انكار است    » شاهنامه  «ارزشمند او   
و نياز روحي مردم روزگـارش      . حماسي و فرهنگ قوم ايران باستان ، شاهنامه را پايه ريزي كرد           

وبا ايـن حركـت در كالبـد        . ر قالب حماسه به نظم درآورد     را با خلق دوباره تاريخ اساطير ايران د       
  .فرهنگ ايران جان تازه اي دميد 

فردوسي با انتقال فرهنگ ايران باستان به فرهنگ اسالمي موجب استمرار فرهنگ ايراني             
فردوسـي از فرهنـگ و هويـت باسـتاني مـا روايتـي تـازه و                 . و احياء ادبيات قبل از اسالم شد        

د كرد و فرا پيش نهاد كه با محتواي فرهنگ اسالمي  ما و با هويت ايرانيان                 تصويري نوين ايرا  
مسلمان از هر نظر همراه ودمسازبودتا آنجاكه ماازپس فردوسي مي توانيم به فرهنـگ وهويـت       

يش باستاني خود وفاداربمانيم بي آنكه درساحت فرهنگ اسالم ودرچشم هويـت مـسلماني خـو     
   )119 :1370 ،حق شناس.(گنهكار به شمارآييم

ت براي مانـدن   شاهنامه،كتاب سرگذشت تاريخ يك ملت است داستان تالش هاي يك مل          
روايت افسانه ها و اساطير ضمن غنا بخشيدن بـه زبـان و ادب فارسـي ،                 . و پاينده  بودن است    

بهـر حـال جـاي      . موجد روحيه ً ملي و وسيله اي  بـراي حفـظ  تـداوم هويـت ايرانـي اسـت                      
ست كه اين اثر بزرگ و منحصر به فـرد  يكـي از عمـده تـرين عوامـل و                     كوچكترين شكي ني  

   )65 :1369، مرتضوي.(مهمترين عناصر در هر دو زمينه بوده است
شاهنامه فردوسي به عبارتي سرگذشـت تكامـل و ترقـي نـژاد ايرانـي بلكـه دوره آريـايي                    

نـي و پيونـد آن بـا        فردوسي با تدوين تاريخ پيـشين  قـوم ايرا          ) 18 :1381 ،زرين كوب   .(است
اواز ميان بسياري از آثار حماسـي كـه در          «.اساطير و افسانه ، تاريخ باستاني ايرانيان را احيا كرد         

عصر او موجود بوده است معدودي را برگزيده و با ذوقي شگفت آور آنها را گـسترش داده و بـا                     
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ر شاهنامه اين منظومه آنچه كه د  )244 :1377،  بهار(» .بهترين و واالترين زبان بيان كرده است      
ً هميشه جاودان در تثبيت هويت ايرانيان موثر بوده است تعيين جايگاه شاخصه هاي هـويتي از    

زبان ، تاريخ، : اين مولفه ها عبارتند از . ديدگاه فردوسي و تعريف و تثبيت آن در شاهنامه است 
  .سرزمين، دين 

  
  شاخصه هاي هويتي در شاهنامه

  
ني پهناور و برخوردار از كثرت و تنوعي شـگرف در لهجـه هـا و گـاه                  ، سرزمي ايران: زبان

زبان هاست كه بنا به حكم عقل و البته قانون اساسي صاحبان آن زبان ها و گـويش هـا حـق                      
دارند از زبان و دستاوردهاي ادبي و فرهنگي  آن مانند شعر و داستان بهره مند شوند اما ادبيات                   

دارد زيرا در تاريخ طوالني اين سرزمين مي توان مشاهده كرد           ، حوزه اي به مراتب گسترده تر        
كه علي رغم اين كه زبان ، فارسي بوده قطعاتي فاخر از ادبيات  به زبان هـاي ديگـر از جملـه                       
عربي نگاشته شده است از سوي ديگر تنها مكتوبات  فارسي را ادبيات ايـن ديـار  نمـي تـوان                      

امـا  . راث غني خود را ناديده گرفته ايم مالحظه اي  از ميخواند زيرا كه با اين معيار بخش قابل      
  واقعا ادبيات چيست ؟

درباب تعريف ادبيات آراء و نظرات بسيار گوناگون است و به آساني نمي توان تعريف جامع           
و مانعي از آن به دست داد، به طور كلي به مجموعه ً آثار مكتوبي كه بلندترين و بهترين افكار                    

به اقتضاي احوال و طبايع اقوام و افـراد و هـم بـه سـبب مقتـضيات و مناسـبات                     و خيال ها را     
  .سياسي و اجتماعي در عالي ترين و بهترين صورت ها تعبير كرده باشد گفته مي شود

از اين فراتر مي رود و ادبيـات را اساسـا           » ادبيات چيست   « ژان پل سارتر در اثر معروفش       
كه خود وسيله   - و شناخت ادبيات را منوط به شناخت زبان          زبان و نه چيزي غير از آن مي داند        

 نـاگزير   آنچه ادبيات است  .  مي داند    –ارتباط ميان مردم يك دوره و حتي دوره هاي بعد است            
باتوجه به آنچه كه ذكرشدبه نظر مـي رسـدادبيات را مـي              )30 :1363،سارتر. ( زبان هم هست  

ردمان يك كشور و عامل اصـلي پيوسـتگي آنهـا بـه             توان به منزله ً آيينه ً تمام نماي گستره م         
  .يكديگر دانست

كشور ما ايـران هـم داسـتان هـاي ملـي نظيـر شـاهنامه                  دركارنامه بلند و درخشان ادبي    
فردوسي وجود دارد و هم داستان هاي حماسي  اقوام گروه لر، ترك ، بلوچ ، و ديگر اقـوام كـه                  

در اين صـورت در  .  خانواده  بزرگ جريان داردبر روي هم  مي توان پديده اي  ديد كه در يك         
  .پي يك عنصر خاص و منحصر به فرد براي وحدت آفريني نبايد بود 
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بخش عظيمي از مردم اين سرزمين  را عناصر ديني و مذهبي بـه هـم گـره زده و برخـي                
ديگر را قوميت  گروهي را عنصر زبـان گـرد هـم آورده و گروهـي ديگـر را عنـصر جغرافيـا و                      

ما به عنوان يك مسلمان ايراني داراي سابقه اي ارزشمند هستيم كـه مايـه               . اي سرزميني مرزه
مباهات ماست به لحاظ فرهنگي ، اقوام ايراني ميراث داران فرهنگ و تمدن عظيمـي هـستند                 

  . كه زمينه وحدت بخش همه آنان است 
بـان رسـمي آن     ز« نكته ً ديگر  آن كه زبان شاهنامه ، فارسي دري است يعني زباني كـه                 

روزگار و دنباله فارسي ميانه زردشتي است اين زبان كه از زبان يعقـوب ليـث  صـفاري  زبـان                      
مسلمانان شده  به تدريج جايگزين  ديگر زبان هاي ايراني  يعني سغدي و سكايي و خـوارزمي                   

   )261 :1380،ابوالقاسمي . (و بلخي گرديد
 تكوين زبان فارسي و تثبيـت ايـن زبـان           به هرحال سرودن شاهنامه به زبان فارسي عامل       

شاهنامه سرايي قبـل از فردوسـي توسـط شـاعران ديگـري چـون               . درهويت ملي ايرانيان شد     
مسعودي مروزي،ابومويدبلخي،ابوعلي بلخي و شاهنامه منثور ابومنصوري كه همه نيـز منبـع و              

  .ماخذشان خداي نامه هاي عصر ساساني است ، مرسوم بود
 شاهنامه بسياري از لغات و واژه هاي كهن را كه در معرض فراموشـي               فردوسي با سردون  

با پديدارشدن فردوسـي    . بود از نو رونق بخشيد وبا ذكر آنها در شاهنامه آنها را جاودانه ساخت               
  وسرايش شاهنامه ً بزرگ او كه نقطه عطفي بود درتاريخ، زبان فارسي، به تمام معني، زبان

نيان و ايراني تباران شد و تمام تالش هاي دستگاه خالفت عربي            گفتار و نوشتار همه ً ايرا     
و كارگزاران  ايراني نماي آن براي رسمي كردن و پايـدار نگهداشـتن  زبـان عربـي بـه جـايي           

   )515 :1380دوستخواه ؛. ( نرسيد و ايرانيان همچنان ايراني و فارسي زبان ماندند 
  دم از گفته ً باستانـــ بپيون  ان                ـداستي ـزگفتار دهقان يك

   )170ص/2ج(                                                                 
  به شعر آري از دفتر پهلوي                     بگفت ارزمن بشنويپس آنگه     

   )     8ص/5ج (                                                                           
  نوشته به ابيات صد بار سي  ي نامه پارسي                    ـد كســـ نبين

  )210ص/9ج (                                                                           
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كه بيانگر جد و جهد فردوسي در احياء زبان فارسي است كه شايد مهمترين عامل هويـت                 
  .  ايراني و عنصر وحدت بخش اقوام مختلف ايران است ملي قوم
دين در تمام نهادهاي ديگر هويت بيشتر از همه امري اجتماعي است زيرا كه قبـل                :دين

نقش دين نه تنها در همبستگي يـك جامعـه و روابـط             . است  و بعد از افراد وجود داشته      از افراد 
و ت اجتمـاعي و در ايجـاد يگـانگي          كالافراد غير قابل انكار است بلكه در حـل و معـضل مـش             

هب از جميـع جهـات شـكل        مذ. معنويتي كه  در جامعه به وجود مي آيد فوق العاده مهم است              
لوژي  ايـدئو   ي مذهب نيز مانند همـه    . موثري از كنترل اجتماعي محسوب مي شود        فوق العاده   

يم آشكار يا آموزه هـاي      ه، نماد، شعائر و اسطوره كار مي كند تا مفا         موفق ديگر، بيشتر با تصوير    
ان ، مذهب عاطفي و تجربي است و خود را با عميق تـرين ريـشه هـاي ذهـن انـس                    مدون شده 

آن ايدئولوژي اجتماعي كه نتواند با اين ترس هـا  : اليوت . اس . درهم بافته است و به گفته تي      
وه مذهب مي   به عال . و نيازهاي عميق و غير عقالني درهم آميزد محتمال ديري نخواهد پائيد             

تواند در هريك از سطوح اجتماعي عمل كند ، نوعي ساروج اجتمـاعي عـالي فـراهم آورد كـه                    
دهقان پرهيزگار ، ليبرال روشنفكر طبقه متوسط و روشنفكر الهيات را درسازماني واحد گرد آورد 

مذهب بحثي صرفا مجرد درباره هم ذات شدگي يا الوهيت مريم مقدس نيست ، بلكه سهمي                . 
   )32-33 :1368،ايگلتون . ( باده ً مراسم عشاء رباني و بركت خرمن است از

جامعه ايراني همواره يك جامعه ديني بوده است و ايرانيان همواره به خداوند و حضور دائم            
در اين سرزمين پهناور پيروان اديان مختلف دركنار هم زنـدگي           . او در زندگي اعتقاد داشته اند       

در ايران باستان علي رغم برخوردهايي كه بـا توجـه بـه خـصايص               . اند  مسالمت آميزي داشته    
فطري و خلق و خوي بشر امري طبيعي است پيروان زيادي از اديان در كنـار هـم بـا صـلح و                       

در دوران اسالمي عميق ترين ودرعين حال لطف ترين وحدت معنوي ميان            .آرامش مي زيستند  
لي حقيقت دراديان وقالب هاي مختلف ونمادهـاي        اديان برقرارشد ومفاهيم مربوط به كليت تج      

   )469 :1382نصر،.(گوناگون ازسوي عرفاومشايخ طريقت اين مرزوبوم شد
  

، كه عامل عمده انسجام ملي ايرانيان بوده اسـت و   سرزمين ايران :سرزمين درشاهنامه 
. ت  اهميت آن به ويژه از آن روي است كه فرهنگ وتمدني در اين منطقه به وجـود آمـده اسـ                    

تمامي داستا ن هاي شاهنامه حول محور ايران زمين صورت مي گيرد و ايران زمـين بـه يـك                    
  . عنصر هويت بخش ايرانيان مبدل مي شود
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زمينه بنيادي شاهنامه را كوشش و مبارزه براي پايه گذاري زندگي مشترك همه ايرانيـان               
گانگان و محـرز سـاختن هويـت        در نزد ايران و پايداري در برابر هجوم ها  تاخت و تازها ي بي              

   )45 :1380 ،دوستخواه.( افتخار آميز انساني و ايراني تشكيل مي دهد
درجاي جاي شاهنامه از اين سرزمين با عشق و عالقه وافر ياد شده است به گونه اي كـه                   
فردوسي ايران را بر ديگر سرزمين ها برتري مي بخشد و از او چهره  اي مبالغه آميـز از وطـن                      

  : و وطن پرستي جلوه گر مي شود دوستي
  ران كشيدـــرد دليـــه را نبــ سپر ايران كشيد               ه سوي شهــسپ   

   )181ص/1ج                                                                                      (
  ه نزد دليران شويم ـي بارتـه يــ  كنون خيز تا سوي ايران شويم                ب

   )60ص/2ج                                                                                       (
  ه شهر ايران سراي من استــه پورفريدون نياي منست                  همــ   ك

   )184ص/2ج                        (                                                               
در داستان فريدون و تقسيم كردن سرزمين هاي تحت سلطه خود ميان سه پـسر خـويش            
است كه در مي يابيم  ايران زمين بهترين سرزمين است كه فريدون آن را به ايرج مي بخشد و    

  .موجبات آزردگي دو برادر وي سلم و تور را ايجاد مي كند 
   به سه بخش كرد آفريدون جهانان              ـرون كشيد ازنه بيوــه چــ نهفت

  ت گردان و ايران زمينــ يكي روم و خاور  دگر ترك و چين               سيم دش
   )91ص/1ج                                                                                      (

  اه ايران گزيدـدر شــر او را پــ  مرج رسيد              نوبت به ايان چو ــايش از 
   )91ص/1ج                                                                                     (

هرچه تاريخ تمدن يك ملت     . تاريخ عامل وفاق و همبستگي ميان يك ملت است          :ريختا
ي آن ها بيشتر است از اين روست كه بـسياري از كـشورها         كهن تر و ديرينه تر باشد اصالت مل       

سعي بر آن دارند كه تاريخ خود را هرچه دورتر  وكهن تر بنمايند و به منظور رسـيدن بـه ايـن                       
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هدف گاه جعل تاريخ مي كنند در ايران نيز تاريخ مشترك يكي از محورهاي وحدت و انـسجام                
مذهبي در يك سـرزمين      ، زباني،  هاي نژادي   هاي گوناگون با تفاوت    اين كه قوميت   .ملي است 

، ند سـهيم بـودن در افتخـارات نياكـان         زندگي كرده و داراي يك خاطره تاريخي مشترك هست        
همـه در يـك     ... ، آگاهي از ناكـامي هـا و         ايشان در غلبه بر معضالت و موانع      آشنايي با تالش    

ه ما را با تاريخ آشنا مـي        يكي از منابعي ك   .  ، هويت مشتركي را سامان مي بخشد       بستر مشترك 
، كه شاهنامه ً فردوسي اين وظيفه خطير را به بياني بليـغ             سازد آثار حماسي و اسطوره اي است      

فردوسي با  توجه بـه  . يخ و از تاريخ به اسطوره نقب زند       به عهده گرفته تا از دل اسطوره  به تار         
امه از شـروع شـدن تمـدن        شـاهن . اسطوره و فرهنگ ايراني كتاب خود را پايه ريزي مي كنـد             

بشري و ايراني و از تشكيل نخستين دولت هاي ايراني، از جنگ ها، پيروزي ها ، شكست ها و                   
  :مبارزات قوم ايراني سخن مي گويد 

   به تاريخ شاهان نياز آمدم                       به پيش اختر ديرساز آمدم
  بشتند يكسرهمه رايگان  بزرگان و با دانش آزادگان                      ن

   )189ص/9شاهنامه،ج                                                                           ( 
سرگذشت ايران است در زمان ورد پاي زمان اسـت           شاهنامه به منزله تاريخ،   «بدين ترتيب 

  )107 :1384،مسكوب (»درايران
  

  نتيجه
اگر ملتـي بخواهـد برتـري و        . گ آن ملت دور خواهد زد       استقالل هر ملتي پيرامون فرهن    

 خـود روي    سـنتي و معنـوي  و روحـاني        بايد به فرهنـگ      ف خود را با ساير ملت ها بداند       اختال
، نام ايران و ايراني زنده و جاويد         ين كره خاكي  ، اگر بخواهيم  امروزه، در ا      به زباني ديگر  . بياورد

  .ي قوم ايراني را پيوسته پاسداري كنيمو پايدار داشته شود بايد فرهنگ سنّت
شاهنامه فردوسي تبارنامه قوم ايراني است  كه از مهمترين منابع شناخت  هويت ايراني و                

دين ، تاريخ، سـرزمين،     : دربرگيرنده  بسياري از مولفه هاي  تشكيل دهنده اين هويت از قبيل              
امه بيان حماسي اسطوره هاي ايرانـي       شاهن. نژاد ، زبان ، ادبيات، و اساطير و آداب و سنن است           

اين . اسطوره هايي كه از عوامل مهم حفظ هويت  به ويژه در دوران پس از اسالم است                  .است  
قوم ايراني . اساطير بيانگر جهان ايده آل وآرماني  و دربردانده آمال و آرزوهاي  قوم ايراني است 

ه به تاريخ ، سرزمين و نژادي  كه در          پس از اسالم از طريق  شناخت اساطير شان  يعني با توج            
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اساطير  بازتاب داشت  مجددا  هويت سازي كردند و بدين ترتيب  شاهنامه با حفظ و ذكر ايـن                
  . اساطير از عوامل  مهم حفظ و تداوم هويت ايراني شد 

شوروطن پرستي و عشق و عالقه مندي  به ميهن كه در سرتاسر شاهنامه موج مـي زنـد                   
بنابراين فردوسي  از طريق  سرودن شاهنامه  . هت  تثبيت  هويت ملي است      خود عنصري در ج   

  .و پرداختن  به مولفه هاي اساسي  هويت ملي، هويت ملي ايرانيان راجاودانه ساخته است
  

  منابع 
  انتشارات سمت: ، تهرانتاريخ زبان فارسي) 1380(ابوالقاسمي، محسن  -1

انتـشارات موسـسه تحقيقـات و       : ، تهـران  ميتهويت، مليت، قو   ) 1383(احمدي، حميد  -2

  علوم انساني

: ، ترجمه  عباس مخبـر، تهـران       پيش درآمدي بر نظريه ادبي     ) 1368(ايگلتون، تري    -3

  نشر مركز

  نشر چشمه: تهران، از اسطوره تا تاريخ  )1377(بهار، مهرداد  -4

  تشارات نيلوفران: ، تهران مقاالت ادبي زبانشناختي ) 1370(حق شناس، علي محمد  -5

: ، تهـران    ، يادماني از فراسوي هـزاره هـا       حماسه ملي ايران   ) 1380(دوستخواه، جليل      -6

  نشر آگاه

  نشر سمن: ، تهران نامورنامه) 1381(زرين كوب ، عبدالحسين -7

الحسن نجفي ، مصطفي رحيمـي، چ       ؟، ترجمه  ابو   ادبيات چيست  ) 1363(سارتر، ژان پل    -8

  زمانانتشارات :، تهرانسوم

موسسه مطالعات و تحقيقات    : ، تهران   فردوسي و شاهنامه   ) 1369(مرتضوي، منوچهر    -9

  فرهنگي
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  انتشارات باغ آينه: ، تهرانهويت ايراني و زبان فارسي ) 1373(مسكوب ، شاهرخ  -10

  نشر ني: ، تهرانارمغان مور ) 1384(مسكوب، شاهرخ  -11

  انتشارات اميركبير:  ، تهران6، جنفرهنگ فارسي معي ) 1371( معين ، محمد  -12

  انتشارات تمدن ايراني: ، تهران هويت ملي در ايران ) 1383(،داودميرمحمدي-13

  انتشارات سروش: ، تهرانجاودان خرد ) 1382(نصر، سيد حسين -14 
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  ∗دكترعلي حيدري

  پهلوانان شاهنامه در دو بخش اساطيري و تاريخي... تولد و پرورش و
  

  هچكيد
شاهنامة فردوسي ميدان نبرد شاهان و پهلوانان كم نظيري است كه بيانگر تفكر ايرانيان از      

به نظر ... پهلواناني مانند گرشاسب، زال، رستم، اسفنديار، بهمن و. آغاز تا زمان ساسانيان است
 حماسي با بخش تاريخي باتوجه به -مي رسد خصوصيات اين پهلوانان در دو بخش اساطيري
پهلوانان بخش اول در هاله اي از . ماهيت اين دو بخش ، تفاوتهاي اساسي و بنيادي دارند

تمام آرزوهاي . تقدس قرار دارند و رفتار و كرداري آرماني و عاري از خطاهاي فاحش دارند
در نهايت رنج و مشقت پرورش مي . پهلواني قوم ايران در وجود اين پهلوانان متبلور شده است

ا در ميدان جنگ دليرانه مي جنگند از اصول ناب انساني فاصله نمي گيرندو آرمانهاي يابند، ام
اما پهلوانان دورة تاريخي  از كرسي قداست تا ...ايران را بر آرزوهاي خود ترجيح مي دهند و

سطح يك آدم عادي تنزل پيدا مي كنند، در نهايت ناز و نعمت پرورش مي يابند و در ميدان 
اوج اين تضاد ...ه ظاهر مي شوند و اصول جوانمردي را در نبرد زير پا مي گذارند ونبرد پر اشتبا

در اين مقاله سعي . و رويارويي در آيين پهلواني ، در شخصيت اسفنديار و بهمن نمايان است
ي  حماسي وا بخش تاريخ-شده است از جهات گوناگون  پهلوانان شاهنامه در بخش اساطيري

 .مقايسه شوند
  

  .     حماسي، تاريخي، پهلوان، شاهنامه، اساطيري:واژه هاكليد 
  

  مقدمه
يكـي از مـشهورترين ايـن       . شاهنامة فردوسي را از جهات گوناگون تقسيم بندي كرده اند         

بعـضي از   . تقسيم بندي ها، تقسيم بندي شـاهنامه بـه دو بخـش اسـاطيري و تـاريخي اسـت                  
اما به نظـر مـي رسـد كـه بخـش            .  اند محققان از جمله دكتر صفا به بخش حماسي هم معتقد         

اسـطوره و حماسـه پيونـدي       . حماسي جزئي از بخش اساطيري اسـت و مـستقل از آن نيـست             

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه لرستان ∗
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» .ستيز نا سازها در اسطوره منجر به حماسه مي شود         «: ي كزازي ناگسستني دارند و بنا به گفته     
  ) 187: 1376كزازي،(

 بگيرند و منجر به نبرد و جنگ شود با          در واقع هرگاه در اساطير ناسازها در مقابل هم قرار         
اسـطوره تـا زمـاني كـه        . گويندحفظ مبحث اسطوره؛ به اين قسمت از اسطوره، حماسه هم مي          

امـا  . آيـد اي آرام در حركت است همچنان اسطوره است و حماسه اي پديد نمي            همانند رودخانه 
آبشار حماسـه را بـه وجـود مـي          ريزد،  ي آرام از پرتگاه جنگ و مبارزه فرو         هر گاه اين رودخانه   

  .ها جدا از اسطوره نيستنددر حقيقت حماسه. آورد
هـا نيـز        وجه اليتغير حماسـه   ) تاريخ قبل از دوران تاريخي    (ي اسطوره    مهم ترين خصيصه  

هايي صحبت مـي شـود كـه تـاريخ منـد مـي              اما طبيعي است گاهي اوقات از حماسه      . باشدمي
اينها مجازاً حماسه اند و يا انواع ديگري از حماسه، كه :  ادعا كردباشند، در اين صورت مي توان   

حماسه ي اسطوره . اي كه با اسطوره در ارتباط است، فاصله دارندي ناب و حماسه   ذاتاً با حماسه  
ي باسـتاني دارنـد و از درون اسـطوره برآمـده انـد و در آنهـا        حماسه هايي كه پيشينيه   «به  : اي

اي زمـان و    و به آساني نمـي تـوان در چنـين حماسـه           ... نمادين شده اند    رويدادها و سرزمينها    
: 1381واحـد دوسـت،     (» .گفته مي شـود   ... اي و حماسي را نشان داد     هاي اسطوره جايگاه پديده 

 هاي مانند اساطير ازلي است؛ چرا كه از اسـاطير كـه مينـوي و آن جهـاني                 قدمت حماسه ) 267
-ي ازلي و الهي بودن آنها كمرنگ مـي ي است تا حدودي جنبه گيرند، اما طبيع  هستند، مايه مي  

اي ازلي و مقدس است، اما حماسه ازلي نيست، مربوط بـه اعـصار              اسطوره معموالً واقعه  «. شود
بحـث در   ) 134: 1374بهـار،   (» ...روايت محبوبي است، اما تقدس ديني ندارنـد         ... قديم است   

  .اين مقاله نيستمورد اسطوره، حماسه و تاريخ در حوصله ي 
 - در اين مقاله سعي مي شود بعضي از تفاوت هـاي اساسـي پهلوانـان بخـش اسـاطيري                  

  . حماسي را با بخش تاريخي با تأكيد بر آنچه در شاهنامه آمده است، بازگو كنيم
 و ناخودآگاه   )123: 1376كزازي ، (از آنجايي كه اسطوره ها رؤياي جمعي هر قومي هستند،         

...  گيري آن سهيم بوده است، مي تـوان گفـت كـه پهلوانـان، شـاهان و                 جمعي ملتي در شكل   
ناخودآگـاه جمعـي يـك قـوم        . اساطير آرزوها و انسان هاي آرماني آن ملت محسوب مي شوند          

عالقـه و خواسـت   : اسالمي ندوشن معتقـد اسـت  . آنچنان كه خواسته اند، آنها را خلق كرده اند      
.( ي بـارز انـساني مطـرح كنـد     وان يـك نمونـه  شخصي فردوسي اين بوده كه رستم را به عنـ 

اســالمي .( در حقيقــت رســتم نمــاد آزادي و آزادگــي اســت) 39 و17: 1381اســالمي ندوشــن
دكتر زرين كوب معتقد است قهرمانان شاهنامه اگر چه بـه اوصـاف خيـالي               ) 17: 1381ندوشن

 ) 15: 1381كـوب،   زريـن   .( آراسته اند اما جز ارواح بزرگ مردم روزگاران را نشان نمـي دهنـد             
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مجتبي مينوي نيز معتقد است كه رستم خواه شخصيتي تاريخي يا اسطوره اي باشد يا خيـال و                  
وجـود مكانهـاي   ) 24: 1385مينوي،.( تخيل فردوسي او را پرورده باشد، براي ما نماد ملي است   

ارد حـاكي   متعددي كه با نام رستم و ديگر پهلوانان اساطيري شاهنامه، در سراسر ايران وجود د              
  . از تعلق خاطر ايرانيان به اين پهلوانان است

 اما پهلوانان و ديگر شخصيت هاي بخش تاريخي شاهنامه انسان هاي عاديي هستند كه              
عليرغم توانايي ها و ارزش هاي واالي انساني، از خطايا و نواقص بشري مبرا نيستند و آنچنان                 

   .كه بوده اند، توصيف شده اند
  : بخش تاريخي شاهنامهبخش اساطيري و

از عهد بهمـن    « . دوران بهمن پسر اسفنديار محل تالقي دوران تاريخي و اساطيري است          
مقدمات آفرينش دوران پهلواني و تاريخي به يگديگر و تحول عصر پهلواني بـه تـاريخي آغـاز             

ي ايـن آميختگـ   ) 211: 1369صفا،  (» .بهمن لقب اردشير و عنوان دراز دست مي يابد        . مي شود 
هنگامي كه بهمن بر فرامرز غلبه مي كند اين آميختگي صورت                . در شاهنامه هم ملموس است    

  :  فردوسي هنگام بردار كردن فرامرز توسط بهمن، چنين مي گويد. مي پذيرد
ــاه  ــن آوردش از رزمگـ ــر بهمـ  بـ

 )6/120/350(بدو كرد كين دار چندي نگاه        .
.  
  :ظ اردشير را به كار مي برد  اما در سه بيت بعد به جاي بهمن، لف

 از آن پــس بفرمــود شــاه اردشــير
 )6/123/349(كه كشتند او را به بـاران تيـر           .

.  
  .   و از اين به بعد نيز گاهي  بهمن، و گاهي اردشير آمده است

  
  تولد پهلوانان

زال بـا مـوي     . پهلوانان بخش اساطيري شاهنامه تولدي خارق العاده و غير معمـول دارنـد            
. تولد رستم نيز در نوع خود بـي نظيـر اسـت        ) 1/50/138: 1384فردوسي،.(ه دنيا مي آيد   سفيد ب 

از پهلـوي رودابـه بيـرون مـي         ) رسـتمينه (زال با راهنمايي سميرغ رستم را بـا روش سـزارين،            
اصـوالً در   . از چنين تولدهاي غير معمولي در بخش تاريخي خبري نيست         ) 1/1477/236.(كشد

  .نان چون عادي و معمولي است، اهميت چنداني نداردبخش تاريخي تولد پهلوا
  

  پرورش  و زندگي پهلوانان
پـرورش  الزم به ذكر است     ... و) 1/117/143(و  ) 1/71/140.(زال در كوه پرورش مي يابد     

از .( در كوه براي تزكية نفس و رسيدن به مدارج عالي روحاني و عرفاني در دين نيز سابقه دارد                 
در كوه نور و غار حراء توقف در        ) ص( در كوه طور و عبادات پيامبر        جمله ميقات حضرت موسي   
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در سـرانديب هندوسـتان نيـز       » رهـو «هبوط حضرت آدم در كـوه       ...) كوه ثور هنگام هجرت و    
فرانك، فريدون را به كوه البـرز مـي بـرد و بـه              ) 69: 1369شميسا،. ( شاهدي بر اين مدعاست   

فريدون خـود همچـون     . او را به عهده بگيرد    )  ديني   تربيت( مردي ديندار مي سپارد تا پرورش       
  :پيغمبري البرز را محل بعثت و بر انگيختنش مي داند

ــان گــروه  ــاك از مي ــزدان پ  كــه ي
  )1024بيت : همان( برانگيخت ما را ز البرز كوه    .

.  
 كزازي معتقد است كه البرز كوهي آييني و معادل كوه  المپ در يونان است و بـي دليـل                    

 پهلواني آييني در چنين كوهي آييني كه با نيروهاي اهورايي در ارتباط است پـرورش               نيست كه 
                                                                         )   24 :1380كزازي، .( يابد

وقتي كه فريدون بر ضّحاك غلبه مي كند، به دستور سروش او را در دماوند كـوه بـه بنـد           
در اوايل عهد اسالمي هنوز اين افسانه در ايران ) 1041، 1039،  1007ابيات : همان.( دمي كش

 1385مينوي،  ...( باقي بوده است كه ضّحاك در كوه دماوند محبوس است و هنوز زنده است و              
:190(  

پرورش زال بـه وسـيله ي       ) 1/88/141.(زال به جاي شير، از خون حيوانات تغذيه مي كند         
در آينده گره هاي كوري را در زندگي زال و رستم باز مي كنـد، از نكـات قابـل                    سيمرغ نيز كه    

سيمرغ در اين داستان گويي شخصيتي انساني اسـت،         ) 1/128/144.(توجه در زندگي زال است    
وقتي سام براي آوردن زال به كوه مي آيد، سيمرغ او را مي شناسد و آن راز را با زال در ميـان                       

سيمرغ پري از پرهاي خـود را در اختيـار زال مـي گـذارد تـا در                 ) 1/129/144...  ( مي گذارد و  
زال اوضـاع نـا بـه سـامان و طاقـت      ) 1/136/145...(مواقع ضروري لختـي از آن را بـسوزاند و        

فرساي خود را در دوران كودكي هنگـامي كـه در نـزد سـيمرغ بـوده،  بـا سـام در ميـان مـي                   
  ...و) 59 /1/33.( گاو تغذيه مي كند  فريدون سه سال از شير)1/652/179.(گذارد

پـس از   . اين در حالي است كه پهلواني مانند  بهرام گور در ناز و نعمت پرورش مـي يابـد                  
تولد كودك، پدر منجمين را جمع كرده سرنوشت پسر را جويا مي شود، منجمين مي گويند كه                 

  :او شهرياري مشهور مي شود
  از اختــر چنــين ديــد خــرم نهــان 

   .         
ــان   ــود در جهــ ــهرياري بــ ــه او شــ  كــ

.  
.  

ــاه      ــود پادش ــشور ب ــت ك ــر هف اب
       .    

 ...گــــو شـــــاد دل باشــــد و پارســـــا   
.  

.  
ــهريار    ــد ش ــشان شادش ــار اي  زگفت

   .     
 )266/40/ 7(ببخشيدشان گـوهر شـاهوار         

.  
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ــد       ــراي او برگزين ــشهور ب ــاني م ــه دايگ ــد ك ــي كنن ــيه م ــرد توص ــه يزدگ ــدان ب                            .               موب
اين خبر به كشور هاي مجاور مي رسد كه براي بهرام دايـه و پرورنـده اي نيـك                        ) 7/55/267(

از تمام نقاط دنيا كساني مي آينـد و در نـزد يزدگـرد بـراي پـرورش            ) 7/58/267...(مي خواهند 
اينكه او را به منذر مي دهند تا به يمن برده و او را هر نـوع آداب         بهرام چرب زباني مي كنند تا       

  :بياموزند و با شكوه هر چه تمامتر او را بدرقه مي كنند... پادشاهي و
ــتند   ــت بياراس ــه خلع ــنش را ب  ت

       ..     
 ز در اســـب شـــاه يمـــن خواســـتند  

.  
پرســتنده و دايــة بــي شــمار  

 .      
 )7/84/269( ز بازارگه تـا در شـهريار        

.  
.  

الزم بـه ذكـر     ) 7/98/269.(از آن سو نيز مرد و زن يمن به استقبال كود ك مي آيند                
در زندگي زال   . پيشگويي ستاره شمر و منجمان در زندگي پهلوانان نقش فراواني دارد          است كه   

) 1/212/150.(نيز چنـدين بـار سـتاره شـمران آينـده ي درخـشان او را پيـشگويي مـي كننـد                     
مــي  مراســم ازدواج زال طــي مراســم خاصــي و بــه اذن پــدر صــورت       ) 1/705/180(و

ســتاره شــماران آينــده ي رســتم را بــه درســتي پيــشگوي مــي        ) 1/769/184.(گيــرد
  )1/1239/218.(كنند

مراسـم  . مراسم عروسي پهلوانان اساطيري نيز با آب و تاب بيشتري توصـيف شـده اسـت          
 بيـت و طـي مراسـمات        800 عروسـي بـيش از       عروسي زال با رودابه از ابتداي عاشق شدن تا        

در حالي كـه ازدواج هـاي متعـدد بهـرام گـور در طـي ابيـات                  . مفصل و مجلل بيان شده است     
اطناب فردوسي در اين مورد نيز عالوه بر آنچه در منـابع فردوسـي              . محدودي خالصه مي شود   

 اسـت لحـن اشـعار       صـفا معتقـد   . بوده است، مي تواند عالقه ي فردوسي به زال و رودابه باشد           
  )212: 1369صفا،.( فردوسي در دوران تاريخي شكوه كمتري دارد

 زن بارگي بهرام گور از نكات تاريك زندگي اوست كه بي تـأثير از محـيط پـرورش او در                    
  .يمن نيست

 نيابد همـي سـيري از خفـت و خيـز          
 .  

ــز    ــرد گريـ ــت گيـ ــره زو جفـ ــب تيـ  شـ
.  

شبستان مر اورا فزون از صـد اسـت          
  .      

 شهنــشاه زيــن ســان كــه باشــد بــد اســت
  ج

 كنون نهـصد و سـي زن از مهتـران          
  .          

ــوهران   ــسر از گـ ــران افـ ــر سـ ــه بـ  همـ
  ج

)7 /767-765/349( 
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همين زن پرستي و زياده روي در شهوت است كه كشور هاي بيگانه بارها چشم طمع بـه                  
قرار مي گيرد اگـر چـه در اكثـر          ايران مي دوزند و در زمان او ايران بارها مورد هجوم دشمنان             

موارد غلبه با بهرام است ، اما از ضعف پادشاهي است كه بيگانگان به فكر غلبه بـر كـشور ش                     
 زن  930) »روزبـه «از قـول  وزيـر او      (باشند الزم به ذكر است كه بهرام گور به روايت شاهنامه            

ان اساطيري جلـب توجـه       در حالي كه چنين مسأله اي در مورد هيچكدام از پهلوان           .داشته است 
  . نمي كند

   مقدس بودن پهلوانان اساطيري
    .پهلواني مانند گرشاسب در متون ديني يي از قبيل اوستا از شخصيت هاي مقـدس اسـت                

. وجود فرّه ي پهلواني در اين دوران نيزگواه اين قداست بي حد و مرز است              ) 183: 1362بهار ، (
طيري دور تر مي شويم  قداست ديني اين شخـصيت هـا          اما چنانكه گفتيم هر چه از دوران اسا       

مثالً اسفنديار چنانكه از نام او پيداست شخصيتي مقـدس اسـت و بارهـا از                . كم رنگ مي شود   
تقدس او تا حدي است كه هر كس او را بكشد طعمه            . ارزش او، در شاهنامه صحبت شده است      

پهلوانـان بخـش تـاريخي از       در حـالي    ) 7/1287/297(و  ) 7/1464/309.(ي روزگار مـي شـود     
  .حداقل قداستس نيز بر خوردار نيستند

  
  توانايي پهلوانان

رويـين  . قدرت بدني و جسماني پهلوانان بخش اساطيري خارق العاده و غير طبيعي اسـت             
كشتن شير، گرگ، اژدها، سمرغ و حتي ديو در هفت         . تني اسفنديار تنها نمونه اي از موارد است       

در حـالي مطـابق گفتـه ي دكتـر          . انگر قدرت خارق العاده ي اين پهلوانان است       بي... خوان ها و  
صفا، .( صفا؛ در دوران تاريخي اعمال غير عادي پهلوانان بسيار كم است و پهلوانان معمولي اند              

     .در همين راستا معتقد است كه رستم و بهرام چوبينه تفاوت هـاي اساسـي دارنـد            ) 212: 1369
.                  فا؛ بهرام گور و بهرام چوبينه را مشهورترين پهلوانان دروان تاريخي مي داند            دكتر ص ) همانجا( 
توسـط پهلوانـان بـر مـي       ...در دوران تاريخي به ندرت به كـشتن اژدهـا و          ) 212: 1369صفا،  ( 

و يا كشتن شير كپي توسط بهرام چوبينـه،         ) 7/1315/380(اژدها كشي بهرام گور   : خوريم، مانند 
و بر عكس ازكشتن بعضي ازموجـودات از قبيـل كـرم هفتـواد صـحبت شـده                  ) 8/2361/149(

و گاهي بدون دليل    ) 7/264/320(شيركشتن بهرام گور در بخش تاريخي،       ) 7/556/142.(است
اگر چه جلب توجه مي كند، اما در مقابل شير گيري رسـتم          ) 7/1121/369(و براي خود نمايي،     

  .نا چيز به نظر مي رسد
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از هفت خوان توسط رستم و اسفنديار در بخش تاريخي مـشابهي نـدارد، امـا گـاهي                  گذر  
بهرام گور و بهرام چوبينه از عهده ي خوان هايي، نه به ابهت خـوان هـاي رسـتم و اسـفنديار                      

اسـفنديار نيـز در     ) 6/205/178.( مثالً رستم در خوان چهارم زن جادوگر را مي كشد          .برمي آيند 
بهرام چوبينه نيز به صورت سمبليك )  6/184/177.(دوگر روبرو مي شود خوان چهارم  با زن جا     

پهلواني ماننداسـفنديار   ) 8/1429/401.(و رؤيا وار زن جادويي مي بيند، اما با او درگير نمي شود            
و ) 6/416/161.(در يك حمله كه به قلب لشكر ارجاسب مي كند سيصد نفر را هالك مي كنـد        

اما ) 6/420/161.( نفر را از ميسره از بين مي برد        165از ميمنه و     نفر   160در دو حمله ي ديگر      
  . دالوري هايي از پهلوانان تاريخي سراغ نداريمچنين 

استار كارد از نـورس ،شيـشو پـاال از هنـد و             (دكتر الگا ديويد سنهنگام مقايسه سه پهلوان        
 اسـت كـه مـا بـه         به مشتركاتي كه اشاره مي كند در حقيقت همان مواردي         ) هركول در يونان  
 عـادي ،تجربـه كـردن دخـالتي         تولـدي غيـر    : امثال زال مي بينيم؛ از جملـه       وضوح در زندگي  

  )117 :1378ديويد سن ،...(، انجام اعمال خارق العاده وملكوتي
چيـز مـي    غره اند و نيروي خـود را مـافوق همـه    اساطيري به نيروي جسماني خود    پهلوانان

  . دانند
 بنــدكــه گويــد بــرو دســت رســتم ب

ــرا دســـت چـــرخ بلنـــد     . ــدد مـ  نبنـ
.  

 كه گر چرخ گويد مرا كـاين نيـوش         
.  

  
ــالم دو گــوش    ــرانش بم ــرز گ ــه گ  ب

.  

)6/50-749/262 ( 
مثالً بهرام گور تيـر خـود را        . در حالي كه چنين تفكراتي  بر زندگي و افكار آنها غلبه ندارد            

  :است» يو ما رميت اذ رميت و لكن هللا رم« تير خدا مي داند كه ياد آور 
  

 بدو گفت شاه اين نه تير من اسـت        
 كـــه پيروزگـــر دســـتگير مـــن اســـت  ..

.  
)7/1194/373 ( 

  
مانند طول عمر زال، رستم نيز بيش از . عمر پهلوانان بخش اساطيري نيز غير طبيعي است

در حالي كه عمر پادشاهان بخش تاريخي طبيعي و اندك است بهرام            .   سال عمر مي كند    500
   )7/1095/317.( مر مي كند سال ع63گور 
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  حيوان كشي پهلوانان
چنانكه گفتيم بسياري پهلوانان اساطيري از عهده ي كشتن حيوانـات عجيـب الخلقـه بـر                       

كشتن اين اژ دهـا در  ) 1/1016/202. (سام اژدهاي عجيب الخلقه اي را نابود مي كند. آمده اند 
 موجودي است كه گرشاسپ او را از پـاي          كندرو اسم . اوستا به گرشاسب نسبت داده شده است      

چنانكه در اوستا آمده است گرشاسپ      ) 17 :1380كزازي  ( و  ) 183: 1362بهار ، . (در آورده است  
روان گرشاسپ گفـت    « : اژدهاي شاخ دار هولناكي را كه مردمان را مي اوباريد نيز كشته است            

اژدهاي شـاخداري را    )زيرا من   ( مرا بيامرز اي هرمزد و مرا آن بهشت بخش و مرا گرزمان بده              
اگر من آن اژدها را نكشتمي آنگاه همةآفرينش تو نـابود  ... كشتم كه اسب اوبار و مرد اوبار بود       

در بـين    )65: 1362بهـار،   : يـسن نهـم بـه نقـل از        ( » .شدي و تو هرگز چارة اهريمن نداشتي      
 كپـي را كـه بـه        بين شـير  بهرام چو . پهلوانان بخش تاريخي نيز گاهي رشادت هايي وجود دارد        

هنگامي كه موي هاي بدنش خيس مـي شـد هـيچ تيـري بـر او كـارگر                   ( نوعي رويين تن بود   
  )  9/2290/145.(از بين مي برد) 9/2361/149(.نبود

وقتـي بهـرام چوبينـه مـي        . گاهي اوقات رشادت هاي پهلوانان بخش تارخي تصنعي است        
 كه براي نجـات كـاووس بـه هامـاوران و بـه              خواهد به جنگ ساوه شاه برود به تقليد از رستم         

ــر   ــه كــين ســياوش و اســفنديار در جنــگ ارجاســب، دوازده هــزار نيــرو ب               تقليــدگودرز كــه ب
و گرزه ي   ) 8/512/340.(يا براي مبارزه، درفش رستم را بر مي افرازد        ) 8/481/343.(مي گزيند 

بيـشتر  «.  برتـري محـسوس نـدارد   بهـرام گـور نيـز   ) 8/821/314.(گاو پيكر به دست مي گيرد     
 اصلي او به شكار است و       ه ي زيرا عالق . داستانهاي بهرام در محيط نخجير گاه تكوين مي يابد        

تعدادقـصه هـاي     «)163: 1372حميـديان، ( ».وي صاحب تجملي تـرين وسـايل شـكار اسـت          
ار و  كوچك نخجير گاهي چندان زياد است كه آدم فكر نمي كند كه بهرام اصالً كاري جز شـك                 

  )  163:همان(» .در پي زنان افتادن داشته باشد
  

  انگيزه ي پهلوان در جنگ و خونريزي 
اسـالمي  .  انگيزه ي اعمال پهلوانان در دوران اساطيري واال و در جهت منافع ملـي اسـت    

اسالمي ندوشـن،   .( انگيزه ي اعمال اين پهلوانان عميق تر و انساني تر است          : ندوشن مي گويد  
براي نام، كه چكيـده     ... دكتر كزازي معتقد است كه پهلوانان بزرگي مانند رستم و         ) 118: 1376

گاهي در شـاهنامه جنگيـدن      ) 81: 1380كزازي،.( ي تمام آرمان هاي انساني است، مي جنگند       
بهرام جان خود را براي پيدا كردن تازيانه اش كه          . براي نام به صورت سمبليك بيان شده است       

) 4/1440/101.( ده است و در ميدان جنگ گم شده اسـت، فـدا مـي كنـد       نام او برآن نوشته ش    
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رستم براي حفظ و سربلندي ايران و نام و ننگ، پس از رنجش در مقابل كاوس، به ميدان نبرد              
دكتر كـزازي  . و جگر گوشه ي خود را نادانسته فداي وطن مي كند ) 1/325/204. (بر مي گردد  

نامه را بر پهلوانان بزرگـي همچـون آشـيل در حماسـه ي        در اين زمينه پهلوانان اساطيري شاه     
به سپاه يونان پشت كرد و يونانيان را تـا آسـتانه ي نـابودي               » بريزئيس«ايلياد كه براي عشق     

، تـرجيح مـي     ...پيش برد و حتي جان خود را بر سر عشق پوليكس دختر پريام شـاه گذاشـت و                 
بين حق و نـاحق را در بـين پهلوانـان    اسالمني ندوشن نيز كشمكش  ) 88: 1380كزازي،  .(دهد

  ) 118: 1376اسالمي ندوشن، .( ايلياد، بر سر زن، مي داند
در حالي كه پهلوانان بخش تاريخي چنين انگيزه اي ندارند؛ انگيزه ها يا شخصي است، يا                

مثالً برداشتن تاج در بين دو شير توسط بهرام گور براي تصاحب تخت و تاج               . بلند و واال نيست   
اكثر رشادت هاي بهرام چوبين نيز بـراي        ) 7/676/302.( ي و يك انگيزه ي شخصي است      شاه

  )  50/ 8/676.(تصاحب تاج شاهي و خيانت به مخدوم خود است
  

  مركب پهلوان
رخش اسـب خـارق العـاده اي اسـت، در           .  مركب پهلوانان اساطيري نيز خارق العاده است      

رسـتم خفتـه را از مـرگ حتمـي نجـات مـي              خوان سوم شخصاً با اژدها در گيـر مـي شـود و              
در حالي كه بهزاد بهرام گور با همه زيبايي و ارزشش فاقد چنين خويشكاري              ) 2/370/96.(دهد

  .هايي است
    جوانمردي پهلوانان

پهلواني مانند بهمن هنگامي كه مي خواهد پيام اسفنديار را به رسـتم برسـاند، بـر خـالف                 
اجوانمردانه مي زند و با غلطاندن سنگي مي خواهد رستم را         دستور پدر، دست به كار ناموفق و ن       

اين عمل ناسنجيده ي بهمن زماني نمايان تر مي شودكه          ) 6/325/237.(در شكار گاه نابود كند    
از آن مهمتر با جنگ رستم . با فرمان پذيري اسفنديار از پدر عليرغم ميل باطنيش، مقايسه شود    

ابتدا او را كه خفته است بيدار مـي كنـد، سـپس بـا او بـه                  با ديو سفيد مقايسه شود، كه رستم          
از طرف ديگر اسفنديار مشتاق اسـت كـه بـه           . )107 /584(/مردانگي مي جنگد و نابود مي كند      

ايوان رستم برود اما هراس دارد كه پس از خوردن نان و نمك، رستم دست به بند ندهد، در آن 
 كند و با رسـتم درگيـر نـشود و يـا بايـد نمـك                 صورت اسفنديار يا بايد از فرمان پدر سرپيچي       

در حالي كه بهمن سالها نان و نمك خاندان رستم را           ) 6/520/245.(نشناسي كرده، با او بجنگد    
اما اولين كساني را كه بـه چلـه ي كمـان و قبـضه ي                ... مي خورد و آيين پهلواني مي آموزد و       

 مانند زال كه در حق او پدري كرده بند          است، و بر پاي پيرمردي    ... شمشير مي آزمايد، فرامرز و    
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فرمـان پـذيري    ) 293: 1369صفا،.( حتي دختران بي پناه رستم را به اسيري مي گيرد         . مي نهد 
اسفنديار از پدر تا حدي است كه با اينكه مي تواند در زنـدان زنجيرهـا را از هـم بگـسلد و بـه                         

 حتي خشنودي پـدر را بـر تخـت و           او) 6/260/152.(گوشه اي برود، اين كار را انجام نمي دهد        
  )6/346/157.(تاج ترجيح مي دهد

اين جوانمردي، در دوران تاريخي جاي خود را در بـسياري از مـوارد بـه نـاجوانمردي داده             
بهرام چوبينه براي رسيدن به هدف شوم خـود بـا حيلـه و ترفنـد روابـط بـين خـسرو و                       . است
   ) 9/391/33.( را تيره مي كند) پدر و پسر(هرمز

  شاهي و پهلواني
پهلوانان دوران اساطيري مانند فريدون گاهي به مقام شاهي نيز رسيده اند، اما بيـشتر بـه                 

  .عنوان پهلوان مشهورند و با اوصاف پهلواني ستوده شده و خود را ستوده اند
بهمـن  . در حالي كه پهلوانان بخش تاريخي بيشتر بـه اوصـاف شـاهانه سـتوده شـده انـد             

) 6/248/235.(يش رستم مي رود زربفـت شـاهي مـي پوشـد نـه زره پهلـواني          هنگامي كه به پ   
بعضي از پهلوانان مانند    ) 6/339/341.( گشتاسب رسماً بهمن را پادشاه مي كند      ) 1/219/231(و

از اين مهمتر بعضي نيز مانند بهـرام گـور بـه  شـاهي     . ي شاهي داشته اند بهرام چوبينه داعيه
. زال و توصـيف هـايي كـه از او مـي شـود پهلوانانـه اسـت                 در حـاي كـه اوصـاف        . رسيده اند 

  )1/1589/245. (توصيف از رستم نيز چنين است) 1/366/160(
پهلوانان بخش اساطيري خود را جهان پهلوان پادشاهان مي خوانند و به اين لقب نيز فخر                

رستم در دم آخر نيـز بـه وصـف شـاهان مـي پـردازد و خـود را پهلـوان آنـان مـي                          .مي ورزند 
اما بايد توجه داشت كه اين متابعـت از پادشـاه و احتـرام بـه اوكوركورانـه                  )  6/187/332.(داند

زيرا به قول دكتر منهوچهر مرتضوي پهلواني مانند رستم در متابعت از پادشاه، طرف دار               . نيست
ميانه اي ندارد و در عين مصلح بـودن، مـستقل و نجـات              » دگم« و  » قرارداد« حق است و با     

و هر گاه كه الزم باشد؛ چه كاوس پيشش چه يـك مـشت              ) 83: 1385مرتضوي،(. ستبخش ا 
اسالمي ندوشن نيز وفاداري به پادشاهان را از مهمترين خصايص پهلواني  )2/428/204.(خاك

 ظاهراً تباهي در استقالل عقيده ي پهلوانـان         )311: 1376اسالمي ندوشن، .( رستم دانسته است  
زيرا به قول دكتر صـفا، اسـفنديار بـا آنكـه       .  كم كم نمايان مي شود اساطيري از زمان اسفنديار   

: 1369صفا،  . ( مي داند بستن دست رستم كاري غير اخالقي است اما امر پدر را ارجح مي داند               
او بنـدگي هـا و      . زال نيز تمام عمر خود را آبرومندانه، در خـدمت پادشـاهان كيـاني بـود               ) 237

.(  را در حق نياكان بهمن كه پادشاه بودند، به او گوشزد مي كند            فرمانبري هاي خود و خاندانش    
  ) 6/68/346(و) 6/42/345
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بر عكسِ پهلوانان بخش اساطيري،  بهرام چوبينه به جاي، آموختن فنـون جنگـي، كتـاب                
بارها از او بـه بـا القـاب شـاهي           ) 9/94/16.( كليله و دمنه كه در آيين سياست است، مي خواند         

ــ   ــان آم ــه مي ــخن ب ــتس ــاهانه  ) 9/216/23(و) 9/119/17.( ده اس ــسوتي ش ــاهي در ك و گ
در )... 9/872/56.( و باالخره پادشاهي خود را اعالم مي كنـد        ) 9/602/47(و) 9/417/45.(است

)  8/1366/397(و) 9/216/23!( حالي كه نه از آيين شاهي پيروي مي كند و نه از آيين پهلواني             
.( ي كند كه در گذشته پهلوانان در خدمت پادشاه بودند  جالب اين است كه خسرو به او گوشزد م        

ــي     ) 9/425/35 ــذر م ــر ح ــاهي ب ــه ي ش ــواهرش او را از وسوس ــي خ ــران و حت ــه ي س هم
خواهرش به او هشدار مي دهد كه  هيچ پهلوان بزرگـي خواهـان تـاج و                 ) 8/1615/413.(دارند

  :   تخت نبوده است
  

 جهان را بـه مـردي نگـه داشـتند         
 خـــت نگماشـــتند يكـــي چـــشم بـــر ت      .

..  
)8/1609/413( 

وقتي ايرانيان به رستم گفتند كه تو       : همچنين رفتار رستم را فرا ياد او مي آورد و مي گويد           
  :اليق پادشاهي هستي، نپذيرفت

 چـــو گفتنـــد بـــا رســـتم ايرانيـــان
 كه هستي تو زيبـاي تخـت كيـان          ..

..  
 يكي بانگ بر زد بر آن كس كه گفت        

 يد جفـت  كه با دخمه ي تنگ باشـ        .
.  

ــوان    ــد پهل ــا باش ــاه، كج ــا ش ــه ب  ك
 نشــستند بــه آيــين و روشــن روان  ..

..  
ــاه؟   ــسته ش ــد و ب ــرا تخــت زر باي  م

 مباد اين گمان و مبـاد ايـن كـاله           ..
  

)8/4-1621/414( 
خواهر بهرام چوبينه كه او را از پادشاهي برحذر داشته بود، در هنگام جان دادن بر بـالينش         

وشزد مي كند كه تو را از پادشاه شدن منع كرده بودم و گفته بودم كه                حاضر مي شود و به او گ      
هرمز نيز در ايـن بـاره            ) 9/2636/165...(حتي دختري از خاندان پادشاهي بر تو ارجحيت دارد و         

 سـرزمينها را در اختيـار او                سـاوه شـاه، بخـشي از      زيرا پس ازغلبه ي بهرام بر     . نيستبي تقصير   
پهلواني مثل بهرام گور نه پهلواني را بلكه پادشاهي را نيز به سـخره                  ) 8/1011/375.(مي گذارد 

شـايد آغـاز خلـط      ) 7/1420/386.(اسـت ... مي گيرد و بيشتر به فكر خوش گـذراني و شـكار و            
گشتاسب بارها به او وعده ي تـاج        . پهلوان شاهي دوران جديد از زمان اسفنديار شروع مي شود         

بـه شـرطي كـه خـواهران را از          در جـاي ديگر   )  6/343/157(و) 6/169/167.(و تخت مي دهد   
  )6/487/165..(اسارت ارجاسب توراني نجات دهد، به او وعده ي تخت و تاج مي دهد
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پوشـيدن لبـاس مبـدل و بـه عنـوان           . بهرام گور به آيين پهلواني چنانكه بايد، آشنا نيست        
اژدها براي پادشاه هنـد بـدون اينكـه         كشتن  ) 7/1919/414(رسول به درگاه پادشاه هند رفتن،     

از اشـتباهات نـا     ... و) 7/2111/424(اژدها براي بهرام يـا ايـران خطـري ايجـاد كـرده باشـد،                
تا جايي كه شنگل، پادشاه هند مي خواهد پنهاني او را به قتل برسـاند و                . بخشودني بهرام است  

  ) 7/2154/427.(بي پادشاه گردد مملكت ايران بدون ضرورت
  ن پرستيحس وط

 بعضي از پهلوانان بخش تاريخي حس وطن پرستي يـي كـه پهلوانـان اسـاطيري دارنـد،                  
بهرام . اين در حالي است كه همين پهلوانان داعيه ي شاهي بر ايران زمين نيز داشته اند. ندارند

) 9/362/32.( چوبينه براي رسيدن به اهدافش از بيگانگان براي نابودي ايران كمك مي گيـرد             
لي كه پهلواني مانند رستم، به خاطر وطن پرستي است كه نادانسته جگر گوشه ي خود را                 در حا 

  ...  قرباني مي كند و
     پيمان شكني پهلوانان

هاي واالي هستند كه معموالً از سر پيمان نمـي گذرنـد،             پهلوانان بخش اساطيري انسان   
     بـر عهـد و پيمـان بـودن،         ن را عليـرغم ميـل بـاطني زواره و ديگـران و              ـم بهم ـپذيرفتن رست 

 كه به اسفنديار  به قوليا توجه رستم ب.اعالي اين وفادار ماندن به عهد و پيمان است نمونه ي
مي پذيرد و مشغول تربيت او مي شود و در مقابل سرزنش ها و نصايح زواره              مي دهد، بهمن را     

و پس از مدتي بنا     ) 6/1613/31.(تمام آداب را به او مي آموزد      ) 6/1540/314.(مي كند  مقاومت
بر سـر   ) 6/1657/320.(به درخواست گشتاسب او را با انواع هدايا  به دربارگشتاسب مي فرستد            

.( عهد ماندن زال با رودابه و مهراب كابلي تا جايي كه منجـر بـه مخالفـت بـه پـدر مـي شـود             
1/960/199(  

 و پيمـان شـكني مـي        در حالي كه بهرام چوبين با كمترين رنجش بر سر پيمان نمي ماند            
هرمز به جزاي بي حرمتي ها و پيمان شكني هاي بهـرام، بـراي او دوك وپنبـه و                   هرمز و . كند

  ) 9/2513/158( و ) 8/1369/397.(مقنعه ي سرخ و شلوار زرد مي فرستد
  مرگ پهلوانان 

.  پهلوانان اساطيري با مرگي آبرومند و به دست پهلوانان بزرگ و نامداري كشته مي شوند              
گاهي حريف، آنها را با مردانگي نمـي كـشد، ماننـد            . انند كشته شدن اسفنديار بر دست رستم      م

كشته شدن رستم به حيله و ترفند هاي شغاد، كه خود او نيز جان خود را بر سر اين حيلـه مـي                 
بعضي از اين پهلوانان نيز مانند آناني كه با كيخسرو در برف فررفتند، زندگي جاويد مـي                 . گذارد
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بهرام چوبينه با دشنه بـه وسـيله ي شـخص           . در حالي كه پهلوانان تاريخي چنين نيستند      . ديابن
  )9/2617/164.( كشته مي شود) قلون( گمنامي 
  

  نتيجه
 در دوران اساطيري تولـد و پـرورش پهلوانـان تـوأم بـا خـشونت و سـختي و در دورة                       -1

  .تاريخي توام با عطوفت و آسايش است
ود نيروهاي ماورايي و خارق العـاده ملمـوس اسـت، امـا از ايـن                دوران اساطيري وج    در -2

  .نيروها در دوران تاريخي خبري نيست
چنـين   تـاريخي  دوران در  هـاي فراوانـي وجـود دارد، امـا         شاخ و برگ   اساطيري  در دوران  -3
  .نيست
ـ              -4 ه  پهلوانان اساطيري بيشتر اعمال پهلوانانه را مي آموزند ولي پهلوانان تاريخي بيشتر ب

  .فراگيري مسائل اخالقي و علمي  و اعمال شاهانه مي پردازند
 پهلوانان اساطيري خطاهاي عمدي و سهوي  كمتري دارند اما پهلوانان تاريخي عمـداً              -6

  .و سهواً دچار خطاهاي برزگ و كوچك مي شوند
 بسياري از پهلوانان اساطيري؛ مانند فريدون و كيخسرو، عـالوه بـر فـرّه ي پهلـواني،                  -7

ماننـد بهـرام گـور و بهـرام         ( داراي فرّه ي شاهي نيز هستند، اما در دوره ي تـاريخي شـاهان               
  . داعيه ي پهلواني، داشته و احياناً به پهلواني شهرت دارند) چوبينه
  ..   پهلوانان اساطيري تاج بخش  شير گيرند و پهلوانان تاريخي تاج طلب و شير كش-8

  منابع 
، چـاپ دوم،    چهار سخنگوي وجدان ايران   ) 1381( ي اسالمي ندوشن، محمد عل    -1

  . نشر قطره:تهران
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 :، چاپ هفتم، تهـران    زندگي و مرگ پهلوانان   ) 1376( اسالمي ندوشن، محمد علي    -2

  .نشر آثار

 انتـشارات   :، چـاپ اول، تهـران     پژوهشي در اساطير ايـران    ) 1362( بهار، مهرداد    -3

  .توس

 انتشارات  :تهران ، چاپ دوم،  هنگ ايران جستاري چند در فر   ) 1374(مهرداد بهار، -4

   .فكر روز

: ، چاپ اول، تهران     در آمدي بر هنر و انديشة فردوسي      ) 1372( حميديان،سعيد -5 

  .نشر مركز

، تـر جمـة فرهـاد عطـايي،       شاعر و پهلوانان در شاهنامه    ) 1378( ديويد سن، الگا   -6

   .نشر تاريخ ايران: چاپ اول، تهران

  .انتشارات سخن: ، چاپ اول، تهراننامة نامور) 1381( زرين كوب، عبدالحسين-7

  . انتشارات امير كبير:، چاپ دوم، تهرانفرهنگ تلميحات) 1369( شميسا، سيروس -8

 انتـشارات   :تهـران  ، چاپ پنجم،  حماسه سرايي در ايران   ) 1369( صفا ، ذبيح اهللا      -9

  .امير كبير

يد حميـديان، چـاپ هفـتم،       ، به كوشـش سـع     شاهنامه) 1384( فردوسي، ابوالقاسم    -10

  . نشر قطره:تهران

انتـشارات نـشر    : ، چـاپ دوم، تهـران     مازهاي راز  )1380( كزازي، مير جالل الدين    -11 

  .مركز
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 نـشر   :تهـران  ، اسـطوره، حماسـه، چـاپ دوم،       رويا) 1376( كزازي، مير جالل الدين      -12

  .مركز

  . انتشارات توس:، چاپ سوم، تهرانشاهنامه و فردوسي) 1385( مرتضوي، منوچهر-13

  .انتشارات معين: ، چاپ اول، تهرانفردوسي و شعر او) 1385( مينوي، مجتبي-14  

 چـاپ   ،شناسـي  اسطوره به علمي رويكردهاي) 1381(مهـوش  دوست، واحد -15

  . سروش:تهران اول،
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   ∗دكتر حسن حيدري

  شاهنامهآيين سوگ در 
زبانـشناسانه و روايـت شناسـانه ،    اگر چه در سال هاي اخير به دليـل رواج رويكـرد هـاي              

شاهنامه را بيشتر واجد ارزش هاي زباني و داستاني دانسته اند اما اين نامه كـه از گـه باسـتان                     
ون خود  است متضمن ارزش هاي آييني نيز هست و مجموعه تمدن ايراني با جنبه هاي گونه گ

ور دارد و بـه همـان       همان قدر كه جشن هـاي طبيعـت در آن حـض           . در آن باز تاب يافته است     
ها  نيز مهم تلقي مي شـود و          ، مرگ آن   شاهزاده و يك پهلوان اهميت دارد      ميزان كه تولد يك   

در اين باب آيين هاي متنوع و مبسوط برگزار مي شود كه گزارش آن مراسم در شاهنامه جامه                  
در اين جستار آيين سوگ در سه بخـش عرضـه شـده اسـت ، بخـش اول                 . نظم پوشيده است    

 زن و ايراني و بوط به واكنش هاي طبيعي در مرگ افراد است كه در بين شاه و بنده و مرد ومر
. ها مويه و گريه و خراشيدن رخـسار و دريـدن جامـه اسـت              از جمله آن  . توراني مشترك است  

بخش دوم مربوط به واكنش هاي آييني است كه در اين بخش آيـين سـوگ بـسط و تفـصيل            
از .  ريشه برخي از اين آيين ها هنوز به درستي شناخته نـشده اسـت     بيشتري مي يابد چنان كه    

ديگر آتـش زدن كـاخ و سـراي متـوفي و            *جمله آنها بريدن گيسو و بستن آن بر ميان است و            
هم چنين از جمله رسم ها و آيـين هـايي           . بريدن دم اسب شاهزاده و پوشيدن جامه تيره است          

يافته قرار دادن  شاهان  در دخمه است كه مشتمل بر            كه با ذكر جزئيات در اين قسمت بازتاب         
فردوسي اين اعمـال و رفتـار   . ها  نمادين و رمزي است برخي از آنآيين ها و اعمالي است كه     

انيان ها را با امانت و دقت بيان كرده و بخشي از آنها را از قول نوشين روان مربوط به عصر كي                    
ربوط به مدت سوگ است كه طبـق منـدرجات          بخش سوم م  .  و سپس ساسانيان  شمرده است     

  . يك هفته تا يك سال گزارش شده استشاهنامه از 
  ، پهلوان  شاهنامه، آيين سوگ، شاه : كليد واژه ها

  مقدمه 

عـالوه بـرآن بـه    . ارجمندي شاهنامه منحصر به ارزش هاي ادبـي و تـاريخي آن نيـست             
بايد توجه داشت كه اسطوره . يز هست عنوان يك متن از گه باستان ، واجد ارزش هاي آييني ن        
مجموعه تمدن ايراني قبل از اسـالم بـا       .با آيين ارتباط اساسي دارد و معموال با آن همراه است            

                                                 
  ∗ عضو هيئت علمي دانشگاه اراك

  * عضو هيئت علمي دانشگاه اراك    *
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در اين حماسه همان قدر كه . تمام بنيان هاي اجتماعي و فرهنگي در شاهنامه نظم يافته است  
 و بزم هست ، آيين هاي شـادي و          جنگ براي نام و دوري از ننگ ديده مي شود و درآيين رزم            

روايت جـشن هـاي گونـه گـون طبيعـت و تولـد يـك                . سوگ نيز در آن باز   تاب يافته است           
شاهزاده يا پهلوان وانتخاب نام او در شاهنامه همان قدر اهميت دارد كه مرگ اشخاص نامي و                 

 بـه صـورت   در اين جستار آيين سـوگ در شـاهنامه  . برگزاري دقيق آيين سوگ آنها مهم است 
روش تحقيق توصـيفي اسـت   .مجزا بررسي شده و از اين ديدگاه تمام شاهنامه مرور شده است       

. يعني آيين سوگ به نحوي كه در شاهنامه جريان داشته در معرض ديد خواننده قرار مي گيرد                  
هـم چنـين   .در مواردي نيز دربررسي ريشه برخي از آيين ها ازروش علّي اسـتفاده شـده اسـت                

برخـي از ايـن آيـين هـا سـاختار           . مورد نياز به صورت استقرايي جمع آوري شده است          شواهد  
روشن تري دارند و معناي آنها نسبتا قابل فهم است اما آيين هايي نيز در موضوع سوگ ديـده                   

جزئيـات برخـي از آنهـا       . مي شوند كه هنوزمفهوم رمزي يا ريشه آييني آنها روشن نشده است             
در اين جـستار سـعي شـده        . كه گاه به كلي نمادين و رمزي مي نمايد          مشتمل بر اعمالي ست     

هم چنين نظير بعضي از اين رسم ها ي سـوگ           . است در حد مقدور به ريشه آنها پرداخته شود          
و تدفين در بين پيروان ساير اديان نيز مشاهده مي شود كه امكان داد و ستد يا اخذ و انتقال را                     

عمال و ادامه آنها تا عصر حاضر گاه بدون تغيير و گاه با تغييرات              سابقه اين ا  .محتمل مي سازد    
  .ساختاري نيز شايان توجه است 

واكنش ها و رفتار ها درمرگ افراد مختلف است ، برخي از آنها مثل گريه و ريختن خـاك                   
مـثال ً   .بر سر و خراشيدنصورت و افتادن يا فرود آمدن از تخت و انـداختن تـاج طبيعـي اسـت                     

  : اب چون خبر مرگ پسرش سرخه را مي شنود افراسي
  اب        همي كند موي و همي ريخت آبـنگون شد سر و تاج افراسي

  همه جامه ي خسروي كرد چاك خروشان به سر بر پراگند خاك       
  )  204-205 ، بيت هاي392همان ، دفتر دوم ، ص  (

  : خت فرود مي آيدو چون خبر كشته شدن پيران و ساير تركان را مي شنوداز ت
  چو بشنيد شاه اين سخن تيره گشت         سيه شد رخش چون دلش تيره گشت 

  ه پيش بــزرگان بينداخــت تـــاجـخروشان فـرود آمد از تخـــت عاج          ب
  )236-237 ، بيت هاي 185همان ، دفتر چهارم ، ص  (
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  )239همانجا ، بيت (خت آب از آن درد بگريست افراسياب      همي كند موي و همي ري
  : هم چنين در مرگ پسرش شيده 

  و كافور موي سپيدــد آن چــبكن       جهاندار گشت از جهان نااميد    
  رفت آن كه بد پهلوانـر بــز لشك    ه سر بر پراگند ريگ روان       ــب  

  )694-695 ، بيت هاي 215همان ، ص (
آنسان كه در شاهنامه بازتاب يافته در سه بخش         براي انسجام بيشتر موضوع آيين سوگ       

  : ارائه مي شود 
شامل واكنش ها و رفتار هايي است كـه اختـصاص      : واكنش ها و رفتار هاي طبيعي        -1

. به طبقه خاص يا جنسيت خاص ندارد بلكه هرانساني در اندوه رفتگان ازخود بـروز مـي دهـد                    
گريـه كـردن    .ي طبيعي و آييني دشوار اسـت      البته گاهي ترسيم مرز دقيق بين برخي از رفتار ها         

در شاهنامه تقريبـا  . طبيعي است اما موي سررا كندن  يا گوشت بازو را كندن همانند آن نيست    
همه اين واكنش ها باز تاب يافته است و طبيعي به نظر مي رسد كه در ميان همه اقـوام باشـد                      

اديان يا آيين ها منـع مـي شـده يـا مكـروه              در ميان بعضي از پيروان      ها   اما ظاهراً برخي از آن    
مثال در بين سكايي ها و سغدي ها ايـن اعمـال روا بـوده امـا در بـين                    . شمرده مي شده است     

كرباسـيان  : رك  . ( زرتشتيان و مانويان و مندائيان اعمال فوق مكروه به شمار مي آمـده اسـت              
يه در مرگ افـراد ديـده مـي         برخي از واكنش ها و عكس العمل هاو رفتار هاي اول          ) . 181ص  :

شود كه عكس العمل طبيعي همه انسان ها سواي طبقه و رده است اما در شاهنامه با توجه بـه                    
شاه با شنيدن خبر مـرگ      .شخصيت هاي حماسه بيشتر از طرف شاهان و پهلوانان بروز مي يابد           

اك مي افتـد و     اگر بر تخت نشسته باشد معموال همزمان از تخت پايين مي آيد يا از تخت بر خ                
چـون معمـوال ايـن      .ناله و زاري مي كند امااگر سوار بر اسب باشد از اسب به خـاك مـي افتـد                    

 .واكنش ها هم زمان  صورت مي گيرد در اينجا نيز آنها را يك جا ذكر كرده ايم 
  :  گريستن،دريدن جامه، از تخت يا اسب بر خاك افتادن يا فرود آمدن -1/1

واكـنش  . امه روايت مي شود ،مرگ سيامك پسر كيومرث اسـت         اولين مرگي كه در شاهن    
  : پدر چنين است 

  چو آگه شد از مرگ فرزند شاه              ز تيــمار گيتي برو شد سياه
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  دو رخساره پر خون و دل سوگوار          دژم كرده بر خويشتن روزگار
   )36-8بيت هاي /23،ص1دفتر: 1386خالقي مطلق ،(

  : رگان جامه چاك مي كنند در مرگ سهراب بز
  آمد سر گرد و خاك مهان جهان جامه كردند چاك           به ابر اندر

  )   1003  بيت 197همان ، دفتر دوم ، ص (
  سر ماه رويان گسسته كمند             خراشيده روي و بمانده نژند

  )  2299 ، بيت 359همان ، دفتر دوم ،ص  (
  :را مي شنود و پيران چون خبر مرگ نستيهن 

  همي كند موي و همي ريخت آب         ازو دور شد خورد و آرام و خواب
  )922 ، بيت 59همان ، دفتر چهارم ، ص (

هم چنين كيخسرو پس از پيروزي بر شاه مكران وقتي به او پيشنهاد مي كننـد سـرش را                   
  : ببرند ممانعت مي كند و مي گويد 

  نـرمـه اهـــتر از بچ    مگــــر ب      ـرّد ز تن  سر شهريــــاران نبـــــ
  چون بود شاه را جاي خواب  چنان يكي دخمه سازيد و مشك و گالب          

  جوشنش    بر آن هم نشان خسته در ـبايد كه گردد تنش        برهنـــــه نــ
  ـه مرگ بزرگان بود همچنينش  به ديباي چين            كـــوشيد رويبپــــ

  )1933-1936 ، بيت هاي 294، ص همان  (
 

  : كاوس نيز با شنيدن خبر كشته شدن سياوش به همين گونه واكنش نشان مي دهد 
  امداران نگون شد ز گاهـــچو اين گفته بشنيد كاوس شاه        سر ن
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  ه خاك اندر آمد ز تخت بلندـــب د و رخ را بكند        ـبر و جامه بدري  
  )24-25 ، بيت هاي 381همان ، دفتر دوم ، ص  (

  :فريدون وقتي سر بريده ايرج را مي بيند ، از اسب به خاك مي افتد 
  بيفتاد ز اسپ آفريدون به خاك           سپه سر بسر جامه كردند چاك

  ه ديدن دگرگونه بود از اميدــسيه شد رخان ديدگان شد سپيد          ك
  )532-33، بيت هاي122، ص1همان ،دفتر(

او سـر بريـده   .اي فريدون نسبت به ديگران با تفصيل بيشتري مطرح شده است    واكنش ه 
ايرج را در بغل مي گيرد و كشندگان او را نفرين مي كند و آرزو مي كند كه كسي از نسل ايرج                      

در مرحله نهايي فريدون آنقدر گريه مي كند كه چـون           . به وجود بيايد و انتقام خون او را بگيرد          
  : ره مي شود و در كنارش گياه مي رويد يعقوب ديدگانش تي

  در كنـارـي تا گيا رستش انــهم    برين گونه بگريست چندان بزار          
  ره روشن جهان بين اويـزمين بســتر و خاك بالين اوي              شده تي

  رده جوانــدر بــار بـــــسته گشاده زبان               همي گفت زار اي نب
  و مردي اي نام بردار گردـ كــه ت اجداران بدينسان نمرد             كس از ت

  ) 560-563 ، بيت هاي 124 ، ص 1همان ، دفتر(
  : سام نيز چون تابوت سهراب را مي بيند از اسب پياده مي شود 

  چو تابوت را ديد دستان سام             فرود آمد از اسپ زرين لگام
  )997، بيت 196همان ، ص (

  :كنش رستم در مرگ سهراب چنين است وا
  همي ريخت خون و همي كند موي            سرش پر ز خاك و پر از آب روي

  )879،بيت 187همان، دفتر دوم ، ص (
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  : در مرحله بعد كه مرده او را مي بيند 
  پياده شد از اسب رستم چو باد             بجاي كله خاك بر سر نهاد

  ) 950، بيت 193همان ، ص  (
  : هم چنين واكنش زواره در مرگ سهراب چنين است  

  زواره بيامد بر پيلتن                   دريده همه جامه بر خويشتن
  )910، بيت 189همان ، ص (

عالوه بر شاه لشكريان نيز واكنش هاي طبيعي خاص خود را دارند و معمـوال بـا شـنيدن                   
  : در مرگ سيامك اين واكنش ديده مي شود .خبر مرگ شاهزاده به طرف درگاه شاه مي روند 

  ارــريــر در شهــف بر به زار           كشيدند صـروشي بر آمد ز لشكــخ
   دو چشم ابر خونين دو رخ باد رنگ     همه جامه ها كرده پيروزه رنگ      

  ـان سوي كوه  برفتند ويلــه كنـــرغ و نخجير كرده گروه         ـدد و م
  ت گرد   ز درگـاه كي شاه برخاســـواري و درد        ـد با سوگبرفتـــــن

  )39-42،بيت هاي 23ص/1ج: 1386خالقي ، (
  : در مرگ ايرج نيز سپاهيان همگام با شاه به همان شيوه سوگواري مي كنند 
  پياده سپهبد پياده سپاه          پر از خاك سر برگرفتند راه

  ) 537،بيت123 ،ص1همان ،جلد (
  داغ دل شاه با هاي و هوي         سوي  باغ ايرج نهادند رويسپه 

  )543همانجا ، بيت (
واكنش هاي مردم عادي در مـرگ شـاهزادگان و پهلوانـان نيـز در مـواردي در شـاهنامه                    

  : وقتي  ايرانيان خبر قتل سهراب را مي شنوند .منعكس شده است 
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  ن با سپهدار توشهمه بر گرفتند با او خروش            نماند آن زما
  )908، بيت 189همان ، دفتر دوم ، ص  (

  : در سوگ سياوش نيز همه ايرانيان عزادارند 
  ــد بـــــا مويه ايرانيان            بر آن سوگ بسته به زاري ميانبرفتنــ

  همه ديده پر خون و رخساره زرد            زبـــان از سياوش پر از ياد كرد
  )27،بيت 381همان ، ص (

  :واكنش رستم در مرگ سهراب چنين است :  بيهوش شدن -1/2
  چو بشنيد رستم سرش خيره گشت        جهان پيش چشم اندرش تيره گشت

  چمنــروي اندر ن ســـوـتاد چوشش ز مغز و ز تن         بيفـبشد هوش و ت
  )868-869، بيت هاي 186 ، ص2همان ، دفتر(

  :بيهوش مي شودو زال رخسار مي خراشد هم چنين رستم از شنيدن خبر سياوش 
  تهمتن چو بشنيد ازو رفت هوش           ز زاول بــر آمد به زاري خروش

  همي ريخت خاك از بر شاخ و يال به چنگال رخساره بـــشخود زال         
  ) 33-34، بيت هاي 381همان ، ص  (

   : پيران نيز چون خبر كشته شدن سياوش را مي شنود بيهوش مي شود
  در افتاد و زو رفت هوشـ ز تخت ان   و پيران به گفتار بنهاد گوش       ــچ

  همي كند موي و همي ريخت خاك     همه جامه ها بر تنش كرد چاك      
  )2324-2325 ، بيت هاي 361همان ، دفتر دوم ، ص (
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  اعمال آييني  - 2

   كندن گوشت بازو-1/2

به دست كيومرث ديده مي شود و بـا توجـه   اين عمل نخستين بار در كشته شدن سيامك      
به تكرار آن در شاهنامه حكايت از يك رسم مي كند شاه و پهلوان و زن و مرد اين رفتـار را از                       

  : خود نشان مي دهد و منحصر به طبقه خاصي نيست  
  فرود آمد از تخت ويله كنان             زنان بر سر و گوشت شاهان كنان

  ) 37،بيت 23همان ، دفتر يكم ، ص (
  :تعبير كندن گوشت شاهان به كار رفته است  ها در مورد آن.  كنندپهلوانان نيز چنين مي

  خروشيدن پهلوانان به درد         كنان گوشت شاهان بران زاد مرد
 )538،بيت123 ،ص 1همان ، دفتر(

  : پشوتن نيزدر مرگ اسفنديار همين عمل را انجام مي دهد 
  ان        خروشان و گوشت از دو بازو كنانپشوتن غمي شد ميان زن

  )1549 ، بيت 427همان ، دفتر پنجم ، ص  (
در قسمت تاريخي شاهنامه از معدود مواردي كه به اين رسم اشاره شده در پادشاهي               

چون پيروز كشته مي شود ، بالش نظيـر همـان           .پيروز يزدگرد و داستان گو طلخند است        
  :  واكنش را نشان مي دهد

  د از تخت زرين بالشـــرود آمـــندر جهان اين سخن گشت فاش          فچو ا
  ر تخت خاك نژندــي ريخت بــه گوشت شاهـــــان ز بازو بكند          همـهم

  )  135-137 ، بيت هاي 27همان ، دفتر هفتم ، ص  ( 
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  : هم چنين گَو چون برادر خود طلخند رامرده مي بيند 
  !سوگوار و نژند بكند          نشست از برش شت بازو خروشان همي گو

  ) 3271 ، بيت 351همان ، ص (
ايـن عمـل را مـادر       .يك مورد در شاهنامه است كه زنان نيز گوشت بازو را مي كننـد             

سهراب انجام مي دهد ،اما بر حسب نسخه هاي مختلف شـاهنامه ممكـن اسـت الحـاقي            
   :باشدچنان كه خالقي آن را در پانوشت آورده است 

     به دندان  همه گوشت بازو بكند     همه خاك ره را به سر بر فكند  
  )198همان ، دفتر دوم ، پانوشت ص  (

   سوختن كاخ ، سراي و خيمه مقتول و متوفي -2/2

فريدون در مرگ ايرج وقتي به كاخ او وارد مي شود و آن را از آزادگان تهي مي بينـد   
  :باغ و گلستان او را مي سوزاند 

  ي سوخت باغ و همي خست روي        همي ريخت اشك و همي كند موي هم
  ) 549،بيت 123،ص 1همان ، ج (

  ه زنار خونين ببست       فگند آتش اندر سراي نشستــان را بــمي
  گلستانش بركند و سروان بسوخت      بيكبارگي چشم شادي بدوخت

  )551-552همانجا ، بيت هاي (
  : م يا شاه كه ديگران آتش در پرده سراي مي زنند در مرگ سهراب نيز نه رست

  به پرده سراي آتش انـــدر زدند           همه لشكرش خاك بر سر زدند
  همان خيمه ي ديبه از رنگ رنگ         همان تخت و پر مايه زين پلنگ
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  اندار نوـي گفت زار اي جهــهم    ادند و برخاست عو     ــر آتش نهــب
  )965-967، بيت هاي 194ر دوم ، ص همان ، دفت  (

مادر سهراب نيز بر پايه بيت هايي كه در متن چاپ مسكو و ژول موهل ودرپانوشـت                 
  : چاپ خالقي قرار گرفته مو هاي خود را مي سوزاند 

  به سر برفكند آتش و برفروخت         همه جعد موي سياهش بسوخت
  )8 ، پانوشت شماره 198همان ، ص  (

اير قسمت ها ي غير اساطيري شاهنامه نيز حفظ مـي شـود ، پـس از                 اين رسم در س   
  : مرگ اسكندر سراي او را مي سوزانند 

  زدند آتش اندر سراي نشست       هزار اسپ را دم بريدند پست
  )1819 ، بيت 123همان ، دفتر ششم ، ص (

وار مادر طلخند چون از مرگ پسر خبر مي يابد ، گريه مي كند و حتي سرش را به دي                  
مطابق رسم سراي او را آتش      ) 3308 ، بيت    354همان ، دفتر هفتم ، ص       : رك  ( مي زند   

  : مي زند اما عالوه بر آن مطابق آيين هنديان مي خواهد خود را نيز بسوزاند 
     به گنجور و گنج آتش اندر فكند                 امه بدريد و رخ را بكند  ــهمه ج

  د آتشي برفروخت ــ  وزانپس بلن                  ت همه كاخ و تخت بزرگي بسوخ
  وگ پيدا كند دين هندـ   از ان س                 د   ـكه سوزد تن خويش بĤيين هن
  )3312-3314 ، بيت هاي 355همان ، دفتر هفتم ، ص  (
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    ميان را به زنار خونين بستن -3/2
 مرد و زن هردو انجـام مـي شـود    در شاهنامه تكرار اين عمل زياد نيست اما از سوي       

ندي نيز در اين باب مطـرح       فرض هاي چ  . ريشه اين آيين به درستي شناخته شده نيست         .
هـم  . مثال زنان با اين كار بي گناهي خود در مرگ شاهزاده را اعالم مي كننـد               .شده است 

زن و خواسته مرد بـزرگ      « چنين گفته شده اين رسم جايگزين آيين كهن تري است كه            
در فرهنگ شاهنامه ايـن     ).293شاهمرادي ، ص  (» رده همراه او به خاك سپرده مي شد         م

 : 1389رواقـي ،    .( آمـده اسـت     » آماده جنگ و خونريزي و انتقام شـدن         «عمل به معني    
  : نخستين بار فريدون در مرگ ايرج اين عمل را انجام مي دهد ). 2029

  )551جا ، بيت  همان(    تش اندر سراي نشست  فگند آ    ميان را به زنار خونين ببست      
  :  منوچهر در مرگ فريدون نيز همين عمل را انجام مي دهد 

  منوچهر بنهاد تاج كيان          به زنار خونين ببستش ميان
  ) 1063، بيت 157 ، ص 1همان ، ج(                                                         

يز فرنگيس قبل از كشتن سياوش و پس از دستگيري او و بعد از   در داستان سياوش ن   
آن كه سياوش فرنگيس را آگاه مي كند كه كشته خواهد شد ، همين عمل را انجـام مـي                    

  : دهد 
  فريگيس بشنيد رخ را بخست         ميان را به زنار خونين ببست

  )2235،بيت 353 : همان ، دفتر دوم (

  بر خاك يا خون كشته ماليدن  خاك بر سر كردن و روي -4/2
به نظر مي رسد خاك بر سر كردن واكنشي آييني و نه طبيعي است و در ساير آيـين                   

معموال شاهان بر تاج خود و پهلوانان بر يال خودو سايرين هم بـر سـر                .  دارد ها نيز سابقه  
 در انجام اين عمل نيز بين سپاه خودي و دشمن و مرد و زن فرقـي               .خود خاك مي ريزند     

  :پيران در مرگ سياوش چنين مي كند .نيست 
   همي كند موي و همي ريخت خاك      همه جامه ها بر تنش كرد چاك   

  ) 2325 ، بيت 361 :همان  ( 
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زال در مرگ رستم نيز بـر يـال         .پهلوانان ايراني نيز در سوگ او خاك بر سر مي كنند          
  : خود خاك مي ريزد

     همي كرد روي و بر خويش چاك همي ريخت زال از بر يال خاك       
   )211 ، بيت 456 :همان ، دفتر پنجم (

  همه جامه كرده كبود و سياه      همه خاك بر سر به جاي كاله
  )29 ، بيت 381همان ، ص (

  : كاوس هم بر تاج خود خاك مي ريزد 
  )32همانجا ، بيت (پراگند كاوس بر تاج خاك           همه جامه خسروي كرد چاك 

  : شتاسپ در مرگ زرير نيز همين عمل را انجام مي دهد گ
   بر آن خسروي تاج پاشيد خاك     همه جامه تا پاي بدريد پاك      

  ) 613همان ، دفتر پنجم ، بيت (
كيخسرو پس از جنگ هاي طوالني و پيروزي بر افراسياب چون به محلي مـي رسـد كـه                 

  : ي دهد سر سياوش را بريده اند واكنشي متفاوت نشان م
  همي كرد روي و بر خويش چاك   همي ريخت بر سر از آن تيره خاك      

  )2096 ، بيت 304 :همان ، دفتر چهارم  (
  : رستم نيز عكس العملي دگرگونه دارد

همانجـا ، بيـت     ( به نفرين سيه كـرد جـان گـروي                 بماليد رستم بر آن خاك روي             
2097. (  

  : مي شنوند كه سر نوذر تاجدار را بريده اند واكنش طوس و گستهم نيز چون 
  د يكي هوي هويـــر آمــران بــ     از اي   ودند روي   ـوي و شخــد مــبكندن
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  ون و همه جامه چاكــده خــم ديــ  ه    سر سركشان گشت پر گرد و خاك     
  )455-456،بيت هاي 316 : 1همان ، دفتر(

  ون و سران پر ز گردــان پر ز خــ رخ     ا سوگ و درد   ـوي زال رفتند بــس
  ) 459، بيت 317 : 1همان ، دفتر(

  : زال در مرگ نوذر نيز خاك بر سر مي كند و مي گريد 
   بسر خاك بركرد و بگريست زار   امور نوذر شهريار      ــپس از ن       

  )522بيت321، ص،1همان ، دفتر                             (
  : ل از كشته شدن سياوش خاك بر سر كنان پيش پدر مي رود فرنگيس قب

   خروشان به سر بر پراكند خاك  بپيش پدر شد پر از درد و باك      
  )2237 ، بيت 354 :همان ، دفتر دوم  (

  : بهمن بعد ازتير خوردن اسفنديار روي خود بر خون او مي مالد 
  !رم خونــر آن گــ بهمي گشت بهمن به خاك اندرون       بماليد رخ را

  )1400 ، بيت 414 :همان ، دفتر پنجم (
هر چه به قسمت هاي تاريخي شاهنامه نزديك تر مي شويم اجراي برخي از آيـين هـاي                  

دردوره اساطيري معموالً شاه بعدي سوگ شـاه قبلـي را در مـدتي معـين                .سوگ ترك مي شود   
  .وش مي شود بجاي مي آورد اما فرضاً دردوره اشكانيان اين رسم فرام

  

   برخاك نشستن -5/2

رستم در سـوگ    . يك براي سوگ به خاك مي نشسته اند       گويا رسمي بوده كه بستگان نزد     
سهراب در حالي كه گريه مي كند بر خاك مي نشيند و سايرپهلوانان نيز به تبع او بر زمين مي                    

  : نشينند 
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  وي كرد چاك همي ريخت خون و همي شاند خاك                همه جامه ي خسر
  همه پهلوانــــان كاوس شــــــاه                  نشستند بر خـــاك با او بـه راه 

  ) 968-969، بيت 194 :همان ، دفتر دوم (
  : پيران نيز در مرگ هومان چنين مي كند 

  دريدش همه جامه و پشت دست             نشست از بر خاك تاريك پست
   )873بيت ، 56 :همان ، دفتر چهارم (

  : هم چنين كيخسرو در مرگ كاوس و گشتاسپ در مرگ اسفنديار بر خاك مي نشينند 
  جهانــدار كيخسرو آمد زراه                 نشست از بر خاك تيره سياه

  )  2418 ، بيت 326 :همان ، دفتر چهارم (
  همه جامه را چاك زد بر برش          به خاك اندر آمد سر و افسرش

  )1534، بيت 426 : ، دفتر پنجم همان (
  :  پيران در مرگ هومان نيز چنين مي كند 

   نشست از بر خاك تاريك پست    دريدش همه جامه و پشت دست          
  ر آورد خشم               دل از درد خسته پر از آب چشمــدوه پيران بــوز ان

  )872-873، بيت هاي 56 :همان ، دفتر چهارم (

 در سوگ اسفنديار مادرو خـواهران او      . اين رفتار خاص زنان است       : برهنه كردن سر   -      

  : چنين مي كنند 
      به تن بر همه جامه ها كرده چاك    برهنه سر و پاي پر گرد و خاك      

  )1546 ، بيت 427 :همان (
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   كندن موي

 از آن در    چنـان كـه نمونـه هـايي       . اين عمل در ساير فرهنگ ها نيز ديده مي شـود            
در شاهنامه نيز اين رسم نيز خاص ايرانيان نيست و در           .متون عهد عتيق نيز ديده مي شود      

همه طبقات آن را انجام مي دهند و بين شـاه و بنـده از ايـن                 .سپاه مقابل نيز جاري است      
حيث فزقي نيست، چنان كه در بادي امر به نظر مي رسد واكنشي طبيعي اسـت امـا گـاه                    

بخصوص وقتي از سوي زنان انجام مي گيردآن را يك آيين نمادين نشان           نحوه اين عمل    
  : مثال مادر سهراب در مرگ پسر چنين واكنشي دارد. مي دهد 

        بر انگشت پيچيد و از بن بكند     دو زلفين چون تاب داده كمند    
  ) ، بيت هاي پانوشت 198 :همان ، دفتر دوم (

  : او چنين مي كندومادر فرود پس از ضربه خوردن 
  د ـــادر از سر بكنـــرستنده و مــپ      ه غاليه جعد و مشكين كمند     ــهم

  )465، بيت 56همان ، دفتر سوم ، ص (
  : فريدون در مرگ ايرج 

  همي ريخت اشك و همي خست روي  همي كرد هوي و همي كند موي         
) 118 (  

  : دارند گستهم و طوس در مرگ نوذر همين واكنش را 
     از ايران بر آمد يكي هاي و هوي    بكندند موي و شخودند روي     

  :وپيران در مرگ سياوش همين عمل را انجام مي دهد
  همه جامه ها بر تنش كرد چاك       همي كند موي و همي ريخت خاك

  )2325 ، بيت 361 :همان ، دفتر دوم (
  :  همين عمل را انجام مي دهند افراسياب در مرگ پيران و ساير پهلوانان ترك



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١١٥٤

    همي كند موي و همي ريخت آب      از آن درد بگريست افراسياب   
  ) 239همان ، دفتر چهارم ، بيت (

  : خواهر بهرام چوبين در مرگ او نيز چنين مي كند
      همه موي بركند پاك از سرش       بيامد هم اندر زمان خواهرش 
  )2643 بيت  ،201 :همان ، دفتر هشتم (

در سوگ سياوش همه پهلوانان ايـران سـوگوارند و جامـه تيـره                    :پوشيدن جامه تيره   -

  :مي پوشند 
  چو طوس و چو گودرز و گيو دلير          چو شاپور و بهرام و فرهاد شير
  همه جامه كرده كبود و سيــــاه           همه خاك بر سر به جاي كاله

  ) 28-29، بيت هاي  381 :همان ، دفتر دوم (
  :در مرگ ايرج نيز همه طبقات سوگوارند 

  همه جامه كرده كبود و سياه                 نشسته به انبوه با سوگ شاه
  )566-568 ،بيت هاي 124 :همان ، دفتر اول ( 

به نظر مي رسد نوع خاصي از سوگواري به اين عنوان ناميـده شـده                : خروش مغاني  -
ان از دست رفته خود گريه مي كند و طوس نيـز چـون آگـاهي مـي يابـد                    گودرز بر پسر  . است  

  : خروش مغاني برمي آورد 
  خروش مغاني بر آورد زار                 فراوان بباريد خون بر كنار

  )440 ، بيت 132 :همان ، دفتر سوم  ( 
آب         خروشي مغاني و چشمي پـر       :در مرگ ايرج نيز اين گونه مويه و خروش ديده مي شود             

  ز هر دام و دد برده آرام و خواب
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  )565،بيت 124 :همان ، دفتر اول (

در مرگ ايرج وقتي سپاه از نـزد شـاه           :  دريدن درفش و نگون كردن كوس      -

  :بر  مي گردد چنين عالمت هايي دارد 
  دريده درفش و نگون كرده كوس                رخ نامـــداران شده آبنوس 

  ه و روي پيــل                  پراكنده بر تازي اسبانش نيل تبيره سيــه كرد
  )535-536 ،بيت هاي 122 : 1، جهمان  (
از جمله وقتي ويسه مي بيند كه پسرش        . اين آيين در سپاه دشمن نيز بر پا مي شود           

  :  بارمان به دست قارن كشته شده است و سپاه او چنين وضعيتي دارد 
  س     ز الله كفن روي چون سندروسدريده درفش و نگونسار كو

  )337بيت  ،307: همان ، دفتر اول (
  .  در تشييع پيكر اسفنديار نيز همين آيين برگزار مي شود

فردوسي تصريح مي كند كه به دخمه سـپردن متـوفي يـك             :  دخمه و آيين آن    -
ـ    رسم بوده است و بخصوص براي شاهان دخمه مخصوص مي ساخته اند كه             ه  معـروف ب

. اين آيين دفن مراحلي داشته كه با دقت اجرا مي شده اسـت              . دخمه خسرواني بوده است   
 . به نظر مي رسد دخمه يك رسم زردشتي است يا در ميان آنها بيشتر رواج داشـته اسـت                  

چگونگي ساخت تابوت و اجزا و لوازم آن تا آماده شدن متوفي براي قرار گرفتن در دخمـه             
  :    ح آن چند مرحله داشته كه به برخي از آنها اشاره مي كنيمو سپس ساخت دخمه و مصال

از خـالل مويـه اي كـه اسـفنديار در مـرگ فرشـيد ورد دارد             : مصالح ساخت دخمه   -الف
بخشي از مصالح ساخت يك دخمه نيز آشكار مي شود،دخمه را با گل و خشت نيز مي سـاخته                   

  :   اندو در آن زرو سيم به كار مي برده اند 
  گفت كاكنون چه سازم ترا              يكي دخمه چون برفرازم ترا ؟همي 

  ديوار گر و نه آبو نه خشت              نه زر و نه سيمنه چيزست با من نه 



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١١٥٦

  )1337-1338 ، بيت هاي 202همان ، دفتر پنجم ، ص  (
  : به ناچار او را به زير درختي مي برد و از لباس او كفن درست مي كند 

  درختي كه بد سايــه دار            نهادش بدان جايگه نامداربه زير 
  بر آهيخت خفتان جنگ از تنش           كفن كرد دستار و پيراهنش

  )1339-1340همانجا ، بيت هاي (
  : منوچهر نيز دخمه اي با زر و سيم براي فريدون مي سازد 

  ژوردبر آيين شاهان يكي دخمه كرد       چه از زر سرخ و چه از ال
  ) 1064،بيت 157 :همان ، دفتر يكم  (

پيكر متوفي را بر تخت شاهانه مـي نهـاده          :  ساختن و قرار دادن تخت در دخمه         -ب
  : بسپارد او را بر تخت قرار مي دهدمثالً وقتي منوچهر مي خواهد فريدون را به خاك . اند 

  اج   ــاج تــر عــاز بــد اويختنــبي    نهادند  زير اندرش تخت عاج            
   چنان چون بود رسم و آيين و كيش  ردنش رفتند پيش             ـدرود كــبپ

  د آن ارجمند از جهان زار و خوارـ ش ر شهريار             ــه بستند بــدر دخم
  )1065-1068،بيت هاي 157 :همان ، دفتر يكم (

بـراي  .  آيـين ديـده مـي شـود          در مرگ رستم و اسفنديار جزئيات بيشتري از اجراي ايـن          
اسفنديار تابوتي ترتيب مي دهند كه در ضمن توضيح آن چگـونگي آمـاده كـردن جـسد يـك                    

هم چنين رنگ كفن و جنس آن و        . شاهزاده براي قرار دادن او در دخمه نيز مشخص مي شود            
 :نيز پارچه گران قيمت داخل تابوت و جنس تابوت نيز از اين بيت دريافت مي شود 

  رشي ز ديباي چين ــبگسترد ف      ابوت كرد آهنيـن         ــنغز تيكي 
  ر مشك و عبير ـر قيــن به قير              پراگند بــبيندود يك روي آه
  رو نامدار انجمن ــروشان بــخ ردش كفن              ــز ديباي زربفت ك

   نهاد افسرش  ر سرــز پيروزه ب    آز آن پس بپوشيد روشن برش           
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  د آن بارور خسرواني درختـش   ردند سخت            ـسر تنگ تابوت ك
   ) 1520-1524، بيت هاي 424 :همان  (

در ادامه اين مراسم تعداد تشييع كنندگان جنازه و ترتيب حركت آنها مطابق آيـين سـوگ                 
ي دار اسـت و ايـن       زردشتيان   با امانت در سخن فردوسي باز تاب يافته است ، عدد چهل معنـ                

موكب به در خانه چهل نفر ازبستگان مي رفته و سپس در روز چهلم به خاك سپرده مي شـده                    
  :است 

  رو هشته ديبــاي چيــــن ـباال ف    زچل استر بياورد رستـــم گزيــن          
  دو استــر بدي زير تابوت شـــاه              چپ و راست پيش و پس اندر سپاه 

  زبـــان شاه گوي و روان شاه جوي   و همه كنده موي             سته رويهمه خ
  ي بــرد پيش سپــــاه ـپشوتن هم   اه          ــبريــــده بـش و دم اسپ سي

  رز كيــن ـن انـــدر آويخته گـ ز زي   ونسار زيــن         ـرنهـــاده نگـرو بــب
  وله و مغفر جنگجــويــهمــان ج       اوي       امور خود و خفتانــان نــهم

  )1525-1530 ، بيت هاي 425:همان  (
فرامرز دستور مي دهد درودگران تخت هاي گران بياورند سپس رستم را             در مرگ رستم ،   

سپس خـون او را مـي       . بر آن مي نهد ، كمر بند اورا باز مي كند و جامه اش را بيرون مي آورد                 
ان مي سوزانند،آنگاه جراحات او را مي دوزند و گالب و كافور بـر    شويند وهم زمان عنبر و زعفر     

او مي ريزند وتنش را به ديبا مي آرايند ،سپس تابوتي از جنس ساج كه ميخ زرين و پيكر آن از                     
. جنس عاج است تعبيه مي كنند،درزهايش رابا قير مي پوشانند و مشك و عبير بر آن مي زنند                   

  : آنگاه دخمه براي او ساخته مي شود ).235-245ي  ، بيت ها459دفتر پنجم ، ص (
  در افراختند ــر انــه ابــبه باغ اندرون دخمـه اي ساختند               سرش را ب

  ت ـو نيك بخـوابنيده گـــبر آن خ  برابر نهادند زريـــن دو تخـــت             
  انـــدگــاك دل بنـــ پهر آن كس كه بود از پرستندگان              از ازاد و از
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  و پيلتن ريختند ـــاي  گــــه پــ ب همي مشك با گــل بر آميختند              
  ) 258-261 ، بيت هاي 460 :همان ، دفتر پنجم (

آنگاه هر كس سخني با متوفي مي گويد و يادي از او مي كند و در نهايت در دخمه را مي                     
  : بندند 

  ز         شد آن نامور شير گردنفرازدر دخمه بستند و گشتند با
  ). 266 ، بيت 461 :همان (

م آجـين بـر                      فقط در مرگ سهراب است كه رستم رسم را مي شكند و دخمـه اي سـ
  : روي گور او مي سازد 
  ه گردش آگين كنمـر دخمه زرين كنم            ز مشك سيـهمي گفت اگ

  را خـود همينست رايــه من رفته باشم نماند به جاي            وگرنـچو م
  ورــجهاني به زاري همي گشت ك   ه كردش ز سم ستور         ــيكي دخم

  ) 1007-1009،بيت هاي 198 :همان ، دفتر دوم (
به نحوي كه از ترجمه بنداري بر مي آيد علت اين بوده كـه اگـر رسـتم بنـاي گـور                      

.                          بـاقي نمـي مانـد        سهراب را از طـالو نقـره مـي سـاخت بـه مـرور زمـان چيـزي از آن                    
  )  8همانجا ، پانوشت شماره (

گاهي پهلوانان قبل از مرگ وصيت مي كنند كه بعـد از مـرگ آنهـا را چگونـه بـه خـاك                       
  : بسپارند ، قباد هنگام رزم آخرين خود چنين مي گويد 

  اخـرز و شـبا بايست ـــرادر بجــب ر من شوم زين جهـــان فراخ               ــاگ
  دـاني كنـــهربـم مــنـ پس از رفت      ه خســـرواني كنـــد        ــي دخمـيك
  اويد خوابـاي جـدان جــم را بــتن    رم را به كافور و مشك و گالب            ــس
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  ان تار و تو پود باشــه جهــ هميش  درود بـــاش            ـرادر تــو پـسپار اي ب
  )178-181،بيت هاي 297: 1 ،جلدهمان(

  : فرود را نيز در دخمه  به خاك مي سپارند 
  ارـــردند بر تيغ آن كوهسـ  بك     فرمود تا دخمه شاهـــوار        ــــب
  رــ به ديباي زربفت و زرين كم    هادند زير اندرش تخت زر         ــــن

  )517-520 ، بيت هاي 59:همان ، دفتر سوم (
ور كيخسرو پيران را در دخمه قرار مي دهند ، از اين بيت ها بر مي آيد كه دخمه به به دست

  : نحوي بوده كه متوفي را با سالح و تجهيزات شخصي در آن قرار مي داده اند 
  ر ـردان سپهـر تا به گـر آورد ســب              ي دخمه فرمود خسرو ز مهر   ــيك

  تران ـود در خور مهـنان چون بــ              چت هاي ســـران   ــنهاده درو تخ
  ر كاله ــر بـر بر ميان و به ســكم             ـاه    ـهلوان را بـه گـر پــنهادند م

  )2415 -2417 ، بيت هاي 158:همان ، دفتر چهارم (
كيحسرو پس از كشتن شيده پسر افراسياب مي گويد او خال من بوده و به همـين سـبب                   

نكته تازه در اينجااشـاره بـه       .  كند كه به او مهرباني كنندو دخمه اي برايش بسازند            توصيه مي 
جزئيات ديگري است كه در دفن متوفي با تجهيزات ديده مي شود ، كيخسرو دستور مي دهـد                  

  : بر گردن او طوق زرين قرار بدهند و بر سرش كاله عنبر آگين بنهند 
  كي دخمه خسرواني كنيدــ    يس از كشتنش مهرباني كنيد         ـپ  

   ) 682 ، بيت 214:، دفتر چهارم همان (
   كله بر سرش عنبر آگين نهيد       به گردنش بر طوق زرين نهيد            

   )684همانجا ، بيت (                                                                          
. يـين برگـزار مـي شـود و داراي جزئيـات بيـشتري اسـت               در مرگ كاوس نيز نظير اين آ      

پايكاران شاه دبيقي و ديباي رومي سياه مي برند و بر آن دبق و كافور و مـشك مـي ريزنـد و                       
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و آنگـاه در خوابگـه را           جسد خشك شده اورا در آن مي پيچند و زير آن تخت عـاج مـي نهنـد                   
  ) . 2422-2424 ، بيت هاي 326 :همان (.مي بندند 

آماده كردن تابوت با قير و مشك و ريختن زر و گوهر درآن البتـه فقـط در حمـل و دفـن                
در داستان هماي اين روش براي به آب انداختن طفل او به كـار              .متوفي به كار نمي رفته است       

  ). 21-30، بيت هاي 489 :همان ، دفتر پنجم . (مي رود 
 ،  560همـان ، دفتـر پـنجم ، ص          . (د  آيين دخمه را اسكندر در مرگ دارا نيز اجرا مي كنـ           

البته ممكـن   . سپس در دوره اشكانيان نيز آيين دخمه ادامه پيدا مي كند          ). 389-398بيت هاي   
مثال تن اردوان را بناك مـي شـويد و بـرايش            . است جزئياتي بدان افزوده يا از آن كاسته شود          

  : ر برايش مي سازد دخمه اي درست مي كند اما بجاي تاج زر يا نقره تاجي از كافو
  به ديبا بپوشيد خسته برش                ز كافور كرد افسري بر سرش       

  )449، بيت 164 :همان، دفتر ششم (
در قسمت هاي تاريخي گويا فردوسي يا علم به اين كه ممكن اسـت اشـاره بـه جزئيـات                    

سخن ايجاب نمي كرده    آيين سوگ سخن او را تكراري نشان بدهد يا به اين دليل كه اقتضاي               
مـثال در اشـاره     . و منابع او نيز اجازه نمي داده ، در بيان اين آيين به ايجاز و اختصار مي گرايد                   

  : به مرگ شاهان اشكاني به مختصر اشاره اي از مرگ شاه عبور مي كند 
  چو بهرام گيتي به بهرام داد                      پسر مر ورا دخمه آرام داد

  )35،بيت 266 :دفتر ششم همان ، (
وقتي اين بيت را با قسمت هاي مراسم تشييع رستم و اسفنديار مقايسه مي كنيم اين روند         

هم چنين وقتي قباد مي ميرد مراسم دخمه را كه همراه با آراستن تن او               . يشتر آشكار مي شود   ب
  ). 370-372  ، بيت هاي82، دفتر هفتم ، ص همان.(  است  بر پا مي كنند به مشك وكافور

نظير اعمالي كه در باب شاهان و پهلوانان ايراني در آماده كردن بدن متوفي بـراي دخمـه                  
انجام مي شد و از جمله معطر نمودن آن در باب پيكر اسكندر چنان كه خود وصيت كرده بـود                    

 ، بيـت هـاي      123 ونيـز ص     1786-1790 ، بيـت هـاي       121همان ، دفتر ششم ، ص       : رك  (
نكته تازه اشاره به رسم موميايي متوفي است كه نخـستين بـار             . نجام مي شود    ا) 1825-1821

  : در مرگ اسكندر بدان تصريح مي شود 
  تن نامور زير ديباي چين             نهادند تا پاي در انگبين

  )1824همانجا ، بيت ( 
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د پيش  در مرگ نوشزاد پسر كسري با توجه به وصيت او آيين سوگ تغيير مي يابد ، نوشزا                
  : اسقف چنين وصيت مي كند 

  ي گور سازــم مسيحا يكــه رســمكن دخمه و تخت و رنج دراز              ب
  نه كافور بايد نه مشك و عبير              كه من زين جهان خسته گشتم به تير

  ) 951-952همان ، دفتر هفتم ، بيت هاي (
-3298 ، بيت هـاي  353 :همان . (شود اما در مرگ طلخند آيين دخمه بار ديگر احيا مي           

هم چنين است حال نوشين روان كه خود وصيت مي كند آيين دخمه را بعد از مرگ او                  ). 3296
  : برايش به جاي بياورند و خود آن را رسمي كياني و از آيين پاك ساسانيان مي داند 

  اسانيانــان ســـاكـــر آيين پــا به رسم كيان                   بـــر مــبپوشيد ب
  )4502، بيت 461:همان  (

در اين وصيت به تعداد ديبا ها و جام ها و ميزان مشك و عنبري كه براي تن متوفي الزم            
  : است نيز به دقت اشاره و بر اجراي آن تأكيد شده است 

  اكار ديده ز گنجـــد نــاريــز ديباي زر بفت پر مايه پنج                   بي
   ) 4501 بيت همانجا ،(

  گالب و مي و زعفران جام هشت                ز مشك و ز كافور و عنبر دو تشت
  زوني نيابد نه كاستـان فــنهاده به دست چپ و دست راست                ز فرم
  )4505-4506همانجا ، بيت هاي (

اشـاره       سپس به چگونگي موميايي بدن خود كه الزمه آن خالي كردن امعا و احـشا اسـت ،            
  : مي كند 

  ز خون كرد بايد تهيگاه خشك                      بدون اندر افكنده كافور و مشك 
  ) 4507همانجا ،بيت (
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نكته ديگري كه در اين وصيت قابل توجه است تأكيد شاه است بر مخفي ماندن دخمـه او   
  : نيتي است ونديدن روي او از طرف بستگان يا بيگانگان كه احتماال به داليل ام

  ايد كه بيند كسي شاه راــد در گاه را                   نبــر آريــوزانپس ب
  ر ما كسي نيز راهــابد بــني                چو زين گونه بد كار آن بارگاه  

  )4508-4509همانجا ،بيت هاي (
ختن پس از ضربه خوردن بهرام چوبين و فوت او ، خـواهرش گرديـه در صـدد آمـاده سـا                    

دخمه بر مي آيد ، تابوتي از نقره برايش آماده مي كند ، تنش را به ديبا مي آرايـد و بـر بـدنش                      
  : ميزان كافور در بيت زير آمده است . كافور مي ريزد 

  همي ريخت كافور گرد اندرش                 برين گونه برتانهان شد سرش
  )2700 ، بيت 205 :همان ، دفتر هشتم (

 كه از آيين دخمه در شاهنامه ياد مي شود در مرگ يزدگرد است و عجب آن                  آخرين باري 
تن او را از آب بيرون مي آورند و او را پـس از برگـزاري مراسـم و بـه                     ) راهب (كه چهار سكوبا  

شيوه ساير شاهان ايراني در دخمه قرار مي دهند و بر او سوگواري مـي كننـد و او را وداع مـي                     
  ).  700-705، بيت هاي 470 :ر هشتم همان ، دفت: رك . نمايند
اين عمل نيـز در بـين مـرد و زن رواج دارد             :جامه تيره پوشيدن و جامه دريدن        - 

  : نخستين بار در مرگ ايرج مردم جامه تيره مي پوشند .
  همه جامه كرده كبود و سياه                    نشسته به انبوه با سوگ شاه

   ) 568،بيت 124 : 1همان ،جلد (
  : رستم در حالي كه به طرف تابوت سهراب مي رود كه جامه دريده است 

   دريده برو جامه دل كرده ريش     تهمتن پياده همي رفت پيش    
  )998، بيت 197 :همان ، دفتر دوم (  

  : بزرگان نيز چنين مي كنند 
  مهان جهان جامه كردند چاك               به ابر اندر آمد سر گرد و خاك
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  ) 1003همانجا ، بيت (
  : مادر سهراب نيز در مرگ او جامه مي درد 

  بزد چنگ و بدريد پيراهنــش              در افشان شد آن لعل سيمين تنش
  )، بيت هاي پانوشت 198 :دفتر دوم (

  : پيران در مرگ سياوش و در مقابل دخترش فرنگيس جامه چاك مي دهد 
    همه جامه ي پهلوي كرد چاك     ز اسپ اندر افتاد پيران به خاك   

  )2340، بيت 362 :همان (                                                     
  : كاوس در سوگ سياوش جامه مي درد 

  بر و جامه بدريد و رخ را بكند              به خاك اندر آمد ز تخت بلند
  )25 ، بيت 381 :همان ، دفتر دوم  (

  :  نيز درمرگ سياوش جامه تيره مي پوشند سايرپهلوانان
  همه جامه كرده كبود و سياه             همه خاك بر سر به جاي كاله

  )29 ، بيت 381 :همان (                                                     
  لشكر براي انتقام خون سياوش بر درگاه رستم جمع مي شوند ، سپس بـه درگـاه كـاوس                        

  :  مي روند 
  چو نزديكي شهر ايران رسيد               همه جامه ي پهلوي بردريد

  )32بيت  همانجا ،(                                             
  : پيران در مرگ نستيهن جامه مي درد 

  بزد دست و بدريد رومي قباي             بر آمد خروشيدن و هاي هاي
  ) 922، بيت 59 : همان ، دفتر چهارم(
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  : ايرانيان نيز در مرگ كاوس جامه سياه مي پوشند 
  از ايرانيان هر كه بد نامجوي           پياده برفتند بي رنگ و بوي
  همه جامه هاشان كبود و سياه          دو هفته ببودند با سوگ شاه

  )2419-2420 ، بيت هاي 326 :همان (
ل انجام مي گرفته اسـت ، پـشوتن پـس از تيـر              براي كسي كه كشته شده بيشتر اين عم       

  : خوردن اسفنديار جامه را چاك مي كند 
  پشوتن برو جامه را كرد چاك        خروشان به سر بر همي ريخت خاك

  )1399، بيت 413 :همان ، دفتر پنجم  (
  :  نمودن روي و تن متوفي به ديگران -10/3

م آن را پيش مـي نهـد و مـيخ آن را مـي     چون تابوت سهراب را به زابل مي رسانند ، رست     
  : گشايد 

  رد پيش پــدرـركند و بگشاد سر             كفن زو جـــدا كـازو ميخ ب
   توگفتي كه از خاك برخاست دود تنش را بدان نامداران نمود            

  )1001-1002، بيت هاي 197:همان (
تن مي خواهند تن كشته را بـه آنهـا   هم چنين در مرگ اسفنديار مادر و خواهران او از پشو   

  : بنماياند 
  ان از پشوتن در آويختنــد               همي خون ز مژگان فرو ريختندــزن

  ه از دور ما را نمايــن كشتــ  ت   كزين تنگ تابوت سر برگشاي           
  )1548-1549 ، بيت هاي 427 :همان ، دفتر پنجم  (

  : پشوتن نيز چنين مي كند 
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  ون رستخيز ـــامد كنــاريد كــه آهنگران گفت سوهـــان تيز                بيـب
  ويه آغاز كزد ــوي يكي مــه نــاز كـــــرد                بـابوت را بـسر تنگ ت

  اه ـو ريش سيپــر از مشك ديدند   و مادرش با خواهران روي شاه              ـچ
  ون دل جعد مويان اويــر از خــپ               ان اوي ـوشيده رويـد هوش پـبش

  ) 1551-1554 ، بيت هاي  428 :همان ، دفتر پنجم  (
در قسمت تـاريخي شـاهنامه در مـاجراي نوشـزاد پـسر كـسري كـه از مـادري عيـسوي                 
است،اسقف سخناني مي گويد كه گوشه هايي از آيين سوگ و ديدن روي متـوفي آنـسان كـه                   

  : شته آشكار مي شود ميان مسيحيان رواج دا
  چنين داد پاسخ كه جز مادرش              برهنه نبايد كه بيند بــرش

   ) 960 ، بيت 164 :همان ، دفتر هفتم    (
  به رسم مسيحا كنون مادرش              كفن سازد و گور و هم چادرش

  )963همانجا ، بيت (                                           
  : مادرش از پرده برهنه سر بيرون مي آيد و زاري مي كند آنگاه 

  ازارگاهــه بــن گشتــرو انجمــب ز پرده برهنه بيامد بـــه راه                  
  ه خاك بر سر زدندــاني همـــسراپرده اي گردش اندر زدند                  جه

  ) 970-971، بيت هاي 165 :همان  (

در داستان سياوش و پس از كـشته         :   ان را به گيسو بستن    باز كردن موي و مي     –

  : شدن اوبندگان موي خود را باز مي كنند و فرنگيس آن را مي برد و بر ميان مي بندد 
  ريگيس مشكين كمنـــد درازـه بندگان موي كردند باز                فــهم
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  ارغوان را بخست به فندق گل و   بريد و ميان رابه گيسو ببست              
  ) 2297-2298، بيت هاي 359 :همان ، دفتر دوم (

اين رسم نيز ريشه شناخته شده اي ندارد اما بقاياي آن با تغيير اجـزا هنـوز درميـان زنـان                 
  .   بختياري رواج دارد 

كيخسرو دستور مي دهد بدن پيران ويسه را به مواد      :راستن بدن متوفي به مواد معطر     آ-

  : د معطر آغشته كنن
  در آميختن با گالبــه قير انــبفرمود پس مشك و كافور ناب               ب

  افور و مشكش بياگند سرـه كــالود از آن سر بســر               بـتنش را بي
  وشيد از آن خاك ناپاك اويــاي رومي تن پـاك اوي                بپـبه ديب

  )2413-2414 ، بيت هاي 157 :همان ، دفتر چهارم (
كيخسرو پس از كشتن شيده دستور مي دهـد جـسم او را مطـابق رسـم بـه مـواد معطـر                       

  : بياميزند 
  افور نابــه كــن را بــوييد و تــ بش    سرش را به دبق و به مشك و گالب       

  ن نهيدـر آگيــر سرش عنبــه بــكل      ن نهيد      ـر طوق زريـردنش بــه گــب
  )683-684، بيت هاي  214 :همان (

پس از مرگ شاه يا پهلوان يكـي        : بريدن دم اسبان و نگونسار كردن زين آنها        -

  : از آيين هاي سوگ اين بود كه دم اسپان را مي بريدند و زين آنها را وارونه مي كردند 
  زار اسپ را دم بريـــدند پستـزدند آتش اندر سراي نشست               ه

  ونسار زين                تو گفتي همي خون خروشد زميننهاده بر اسپان نگ
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  )1819-1820 ، بيت هاي 123 :همان ، دفتر پنجم (

بعد از آماده نمودن متوفي براي دفن و قبل از قرار دان او در دخمـه بـه              : وداع با ميت   -
ـ                  ه او  نحوي كه در شاهنامه باز تاب يافته بستگان و يا حاضرين بر بالين ميت سخناني خطاب ب

اين سخنان به ظاهر يك طرفه اما در حقيقت واقعي كه نشانگر اعتقاد آنها به حاضر             . مي گويند 
. بودن و زنده بودن روان متوفي است ، به شكلي است كه گويي يك رسم و آيين بـوده اسـت                      

دهنـد قـبالز قـرار      بارزتر از همه در مرگ بهرام چوبين كه چهار سكوبا ترتيب دخمه او را مـي                 
راي او و   لحن اين جمالت آمرزش خواهي ب     . هر يك سخناني با او مي گويند       ، او در دخمه   دادن

ـ              . ناپايدار بودن جهان است    ودن در خالل اين سخنان بيتي است كه اعتقاد گوينده را به زنـده ب
  : روان در كنار تن نشان مي دهد

   روانودتـــدار بــدگر گفت كاي شهريار جهـــان               بخفتي و بي
  د ايدر يلهــانــرفت و تنت مــجان به چندين گله              ب لبت خامش و  

  )721-722 ، بيت هاي 471 :همان ، دفتر هشتم (
  . نظير اين وداع را در مرگ رستم نيز مي بينيم 

آنچه در شاهنامه در باب ايام سوگواري و مدت آن ديـده مـي شـود     : مدت سوگواري 
ذكر هفـت روز بخـصوص نـشان از    . روز تا يك سال نيز ذكر شده است         متغير است و از سه      

مراسم سوم ، هفتم و چهلم را به ويـژه          .  كه معناي نماديني نيز داشته است      رسمي كهن دارد  
يادگـارآيين زرتـشت   « از جملـه مراسـم سـوم      . پيروان سه دين و آيين دانسته اند      برگرفته از   

» .  سومي خاطره اي از مراسم سوگواري سكاهاسـت          ،ديگري بازمانده از باور هاي مندايي و      
فصل دوازدهم ونديداد كـه مربـوط بـه آيـين سـوگ و دفـن                ) . 178ص:1385كرباسيان ،   .(

مردگان است براي هر يك از بستگان شخص كه فوت كرده بسته به دوري و نزديكي به او                  
نـه اي تعيـين     تعداد روز هاي خاص مشخص شده و براي صالح و طالح هر كدام مدت جداگا              

هم چنين طبق ساير متون پهلوي مثل هادخت نسك ، روايت پهلـوي و گزيـده                . شده است   
هاي زادسپرم و مينوي خرد روان آدمي پس از مرگ تا سه روز بر بالين جسد خويش نزديك                  

روز چهارم اگر فرد درگذشته صالح باشد نتيجه اعمالش چـون           . سر مي نشيند و در بيم است        
امـا  . با ،خوشبو و دل آرا نزد درگذشته مي آيد و او را از پل چينود مـي گذرانـد            دوشيزه اي زي  

اگر درگذشته فردي گناهكار باشد اعمال او چون عجوزه اي زشت و بد بو به پذيره اش مـي                   
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به همين خاطر در اين سه روز خانواده متوفي هـر چـه در تـوان       . آيد تا او را به دوزخ بيفكند        
تا روح تازه گذشته را كه هنوز به عالم ارواح نرفته است ، راضي و خشنود   دارد انجام مي دهد     

) .  179رك همان ، ص     .(نگه دارند و براي پذيرايي او خوراكي هاي مختلف تهيه مي نمايند             
مندائيان بر اين باورند كه روح پس از مرگ بعـد از سـه              « در باب مراسم هفتم نيز نوشته اند        

 مادي و جهان ارواح از آسمان ها مي گذرد تا به آلما آد اپثاهيل كه                روز سرگرداني ميان عالم   
روح در هر روز يك آسمان را مـي پيمايـد و سـر          . از طبقات هفتگانه آسمان است برسد     يكي  

، به همين مناسبت مراسم بزرگداشتي بـراي         آخرين آسمان مي رسد     تمين روز به  انجام در هف  
اي مساكين اماده مي شـود تـا باعـث آمـرزش روح در              روح بر پا مي گردد و در آن غذايي بر         

در باب  . نظير اين باور را در آيين مهر نيز باز گفته اند            ) . 180همان ، ص    .(» . گذشته گردد   
مراسم چهلم كه به سكاييان باز بسته است گفته شده كه آنها جسد را موميايي مي كردنـد و                   

بـدين منظـور جـسد را در    . آماده مي كردنـد   بدين ترتيب آن را براي وداع نهايي با خويشان          
ارابه قرار مي دادند و در حالي كه عزاداران مويه كنان در پس ارابه در حركت بودنـد بـه نـزد          

اين كار چهـل روز طـول مـي    . آشنايان و نزديكان مي رفتند تا همه با درگذشته وداع نمايند       
: رك . (ه خاك سپرده مـي شـد  كشيد تا سر انجام به محل تدفين مي رسيد و طي مراسمي ب     

  ). 181همان ، ص 
  : در شاهنامه نخستين بار در مرگ سيامك يك سال سوگواري نگه داشته مي شود 

  پيام آمد از داور كردگار نشستند سالي چنين سوگوار                       
  ) 43 بيت  ،24، ص 1 ، جلد1386خالقي مطلق ،                            (

  : رگ ايرج نيز طبق برخي از نسخه هاي شاهنامه مدت يك سال  سوگ ادامه دارد در م
  يكي سال چون خوش بخورد و بخفت              كسي جز به نرمي سخن را نگفت
  نــــه آواي رود و نـــه آواي نــوش              جهـــاني پــر از ناله و پر خروش

  : دارد منوچهر يك هفته سوگ فريدون را نگه مي 
   دو چشمش پر آب و رخش زرد بود ا درد بود            ــمنوچهر يك هفته ب

  ه هشتم بيامد منوچهر شاه              به سر برنهـــاد آن كيـــاني كالهـــب
  )1-2 ، بيت هاي 161 : 1همان ، ج(
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  : رستم در مرگ سياوش نيز يك هفته سوگوار و دژم است 
   دژم                    به هشتم بر آمد ز شيپور دم به يك هفته با سوگ بود و

  )35 ، بيت 381 :همان ، دفتر دوم (
  : ايرانيان در مرگ كاوس دو هفته سوگوارند اما كيخسرو چهل روز سوگ اورانگه مي دارد 

  همه جامه هاشان كبود و سياه                 دو هفته ببو دند با سوگ شاه
  ) 2420، بيت 326:، دفتر چهارم همان(

  چهل روز سوگ نيا داشت شاه                   ز شادي شده دور و از تاج و گاه
  )2432همانجا ، بيت (                                               

در مرگ پهلوانان و شاهزادگان بزرگان عالوه بر مراسمي كه مدت معيني داشته هر سـاله                
در مورد سياوش به اين به ايـن يـاد بـود و مراسـم     .  مي شده است  نيز مراسم ياد بودي برگزار    

، نكتـه قابـل    نيز فردوسي از آن يـادي كـرده اسـت       در مورد اسفنديار  . آييني هر ساله اشاره شد    
توجه اين كه در اين ياد بود ها از دو چيز در اين حادثه بيشتر ياد مي شود و آن تير گز و ترفند                        

  : زال است 
  لي به هر برزني                به ايران خروشي بد و شيوني از آن پس به سا

  ز تير گز و بند دستـــــان زال                 همي مويه كردند  بسيار سال
  )1606-1607، بيت هاي 432همان ، دفتر پنجم ، ص (                    

  : سوگ رستم نيز يك سال است 
         همه جامه هاشان سياه و كبودبه يك سال در سيستان سوگ بود      

  )302، بيت 464همان ، ص (                                               
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هر چند در قسمت هاي تاريخي شاهنامه آيين سوگ كم رنگ تر مي شود اما اشاراتي بـه                  
  : مثال بهرام سوگ اور مزد شاپور را نگه مي دارد . برخي از آنها ديده مي شود 

  
  هل روز بد سوگوار و نژند             پر از گرد و بيكار تخت بلندچ

  )87 ، بيت 260همان ، دفتر ششم ، ص (
  : بهرام نيز در سوگ پدرش چنين مي كند 

  چو بهرام در سوگ بهرام شاه            چهل روز ننهاد بر سر كاله
  ا خروشبرفتند گردان بسيـار هوش               پر از درد با ناله و ب

  )41-42، بيت هاي 266همان ، ص (
  : سوگ اورمزد نرسي را نيز به همين ميزان نگه مي دارند 

  چهل روز سوگش همي داشتند          سر گاه او خوار بگذاشتند
  )26 ، بيت 286همان ، ص (                                      

  : نيز مدت سوگ شاپورِ شاپور مبهم بيان مي شود 
  دمند شايسته بهرام شاه                همي داشت سوگ پدر چند گاهخر

   )1 ، بيت 355همان ، ص (
  : سوگ پيروز يزدگرد يك ماه نگه داشته مي شود 

  چو بنشست با سوگ ماهي بالش       سرش پر زگرد و رخش پر خراش
   )1 ، بيت 31همان ، دفتر هفتم ف ص (

 سوگ او را بر  پـا دارنـد و ايـن مـدت را ميزانـي      نوشين روان خود وصيت مي كند دو ماه    
  : براي سوگ شاه مي شمارد 
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  ز فرزند و از دوده ارجمنـــد                 كسي كش ز مرگ من آيد گزند
  بياسايد از بزم و شادي دو ماه               كه اين باشد آيين پس از مرگ شاه

  ). 4510-4511، بيت هاي 462ص همان ، (                                    
بهـرام ، گرديـه از او مـي     خاقان چين پس از مرگ بهرام چوبين طي نامه اي بـه خـواهر  

، خواهر در جواب ، زيركانه خود و دوده         يد و با او پيمان زنا شويي ببندد       خواهد كه به دربارش بيا    
 كند و آن را چهار      اش را سوگوار مي داند و اجراي فرمان را به گذشتن مدت سوگ موكول مي              

  : ماه اعالم مي كند 
  بدين سوگ جون بگذرد چار ماه              سواري فرستم به نزديك شاه 

   ). 2781 ، بيت 211 :همان ، دفتر هشتم (

  نتيجه 

 در شاهنامه بر حسب موضوع اصلي حماسه ملي عمدتاً به آيـين تـدفين و سـوگ دو                   -الف
  . ه است طبقه شاهان و پهلوانان پرداخته شد

 ذكري از نوع تدفين و سـوگواري خاصـه زنـان درشـاهنامه نيـست امـا بـه جـاي آن                       -ب
  .سوگواري زنان براي مردان با ذكر جزئيات مكرر ديده مي شود 

 بنا بر مندرجات شاهنامه آيين سوگ در مورد همه شـاهان و پهلوانـان يكـسان برگـزار               -ج
 صورت مبسوط در مورد شاهان ايراني است كه كشته            نمي شود بلكه اوج رواج و برگزاري آن به        

بنا بـر ايـن آيـين سـوگ بـراي           . مي شوند يا پهلوانان ايراني است كه بي گناه  كشته مي شوند            
مـثال از  . كساني كه كه به مرگ طبيعي از دنيا مي رونـد بـه صـورت عـادي روايـت مـي شـود                

 او بخـصوص    يدون و فرزندان  پادشاهي كيومرث تا مرگ زو طهماسب فقط سوگ  سيامك و فر           
جمـشيدو زو طهماسـب و       ، و به مرگ كيومرث ،هوشـنگ، طهمـورث        مي شود ايرج بر پا داشته     

 .منوچهر در حد اشاره اكتفا مي شود
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 واكنش افراد به مرگ ،مخصوص به شاهان و پهلوانان ايراني نيـست و عكـس العمـل                -د
در مقـام  .يـز نـشان داده مـي شـود     كساني چون افراسياب و پيران كه در سپاه مقابل هـستند ن      

مقايسه مي توان گفت در جبهه تورانيان  واكنش ها ي طبيعي از طرف شاه و پهلوان ديده مي                   
شود اما از برگزاري آيين سوگ به صورت مبسوط ذكري نيست در حالي كه در مـرگ بزرگـان                   

ار از زاري و اظهـ     شاه وپهلوان اعم سوگوار پـس        -ه. ايراني آيين هاي نمادين برگزار مي شود        
از ايـن حيـث بـين       . مي كند كه انتقام شخص كشته شده را بگيرد          اندوه بال فاصله سوگند ياد      

افراسياب با همان شدت سوگند مي خورد انتقام پـسر خـود را             . ايرانيان و تورانيان فرقي نيست      
بيـت هـاي     ،   186دفتر چهارم ، ص     .(بگيرد كه رستم سوگند مي خورد انتقام سياوش را بگيرد           

247-244 . (  
 شاه وپهلوان اعم سوگوار پس از زاري و اظهار اندوه بال فاصله سوگند ياد مي كند كـه                   -ه

افراسياب . از اين حيث بين ايرانيان و تورانيان فرقي نيست          . انتقام شخص كشته شده را بگيرد       
ورد انتقـام   با همان شدت سوگند مي خورد انتقام پسر خود را بگيرد كه رسـتم سـوگند مـي خـ                   

  ) . 244-247 ، بيت هاي 186دفتر چهارم ، ص .(سياوش را بگيرد 
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  منابع 

جمه همـايون صـنعتي زاده ، چـاپ         تر  ، تاريخ كيش زرتشت  )1376(مري   ،بويس -1

  .  انتشارات توس :، تهران اول

 ،ايـران نامـه ،      بريدن گيسوان در سوگواري زنان بختياري     ،  شاهمرادي، بيژن  -2

  .ت و يكمسال بيس

 ، به كوشش جالل خالقي مطلـق ، چـاپ اول ،         شاهنامه )1386(، ابو القاسم    فردوسي -3

  . انتشارات مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي :تهران

تداوم برخي آيين هاي كهن سـوگواري در ايـران       )1384(مليحه ،كرباسيان -4

   . 19، شماره  نامه انجمن ، پاييز،امروز
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  *خديجه خداياري                       

  **فاطمه اسفندياري مهني                        
  

  ايزدان و اهريمنان آب و انعكاس آنها در شاهنامه
  

  چكيده
آب به عنوان دومين عنصر با ارزش پس از آتش در نزد ايرانيان باستان داراي ايزداني بوده 

ي در اين سرزمين باعث شده      موقعيت خشك سرزمين ايران و وجود خشكسالي هاي پياپ        . است
ايـزدان  .كه خشكسالي به عنوان بزرگترين دشمن آنان،در تجسم اهريمنان خود را نمودار سـازد             

در . آب پيوسته با اهريمنان خشكسالي در ستيز بوده و مانع ريزش باران بـه زمـين مـي شـدند                   
نبرد . ين مبارزه است  تجلي ا ) ديو خشكسالي (با اپوش )ايزد باران (اساطير ايران باستان نبرد تشتر    

ايزدان آب بااهريمنان خشكسالي بن مايه ي بسياري از داستان هاي شاهنامه را تـشكيل مـي                 
اهريمنان خشكسالي در شاهنامه، در تجسم ديو،اژدها،شير،پري و پادشاهان ظـالم خـود را              .دهد

ين كيخسرو واضح ترين نمود اين مبارزه را در نبرد فريدون و ضحاك وهمچن  .نمودار ساخته اند  
  .و افراسياب شاهد هستيم

 
  اپوش تيشتر، اهريمن خشكسالي، ايزد آب، آب، :ه هاكليد واژ

  
  مقدمه

ي مخلوقات اهورا، يعني آنچه مفيد و نيك اسـت، فرشـته و               در آيين مزديسنا از براي كليه     
بيـشتر  در اساطير ايـران  . چناچه كليه ي عناصر زيان آور نيز اهريمني دارند      .موكلي قائل هستند  

نبرد اين ايزدان واهريمنان پيوسـته وجـود      شوند؛  ايزدان و اهريمنان با مظاهر طبيعي مربوط مي       
  .منتهي بر چيرگي ايزدان مي گردد دارد و

                                                 

*     دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناسي ارشد دانشجوي 
 
** دستيار علمي پيام نور واحد عنبرآبادكرمان   
* دستيار علمي پيام نور واحد عنبرآبادكرمان   
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در اين پژوهش ضمن بيان برخي از اين ايزدان و اهريمنان مربوط بـه آب ،انعكـاس ايـن                   
متون پهلوي در اين پژوهش با نام كتاب و         ارجاع  .نبرد را در شاهنامه مورد بررسي قرار ذاذه ايم        

شاهنامه ي تصحيح حميديان ماخـذ      .بقيه ي موارد براساس نام نويسنده صورت گرفته است         در
  .كار بوده ودر ارجاع براي سهولت كار از شماره ي جلدوشماره ي صفحه استفاده شده است

اراي ايزداني بـوده     عنصر آب به عنوان دومين عنصر با ارزش بعد از آتش، د            :ايزدان آب 
هاي فراواني براي     ها و قرباني    ها و پيشكش    اند و هديه    است، كه همواره مورد ستايش واقع شده      

  :مهمترين ايزدان آب در ايران باستان شامل موارد زير است.گرفته است آنها صورت 
  اردوي سور آناهيتا.الف

  . استومهمترين موكل آب ي مقدس فرشته ناهيد يا اردوي سورآناهيتا
هاي فراواني     اين الهه، در اوستا و كتب مذهبي زرتشتي مورد ستايش قرار گرفته و قرباني             

  . براي آن انجام شده است
ي رضي از سه جزء تشكيل شده است؛ كه هر سه             ، به گفته  »اردوي سور اناهيته  «كلمه ي   

زء دوم  بـه معنـي فراخـي و گـشادگي و انبـساط و باليـدگي، جـ                » ارد«جزء اول   «. صفت است 
كـه خـوداز    )Anahita(»اناهيت«به معني قدرت و توانايي و جزء سوم يا        (sara)،  »سور«يعني

» آهيـت «كـه حـرف نفـي اسـت، بـه معنـي نـه و دوم                 » آ«نخـست   : دو قسمت ساخته شـده    
)ahita(     نيـالوده، پـاك و پـاكيزه       بـه معنـي     » اناهيـت «پس  . دهد  كه كثيف و ناپاك معني مي

  )148، 1346رضي، (».باشد مي
هـا و در بخـش آبـان يـشت كـه بلنـدترين بخـش         تقدس و ستايش اين ايزدبانو در يشت     

چهارگردونـه كـه مهـار آن را     شود؛ آناهيتا در آن جا زني است،بلندباالوداراي    اوستاست، ديده مي  
توجه به ايـن چهاراسـب   ) 299، 1377پورداوود، . (باد، ابر، باران و ژاله در دست دارند       چهاراسب  
  .ها دارد  باآب مرتبط هستند، نشان ازتوجه اين ايزد بانو به آبكه به نوعي

هاي مربـوط بـه مـادر سـاالري در            تقدس اين ايزد بانو در بين زرتشتيان، برگرفته از آيين         
هاي زرتشتي به دليل مقامي كه آناهيتا و ميتـرا در            مغ«:ايران پيش از زرتشت دانسته شده است      

 آنان را به آساني به يك سو نهند، به همين دليل بـه شـكلي                توانستند  اذهان مردم داشتند، نمي   
   )17، 1379گويري، (» .ديگر پرستش آن را ادامه دادند

  اپام نپات يا نپات اپام.ب
    ».هاي مزدا آفريده را ستايش و نيـايش و خـشنودي و آفـرين               رد بزرگوار نپات اپام و آب     «

  )114، 4اوستا، يسنه، هات (
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ي   ، بـه معنـي زاده     »اپـام نپـات   «رود و خود كلمه ي        آب به شمار مي     دان، از ايز  »نپات  اپام«
اين ايزد كه از ايزدان مشترك اقوام ايراني و هندي است، در دل آسمان از ابرها زاده                 .هاست  آب
كننــد وچــون  پــاك اورا تغذيــه مــي هــاي ابرهــا و آب. يابــد شــود و همانجــا پــرورش مــي مــي
بيـرون    اي از نـور و آتـش از آسـمان           كنـد، مانندتيغـه     ايجاد مي گرديد،باغرشي كه از ابرها       باليده
  ) همان. (آيد مي

ترين خويشكاري هاي اين ايزد، در يشت ها اسـت؛ زمـاني كـه                در پناه گرفتن فرّه از مهم     
كنند و انگره مينو، اژي دهاك را براي به دست            نيروهاي اهريمني براي تصاحب فرّه تالش مي      

اندازد و در آن جا اپام نپـات آن را            ه خود را به درياي فراخكرت مي      كند؛ فرّ   آوردن آن گسيل مي   
  ) 112، 1371اوشيدري، ←(و نيز ) 458ها، زامياد يشت، يشت. (گيرد در پناه مي
  تشتر ايزد باران.چ

ــشتريه«آن   اوســتائي صــورت ــوي (Tištrya)» تي ــشتر« و در پهل ، در (Tištar)» تي
، 1374عفيفـي،   .(ها بـه غلـط بـشتر آمـده اسـت            هنگو در بعضي فر   » تشتر«يا  » تير« فارسي

ي تشتر با قلـب االسـد يكـي      داند و معتقد است كه ستاره       رضي آن را از تبار اپام نپات مي       )474
  ) 1346،370رضي،←.(است

هـا، تيـر    يشت(ها در اوست؛  ي آب ي همه مندي است كه تخمه   ي فرّه   در اوستا تشتر ستاره   
در .  كه تير يشت نام دارد، را به خود اختـصاص داده اسـت             ها  و يك فصل از يشت    ) 330يشت،  

صـورت   سـه   مبارزه، تشتر بـه       دراين.ي تشتر با ديواپوش سخن رفته است        اين يشت از نبرد ستاره    
كه همـان   - (Apush)جنگ با اپوش      شبانه روز به    ده  آيد و در هر صورتي، مدت       در مي   جسماني

  .خيزد  بر مي-در آوردهسالي است و باران را به بند خود  ديو خشك
بـه ايـن ترتيـب ده       . تشتر بعد از جنگ با اپوش با خـم ابـر، آب را برداشـته و مـي بارانـد                   

انـد، شـور    آميخته گشته) حيوانات موذي (هايي كه با زهر خرفستران        آب. بارد  روز باران مي    شبانه
سـه دريـاي بـزرگ      بـا ايـن آب هاسـت كـه          . برد  اي از زمين مي     شوند و باد آنها را به كناره        مي

بقيـه ي  چـشمه هـا و رودهـا     .گيرند  درياي كوچك شكل مي     بن و سي    پوئيديگ، كمرود و سياه   
  ) همان.(آيند نيزاز اين آب ها پديد مي

ها، به شكل     ها و داستان    ي آغازين بسياري از افسانه      مايه  به عنوان بن    نبرد تشتر واپوش كه   
ت، عقيــده ي نياكــان مــا را در مــورد مبــارزه بــا اهــريمن خشكــسالي نمــود پيــدا كــرده اســ 

  . دهد خشكسالي و رعد و برق، به خوبي نشان مي باران،
زمـاني كـه   . پس از بيان ايزدان آب به بررسي اهريمنان آب مـي پـردازيم  :هريمن و آب      ا

كند، ابتدا به آسمان يورش  خيزد و قصد حمله به جهان مزدا آفريده را مي اهريمن از خواب برمي
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دوم چـون بـه سـوي آب     «:كند، آب اسـت     و دومين مكاني را كه براي حمله انتخاب مي        برد    مي
» .در همان روز كه اهريمن درتاخت به هنگام غروب به سوي خاوران ابر به پيـدايي آمـد              ... آمد

دهدو اهورامزدابا تشتر به  اهريمن حمله ي خودرا به وسيله ي ديواپوش انجام مي)63بندهشن، (
  .  هوم به مقابله بااو برمي خيزدهمكاري برزايزد و
هاي گوناگون، در اسـاطير هنـد          به صورت  -ي هند و اروپايي دارد       كه ريشه  - اين اسطوره 

در اثـر چيرگـي موجـودي اهريمنـي كـه تجـسمي از              «. باستان و يونان و ايران بازمانده اسـت       
واليي تصوير شده اهريمن و پليدي است و گاه به صورت مار و اژدها و گاه به هيأت غول يا هي                

كنـد؛ تـا      دژياري، قحطي و خشكسالي بر جهـان غلبـه مـي          . شود  است، زمين و هستي ياوه مي     
سرانجام ايزدي كه مظهر پيروزي و توان و مردانگي است، غول يا اژدر را در نبردي تن به تـن                    

مزي و ها را كه به طور ر كشد و آب گيرد، مي   اي يا غاري يا كاخي نهاني صورت مي         كه در حفره  
كنـد و زمـين و        نمادي به صورت بانويي جوان يا گله ي گاوي شير ده، تصور شده اند، آزاد مي               

  ) 306، 1383رستگار فسائي، (» .بخشد هستي را دوباره باروري و طراوت مي
. هاي گوناگون قصد نابودي آب و ايجاد خشك سـالي را دارد  ها اهريمن به شكل در افسانه 

  : بينيم انعكاس آنهادرشاهنامه رادرزير ميهاي اين اشكال و نمونه
  انعكاس ايزدان آب و ديوهاي خشكسالي در شاهنامه

به ديوان درآيـد كـه انـدر جهـان رويـد و             «:در متون اوستايي اهريمن هر شب     :ديو و آب  
مبارزه با اين ديوها چنـان كـه        )79زندوهومن يسن،   (».نخست به درياشويد و دريا را بخشكانيد      

آن گذشـت، بـه وسـيله ي ايـزدان آب و امـشاسپندان مربـوط بـه آن، صـورت                     قبالً بخشي از    
اپوش و اسپنجغر دو    .شتابد  يعني دراين مبارزه خودآب است كه به مقابله با اهريمن مي          . گيرد  مي

  .نوع ازاين ديوها به شمار مي روند
 يا به   هايي چون اكوان ديو،ديوسپيد و گندروي و          ديوهاي خشكسالي در شاهنامه را با نام      

در ايـن جـا يـادآور       . صورت تجسم پادشاهان ستمگري چون افراسياب و ضـحاك مـي بينـيم            
، در  »گنـدرو «اند، چنان كه در مورد        شويم كه گاهي اين ديوان را به صورت اژدها ذكر كرده            مي

اما آنچه در اين جا اهميت دارد، تجسم        . يابيم  مي» اژدهاي زرين پاشنه  «چند جا آن را به شكل       
ي خشكـسالي در شـاهنامه اسـت و           ن به شكل يك موجود ويران كننده و ايجـاد كننـده           اهريم

  .كند نسبي بودن ماهيت اين عناصر، در اصل مطلب خللي وارد نمي
دهد، در داستان تهمورث بيان شده        كه خود را در شاهنامه نشان مي        اوليـن ديـو خشكسالي  

زا  خشكسالي، و تهمورث را نماد ايزد بـاران بلعد، نماد ديو كه تهمورث را مي   رضي اهريمني . است
يـي از قهرمانـان اصـلي         ديو خشكي و ايزد باران در ايـن روايـت، كنايـه           «: نويسد  داند و مي    مي
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بـه پيكـر اسـبي        صحنه ي داستان در البرز كوه واقع است و ديوان ديو يا اهـريمن كـه               . هستند
كنـد و پـس از        بلعد و هپـرو مـي       يدرآمده، ديو خشكي است و تهمورث را كه ابر باران زاست م           

  ) 346-1346،349رضي، (» .شود تا ابر باران زا را رها سازد زماني مجبور مي
توان اين داستان را برگرفته از اسطوره ي تشتر و اپوش و مبارزه               با توجه به اين تفسير مي     

ا نمايـان   به خصوص كه اپوش نيز، در مبارزه با تشتر به شكل اسبي، خـود ر              . ي اين دو دانست   
  ) 37/1←.(گردد سازد و در اولين مبارزه بر تشتر پيروز مي مي

. ي ديگري از اين اسطوره باشد     تواند نمونه   قرار گرفتن ديو در كنار آب و نگهباني از آن مي          
ديو با قرار گرفتن در كنار آب و نگهباني از آن در واقع آن را زنداني كرده و مانع رسيدن آب به                      

هـا را آزاد   رمان داستان كه نمادي از تيشتر است، با از بين بردن اين ديـو، آب             قه. شود  مردم مي 
  . كند مي

نـشان ايـن ديـو را اوالد      . يابيم  اين نمونه ي ديو را در شاهنامه و در خوان پنجم رستم مي            
  : گويد اين چنين به رستم مي

  كه پهناي اوبردو فرسنگ بيش        چوزوبگذري رودآب است پيش    
  همه نرّه ديوان به فرمان اوي        ان اوي      ـــنگ ديوي نگهبكنار

)103/2 (  
شود و كسي را كه كنار چـشمه ببينـد،            اكوان نيز ديوي است كه در كنار چشمه يافت مي         

  )304/4←(كند  نابود مي
بودن اكوان ديو در كنار چشمه و ظهور مجدد او پس از افكندن رستم به دريا در همان جا، 

ماسه از قول ژول مـول چنـين بيـان مـي            . اند نشان از ارتباط اين ديو با آب، داشته باشد         مي تو 
با ايـن تفـسير     ) 165،1375ماسه،(».جنگ رستم واكوان يكي از داستان هاي پريان است        «:كند
هـاي   زيـرا چنـان كـه خواهـد آمـد يكـي از بـن مايـه           . كرد  توان به ارتباط پري با آب اشاره        مي

  . ، قرار گرفتن پري در كنار آب و بستن راه آب و چشمه به روي مردم استهاي ايراني اسطوره
در اين جا رستم كه در ادبيات پهلواني نمود اندرا در كتب ودائي است، بـا كـشتن ديـو، در                     

دانيم اكـوان ديـو     زيرا چنان كه مي   . شود  هاي اسب كيخسرو مي     واقع باعث آزادي آب براي گله     
  .رساند كيخسرو آسيب ميبه هيأت گوره خر به اسبان 

  
   هـمي بفكند ال اسبـان ز هم             يكي نرّه شير است گـويي دژم

  كه برنگذرد گورزاسبي به زور                بدانست كيخسرو كĤن نيست گور  
)303/4(  
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تواند همان بن مايه ي نبرد ايزد باران را بـا ديـو خشكـسالي                 نبردرستم باديو سپيد، نيز مي    
گردند؛ كـه اسـير ديـو يـا           در اين جا كاووس و سپاهيانش نماد ابرهاي باران زا مي          . باشدداشته  

  .گردد ها مي اند و رستم با كشتن اين اهريمن باعث آزادي آب اهريمن خشكسالي گشته
بزرگترين ديو خشكسالي كه در شاهنامه از آن ياد شـده اسـت را شـايد بتـوان افراسـياب                    

ريمن به عنوان يك ديو خشكسالي در كنـار ضـحاك و از نـسل او                از آن جا كه اين اه     . دانست
بيان شده، بحث در اين مورد را به بعـد از مبحـث ضـحاك، در پايـان همـين فـصل، موكـول                        

  .كنيم مي
پري دراساطيرموجودي است لطيف،بسيارزيبا،ازعالم غيرمرئي كه با جمـال         «:پري و آب    
  )271، 1383رستگارفسائي، (».فريبد خود انسان را مي

ي باران،از پريان      با تشتر، ستاره   (pairika)» پئيركا« در متـون اوستايي ضمن بيان نبرد       
گردندو آورنده    هاي آسماني يادشده كه مانع ريزش باران مي         دار وسنگ   به عنوان ستارگان دنباله   

سـركاراتي ايـن موضـوع رايـادآورنقش پريـان          )328هـا،تير يـشت،     يـشت .(هستند»سال بد « ي
كـه پريـان درآن عـصرها يـاور           وي معتقد اسـت   . كند   پيش از عصر زرتشت بيان مي      درسالهاي

در زمان انتشار دين زرتـشت، اگـر چـه تـشتر            . اند  بوده» سال نيك « ي    وهمراه تيشتر و آورنده   
همچنان با عنوان ستاره ي باران، مورد ستايش قرار مي گرفت، اما پري مقامي معكوس يافـت                 

  ) 15، 1385سركاراتي، . ( به او داده شد»آورنده ي سال بد«و لقب 
ها رفت و آمد دارنـد و بـه همـين سـبب               ها و پريان در چشمه      امروزه اعتقاد به اين كه جن     

 2535ماسـه،   ←.(نبايد در كنار چشمه ها خوابيد،  در خيلـي از روسـتاهاي ايـران رايـج اسـت                  
انـد كـه پريـان،        باور داشته هاي مردم از روزگاران كهن تا به امروز           همچنين توده ) 422شاهي،  
هاي روي زمين به آب تني  اند كه گاهي در پيكر دوشيزگان زيبا، در آب هايي از گروه جن   مادينه
عالوه براين پريان دريايي،خـدايان     ) 93،  1350باويل،  ←.(شوند  پردازند و به ناگاه ناپديد مي       مي

كـه دراعمـاق دريـا بـه سـر          «:لقهالخ  موجوداتي عجيب .شوند  اند؛كه از آب زاده مي      آب نام گرفته  
شوند و پيش     هاي جاري شناخته مي     رانند و به عنوان زن ايزدان آب        برندوبرآن ژرفافرمان مي    مي

  ) 132، 1382زمرّدي، (» .كنند از خدايان ديگر در وراء زمان و تاريخ زندگي مي
ـ            :پريان در شاهنامه   ا در شاهنامه از موجـودي بـا نـام پـري كـه باعـث آوردن بـاران ي

امادر داستان هفـت خـوان رسـتم و همچنـين هفـت خـوان               . خشكسالي گردد، اثري ديده نشد    
رسد، همـانطور كـه خـانم واحددوسـت، نيـز       خوريم كه به نظر مي  اسفنديار،با دو زن جادو برمي    

  ) 85 :1379واحددوست،.(كنند اند، نقش پريان رادرشاهنامه بازي مي گفته
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قرار گـرفتن   . زيبا قصد فريب رستم و اسفنديار را دارند       اين دو زن جادو به شكلي آراسته و         
تواند، نمادي از نبرد بـا اهريمنـان          اين دو در كنار چشمه و كشته شدن آنها توسط قهرمانان مي           

 كـه ايـن جـا بـه         -هاي دربنـد    بااين فرضيه جنگ قهرمان به قصد آزادكردن آب       . خشكي باشد 
  )178/6 و نيز 98/1←.(گيرد صورت مي-شكل چشمه است
پس به سوي آب آمد، كـه       . برآمد) آسمان(= اهريمن، تازان و سوزان برآن      «:اژدها و آب  

زير زمين قرار داشت و تاريكي و بدمزگي را برآن برد و سپس به ميان زمين برآمد، مانند مار از                    
  ) 52بندهشن، (» .سوراخي بيرون آمد

آب و    آيـد و سـيل و       به وجود مي  سياه كه در صحراها و كوه ها        «: اژدها را ماري دانسته اند    
باران آن را به طرف دريا مي راند و از حيوانات دريايي تغذيه مي كند و پيكرش بزرگ و سرش                    

  )298 :1383رستگارفسائي، (» .شود دراز مي
اژدهـا  «: هاي سراسر جهان اژدها نمودار نيروهاي اهريمني ناپاك اسـت    در افسانه پردازي  

بنابراين بـراي ايـن كـه    . دارد و مي خواهد خورشيد و ماه را فرو بردآب را از باروركردن باز مي   
با اين وصف اژدها نيز به عنوان       ) 215،  1379واحد دوست،   (» .جهان بماند بايد اژدها نابود شود     

يكي از اهريمنان پديد آورنده ي خشكي معرفي شده و قهرماني مقدس بايد او را نابود كند؛ تـا                   
 مخفي گـشته و زنـاني را اسـير خـود كـرده                گاهي اين اژدها در دژي     .ها گردد   باعث آزادي آب  

ها، قهرمان پس از كشتن اژدها با آزاد كردن و ازدواج با زنان باعـث                 در اين نمونه افسانه   . است
  ) 27 :1378حصوري، . (گردد ريزش باران و باروري مي

ا را در خـود نگـه       هـ   آب  هـستند، كـه     هندي وريتره و آهي دو اژدهاي عظيم        هاي  در اسطوره 
ها آزاد شوند و رودخانـه هـا          ي ايندره نابود مي گردند، تا آب        اين دو سرانجام به وسيله    . دارند  مي

 بـه عنـوان   -نبرد تـشتر بـا اپـوش    )279هاي ريگ ودا، مانداالي دوم،    گزيده←. (جريان يابند 
  . ترا مي توان از اين نوع دانس-ها مي گردد اژدهاي سهمگيني كه مانع ريزش آب

 درايران اعتقاد به حضور اژدها در كنار چشمه تابعد از اسالم نيز ذيذه مـي شود؛مـسعودي                 
در همين زمينه از دريايي در بين اقوام عجم و همچنين ديار طرابلس و انطاكيه نام مي برد، كه            

دانيم كه اژدهايان نـه       به هر حال امروزه مي    «)119،  1342مسعودي،  . (درآن اژدها فراوان است   
سوسماران و دايناسورها   . اند بلكه واقعاً وجود داشته اند       تنها مفهومي افسانه اي واساطيري نبوده     

 :1379واحددوسـت،   (» .مانـستند   و جانوراني پيش از تاريخ بوده اند كه درست به اژدهايان مـي            
215(  

اژدها و اژدهاكشي در شاهنامه يك مضمون رايج و         :اژدهاي خشكسالي در شاهنامه   
واضح ترين حضور اژدها و اژدهاي خشكي در مورد ضحاك و در داستان نبـرد               . تمشخص اس 
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توانـد اژدهـايي باشـد كـه بـراي ايـران،              افراسياب نيز مي  .فريدون و ضحاك مشاهده مي شود     
سخن دراين مورد را به پايان بحث موكول مي كنيم و به            .خشكسالي و قحطي را به همراه دارد      

  .اي خشكي در شاهنامه مي پردازيمذكر نمونه هاي ديگر حضور اژده
اما آتش پس از گريزانـدن اژدهـايي كـه          . هوشنگ پديد آورنده ي آتش در شاهنامه است       

توان اژدها را در اينجا همان اهريمن دانست كه           مي. آيد  قصد كشتن وي را داشت، به دست مي       
رسـتگار  . (سـاخت ها را آزاد كرد و با ياري آتـش ابـزار فلـزي     هوشنگ آتش را از وي ربود، آب     

مـي كنـد و   » ي آب   چاره«به خصوص كه در شاهنامه نخستين كسي كه         ) 219،  1383فسائي،  
رودها را به جريان مي اندازد، هوشنگ است واين ماجرا درست پس از كـشف آتـش روي مـي                    

  .دهد
  اختــا را بتــارودهــه ابــزدري        ي آب ساخت      چواين كرده شدچاره

)34/1(  
در خـوان دوم، رسـتم و   . ي ديگر اژدها كشي را در خوان دوم رستم شـاهد هـستيم       نمونه  

  : خواهد، تا اين كه رستم، چشم به آسمان از خداوند كمك مي. گردند رخش بسيار تشنه مي
  نــن زميـــود پيش تهمتــ   بپيم    همان گه يكي ميش نيكو سرين

) 93/2(  
گـردد،تهمتن خداونـدرا سـپاس     اي پديدار مـي  كه چشمه رود تا اين به دنبال ميش مي     رستم

خوابـد كـه      بعدازسيراب شدن و شـكار، در كنـار چـشمه مـي           . شويد  گفته و سر و تن در آب مي       
  :ناگهان

  ل گـفتي نيامد رهاـــزو پيــك          ز دشت انـــدرآمــد يكي اژدها 
) 94/2(  

چـون اجـداد خـود      اژدهـا كـشي رسـتم       .شود  سرانجام اين اژدها به دست رستم كشته مي       
هـا، بـر      به ويژه اين كه در اسطوره     . تواند، نمادي از اژدها كشي ايندرا باشد        گرشاسپ و سام، مي   

يا ايندرا، به گرشاسپ تعلـق گرفتـه اسـت و از            » ورثرغن«جايي، نقش بهرام يا       اثر تحول وجابه  
  ) 123 :1369مختاري، . (طرفي زايش رستم و ايندرا بسيار شبيه به هم است

زمـاني كـه    . بينـيم   نه ي ديگر اين اژدها كشي در كنار آب را، در داستان بهرام گور مي              نمو
. فرسـتد   تراشد؛ او را به جنگ اژدها مـي         بهرام به هندرفته وشنگل براي نگه داشتن او بهانه مي         

  . اين اژدها گاهي در دريا و گاهي در خشكي است
  رآفتابـــاه ببه دريا بدي گ          يكي اژدها بود بر خشك و آب 

  ) 424/7( و زو خواستي موج درياي نيل         همي دركشيدي به دم ژنده پيل   
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  :كند يابد و باباران تير او را هالك مي بهرام اين اژدها را در كنار دريا مي
   به تاريكي آن اژدها را بديد        همي تاخت تا پيش دريا رسيد

)426/7(  
اژدهاي خشكسالي در ريگ  (»وريتره«تواند نمونه ي همان       بودن اين اژدها در كنار آب مي      

باشد و به ويژه كه اين اتفاق در هند افتاده و لقـب اينـدره هـم بهـرام يـا ورثـرغن يعنـي                         ) ودا
  .ي اژدهاي وريتره، بيان شده است كشنده

 .را نام بـرد »شير كپي «توان اژدها يا  از ديگر اژدهايان شاهنامه كه با آب مربوط است، مي   
اين اژدها كه در چين قرار دارد، دختر خاقان چين را بلعيده است و خاقان چين به همين دليـل                    

ويژگي اين اژدها اين اسـت كـه اگـر مـويش خـيس      . خواهد كه او را بكشد  از بهرام چوبينه مي   
  :كند شود، تير بر او اثر نمي

   كارگر نبودي بر او تـيـر كس              تر     چو براژدها برشدي موي
)149/9(  

  : يابد مكان اين اژدها در چشمه قرار دارد و بهرام نيز او را در چشمه مي
  

  برخاست و آمد برون و  بغلتيد          آن شير كپي به چشمه درون شد
)149/9(  

از آنجا كه ايـن اژدهـا       . شود  اين اژدها نيز چون ديگر اژدهايان به دست قهرمان كشته مي          
عيده و زن دراساطير،نقش باروري وزايندگي داردونمادابرباران زا محسوب         دختر خاقان چين را بل    
ي ابرهـاي بـاران زا    تـوان ايـن اژدهـا را، اژدهـاي خشكـسالي و بلعنـده            مي شود؛ به نوعي مي    

دانست؛كه به وسيله ي بهرام چوبينه كه معناي اسمش مفهوم كشنده ي اژدهـاي خشكـسالي                
  .رهاي باران زا رها گردندشود؛تااب را دارد، كشته مي) ورثرغن(

ي آب در شاهنامه دانست، كرم    ي ديگر را كه شايد بتوان نمونه ي اژدهاي باز دارنده            نمونه
كنـد كـه كـرم، در         رستگار فسائي به نقل از دارمستتر، بيان مي       . هفتواد در داستان اردشير است    

رسـتگار  ←. ( دهاك باشـد    اي تلويحي به اژدهايي موسوم به آژي        داستان هفتواد، ميتواند اشاره   
هاي درياي پـارس اسـت؛ و         در شاهنامه محل اين اژدها يا كرم در گردنه        ) 309،  1383فسائي،  

  :كشد اردشير او را در كنار دريا مي
  د ـــا دو دار بلنــزدن پيش دري                 بـفرمود پـس شهـريـار بـلند    

)154/7(  
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دهـد،    ر دريا است ومرگ آن نيز در همـين جـا رخ مـي             از آنجا كه جايگاه اين اژدها در كنا       
  . توان اين نوع اژدها كشي را نيز نوعي جنگ عليه ديو خشكسالي به حساب آورد مي

كند و نام آن در متون اوستايي آورده شـده            اژدهاي ديگري كه درآب زندگي مي     : گندرو -
ودرمينـوي  (gandar∂wa)اين موجود اهريمني دراوستا به صـورت      . نام دارد » گندرو«است،  

  ) 133مينوي خرد، ←.(آمده است»دهان گشاده«و»آب زي«،»زرين پاشنه«خردبا صفات
آنجـا كـه   . ها از كشته شدن اين هيوال بـه دسـت گرشاسـپ سـخن رفتـه اسـت        در يشت 

مرا اين كاميـابي    « : گويد  شود، مي   مي» هيتاسپ«گرشاسپ در نيايش اهورامزدا خواستار مرگ       
همــان ســان كــه بــا گنــدرو ... را از هيتاســپ بخــواهم. .. نم كــين بــرادرارزانــي دار، كــه بتــوا

(gandar∂wa)     ديو بـا     اين  ارتباط) 452يشت ها،رام يشت،    (» .زيست كردم    كه در آب دريا مي
) فراخكـرت (» وعـروكش «گنـدرو در دريـاي        جايگـاه . شود  مي  خوبي مشخص   دراين جمله به    آب

و را در شاهنامه يافـت، هـر چنـد نـام آن بـه طـور                 شايد بتوان نشان اين دي    . دانسته شده است  
  . مستقيم بيان نشده است

دانيم در شاهنامه اعمال پهلوان بزرگ باستاني ايـران گرشاسـپ، بـه سـام و                  چنان كه مي  
سام يل زماني   . در شاهنامه از اين اژدها در بيان افتخارات سام ياد شده          . رستم منتقل شده است   
ي ازدواج زال و رودابه گردد، از جنگ با اژدهايي سـخن          تا واسطه  نويسد  كه به منوچهر نامه مي    

  :آورد گويد كه از رود كشف سر بر مي مي
  برون آمد و كرد گيتي چو كف         چنــان اژدها كـو ز رود كشف    

)202/1(  
آيد كه ايـن اژدهـا همـان          كند، بر مي    هايي كه سام در كشتن اين اژدها بيان مي          از ويژگي 

در داستان رستم و    ) 203/1 و   204←. (ي گرشاسپ نابود گشته است      است كه به وسيله   گندرو  
كند، از كشتن ديوي توسـط سـام          اسفنديار زماني كه رستم به افتخارات اجداد خويش اشاره مي         

  .آورد كه شايد تداعي گر گندرو در اوستا باشد سخن به ميان مي
  ك نامــــد در زمانه چنو نيـ  نب              هــمانـا شنيدستي آواز سـام

  تنش بـر زمين و سرش بĤسمان                ان ــگم وديگر يكي ديو بدبد...
  ور زيـانش بديـــــزتابيدن خـ     كه دريـاي چين تاميانش بدي

)257/6 (  
توان شباهت و شايد يكي بـودن ايـن دو            هاي مطرح شده از اين ديو مي        با توجه به ويژگي   

اند، معتقدند كه نام  اي كه از شاهنامه داشته سركاراتي براساس نسخه. ي درك كردديو را به خوب 
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ايشان ايـن بيـت را   . در شاهنامه آمده است   » اندرو«اين ديو به شكلي تحريف شده وبه صورت         
  :اند چنين نوشته

  تنش  بر زمين و سرش بĤسمان                دگـراندرو ديو بد بدگمان
تـصحيفي  » انـدرو «توان داشت، كه در بيـت بـاال           ظر ترديدي نمي  به ن « : سپس گفته اند  

ــسانه      ــابق اف ــه مط ــوي ك ــام دي ــدرو، ن ــت از گن ــده      اس ــشته ش ــام ك ــت س ــه دس ــا ب ه
  )256:1385سركاراتي،«.است

ترين نمونه ي اين نوع اژدها در شاهنامه، ضحاك  همان طور كه گفتيم، عظيم: ضحاك-
كـه از      به معني مار و اژدها، و دهاك اوستايي        »اژي«است از واژه ي       اژي دهاك تركيبي  «.است
رسـتگار  (».به معني گزنده و كل كلمه به معني مار گزنـده، آمـده اسـت             . است ) dah(ي    ريشه

  )291: 1383فسائي، 
» ويــش وه روپــه«در اســاطير هنــدي از مبــارزه ي اينــدره بــا ديــو خشكــسالي بــه نــام 

(vishvarupa)       اژدهايي است، سـه سـر و شـش    » هويش وه روپ  « سخن گفته شده است و
هايي را كه در غار به وسـيله ي او در بنـد بودنـد، رهـايي                   ايندره با كشتن اين اژدها گاو     . چشم

رضي در ادامه ي بحث خود ضمن بيان مبارزه ي سهمگين ايـن             ) 156 :1382رضي،  . (بخشيد
ــا  ــدره را ب ــه«دو، اين ــسر (Thrita)، »ثريت ــه« پ ــش وه ر«  و(Aptya)» آپ تي ــهوي ، »وپ
(vishvarupa)     و گاوهاي اسـير    . داند  يكي مي ) اژدهاي سه سر و شش چشم     ( را با ضحاك

توان گاوهاي اسير ضحاك را همان شهرناز و  البته مي)همان. (كند او را ابرهاي باران زا بيان مي
  .ارنواز دانست

مارهـاي روي دوش    . با اين تفاسير ضحاك اژدهـاي خشكـسالي عظـيم شـاهنامه اسـت             
سركاراتي مبارزه ي اژي دهاك و آذر       . كند  مفهوم اژدها بودن آن را در ذهن تداعي مي        ضحاك  

ها مي داند و پناه       آوردن فرّ را نيز تحت تاثير موتيف رهاسازي آب          در زامياديشت، براي به دست    
بردن فرّ به درياي فراخكرت و سرانجام گرفتن آن به وسيله اپام نپات كه ايزدآب اسـت را، بـه                    

   )239 :1385سركاراتي،←.(كند دليل توضيح خودذكرميعنوان 
همان طور كه قبالً بيان شـد، اسـارت و دسـتگير شـدن ضـحاك                :ضحاك و فريدون    
فريدون از نسل گاو است و در متون اوستايي نام پدر و اجداد او . گيرد توسط فريدون صورت مي

» ...او، پسر اسـفيان بورگـاو     فريدون پسر اسفيان گاو، پسر اسفيان سوك گ       «: با گاو همراه است   
  ) 149بندهشن، (

ورزه گاو و صاعقه از روزگـاري بـس كهـن           «آب ارتباط وجود دارد و        از آنجا كه بين گاو و     
متفقاً رمزهاي خدايان آثار جوي بوده اند و بانگ ورزه گاو در فرهنگ هاي كهـن بـا طوفـان و                     
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يگر هنـد و آرياييـان گـاو را بـه           و از طرف د   ) 325،  1379واحددوست،  (،  »رعد برابر بوده است   
اند و مورد پرستش قـرار مـي          عنوان تجلي قدسي خداي زاياننده و مظهر آثار جوي مي پنداشته          

آب و در نتيجـه       آب و به شكل وسيع تر آن فريدون، گاو و           توان به ارتباط بين گاو و         اند؛ مي   داده
ويش وه  «هاي گاو   ه ويژه اگرگله  ب.پي برد »ويش وه روپه  «مبارزه ي فريدون ياايندره باضحاك يا     

: زيراهمانطور كـه گفتـه شـد   . گردد راباهمسران ضحاك يكي بدانيم،موضوع روشن تر مي     »روپه
بـه ايـن ارتبـاط بـه شـكل          )157همـان،   (».آورند  گاوهاي شيرده وزنان هردونمادابرهاي باران    «

  . تري خواهيم پرداخت مفصل
  نضحاك در شاهنامه و انعكاس ارتباط آب، گاو و ز

در شاهنامه يكي از غذاهايي كه ابليس براي ضحاك آماده مـي كنـد خـوردن خـورش از                   
  .پشت گاو جوان است

  خورش ساخت از پشت گاو جوان        به روزچهارم چو بنهاد خوان    
) 47/1(  

  :گيرد و اتفاقاً اين غذا مورد پسند ضحاك قرار مي
  

  زان هشيـوار مردشگفت آمدش           چوضحاك دست اندرآوردوخورد 
  )همان(

اگر گاو را نماد ابرهاي باران زا بدانيم، خوردن چنين غذايي به منزله ي از بين بـردن گـاو                    
به اين ترتيـب آغـاز   . آيد زا به شمار مي   است و به تعبيري به منزله ي از بين بردن ابرهاي باران           

 بالفاصـله بعـد از      ويراني و خشكسالي به وسيله ي ضحاك از اين جاست؛ بـه ويـژه ايـن كـه                 
خوردن اين غذاست كه ابليس بر بازوان ضحاك بوسه زده و باعث رويش دو مـار بـر دوش او                    

  )47/1و 48←. (شود مي
 اسير كردن دختران جمشيد و كشتن گاو بر مايه كه به نوعي با نسل فريـدون در ارتبـاط                   

سـت ضـحاك صـورت      كـه بـه د      است و هر دو نماد ابرهاي باران زا هستند، از كارهايي اسـت،            
  )57/1← .(سازد گيرد و او را به عنوان اژدهاي خشكسالي نمودار مي مي

رســد  ي بحــث اهريمنــان و ديــوان خشكــسالي، بــه نظــر مــي  در ادامــه:افراســياب -
بايد،ازافراسياب نيز در كنار ضحاك به عنوان يكي ازاهريمنان بزرگ خشكسالي در شاهنامه ياد              

داند، كه    اي مي   افسانه  ي را گونه ي حماسي ديگري از اژي دهاك        سركاراتي افراسياب توران  . كرد
  ). 84: 1385سركاراتي، (» .افسون و جادو برخوردار است از نيروي« 
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بريم، زاميـاد يـشت از كتـاب      مي ترين متني كه به ارتباط افراسياب و آب در آن پي     قديمي
. فرّه سخن به ميان آمده اسـت      در اين يشت از تالش افراسياب توراني براي گرفتن          . اوستاست

گريزد و افراسياب به دنبال آن برهنه شده و خـود را بـه                فرّه از دست او به درياي فراخكرت مي       
  ) 495-497 :ها، زامياديشت يشت←.(تواند فرِّه را بگيرد اما نمي.افكند آب مي

سـط  در بسياري از متون اوستايي و حتي بعـد از آن بـه تبهكـاري و ايجـاد خشكـسالي تو          
پيـدايي ديـن بـه سـپندارمذدرآن گـاه بودكـه         «.افراسياب، در ايـران سـخن گفتـه شـده اسـت           

  ) 52هاي زادسپرم،  گزيده(».افراسياب،آب راازايران شهربازداشت
در بندهشن از آمدن افراسياب بعد از مرگ منـوچهر بـه ايـران و پايمـال كـردن رودهـا و                      

ي افراسياب گويند كـه در دريـاي كيانـسيه     درباره  «: ها ته وسيله ي او سخن رفته است         چشمه
پايمال كـرد و  ... كوچك به بلندي اسب، به بلندي شتر و يك هزار چشمه آب را چه بزرگ و چه  

  ) 76بندهشن، (» .در همان دريا، چشمه زراومند را كه جزء هلمند رود تفت است، پايمال كرد
 مخرب و ايجـاد كننـده ي   بينيم در متون پهلوي افراسياب به عنوان عنصري        چنان كه مي  

اين موضوع به متون پهلوي منتهي نمي شود، در         . قحطي و خشكي در ايران معرفي شده است       
ها و خشك  ها و جوي   ي پركردن رودخانه    بيشتر كتب تاريخي به كاركردهاي افراسياب در زمينه       

نـان  ها بوده است، كـه بـه هـيچ جـاي چ             اندر سيستان عجايب  «: ها اشاره شده است     كردن آب 
آن چشمه را افراسياب    ... نيست، يكي آن است كه يكي چشمه از فراه كوه،از كوهي همي برآمد            

تـاريخ  (» .بـساختند  بست، تا دو كودك خـرد تـدبير آن          پس از آن كه جهد بسيار كرد و نتوانست        
  ) 14سيستان، 
ي   ي اصفهاني در كتاب خود ضمن بيان ويژگي تخريـب گـري افراسـياب در زمينـه                  حمزه

در سال پنجم تسلط وي مردم دچار قحط شدند و          «: نگارد  ها و قنوات، چنين مي      ها و چشمه  رود
» .ها خشك و كشتزارها تباه شدند       آخر روزگار وي همچنان بودند، به هنگام فرمانروايي او آب           تا
چنان كه ديديم، از تسلط افراسياب بر ايرانشهر بـه مـدت پـنج              ) 44 :1346ي اصفهاني،     حمزه(

افراسـياب بـه    «: اين موضوع در تـاريخ بلعمـي نيـز وارد شـده           .  به ميان آمده است    سال، سخن 
ها خشك شد و پنج سال  و همه ي آب... ايرانشهر بيامد و ملك بگرفت و برايشان جورها كرد و

  ) 365-366 :1353بلعمي، (» .ببود
طوالني هاي    در شاهنامه از چنين تسلطي برايران سخني به ميان نيامده، در عوض ازجنگ            

  ) 44/2-45←. (بين ايران و توران و از خشكسالي طوالني مدت سخن رفته است
وكشته شدن او بـه     )درياچه ي اروميه  (پنهان شدن اين اهريمن خشكسالي در آب چيچست       

وسيله ي كيخسرو كه خود به نوعي مژده آور باران براي ايران است؛دركنار اين درياچه، كه هم    



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١١٨٧

تداعي گر ارتباط ايـن اهـريمن بـا آب          .نامه به آن اشاره شده است     درمتون پهلوي وهم در شاه    
  )666/5←(و درشاهنامه )348يشت ها، گوش يشت، ←.(است

  نتيجه
 آب و خشكسالي چون مظاهر خير و شر، در ايران باسـتان داراي ايـزدان و اهريمنـاني              -1
 از ايزدان، آب باران آزاد      در اثر شكست اهريمنان   .  و اينها پيوسته به مبارزه مي پرداخته اند         بوده

  .اند گشته و درياها و رودهاي جهان به وجود آمده
 اهريمنان خشكسالي در شاهنامه در تجسم پادشاهان ظالم، اژدها، پري و ديو خـود را                -2 

  .سازد نمايان مي
 ايزدان آب در شاهنامه به عنوان ابرهـاي بـاران زا يـا مـژده آوران بـاران، در تجـسم                      -3 

  .شود ادل و مبارزه ي افرادي چون فريدون، كيخسرو و بهرام ديده ميپادشاهان ع
باشند، كه   دو اهريمن بزرگ خشكسالي در ايران و در شاهنامه ضحاك و افراسياب مي-4 

  .در تقابل با ايزدان آب، يعني فريدون و كيخسرو قرار دارند
اشند و فريدون كه از نسل      ب   گاوهاي ورزه و زنان، نماد ابرهاي باران زا در شاهنامه مي           -5 

دختـران جـشميد كـه اسـير اژدهـاي خشكـسالي            . زا اسـت    تداعي گر ابرهاي بـاران    . گاو است 
گردند  ي فريدون آزاد مي تواند نماد ابرهاي باران زا باشند كه به وسيله     اند، نيز مي    شده) ضحاك(

  .بارانند و باران خود را، بر زمين مي
 -خاقان چـين   -وسط ضحاك و خورده شدن دختر شنگل       اسير شدن شهرناز و ارنواز ت      -6 

زا توسـط اهـريمن       تواند نماد در بند كردن و از بين بردن ابرهاي باران            ي اژدها نيز مي     به وسيله 
كشته شدن گاو برمايه به دست ضـحاك و همچنـين خـورده شـدن خـوراك        . خشكسالي باشد 

  .از همين نمونه استي كشتن آن است، نيز  پشت گاو جوان توسط او، كه به منزله
هــاي  خــوان جــادو در هفــت ديــو، زنــان بلعــد، اكــوان كــه كيــومرث را مــي  اهريمنــي-7 
نمودهاي اهريمن خشكسالي در شاهنامه هستند كه هر يـك بـه         ... واسفنديار، شير كپي و     رستم

  . نوعي كشته مي شوند
بـه ايـن    . ت اژدها كشي از مضامين مهم شاهنامه و اژدها نماد اهريمن خشكسالي اسـ             -8

اي از نبرد ايزد باران و اهـريمن خشكـسالي را در              تواند بن مايه    ترتيب نبرد قهرمان با اژدها مي     
  .بر داشته باشد، بزرگترين اژدهاي خشكسالي در شاهنامه همان ضحاك است

هاي گرشاسپ جد رستم به پسرش سام در شاهنامه، باعـث شـده كـه                  انعكاس ويژگي  -9
رسـد نـوعي      كند و به نظـر مـي        ها زندگي مي    وم به گندرو كه در آب     كشتن اژدهايي بزرگ موس   

  .اهريمن خشكسالي باشد، به سام نسبت داده شود
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              ∗   دكتر شهال خليل اللهي
  

  مرگ  از ديدگاه فردوسي و عرفا
  

  چكيده
، مسأله ي و عارفان درباره مفهوم مرگ استديدگاه فردوس       هدف مقاله حاضر بررسي 

گاه فردوسي به مرگ و مقايسه آن با نگاه عرفاست ، اين مقاله به روش كتابخانه اصلي آن ن
 شود در تعاليم اسالم مرگ و حيات پس از آن به اصل معاد مربوط مي. اي انجام يافته است

، سومين اصل اعتقادي اسالم به حساب مي آيد ، از جمله موارد بحث كه پس از توحيد و نبوت
 رجعت اضطراري است كه اولي مربوط به كمال معنوي و دومي مربوط مسأله رجعت اختياري و

به ماهيت مرگ مادي و معاد جسماني است كه در اين منظر عرفا مرگ را  به انواع و اقسامي 
تقسيم كرده اند ، در قرآن نيز آياتي  را مي توان ديد كه درباره مرگ  نازل شده اند كه در يكي 

در اين موضوع  ) ص(پيامبر  شمار آمده است، احاديثي نيز از  بهاز آنها  خواب  گونه اي مرگ
چنانكه مي دانيم عظمت كار فردوسي فقط در پرداختن حماسه ايرانيان و به . نقل شده است

يق نظم كشيدن اساطير و تاريخ و فرهنگ ايران نيست ، بلكه در عين حال گزارشي است از تلف
ارفانه خطاب به همه نسلها و زمانهاست، در اين سخنان عانديشه هاي عرفاني و فلسفي و 

ميان نگاه وي  نسبت به مرگ در خور تأمل است ، وي در عين سفارش به برخوداري و بهره 
مندي از نعمتهاي دنيايي ،  اعراض و قطع تعلق از جهان را نيز توصيه مي كند  و پايه انديشه 

نيا در حكم مزرعه اي است براي آخرت از نظر وي د. هاي او همان انديشه هاي عرفاني است 
نتيجه اين كه بخش .و هر لحظه ندا مي دهد كه انسان عاقبت به خاك تبديل خواهد شد

  .بزرگي از ديدگاه هاي  فردوسي در باره مرگ با ديدگاه عارفان  يكسان است
   مرگ ، شاهنامه ، رجعت اختياري ، رحعت اضطراري :كليد واژه ها 

  مقدمه
قتي است كه نه تنها هيچ راه گريزي از آن نيست ، بلكه معماي اسرار آميز آن مرگ حقي     

، در ظلمات ر پي نجات خود از چنگال مرگ بودههم گشودني نيست، از اين رو انسان پيوسته د
و اين مفهوم از مضاميني .درپي جستجوي آب حيات آمده تا بتواند هميشه زنده و جاويد بماند

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد∗
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١١٩١

ي بسياري درباره آن سخن گفته اند، در اين مقاله مرگ ابتدا از حيث است كه شاعران و عرفا
  :  سپس از نگاه عرفا و در پايان از نگاه فردوسي بررسي شده است مفهوم لغوي آن در قرآن ،

  
  معناي قاموسي مرگ 

ياد شده  است، راغب اصفهاني در "وفي ، فوت و موت " از مرگ در قرآن با واژگان 
  : ،چنين آورده است"يتوفي"مفردات ذيل واژه

  
 .گرفتن چيزي است .  الذي بلغ التّمام:الوافي

 وفَى بعهده يفي وفَاء، و أَوفَى پيمان و دوستي را حفظ كرد و به اتمام رسانيد و خداوند 
، 177/ لبقرة،  ا76/ ، آل عمران  91/ ، النحل40/  البقرة و أَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم: مي فرمايد
 ،37/  النجم ، 111/ ، التوبة7/ اإلنسان

  
به معني گرفتن چيزي است به طور .تناوله وافياً: بذله وافياً، و استيفَاؤُه:ء و تَوفيةُ الشي

/ ، الزمر281/ ، البقرة185،  25/  آل عمران و وفِّيت كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبت:قال تعالى. ايفاء و اتمام 
 .39/ ، النور60/ ، األنفال15/ ، هود10

  
 تعبير شده "توفي" و قد عبر عن الموت و النوم بالتَّوفِّي، در آياتي مرگ و خواب به 

راغب، (، 60/ ،األنعام42/ الزمر... اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حينَ موتها: خداوند مي فرمايد. است
  )879 - 878: ،ص1412

 
  فوت

  
تالشي: الْفَو دعء عن اإلنسان بحيث يتعذّر إدراكه، فوت به معني دور شدن چيزي از  ب

ء  و إِنْ فاتَكُم شَي: انسان است به نحوي كه دسترسي به آن ممكن نباشد، خداوند مي فرمايد 
 )646: همان، ص(،51/ ، سبأ23/ ،  الحديد11/ منْ أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ الممتحنة



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١١٩٢

  موت
ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في اإلنسان و : فاألول:أنواع الموت بحسب أنواع الحياة

اول،  به ازاء قواي  ناميه :موت را به حسب انواع حيات تقسيم كرده است . الحيوانات و النّبات
/ عد موتها، الروميحيِ الْأَرض ب: موجود در انسان و حيوانات و نبابات ،چنانكه خداوند مي فرمايد

 .11/ ، ق19
يا : نابودي قواي حسي موجودات است ، خداوند مي فرمايد: دوم: الثاني، زوال القوة الحاسة

  .66،  23/ لَيتَني مت قَبلَ هذا، مريم
زوال قواي عاقله است كه منجر به جهالت : سوم: زوال القوة العاقلة، و هي الجهالة: الثالث
  .80/  النمل ، 122/  األنعام أَ و منْ كانَ ميتاً فَأَحييناه: خداوند مي فرمايدمي شود، 
اندوه سخت در برابر از دست دادن زندگي : چهارم: الحزن المكدر للحياة، و إياه قصد: الرابع

 .17/  إبراهيم تو يأْتيه الْموت منْ كُلِّ مكانٍ و ما هو بِمي: است ، خداوند مي فرمايد 
النّوم موت خفيف، و الموت نوم ثقيل، خواب مرگ سبك و مرگ : المنام، فقيل: الخامس

، اللَّه يتَوفَّى 60/ و هو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ األنعام: خواب سنگين است ، خداوند مي فرمايد
تَم ي لَمالَّت ها وتوينَ مح ها الزمرالْأَنْفُسنامي مف 781: همان، ص. (169/ ، آل عمران42/ ت - 

782( 
ايفاء، تمام دادن «به معني تمام بستدن  و » استيفاء« را  "يتوفي"ابوالفتوح رازى واژه 

 )131: 9 ، ج1408 ابوالفتوح رازى،.( بيان كرده است
  مرگ از نظر عرفا

ارف ،با حضور حق ،زندگي و مرگ مرگ از ديد عرفا رسيدن به معبود حقيقي است، براي ع
يكسان است ، زيرا او خود را چون مرده اي در دستان معبود خويش مي انگارد، از اين رو غايت 

عرفا  مرگ را به انواعي . جهد و آرزو ي او فناي في اهللا و رسيدن به سر منزل حقيقت است
 مرگ را به چهار گونه تقسيم امام قشيري از زبان حاتم اصم ،تقسيم كرده اند، به عنوان نمونه 

  :كرده است
 موت اسود و آن احتمال و باركشيدن خلق است  -2موت ابيض و آن گرسنگي است  -1

 موت اخضر و آن مرقع داشتن ،يعني -4 موت احمر و آن عمل بود و مخالفت هوي است -3
 گويد در ضمن وي فوت را سخت تر از موت مي داند و مي.جامه بر جامه برهم دوخته است

  )  43،ص1374امام قشيري،.(فوت بريدن از حق و موت بريدن از مخلوقات است
  :در انديشه صوفيانه و عارفانه  نيز ،مرگ اقسامي دارد كه عبارتند از 

  موت طبيعي  -5  موت اخضر،-4 موت احمر،-3 موت اسود،-2موت ابيض، -1
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 پيش از مرگ فراوان از بين انواع فوق صوفيه در باب موت احمريا مرگ ارادي يا مرگ
 نيز به كرات مورد استفاده ايشان قرار "موتوا قبل ان تموتوا "سخن گفته اند ،حديث معروف 
 ) 146-145،ص 4 ، ج1405ابن عربي،(گرفته مؤكد همين معني است

  :ميبدي نيز در كشف األسرار از چهار قسم مرگ ياد مي كند 
 مرگ -4گ تحفة و كرامت مر-3 مرگ حسرت و مصيبت-2 مرگ اهانت و لعنت-1

  . خلعت و مشاهدت
وي مرگ لعنت را از آن مرگ كافران ، مرگ حسرت را مرگ عاصيان ، مرگ كرامت  را 

  )72، ص4 ،ج1371ميبدي، .( مرگ مؤمنان و مرگ مشاهدت را مرگ پيغمبران مي نامد
اراي الهيجي موت را عبارت از عدم شعور و خفا و كمون مي داند ،بدين معني كه انسان د

سه نوع مرگ است ، يكي اينكه در هر لحظه و هر ساعت و در هر طرفه العيني يه حسب 
 اي هالك في " ء هالك كُلُّ شَي"اقتضاي ذاتي ممكن بر انسان واقع مي شود كه به حكم 

ِ بلْ هم "وقت من االوقات كه در هرزمان به حسب آن اقتضا نيست مي گردد و به مقتضاي 
به تجلي نفس رحماني به حسب خلع و لبس در هرلحظه ) 15/ق(نْ خَلٍْق جديد  لَبسٍ م في

 .هست مي شود و از غايت سرعت تجلي وجودي ادراك انعدام نمي كند
و آن عبارت از قمع هواس ري است كه مخصوص نوع انساني است مرگ دوم، مرگ اختيا

طبيعت و شهوات است و امام نفس و اعراض از لذات جسماني و مشتهيات نفساني و مقتضيات 
 بارِئكُم فَاقْتُلُوا أَنْفُسكُم  فَتُوبوا إِلى: الموت هو التوبه قوله تعالي ":مي فرمايد كه ) ع(صادق 

 موتوا فبل ان تموتوا " گفته اند و"موت احمر"در اصطالح صوفيه مخالفت نفس را ) 54/بقره(
  . اشارت به اين موت اختياري است "

مرگ اضطراري  است كه مفارقت روح از بدن است و تجرد  او از تعلق به نوع سيوم، 
  )425-426: 1378الهيجي،..(بدن ،اين موت شامل جميع حيوانات مي شود

موالنا ، عارف بزرگ ايران در مثنوي درباره مرگ اشعاري دارد ، او سرانجام كار را در  
موجودات هرلحظه در حال كون و ابتداي آن مي بيند و مانند ساير عرفا معتقد است كه 

انسان از درك آن عاجز است، در دفتر اول، در داستان به سخن آمدن طفل در فسادند، ولي 
  :چنين مي گويد ...ميان آتش 

  
  مرگ مي ديدم گه زادن ز تو                   سخت خوفم بود افتادن زتو

  )791،بيت 1380موالنا، (
  : گويد      و در داستا ن مكر خرگوش مي
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     مصطفي فرمود دنيا ساعتيست  پس تر هر لحظه مرگ و رجعتيست
  )1142، بيت 1380موالنا، (

ناتواني انسان در برابر ... درهمان  دفتر  ، در داستان صبر فرمودن اعرابي زن خود را 
  :مرگ و همچنين  رسالت  مرگ بر انسان را چنين بيان مي كند

   جزوِ مرگ از خود بران گر چاره ايست              دان كه هر رنجي زمردن پاره ايست 
  ه كلش بر سرت خواهند ريختـدان ك   ـي گريخت            ون ز جزوِ مرگ نتوانــچ
  ل را خداـه شيرين مي كند كــدان ك  ــزوِ مرگ ار گشت شيرين مر تراج

  ن اي فضول ولش روي مگرداــاز رس        ــول         د رســرگ مي آيــدردها از م
  )2301 -2298،ابيات 1380موالنا، (

 معتقد است كه انسان در اين جهان مانند " في صفه الموت"سنايي در حديقه الحقيقه
  : سواري بر كشتي است كه  به سوي ساحل مرگ درحال حركت است

  دم زدن گام و روز و شب فرسنگ  سوي مرگ است خلق را آهنگ
    

  همه در كشتي اند و ساحل مرگ       رگ جان پذيران چه بي نوا چه به ب
  )11-10،ابيات 420: 1374سنايي،(

  :حافظ نيز ترك جهان را طريق خوشدلي مي داند و چنين مي گويد 
  حافظا ترك جهان گفتن طريق خوشدلي است         

  تا نپنداري احوال جهان پنداران خوش است                                       
  )43 حافظ، غزل(

   نگاه فردوسي به مرگ 
شاهنامه چون تسبيحي است كه گرداننده به هنگام گذراندن هريك از دانه هايش خود 
را ناگزير از استرجاع مي بيند سرگذشت تسلسل رنج آميزاد از خشت تا خشت است داستان 
شاهاني است كه يكي پس از ديگري برتخت مي نشيند و برتخته تابوت مي افتند وداستان 

براين بنياد مي توان شاهنامه را پيشتاز ادبيات پوچي .وچ غريبانه انسان از خاك تا خاك استك
دانست كه مرگ باعث مي آيد تا واژه زندگاني چونان لفظي تهي از هر گونه معنا و مفهوم 

  :چنين است كه از زبان بوذرجمهر خطاب به كسري اين گونه اندرز مي دهد.جلوه كند
  و خوابي كه بينده دارد به يادــانه است و باد            چو ديگر كه گيتي فس

  ر نيكويي ديد اگر درد و خشمـ اگــردد نبيند به چشم            و بيدار گــچ
  )2510-2509،ابيات 199،ص 8،ج1965فردوسي (
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وي مرگ را تنها دانش معنا دار عالم و همه دانشهاي ديگر را پوك و ميان تهي مي 
  :خواند 

  انـــد در نهـــاهي نيك و بــاز آگـان                ار جهـــد از او شهريــيبپرس 
  زش تهيـود كز و مغـــراوان بـــ ف ه از آگهي               ـاسخ كــن داد پــچني

  ر سرايـويم زديگــه گــدانم چـــن                مگر آنكه گفتند خاك است جاي     
  )   605-603به نقل از سرامي ،ص) (2528-2526ابيات،200،ص8،ج1965فردوسي ،(

 فردوسي معتقد است كه جاودانگي، مرگ اختياري است داستان جنگ كيخسرو و 
افراسياب تنها راه رسيدن به جاودانگي و رستن از مرگ روان به هنگام مردن است بدين معني 

همان،ص . (ز قدرت استكه چاره آدمي در رهاندن خود از بيدادگري ،فساد و تباهي حاصل ا
719(  

   مرگ الزمه هستي است

و بي نظمي در جهان از نظر فردوسي اگر مرگ نبود، نظام هستي از هم مي گسست 
، همه موجودات اين جهان الزاماً محكوم به مرگ اند و مرگ مكمل زندگي حكمفرما مي شد

  : است و بدون مرگ زندگي امكان پذير نيست

   چوباد خزان است او ، ماچو برگ               گنيابد كسي چاره از چنگ مر

  )2،بيت1104: 1386فردوسي ، (                                                                   

           به خاك اندرآيي سرانجـام كـار        اگر صد بماني اگر صـدهـزار

  )2بيت1176: همان(                                                                    

  اند به جز مردميـه گيتي نمــب              ادگارست و ما رفتنيـــان يـــجه               
  مرا نام بايد كه تن مرگ راست              ر بميرم رواستــام نيكو گــه نــب               
   كه بودند با گنج و تخت و كاله           ؟اه ـكجا شد فريدون و هوشنگ ش               
  جهان را چنين است آئين و راي             ردند جايـــا را سپــرفتند و مــ ب              

  )7-4، ابيات1028: همان(
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  :مرگ داد است
 :شمرد كند و شيون و فرياد در برابر آن را ناپسند مي  وي مرگ را داد قلمداد مي

  ه داد و فرياد چيستــن همــزداد اي  داد است، بيداد چيسترگ ـر مــاگ    
  دش جاي فرياد نيستــو داد آمــچ   چنان دان كه داد است و بيداد نيست   

  )9و3،ابيات 245 :همان(
  :انسان از راز مرگ آگاه نيست

داند كه پيامد آن تسليم در  او رمز شكيبايي در برابر مرگ را تابش نور ايمان بر دل مي
  :بر مرگ و نهراسيدن از آن است برا

  اي ه كه تو بندهــرا خامشي بــت                 اي                  دل از نور ايمان گر آكنده
  و انباز نيستـا ديــر جانت بــاگ                                براين كار يزدان ترا راز نيست

  )12-11،ابيات245ص11همان،(
  :مرگ حتمي است

موجودي  با تند باد مرگ خاموش خواهد شد و ساز و نهاد جهان چنين است كه عمر هر
  : سرانجام هر كس مرگ خواهد بود

  كه جز مرگ را كس زمادر نزاد             جهان را چنين است ساز و نهاد -            
  شمردرو دم همي بــانه بــزمــد بدان بگذرد              ن در درآيــازي             

  )26-25،ابيات 131: همان (  
  ز مادر همه مرگ را زاده ايم                     برينيم و گردن  ورا داده ايم -           

  )11،بيت163:همان (
  دستگير                 بـه رفتن خرد بادمان همه مرگ را ايم برنا و پير    -            

  )   8،بيت 1024:همان  (
  : ناپذير استمرگ چاره

   كه آن را دري ديگر است          مگر مرگ،      همه كارهاي جهان را در است        
  )24،بيت1025: همان (

   چه با اردوان و چه با اردشير   چنين است كردار اين چرخ پير           -            
  د هم آخر به خاك نژندد              سپارــبلن             اگر تــا ستــاره بـر آرد 

  )9-10، ابيات1193: همان( 
  بميرد كسي كو زمادر  بزاد             زكيخسرو  آغاز تا كيقباد -

  )13،بيت1836: همان(
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  ا بر گذرـز از مرگ را جانور                  سراي سپنج است و مـــزايد جــن-
  مرگابيم از چنگ  نيي   رهــاياگر تاج ساييم و گر خود و ترگ                

  )  24-23، ابيات1588: همان(

با سئوالي كه از سوي برهمنان طرح مي شود، به قهرمان » اسكندرنامه «فردوسي در 
داستان و خواننده القا مي  كند كه مرگ عالج ناپذير و محتوم است و شـهريار و مرد خُرد اسير 

  :چنگال مرگ خواهند شد 

  ما  ببند در مــرگ و پيري تو بر            اي شهريار بلندــد كــبگفتن

  كه با مرگ خواهش نيايد به كار ـار                 خ ورا شهريــچنين داد پاس        

  )18-17،ابيات1145: همان (

  اره نيستــز پتيــر نيــري بتــ زپي           چو داني كه از مرگ خودچاره نيست 

  ي هميــو بويــل زهرخيره چــ گ           جهان را به كوشش چو جويي همي

  )23-22،ابيات 1145:همان (

  ر شـهريار اسـت اگر مرد خُردــاگ              رآن كس كه زايد بيايدش مردـه     

  )19،بيت1170همان ،(

  پيام مرگ 

  : را نشانه اي  مي داند كه انسان را ازآمدن مرگ آگاه مي سازد فردوسي موي سپيد

  اره نيست  ــز پتيــر نيــري بتــ  ز پي  چوداني كه از مرگ خود چاره نيست                

                     ه داري تو چندين اميد ـــودن چــ بب         وي سپيدـرگ مــام است از مــپي       
  )26و22،ابيات1145:همان(
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  اراده الهي در مرگ
اده و خواست الهي اهميت دارد و همه در برابر  ارتنها ر بروز مرگ در انديشه فردوسي د

  :آن تسليم اند و اراده و خواست هيچ موجودي چه جوان و چه پير در آن دخيل نيست 
  رنجــه مــاودانــي درو جـانــنم            راي سپنجـم ســن است رســچني            
  ان و ترگـنگ آوران زير خفت نه ج        ذر يابد از چنگ مرگ ـا گــه دانــ            ن
  الي ز خاكست و بالين ز خشتــ نه       تـزرتش رــاشي و گــاه بـر شــ            اگ

  ور پيراهن استــن بستر و گــزمي           چنان دان كه گيتي ترا دشمن است          
  )13-10 ،ابيات829 :همان  (

  رانجام خشت است بالين توــس                    رخ گردان كشد زين توــ        اگر چ
  و از سپهر بلندـن مشــپس ايم                   دـه تيمار چندين مبنــدلت را ب        
  ي دراز است چندين منازــحديث                  اند دراز ـتو بي جان شوي او بم        

  )11و9و8ص،1861:همان(
  سراي آخرت

 آرام و بهتري است كه با كوچ از اين ديار به از ديد فردوسي، سراي ديگر جاي
  : دست مي آيد

  ابد به ديگر سرايــو آرام يــ    چ  به رفتن مگر بهتر آيدش جاي
  )6،بيت 245 :همان (

  زمان مرگ 
از نظر فردوسي تا زمان مرگ كسي فرا نرسد ،كسي نمي تواند در آن تأخير و تعجيلي 

  :كند
          مزن گفت كو را نيامد زمان            بيامد سروش خجسته دمان

  )21،بيت 43: همان (
  :اما اگر زمان مرگ فرارسد ، گريزي از چنگال مرگ نيست 

  اني درنگ           شد آن هوش هوشنگ با فر و سنگ ـــدادش زمــه نــانــزم
  )18بيت،16:همان (                                                                     

  ا ــــد رهــابــه نيـــانـــزچنگ زم ر و نر اژدها           ــه درون شيــه بيشــب
  )25،بيت1058:همان (
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فردوسي از مرگ قهرماناني چون سهراب ،اسفنديار و سياوش تراژديهايي مي آفريند كه       
انكه مرگ سياوش مايه اندوه و غم  و بيزاري خواننده از جهان و انسانهاي بد مي شود ، چن

در سوگ او آيين هاي . پرسياوشان مي رويد جنبه اساطيري مي يابد و از خون او گياهي به نام
زيادي در ايران قديم، مثال در فارس آيين سووشون به پا مي شود و اين آيين تا چندي قبل در 

  .منطقه كهگيلويه برپا مي شده است

  نتيجه
ي از گفته هايش به مرگ مي انديشد و اين فردوسي مانند هر انديشمندي در بسيار

حقيقت هميشه جاويد را از ياد نمي برد كه طعمه مرگ خواهيم شد ،وي انديشيدن به  مرگ را 
گاه با تلخ كامي به مرگ مي نگرد و و . موجب دوري انسان از ظلم و ستم به ديگران مي داند

ايد آن گام  را بردارد، او بر اين باور آخرين گام زندگي هر انسان يا موجودي مي داند كه بآن را 
 ، بايد از اين سراي 1است كه اگر انسان صد سال يا كم و يا بيش عمر كند ،فرقي نمي كند

از اين سراي سپنج مي داند ،هرچند كه آرزو گاه آن را راه نجات بشر فاني كوچ كند ،فردوسي 
، به هر روي از 2زهر گيتي را بچشدمي كند اي كاش هرگز از مادر زاده نمي شد تا مجبور نبود 

نظر او مرگ حتمي است و بخش عمده پندار فردوسي پيرامون  مرگ باافكار عرفا نسبت به 
  ..3مرگ سازگار است، او اين جهان را سراي فريب و سراي آخرت را آرام جاي مي نامد

  
  ها پي نوشت

  وش و گهي درد و رنجــاز و نــي نــ گه              م سراي سپنج ــن است رســچني-1
  )18،بيت 644: 1386فردوسي ،(

  ي بشكردــرگش همــارست مـــشك               گذردــدش بــام نيك و بــرانجــس
  )4،بيت228: همان(                                                            

  تخت و چه نازي به گنجازي به ــه يــچ                راي سپنجـــي در ســاني همـــنم
  )24،بيت1172:همان(                                                             

  جــاي سپنــــن ز جـــايدت رفتـــ بي               اني و گر بيست و پنجــد بمــاگر ص
  )5،بيت1748: 1373فردوسي،(

  راي سپنجـاند ســر كس نمــــ بهــك                ون از پي تاج و گنجــزيد خــريــم
  )2984،بيت1909: همان(                                                                  

  ج و تيمار نيستــز از رنـــانش جــنه                ان را نمايش چو كردار نيستـــجه
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  ن سراي سپنجــذري زيـــان بگـــهم              رم و رنج ـر گــاج داري اگــر تــاگ
  )35-4534،ابيات 1973: همان(

  جــان ز رنـــرا زود برهــدايا مــخ                 م سير شد زين سراي سپنج ــدل-2
  )10،بيت 26: 1386فردوسي،(                                                                    
  دي بر سرمـــرگ آمــر زادي مــوگ                 ادرمــاشكي مــرا كـــزادي مـــن
  د چشيدــايــر بـــي زهــز گيتي هم                ا ببايد كشيد ـن بالهـــه چنديـــك

  )3-2،بيت 325:همان(                                                                         
   اـــم داري وفــد از او چشــايــ نب                  اـراي جفــن است رسم ســچني -3

  )4200،بيت 2236: 1373فردوسي،(
  ي در فراز است و گهي در نشيبـگه                  راي فريبــم ســن است رســچني

  )1،بيت546: 1386فردوسي،(                                                                
  
  

  منابع 
به )4 جلدي ، ج چهارده( ،الفتوحات المكيه )ق1405(الدين ابن عربي محيي  -1

  . مصر ، چاپ دوم ،تحقيق عثمان يحيي
روض الجنان و روح الجنان فى )  ق1408(ابوالفتوح رازى حسين بن على -2

   .   انتشارات آستان قدس رضوى:  مشهد ، تفسيرالقرآن
محمد قزويني و قاسم به اهتمام  ،ديوان حافظ شيرازي خواجه شمس الدين محمد، -3
    .انتشارات زوار: تهران غني،

: ناشر ، المفردات في غريب القرآن)    ق1412(راغب اصفهانى حسين بن محمد -4
  ، دمشق بيروت دارالعلم الدار الشامية،

: تهران ،كشف األسرار و عدة األبرار) 1371(رشيدالدين ميبدى احمد بن ابى سعد -5
     .انتشارات امير كبير

، به كوشش محمدرضا برزگر مثنوي معنوي) 1380(الدين رومي بلخي موالنا جالل -6
  .انتشارات زوار:  تهرانخالقي، 
انتشارات: چاپ اول، تهران،از رنگ گل تا رنج خار )1368(سرامي قدمعلي -7

   .علمي و فرهنگي   
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حديقه الحقيقه و شريعه ) 1374(مجدودبن آدم  سنايي غزنوي ابوالمجد -8
   .چاپ چهارم انتشارات دانشگاه تهران ، مدرس رضوي، تصحيح و تحشيه ، ،الطريقه

    .آكادمي علوم اتحاد شوروي ،انتشارات دانش  ،شاهنامه) 1965(فردوسي  -9
  .انتشارات هرمس ،: تهران   ،چاپ مسكو)1386(--------- -10
   .خن، با مقدمه محمد امين رياحي، انتشارات سچاپ ژول مل)1373(--------- -11
ترجمه رساله قشيري تصحيح و استدراكات  )1374(فروزانفر بديع الزمان -12

  .چاپ چهارم انتشارات علمي و فرهنگي، ،فروزانفر بديع الزمان
   .ت سمت انتشارا:چاپ اول ، تهران ،نامه باستان )1379(كزازي مير جالل الدين -13
،  شرح گلشن رازمفاتيح االعجاز في) 1378(ال هيجي شمس الدين محمد  -14
.،چاپ سوم ارات زوارانتش تصحيح و تعليقات محمد رضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، ،مقدمه
              

مقاله محمد حسين  ،تجلي عرفان )1385( مدرسي فاطمه و محبوب طالعي-15
            .انتشارات دانشگاه اروميه  محمدي،
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      ∗1طاهره كاظمي                                                 
  ∗∗2دكتر شهال خليل اللهي    

  
   آتش نماد پاكي زرتشت و سياوش*

  
  چكيده

هدف اصلي مقاله بررسي سابقه مفهومي عنصر آتش در شاهنامه، اوستا و تبيين جايگاه آن 
مسأله اصلي آن بررسي عنصر آتش در شاهنامه و اوستا          .  تدر شخصيت زرتشت و سياوش اس     

بنـابر عقيـده    . كه به روش كتابخانه اي انجـام گرفتـه اسـت          . و  تقدس آن در اين دو اثر است        
گانـه اي   بنا شده است و آتش يكي از عناصر چهـار » چهار آخشيجان«پيشينيان، جهان بر بنياد    

به گونـه   . ز مرتبه و مقام واالتري برخوردار است      ها نسبت به ساير عناصر ا      است كه در نظر آن    
اين عنصر فرازين، عالوه بـر اينكـه اسـاس و           . اي كه حيات سه عنصر ديگر بدان وابسته است        

پايه ي دين زرتشت به حساب مي آيد و قسمت اعظم اوستا به توصيف ويژگي ها و خـصايص                   
 و محور اصـلي داسـتان سـياوش         آن پرداخته است، در شاهنامه نيز بسيار مورد توجه واقع شده          

سياوش شخصيت برجسته اي كه از نظر سوزاندن پليـدي هـا و آاليـشها در                . قرار گرفته است  
 خويـشتن را بـه       اين دو بـدين گونـه     .  كامالً هم سنگ با زرتشت است       آتش معنوي وجود خود،   

 امـر نـه     ايـن . آتش خالصي مبدل ساختند كه گذر آنان را بي زيان از آتش تفته، ممكن ساخت              
تنها خلوص و پاكي طينت آن دو را به همگان نمود، بلكه بر صحت پيام و ادعايشان نيز صحه                   

با توجه به اين اعتقاد كه آتش، عنصر اصـلي وجـود زرتـشت در اوسـتا و سـياوش در                     . گذاشت
شاهنامه به شمار مي رود، مي توان نتيجه گرفت كه ارتباطي تام بين دو شخصيتي كه متعلـق                  

رهه زماني متفاوت هستند، وجود دارد كه اين امر منجر به درهم شكستن  فاصله زماني                به دو ب  
  . و قرار گرفتن آن دو در يك موقعيت  مقدس شده است

  
   شاهنامه، اوستا، آتش، سياوش، زرتشت : هاكليد واژه

  
  

                                                 
∗   
∗   
∗   

  *  ارشد دانشگاه شاهدكارشناس                                                                                                    
 * *عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد                                                                                                  
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 مقدمه
ند آتش يكي از چهار عنصري است كه غالباً عنصري پاك كننده تلقي مي شود كه مي توا                

به گونه اي كه با از بين بردن پليدي ها و ناپاكي ها، عنصري پـاك                . سره را از ناسره تميز دهد     
باور به اين خاصيت آتش در مورد انسان نيز صدق مي كند و بـا               .  بي غش را فراهم مي كند       و

زدودن تمام تيرگي هايي كه انسان به دست خود وجودش را بدان آلوده، آن را به گوهري پاك                  
 .  خداوند در روز نخست به او هديه كرد، مزين مي سازدكه

ايـن رابطـه    . در برخي از روايات ايراني، آفرينش آتش با پيدايش روييدنيها وابسته اسـت            "
نزديك بين آتش و نبات، در تصورات اقوام هند و ايراني، ناشي از آن است كه اين اقوام عادت                   

در اوسـتا هـم آتـش،    . كديگر به دست مي آوردندداشتند آتش را از ساييدن دو قطعه چوب به ي   
اين عنصر، دوست، برادر و نزديكترين      . پسر اهورامزدا و زمين، دختر پروردگار معرفي شده است        

موجودات پليد را مي راند و حيوانات درنده را شبانگاه از حملـه بـه مـأواي            . خويشاوند بشر است  
.  بشر و خدايان مورد احترام بسيار بوده است        همچنين به عنوان پيك ميان    . مردمان باز مي دارد   

از اين رو در ايران آن را مظهر ربانيت و شعله اش را يادآور فروغ خداوندي مـي خوانـده انـد و                       
براي شعله مقدسي كه با چوب و عطر در آتشكده ها هميشه فروزان نگاه مي داشـتند، احتـرام                   

آتش اين بوده كه آن را مانند آب موجـد و  يكي از داليل احترام و تقدس       . خاصي قايل بوده اند   
ياحقي،  (".مولد زندگي دانسته و معتقد بوده اند كه وجود همه چيز به نوعي بدان باز بسته است                

 )34 -31صص 
اين عنصر برجسته عالوه بر خواص بي شمارش، وظايفي هم بر عهده داشته كـه يكـي از           

ده كه بدين شيوه حق و باطل بودن سـخنان  آنها آزمودن افراد از طريق گذشتن آنان از آتش بو      
داستان سياوش در شـاهنامه فردوسـي كـه شـاهكار ادب فارسـي              . و كردارشان نمايان مي شد    

محسوب مي شود، جلوه اي از اين وظيفه ي خطير آتش را نمايان مي سـازد كـه بـه تبـع آن،                       
د، در مورد زرتشت نيز     اين آزمون، چنانكه گفته خواهد ش     . پاكي سياوش را نيز به اثبات مي كند       

  .  انجام مي گيرد
با وجود اين اگرچه گذر اين دو از آتش براي اثبات حق و هدفي مـشترك صـورت گرفتـه                    
بود، اما اين امر در مورد سياوش ابتدا به پاكي و طهارت وي از گناه نكرده صحه گذاشت، و بـه        

تشت ابتـدا بـراي اثبـات حـق         در حاليكه در مورد زر    . دنبال آن، درستي سخن او به اثبات رسيد       
بودن سخن او صورت گرفت و به دنبال آن، آلوده نبـودن او بـه گنـاه بزرگـي چـون دروغ بـر                        

  .چراكه در غير اين صورت، گذر آنان به سالمت امكان پذير نبود. همگان نمايان شد
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  آتش و آفرينش عالم
آمـده   dúráآذر و آدور  و آتش، در پارسـي  r úátواژه آتش در اوستا، آتر، در پهلوي آتور 

  )31همان، ص . (است
اسـت، بـر   » پديـداري و نـابودي  «پيشينيان بر آن بوده اند كه پديده هاي گيتي كه جهان            

دانايان كهن چهار آخشيجان را بر بنياد اين ويژگي هاي          . پديد مي آيند  » چهار آخشيجان «بنياد  
را از آن سه ديگر برتر مي شمرده        سرشتين در چهار رده جاي مي داده اند؛ و در آن ميان، آتش              

  )115 : 1370كزازي، .(مي پنداشته اند» مينو«و نزديكترين به » گيتي«اند؛ و دورترين از 
از اين چهار آخشيجان، دو آخشيج خاك و آب كه گران تر و انبوه ترند، آخشيجان فرودين                 

ان فرازين و گراينـده  شمرده مي شده اند؛ و دو آخشيج باد و آتش آخشيج» گيتي«و گراينده به  
آنچه از خاك و آب پديد مي آمده اسـت، سـخت وابـسته بـه                . به شمار مي آمده اند    » مينو«به  

  )117 :همان.(گيتي و پست شمرده مي شده است
در ميان باد و آتش نيز آتش از مقام واالتري برخوردار است و به عبارتي آشناي آن جهان                   

تا او را از بند و پيوند سـنگ    . يب، جوياي رهايي است   توسن و بي شك   . است و بيگانه اين جهان    
 تند و دمان سر به سوي سپهر، آن جايگاه برين و نخستين  يا چوب مي رهانند و بر مي افروزند،

مي نمايد، در سرشت » اينسري«آتش هرچند كه يكي از آخشيجان است و . خويش بر مي آورد
بيش از تنگناي خاك و گو گيتي بدور اسـت          آخشيجي است كه هرچه     .  است  »آنسري« و بنياد،   

  )119 -118همان، صص . (و هرچه بيش به فراخناي سپهر و فراز جاي مينو نزديك
در شاهنامه نيز فردوسي در خصوص برتري آتش بر ساير عناصر اربعه و قبلـه قـرار دادن                  

  :آن، اين چنين مي سرايد
  قبله نهاد همين آتش آنگاه      داد ي هديهــــــه او را فروغـك

  )18پادشاهي هوشنگ، (
  كه از آب و خاك و هوا برترست    تهمان قبله شان بربرين گوهرس

  )1486پادشاهي خسرو پرويز، (
به عبارتي ويژگي هاي بنيادين و چهارگانه گرمي و سردي، خشكي و تري از آتـش پديـد                  

ه خويش، دميـدن    در آغاز كه آتش، به پيروي از سرشت و گوهر         . آمده اند كه آخشيج برتر است     
و جنبيدن آغاز نمود، گرمي پديدار شد و از گرمي، خشكي؛ آنگـاه كـه از تـاب و تفتگـي آتـش                       

  )189 : 1384كزازي، .(كاسته شد، سردي پديد آمد و از سردي تري
در تأييد اين سخن مي توان به ابياتي از شاهنامه كه در باب آفرينش عـالم سـروده شـده                    

  :است، اشاره كرد



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٢٠٥

   ران، از نخستـوهــسر مايه گ    ه داني درستـايد كــباز ــاز آغ
  دـــي آرد پديــدان تا توانايــب    زدان ز ناچيز، چيز آفريدــه يــك

  ارـي روزگـآورده بي رنج و برــب    ارـن چهـوهران ايــايه گــسر م
  انْ آب و باد از بر تيره خاكـمي    ده، تابناكـر شــي آتشي بــيك

  ز گرميش بس خشكي آمد پديد    بش دميده آتش بجنـنخستين ك
  زودــاز ترّي فـز سردي همان ب    ردي نمودــوزان پس، ز آرام، س

  دـــر سپنجي سراي آمدنــز به    و اين چار گوهر بجاي آمدندــچ
  راختهـــر گونه گردن برافــز ه    ر ساختهـدر دگــا يك انــگهره

)35-42(  
  نحوه پيدايش آتش 
 عنـصري برتـر در شـاهنامه محـسوب مـي شـود، بـه هوشـنگ         پيدايش آتش كه همواره 

به اين صورت كه وي روزي در سر راه خود ماري ديد، سنگي             . پيشدادي نسبت داده شده است    
. آن سـنگ بـه سـنگ بزرگتـر برخـورد و آتـشي از آن برجـست            . برگرفت و به سوي آن افكند     

ت كه هر سال در آن روز و هوشنگ به شكرانه پيدايش اين فروغ ايزدي، آن روز را جشني ساخ
  .نام گرفت» سده«شب آتش بر مي افروختند و 

  روه ـد كس هم گــا چنـــرد بــذر كـــگ              وي كوهــــان سـيكي روز شاه جه
  ازــز تـــن و تيــره تــه رنگ و تيــسي     زي درازــــــــد از دور چيـپديد آم
  ونـره گــان تيـــش جهــانــز دود ده               از بر سر چو دو چشمه خون دو چشم

  د تيز چنگـي سنگ و شــرفتش يكــگ    گ ــنگه كرد هوشنگ باهوش و سن
  انجوي جستـار از جهــوز مـــانســـجه    تـــد دســــاني رهانيـــزور كيـب
  ردــن سنگ بشكست گــان و هميـــمه    ران سنگ خردـد بسنگ گــرآمـــب

  گـــــروغ آذرنــت از فــدل سنگ گش     ر دو سنگــيد آمد از هي پدــفروغ
  رازــد فـــع سنگ آتش آمـــن طبــازي      ن ز رازـه وليكــــار كشتـــنشد م

  واند آفرينـرد و خــي كـــايش همـــني    ن ـــان آفريـــدار پيش جهـانــجه
  ادـــه نهــاه قبلـــگش آنــــن آتـهمي    ه داد ــــي هديـــروغـه او را فــك

  رديــــر بخـــد اگــايــد بـــــپرستي     زديــن ايــروغيست ايــا فــبگفت
  روهــرد او با گـــاه در گـــان شــــهم     رافروخت آتش چو كوهــد بـشب آم

  رخنده كردـن فـــام آن جشــــده نــس    يكي جشن كرد آن شب و باده خورد
  ارـريـــر شهــون او دگـــاد چـــبسي ب     سده يادگارد اينـانــوشنگ مــز ه
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١٢٠٦

  ردــاد كـــي ازو يــاني بنيكــجه  ردن جهان شاد كردـــاد كـــز آبــك
  )9 -23پادشاهي هوشنگ،(

چون تنها عنـصري از     . اين توضيحات، جايگاه و ارزش آتش در شاهنامه را نشان مي دهد           
 باني و موجدي را به خود اختصاص داده است كـه            ميان عناصر چهارگانه است كه در شاهنامه،      

  .بيانگر نوعي برجستگي آن نسبت به ساير عناصر است
  

    جايگاه آتش در متون پهلوي
برترين ارج و وااليي براي آتش در جهان بينـي و انديـشه ايرانـي، در ايـن سـخن نغـز از                       

: ش از گونه انديشه است    آت! آري. آتش انديشه اورمزد است   «: آشكارا باز يافته است   » بندهشن«
آتش كـه در سرشـت      » .اورمزد آتش را از انديشه آفريد؛ و فروغش را از روشني بيكران آفريد            «

. انديشه است مانند انديشه اورمزد در پديده هاي گونه گون هستي بـه يكبـارگي نهفتـه اسـت                  
گـون، بـا   آتـش انديـشه   . آتش به جاني نهان مي ماند كه در ژرفاي هر كالبد جاي گرفته است    

در آغـاز، در  . آنكه در گيتي پيكرينه و ديداري اسـت، در سرشـت، فراسـويي و فروهـري اسـت        
از فرود آمدن در تنگناي گيتي و زندان زمين         .  در كنار اورمزد جاي داشته است       آسمان، در مينو،  

ويـد و   سـرانجام اورمـزد او را ن      . سر بر مي تافته است؛ و از آن، به درگاه اورمزد مي ناليده است             
پـس آتـش مـي پـذيرد كـه از           . زبان مي دهد كه پادشاهي بهشت را بدو ارزاني خواهد داشـت           

. آتـش پادشـاه بهـشت اسـت       . جايگاه برين و آسماني خويش پستي بجويد و به گيتي فرود آيد           
ليك آنگاه كه آتش مي پذيرد كـه بـه گيتـي، بـه جهـان                . آتش ناب پيراسته از آميزش تيرگي     

اما اين آميختگـي هرگـز   .  فرود آيد، به ناچار با تيرگي، با دود در مي آميزد         آميختگان و آلودگان  
هرگاه كـه آتـش از تنگنـاي سـنگ و چـوب،             . دروني و سرشتين نيست؛ بروني و ناپايدار است       

آاليش و آميختگي كـه روشـنايي       . آسيمه و دمان، بر مي جهد و مي رهد، به يكباره مي پااليد            
  .  است و تيره گردانيده است، در پيكره دود از آن بدر مي رودناب و فراسويي آتش را آلوده

در بخش سيصد و هفتاد و ششم از سومين كتاب دينكرت، آتـش              )135 -134 :1370كزازي،  (
» نـابي و پيراسـتگي    «آتش بـي دود آتـشي اسـت كـه در             :در گونه هايي رده بندي شده است      

فروزان است و بخشي از آنچه بـا        » يآميختگ«آتشي است كه در     » آتش با دود  «فروزان است؛   
از آن اسـت كـه ايـن آتـش          . آن در آميخته است فرو مي سوزد و دودي تيره از آن بر مي آيـد               

سـوختن هـر آن     » دود بـا آتـش    «. دود دوزخ است  » دود بي آتش  «. همواره با دود همراه است    
. گرمندچه آنكه چيزهاي خشك، خشك و       . چيزي است در زمين كه افروخته نيست به خشكي        

  . آنگاه كه تري بدان برسد، بر مي آيد و بر مي رود: از آن است كه اين دود با آتش است
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١٢٠٧

آتش ناپـالوده و  » فوايح الجمال و فواتح الجالل«پير بزرگ، شيخ نجم الدين كبري نيز در     
  :دودناك را آتش دوزخي و اهريمني و آتش پاك را  تيز پوي و فرازجوي شمرده است

با اين همه هر آتـشي      ... ت ناپالوده، غير صافي و آميخته به ظلمات كفر        شيطان آتشي اس  «
كه در چشم سالك جلوه كند، نشان شيطان نيست؛ از آنكه ذكر حق نيز گـاه بـه شـكل آتـش                      

. البته فرق است بين آن آتش كه ذكر حق است با آتشي كه جز شيطان نيـست              ... جلوه مي كند  
 پوي و گرم سير است و به باال مي گرايد؛ اما آنكه به              آنكه مربوط به ذكر حق است، پاك و تيز        

  شيطان مربوط است، تيره و دود آلود است و به كندي 
  )137 -136 :همان(» .حركت مي كند

  :هم به كار رفته است» آتش دوزخ«در شاهنامه آتش در مفهوم استعاري 
  ي نشستت در آتش بوـو رفتـــچ    كنون زندگانيت ناخوش بود

  )547پادشاهي يزدگرد، (                                                             
  همان رنچ و آتش به ديگر سراي    نيابد ستمكاره جز دار جاي

  )2161پادشاهي خسرو پرويز،  (
از طرف ديگر زرتشتيان معتقدند آتشي كه همراه زرتشت بوده، بي دود و بي آزار بـوده، او           

ايـن  . ده كه به خودي خود افروخته مي شده و خاموش نمـي شـده اسـت               آن را بر گنبدي نشان    
آتش كنايه از آتش حقيقت مذهب مزديسني است كه ابداً تيرگي و دود و آاليش در آن نيـست                   
و براي فروزش آن آالت و ادوات مصنوعي الزم ندارد و جز فـروغ بخـشي آن را كـاري نمـي                      

كه آن آتش را بر فراز گنبد قلب خويش روشن به همين خاطر بر هر زرتشتي واجب است . باشد
داشته و دل خود را آتشكده آن آتش سازد و با حرارت حقيقت آميز آن خود و اطرافيان را گرم و 
. از نور بي زوال و بي دودش، خويش و بيگانه را روشن و به جاده حقيقت شناسي داللت نمايـد                   

  )190 : پورداود(
و تطبيق آن با شخصيت برجسته اي چون سياوش كه بي           با توجه به تعابير مذكور از آتش        

گزند از آتش تفته گذر كرد و صحت پيام خود را بر همگان نمايان سـاخت، مـي تـوان نتيجـه                      
گرفت كه آتش وجود سياوش نيز كه نور معنويت را در وي ساطع گردانيده و پليـدي هـا را در                     

 داشته و عاري از هرگونه آاليشي بـوده         خود مستغرق ساخته بود، در تباين با دود و تيرگي قرار          
بنـابراين  . چراكه در اين غير صورت نمي توانست بر پاكي و صحت پيام وي صحه گذارد              . است

مي توان گفت كه سياوش و اين آتش حقيقي كه از جايگاهي بـرين و آسـماني برخوردارنـد از                    
وسـيله و مـأمور     يك جنس؛ و دودي كه نوعي آاليش دنيوي محسوب مي شود با سودابه كـه                

  . آاليندگي و پليدي است، از جنسي واحد هستند
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  جايگاه آتش در دين زرتشتي
آتشي كه زرتشتيان در معابد خود و بر فراز گنبدي مي افروزند و احترام زيادي هـم بـراي                   
آن قائل اند، نوعي آتش خالص بوده كه بعد از گذر مراحلي چند و انجام يكسري اعمال خاص،                  

ري بزرگ جمع نموده و در عمارتي مخصوص كه براي آن تدارك ديـده انـد بـر                  آن را در مجم   
  .فراز گنبدي، به آداب مخصوص قرار مي دهند

آنان هر وقت كه نزد چنان آتش پاكي كه تمام شبانه روز سوزان و روشن بوده حاضر مـي                   
بـود،  شدند، خادم آن آتش قدري از خاكسترهاي آن را كه جمع كرده و پيش خود نگـه داشـته                    

مالنده خاكستر معتقد است كه اين عمل به مـصداق          . نزد آنان مي آورد تا به پيشاني خود بمالند        
به اين معنا كه آتش كه با همه درخشش و فروغ و تجلـي و               . است» كل شيء يرجع بما اصله    «

گستردن بوهاي خوش كندر و چوب سندل و لبان به اطراف، عاقبت خاكـستر شـده، البتـه بـه                    
ي انسان نيز آن مقام را طي خواهد نمود و بعد از زحمات و مشقات، عاقبت بايد خاك                  مراتب اول 

  .شود و از اين حيات فاني كوچ كند
به عبارتي آنان با متحمل كردن مشقت بسيار بر آتشي كه خود بالطبع از مخلوقات پاك و                 

 انسان نيز كه خالص و بهترين عالمت مظهريت الوهيت است، قصد القاي اين نكته را دارند كه  
همواره يك وجود فاني فاسد است و هر لحظه امكان اتصال و پيوند به ناشايستگيها در او وجود 
دارد، مي تواند با گذراندن انديشه و گفتار و كردار خود از روزنه چيزهايي كه براي خلـوص وي                   

و بـد كـرداري   آماده گرديده، به خلوص و صفاي واقعي دست يابد و از بد انديشي و بد گفتاري                 
جدا و پاك شود كه در اين صورت در جهان آينده سزاوار نشيمن به مقام اعلي و قابل تمجيد و                    

  .توجه پاكان مي شود
بنابراين، نگاه داشتن اين آتش خالص در معابد زرتشتيان بهترين معلـم و ناصـح پارسـيان                 

  )198 -196شاهرخ، صص .(براي حفظ پارسايي و پاكي و بردباري و برادري است
از جمله داليلي كه همواره مؤكد ارزش و احترام آتش در معابد است، مي تـوان بـه مـوارد             

  : زير اشاره كرد
بعد از انوار اكبر، نور و حرارت آن را محل توجه در تربيت و پرورش و فوايد دانـستن و                    ) 1

  محض صفت نورانيت داشتن در مقام بلندي جاي دادن
بايد بداند وجود انسان عبارت از آتش است و ماننـد آن آتـش              به منزله آنكه هر انساني      ) 2

تصفيه شده، وجود خود را مصفي و شايسته نشيمن به مقامات عاليـه نمايـد و نـور خـود را بـه                       
  .اطرافيان انداخته از حرارت خود ديگران را پرورش دهد
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شود، هـر  چون بوهاي خوش مانند لبان و كندر و چوب سندل و مانند آن بر آن گذارده             ) 3
زرتشتي بايد تصور كند كه هر انساني بايست از آتش تصفيه شده ي وجود خـود بـوي خـوش                    
راستي و پاكي و جمله صفات حسنه كه در اوستا آمده است گسترده و نوع خود را خوش و خرم                    
سازد و قبل از آنكه خاكستر شود فوائد فروغ و عطر و بوي خـوش وجـود خـود را بـه ديگـران                        

  .رسانيده باشد
هر زرتشتي بداند چنان كه آن آتش از همه جا جمع آوري و تصفيه و اليق نشيمن بـر                   ) 4

فراز يزشنگاه شده، هر كس از هر طبقه كه باشد و خـويش را تـصفيه نمايـد لياقـت برتـري و                       
. بهتري دارد و ابداً در مقام زرتشتي گري تـصور نكنـد كـه او غنـي اسـت و ديگـري مـسكين                   

قه و اهل هر كجا باشد با يك توجه روحانيت و صفا و خلوص وجود همچنين هر كس از هر طب   
خود مي تواند خويش را به مقام باال رسانيده، داراي آن شرف و آن مقام و با ارواح پـاك كـه از    
هر طبقه باشند روح تابناك خود را آميزش دهد و اين است آنچه موجد چنان مرتبـه و مقـام و                     

  )117 -116صص  همان، (".نور معنوي در هر انساني است
  :در تطبيق اين امر با داستان سياوش، مي توان به اين بيت از شاهنامه اشاره كرد

  نظاره برو دست كرده بكش    پرستار با مجمر و بوي خوش
  )105داستان سياوش، (

به نظر مي رسد كه به استقبال سياوش رفتن با تـشريفاتي چنـين، پـاكي درون وي را بـه         
چراكه بوي خوش و معطر حسي خوب و خوشايند در انسان بـر مـي انگيـزد            . همگان مي نمايد  

سراينده . كه به تناسب آن، نويد حضور شخصيتي با سرشتي پاك و مصفا را به مشام مي رساند                
همچنين در وصف مزار پاك وي نيز به بوي خوش مشك اشـاره كـرده اسـت كـه ايـن امـر،                       

  .تأكيدي است بر ذات پاك و پالوده ي وي
  همي بوي مشك آمد از مهر او    يده بر برگها چهر اونگار

  )2563همان، (
از طرف ديگر، سودي كه پاكي و گذشـت سـياوش بـه ديگـران مـي بخـشيد، در چـشم                      

  :پوشيدن وي از گناه سودابه نمودار است
  پذيرد مگر پند و آيد براه    بمن بخش سودابه را زين گناه

  )549همان، (
    تاآتش و فروغ و انواع آن در اوس

زرتشتيان معتقدند كه همه روشنايي ها آفريـده اهـورامزدا بـوده و او را مخلـوق روشـنايي              
بخش مي دانند و بعد از انوار مرئي فلكي، ساير روشنايي ها از آتش تركيب روشنايي مي يابنـد                   
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چراكه هر نـوري در ظـاهر فـروغ و در    . و تا آتش نباشد آن روشنايي ها امكان ظهور نمي يابند        
به همين خاطر انسان و تمامي موجودات و جمله كائنات هر يك بـه فراخـور                . آتش است باطن  

مكنونات خود آتشي در وجود دارند كه موجد حيات آن موجـودات اسـت و ممـات هـر يـك از                      
  )111 : شاهرخ.(موجودات ممكن نشود مگر به واسطه غيبت آن آتش از وجود

  :ه آتش در اوستا نام بردبر پايه ي چنين اعتقادي، مي توان از پنج گون
نام اين آتش در نوشته هاي      . آتشي كه پيش اورمزد خداي درخشد     :  آتش برزي سونگ   -1

آن فـره  . نيز انـدر آسـمان اسـت     » بلند سود «: آورده شده است  ) بلند سود (» بلند سوت «پهلوي  
   1.كش جاي اندر آتش بهرام است

نام اين آتـش بـه معنـي        .  است آتشي است كه در تن مردمان و گوسپندان       :  وهوفريان -2
  .است» دوستدار نيكي«

» شادي بخشتر«نام اين آتش به معني . آن آتشي است كه در گياهان است  :  اوروازشت -3
  .است

تـر اسـت و آتـش    » پيش برنـده «در نام به معني  . آتشي است كه در ابر است     :  وازشت -4
  .آذرخش شمرده مي شود

» سـپندتر «نام اين آتش به معني      . به كار دارند  آن آتشي است كه در جهان       :  اسپنيشت -5
 2.اين آتش همواره در برابر اورمزد فروزان است و نمود و پيدايي آن در آتش زميني است                . است

  )140 -138 : 1370كزازي، (
در . آتش پاكساز و سوزنده پليدي و گنـاه اسـت         . آتش مينوي نگهدار زندگي جانوران است     

 بگذرند و نيكان و بدان      -كه به مثابه آتش است    - از روي گداخته     پايان جهان همه آدميان بايد    
  )49 :مسكوب.(به آسودگي و عذاب پاداش يابند

. سـخن رفتـه اسـت   » آتش بهـرام «به جز اين پنج آتش بنيادين، از آتشي ديگر نيز به نام         
ارج . بدين جهت كه جهان را سامان مـي دهـد         . آتش بهرام آتشي است كه بهتر از جهان است        

ين آتش تا بدان پايه بوده است كه اگر كسي آن را آگاهانه يا ناآگاه فرو مي كشته است، مرگ                    ا
  )141 -140: 1370  كزازي،.(ارزان مي شده است

  
  آتش و انسان

زرتشتيان عنصر وجودي انسان را برگرفته از آتشي مي دانند كه بايد به وسيله ي آن غـل                  
ا از خود دور سازند تا خالص محض شده و با خلوص           و غش طبيعت خود را بگدازند و آاليشها ر        

  : مواد مي دانند4به عبارتي آنان وجود انسان را مركب از . به نور حقيقي پي برند
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جان كه ماده بادي نامند و روان كه        )3. (جسم كه ممزوج از مواد آبي و خاكي است        )2 و   1(
 منزلـه نـور هـدايت روان اسـت و     اجرا كننده امور وجود است و فرّه وهر وجود هر انسان كه به         

زيرا حيات  . ماده آتشين سرايندش كه همواره محور و مدار تمامي وجود آن سه مواد ديگر است              
انسان تا زماني است كه حرارت در وجود او باشد و به مجرد غيبت آن حرارت، بدن سرد شده و                    

  )115 -114 : شاهرخ.(هر يك از مواد به اصل خود عودت مي يابند
ق با اين توضيحات مي توان مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه آنان ماده اصلي وجود                مطاب

انسان را آتش و حرارتي مي دانند كه هدايتگر روان اسـت و بـا وجـود ايـن آتـش عنـصري و                        
طبيعي در وجود انسان، آتش ديگري توليد مي شود كـه همـواره وجـه تمـايز انـسان از سـاير                      

همچنـين  . ز عالم سفلي و دون به جايگاهي واال سوق مي دهـد           چراكه وي را ا   . موجودات است 
نكته اي كه در اين قسمت بايد متذكر شد اين است كه اين آتش معنوي كه منجر به نيـل بـه                    
مقام معنوي مي شود، همواره از آن نور حقيقي جذب فروغ و حرارت مي كند و خارج از عنايت                   

  :با توجه به اين بيت  )116 -115 : همان.(و ترصد باري تعالي نيست
  گناهش ز كردار شد ناپديد    چنين گفت كĤتش بĤتش رسيد

  )1458پادشاهي خسرو پرويز، (
چون با در نظـر گـرفتن       . مي توان گفت كه فردوسي نيز با زرتشتيان هم عقيده بوده است           

آتش نخست در مفهوم استعاري عنصر اصلي وجود انسان، آن را در آتش ديگر كـه در مفهـوم                   
 خود به كار رفته، سوزانده و پليدي ها و خبائثي را كه منجر به فرود مقـام واالي انـسان                     اصلي

  .مي شود، از بين برده است
    

  تحليل عرفاني آتش 
اين آتش مولد كه با معنويت انسان سر و كار دارد و منجر به تأللؤ نـور حقيقـت در وجـود         

رون را در خود ذوب كرده و تعـالي         انسان مي شود، در واقع همان آتشي است كه غل و غش د            
در تأييد اين امر مي توان به حديثي از پيامبر كه در خصوص             . وجود انسان را به همراه مي آورد      

انها طيبه و انها تنفي الخبث كما تنفي  «:  اشاره كرد   و نفي پليدي آن فرموده اند،     » مدينه«پاكي  
 همـان طـور كـه        پليدي را دور مي كند،    به اين معني كه مدينه پاك است و         » النار خبث الفضه  

  )853:  حديث ششم و هفتم ابن عربي،.(آتش پليدي نقره را زايل مي سازد
بنابراين آتش نوعي عنصر پاك كننده محسوب مي شود كه همواره با زدودن آاليش هـا،                

  .اصل بنياد هستي را كه بر پايه پاكي نهاده شده است، به همگان مي نمايد
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نشانه و نمادي از جهـش بـه سـوي معنويـت            » آتش باالرونده « آنجا كه    از طرف ديگر از   
است و از لحاظ عرفاني هم لهيب عشق الهي محسوب مي شود، اين آتش معنوي وجود انسان                 
نيز در واقع بيانگر شدت و حدت عشق به معنويت است كه با تأللؤ خـود تيرگـي هـا و پليـدي            

نين اصطالح آتشكده نيز از نوعي عالم عشق و همچ. هاي بشريت را در خود مستغرق مي سازد
قلب ماالمال از عشق الهي را كه بي زوال است، تداعي مي كند و بيانگر اين نكتـه اسـت كـه                      
وجود انسان همواره چون آتشكده اي است كه اين آتش معنوي آن را فرا گرفته و او را به علـو                  

  .درجات معنوي رسانيده است
نويـسنده بـه ايـن خاصـيت        » كليله و دمنه بهرامشاهي   «ز جمله   در پاره اي از متون ادبي ا      

  :پاك كنندگي آتش اشاره كرده است
از اهل علم شنوده ام كه چون مظلومي از دست خصم جائر و بيم سـلطان ظـالم دل بـر                     «

مرگ بنهد و خويشتن را به آتش بسوزد، قرباني پذيرفته كرده باشد، و هر دعا كـه در آن حـال                     
  )223 : نصراهللا منشي(».يونددگويد به اجابت پ

اگر شخص پليد و جثه ي خبيث ترا بارها بسوزند و درياها بر آن برانند، گـوهر ناپـاك و                    «
سيرت مذموم تو از قرار خويش نگردد و خبث ضمير و كژي عقيدت تو نه به آب پـاك شـود و                      

  )224 :همان(» .نه به آتش بسوزد
مل داستان سياوش و زرتشت به كـار رفتـه          در موارد مذكور، آتش در واقع در مفهومي مك        

به اين معنا كه آتش با تزكيه ي وجود انسان، وي را به مرتبه و مقـامي مـي رسـاند كـه                       . است
شايستگي اجابت دعا را از درگاه حق دريافت مي كند و قابليت از بين بـردن خبائـث و پليـدي                     

 كـه از همـين اثـر ذكـر گرديـده،            اما با توجه به نمونه ي ديگري      . هاي وجود انسان را نيز دارد     
نويسنده براي القاي شدت خبث طينت به خواننده، به نـوعي هنجـارگريزي پرداختـه و قـدرت                  

به گونه اي كه ياراي نابودي تيرگـي هـا و           . آتش را در مقابل اين پليدي ها ناچيز دانسته است         
سته اي چـون    اين در حالي است كـه در دو شخـصيت برجـ           . برجا نهادن عنصري پاك را ندارد     

سياوش و زرتشت، آتش در مقام اثبات پاكي و طهارت طينت آنان قرار گرفته و گذر آنان را بي                   
زيان از آتش تفته ممكن ساخته است كه اين امر، در حقيقت مهر تأييـدي اسـت بـر خاصـيت                     

چراكه در غير اين صورت گذر      . پاك كنندگي آتش و تزكيه ي روح و جسم وي از جميع خبائث            
  . از آتشي گداخته به سالمت امكان پذير نبودآنان 

  برابري آتش زرتشت و آتش سياوش
پس از تولد زرتشت و باليدن وي، بيش از پيش اعمال خالف و خرافي شاه كاهنان بر وي                  

همين امر، وي را به مقابله با اعمال آنان كه همواره قدرت و نفوذ تباه كننـده و                  . آشكار مي شد  
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از جمله عقايد خرافي كاهنان، پيـشگويي       . خاطره مي انداخت، بر انگيخت    اهريمني شان را به م    
همچنين آنها به هر طريقي كه بود خواسته        . احوال نوزادان در هنگام تولد تا بزرگسالي آنان بود        

در نتيجـه ي چنـين      . هايشان را عملي مي ساختند و مردم هم كوركورانه تسليم آنان مي شدند            
عليه اين طبقه طغيان كرد و مـردم را بـه پيـروي از عقـل و خـرد و                    اعمالي بود كه زرتشت بر      

اما وي از تمـام     . همين امر باعث شد كه آنان در صدد قتل زرتشت برآمدند          . منطق دعوت نمود  
اين امـر در واقـع      . اقدامات آنان جان سالم بدر برد تا اينكه تصميم گرفتند او را بر آتش افكنند              

اما آتش زرتشت را نسوزاند و مردم به حقانيـت پيـام            . آتش است يا آزمايش   » ور«بيانگر همان   
از آنجايي كه كاهنان همچنان به اعمال خالف خود و اخاذي از مردم با دستاويز               . وي پي بردند  

. به اعمال ديني و به طرق مختلف ادامه مي دادند، زرتشت نيز از مقابله بـا آنـان بـاز ننشـست                     
 كاهنان نسبت به قتل زرتـشت شـد و انگيـزه آنـان را در                همين امر منجر به باال گرفتن خشم      
  )72 -69رضي، صص . (عملي ساختن اين امر، دو چندان نمود

. و آزمايش با آتش در ايران باستان داراي اهميت ويژه اي بوده اسـت             » وره«يا  » سوگند«
 پـس از    در بخش هاي گوناگون اوستا و ادبيات ديني زمان ساسانيان و هم چنين در آثار دوران               

ساسانيان، چون شاهنامه، ويس و رامين، سـالمان و ابـسال و آثـاري ديگـر، اثـرات و شـواهد                     
در ايران قديم هرگاه اختالفـي ميـان دو         . معتبري از تداوم و ديرينگي اين سنت در دست است         

تن يا دو خانواده يا دو قوم در مي گرفت كه از طريق گفت و گوي دو طـرف حـل نمـي شـد،                         
استي و يا حق، دو طرف الزم بود طي تشريفاتي تن به اجراي مراسم و تشريفاتي                جهت اثبات ر  

 زهر و يا چيزهايي ديگـر بـود و           اصل اساسي و مهم، آزمايش با آتش و آب،        . براي برائت دهند  
طرفي كه آسيب نمي يافت راسـتگو بـه شـمار مـي رفـت و گناهكـاري ديگـري اثبـات مـي                        

  )395 -394 :همان.(شد
  

عربي آورده مي شـود كـه در بـن، يـك گونـه              » قسم«در فارسي به جاي     » سوگند«واژه  
. اوسـتايي بـه كـار رفتـه اسـت         » ورنگه«آزمايش ايزدي بوده و در نوشته هاي پهلوي به جاي           

سـوگند يـا آزمـايش بـه        . آزمايشي است كه بيگناه را از گناهكار يا بزه گر بازشناسند          » سوگند«
چون سودابه نامادري سياوش نتوانست     . شاهنامه است آتش رفتن سياوش، يكي از شاهكارهاي       

او را فريفته كند و به كام دل خود رسد، او را نزد پدرش كيكاوس به معاشقه بـا خـويش مـتهم      
آنان بدو گفتند، . كيكاوس از پسر خود بدگمان شده، درين كار از موبدان داوري خواست   . ساخت

  : آتش تن در دهدسياوش بايد براي نمودن بيگناهي خود به آزمايش
  د گذشتــايــي را ببــر آتش يكــب  ز هر در سخن چون بدين گونه گشت
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  )463(ايد گزندـان نيــاهــر بيگنـــه بــك  دــرخ بلنــوگند چــن است ســچني
  )122 -121 :پورداود(

تـن او از پـاكي و بـي گنـاهي چـون تـن               . سياوش نه همان زيبا و پهلوان كه پاك اسـت         
 :مـسكوب .(و هم بي زياني از آتش تفته گذشت تا راستي پيـامش را بـاور دارنـد                ا. زرتشت است 

48- 49 (  
  ي گناهم رهايي مراستــر بــاگ    ر ز شرم و بهايي مراستـسر پ

  اهــــدارد نگــرينم نـان آفــجه    ور ايدونك زين كار هستم گناه
)501(  

 اوست كه همچون زرتشت سالم بيرون آمدن سياوش از آتش نيز بيانگر پاكي و بي گناهي 
  . راستي پيامش را بر همگان مسلم ساخت

، بـساماني   »راستي« است و    -، نظم كيهاني و داد    »راستي«-» اشا«آتش، جلوه جسماني    "
و هماهنگي چيزها و آنستكه بايد باشد و داد نگاهداشت اين نظم و يا روا كردن آنست پـس از                    

  )49 -48 :مسكوب.(آشفتگي
يعني » اشا«راستين و داد و پارسايي است و دروغ درست نقطه مقابل            نظم و قانون    » اشا«

به همين جهت است كه زرتشت مي گويـد  . بي نظمي، بي قانوني، ستم و هرج و مرج مي باشد 
دروغ و دروغ پرست شهر و روستا را از عمران و آبادي و پيشرفت باز مـي دارد و الزم اسـت از                       

 شدت مبارزه گردد و فقط كساني شايستگي رهبري دارند          چنين كسان پيروي نشود و با آنان با       
يكي از ويژگي ها و خصيصه هاي فكر و روش زرتشت بـر             . باشند» اشا«كه سالك و معتقد به      

اين اساس است كه هركس بايد پـشتوانه ديـن و راه خـود را از روي خـرد و آگـاهي و اختيـار                         
  )131 -130 :رضي.(برگزيند وگرنه ارزشي نخواهد داشت

ه عبارتي مقام راستي و درستي به اندازه اي واالست كه دروغ گويي در مقابـل آن رنـگ                   ب
  .مي بازد و فروغ و درخششي را كه درصدد دستيابي بدان بود، از دست مي دهد

  استيــروغ دروغ آورد كــف     هر آنجا كه روشن بود راستي
  )2056داستان سياوش، (

ن اشا محسوب مي شود، در شخصيت سياوش نمود عدل و داد نيز كه جنبه ديگري از قانو        
  :بارزي داشته است

  ز من جز به نيكي نگيرند ياد    كه هركس كه اندر سخن داد داد
  )2582 :همان(
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اشا مقام حقيقت و قدس، يعني راستي و پـاكي از صـفات بـاري تعـالي اسـت و فرمـان                      "
ر يافته است تـا هـر       مشمول اين صفت وحدانيت از كثرت رحمت براي مقام آدميت قدس صدو           

براي ارتباط انسان به خداي واحد هيچ صفتي بهتـر از تحـصيل             . انساني داراي آن صفات باشد    
زيرا اين صفت از صفات ممتاز      . مقام اشويي كه خداي يكتا به انسان عطا و فرض نموده نيست           

 اين است عـين ايمـان و ايـن اسـت          . يعني خداي راست و پاك    . خود اوست و اوست خداي اشا     
خالصه انتظام و قوام كـون و مكـان، از          . اصل خداشناسي و اين است جوهر كمال و رسايي ها         

نعمت اشا مي باشد و آن آتش خاموشي نپذيرنده كه در جمله كائنات موجود است با صفت اشـا             
به جاي سوزش همه را روشن و گرم و خرم دارد و اشاست كه تمامي موجـودات متـضاد را بـه                      

 مي نمايد و براي انسان آن نعمت و سعادت به وسيله انديشه نيك و پاك و                هم سازگار و موفق   
  )183 -181شاهرخ، صص .(گفتار نيك و پاك و كردار نيك و پاك حاصل مي شود

چراكه در نظـر  . به عبارتي يادآور مفهوم سمبليك آتش در دين زرتشتي است    » اشا«قانون  
 آدمي است، هم چنانكـه نيـروي زيـست در    آتش سمبل و نشانه اي از پاكي در روحانيت"آنان  

  ) 56 :رضي (".زبان اوستايي نشانه و كنايتي است براي پاكي تن
در شخصيتي چـون سـياوش      » راستي«و  » اشا«طبق اين تعابير مي توان گفت كه قانون         

درست برخالف سودابه كه به دروغ گويي و تصلف مـشهور بـوده             . حضور پر رنگي داشته است    
از طرف ديگر راستي و پـاكي از لحـاظ گـوهر            . كامالً همديگر را دفع مي كنند     در نتيجه   . است

وجودي با آتش از يك جنس محسوب مي شوند و از آنجايي كه وظيفه و تكليـف الهـي بـراي              
زرتشت و سياوش خود راستي و قانون كيهان است، در نتيجه نه تنها آتش آسيبي به آنان نمي                  

اما در مقابل، سودابه فاقد اينگونه محاسن بوده و         . ان نيز هست   بلكه دوستدار و نگهدارش     رساند،
به عبارتي مي توان گفت كه آتش معنوي در وجود وي هيچ گونه فروغي نداشته است تا بتواند                  

چراكـه  . غل و غش طبيعت وي را در خود ذوب نمايد و او را به علو مرتبه ي وجـودي برسـاند                    
  . در وجود وي باقي نگذاشته بودندپليدي ها جايي براي تأللؤ نور حقيقت 

و زندگي  . گوهر شاهانه سياوش از آتش آذرخش است و آتش بهشت چون فره در اوست             "
. مردي با جسم و جاني به سرشت آتـش        : او عين راستي يعني بنا به آيين آتش فرزند اهوراست         

 يكـديگر   پس اين راستي مجسم به هنگام گذر از آتش از خود مي گذرد و دو هـم گـوهر را از                    
امـا ايـن جـسم روحـاني در حقيقـت روح            . اكنون اين تن خاكي، آسـماني اسـت       . زياني نيست 

رفتار او با سودابه نشان مي دهد كـه روح او نيـز             . جسماني است، وحدت ظرف و مظروف است      
  )51مسكوب، ص.(چون جسم او به پاكي آتش است
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 پـاكي سـياوش سـروده شـده         در تأييد اين امر مي توان به ابياتي كه در ستايش راستي و            
  :است، اشاره كرد

  ن روانــاكيزه تخمي و روشــه پــك    وانـاه اي دلير جــدو گفت شــب
  )524داستان سياوش، (

  يـــويد همــم بشــاه از غــدل ش     يـسياوش سخن راست گويد هم
  )539همان، (

  يــر داري و راستــه بخت و هنــك     واستيـه بردي و جنگ را خــسپ
  )681همان، (

  انـر ميــر بــدم كمـــه نبنـــبكين               انـي در ميــاشد جز از راستــنب
  )867همان، (

  وي كاستيـر ســد از هــراز آيـــف      يـم از راستــردانــر سر بگــاگ
  )1044همان، (

  يــــاراستـــو بيـــــار نيكـــبگفت      يـدين راستـــر زباني بــو ديگ
  )1243، همان(

به معناي اسب نر سياه و گوياي نكته اي         "از طرف ديگر، عالوه بر اينكه سياوش در لغت          
     ، نمادي از جهان هستي را بـه ذهـن متبـادر           )102حصوري، ص    ("درباره يك نسب سياه است    

به اين معنا كه وجود سياوش از هستي اي خبر مي دهد كه بر پايه پاكي و راستي بنا                   . مي سازد 
ده شده است و اين انسانها هستند كه پاكي سرشت خود را مغلوب تيرگي ها و پليدي هـاي                   نها

  .دون دنيوي مي سازند
به طور كلي فردوسي در شاهنامه به ستايش و تحميد راسـتي و درسـتي پرداختـه و آن را                    

 بـه  به گونه اي كه انسان تنها در صورتي مي تواند . نقطه مقابل كژي و برتر از آن دانسته است        
  .سر منزل مقصود دست يابد كه راستي را پيشه ي خود ساخته و جوياي آن باشد

  
  ه سر بود پيدا نه بنـــبكژي ن    همه راستي خواستم زين سخن

  )283 فريدون، پادشاهي(     
  ه خشم خدا آورد كاستيـــك               نخواهم به گيتي جز از راستي 

  )181پادشاهي كيقباد، (
  ه نگزايدت كاستيـــواهي كــو خــچ    ن راستيــدر پيشه كار ــر كــبه

  )534سهراب، (                                                                     
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  ي و كاستيـــــود كمـــژي بـــز ك      ايد و راستيــردمي بـــي مــهم
  )349داستان خاقان چين، (

  استيـژي و كـــــي كــزيند همـــگ     د سر از راستيــابــو بتــكسي ك
  )1251جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب، (

  يــــاستــژي و كــود كــرو شــبني      د در راستيـر من بپوشـــو بــچ
  )2465همان، (

  ي كاستي ـــركنــي بــه از راستـــك      د كسي راستيـويــژي نجــز ك
  )3451پادشاهي خسرو پرويز، (

  نتيجه 
 شواهد موجود، عنصر فرازين آتش، از لحاظ كمي، در داستان سياوش نـسبت بـه                براساس

ديگر بخش هاي شاهنامه حضور پر رنگ تري دارد و در اين بخش هم غالباً در معنـاي اصـلي      
خود به كار رفته است و اين امر به گونه اي پيوند نزديك اين داستان را با ديـن زرتـشتي كـه                       

 القـا مـي      ش قائل است و آن را اساس و پايه ي دين خود قرار داده،             همواره احترام زيادي به آت    
كند و مي توان از اين توصيفات و تأكيد سراينده بر اين عنصر فرازين چنين استنباط كـرد كـه                    

آتـشي كـه وجـود      . عنصر اصلي وجود سياوش و زرتشت برگرفته از نوعي آتش خـالص اسـت             
را شايسته تأللؤ نور معرفت مي سازد و عبور هـر دوي            انسان را از تمام آاليشها مي زدايد و آن          

آنان از آتش بدون كوچكترين آسيبي نه تنها خلوص و پاكي طينت آنها را به همگان مي نمايد،     
ايـن ارتبـاط سرشـتين و تـام، فاصـله           . بلكه بر صحت پيام، گفتار و كردارشان صحه مي گذارد         

اني متفاوت اند، در هم مـي شـكند و آن دو   زماني اين دو شخصيت را كه متعلق به دو برهه زم       
  . را در يك رديف با موقعيتي يكسان قرار مي دهد

  

  يادداشت ها
ناميده شده كه آتش معابد و آتشي است كه در استعماالت عادي            » برزسوه« اين آتش    -1

  )167كريستين سن، ص.(مي گفته اند» آتش وهرام«به كار مي رود و آن را 
ظاهراً شكوه و اقبـالي كـه پيوسـته         . ر حضور اهورامزدا مي سوزد     اين آتش در بهشت د     -2

همراه شاهنشاهان حقيقي آريايي بوده، كه همواره فرّ ناميده شده، مظهر ناسوتي اين نوع پنجم               
  )167كريستين سن، ص.(از آتش بوده است

  منابع 
، 72 تـا    70، معـارف بـاب      فتوحات مكيـه   )1384( ابن عربي، شيخ اكبر محي الدين      -1

  .مولي: ، تهران1 چ ترجمه محمد خواجوي،
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  هفــت كــشور،  آتــش، آخــرين پيغمبــر زرتــشت،(ويــسپرد )1343( پــورداود، ابــراهيم-2
  .ابن سينا: ، به كوشش دكتر بهرام فره وشي، تهران)سوگندنامه

  .چشمه: ، تهرانسياوشان )1384( حصوري، علي-3
  .قطره: ، تهرانشاهنامه فردوسي) 1381( حميديان، سعيد-4
: گاثاها، يسنا، يشت ها، ويـسپرد و خـرده اوسـتا، تهـران            : اوستا )1378( هاشم   رضي، -5
   .بهجت
 .3طهوري، چ: ، تهرانفرهنگ اصطالحات عرفاني)1375(سجادي، سيد جعفر -6
، سـيري در    زرتشت پيامبري كه از نو بايـد شـناخت         )1380(شاهرخ، كيخسرو -7

  .جامي: كياني، تهرانفروغ مزديسني، به كوشش و ويراستاري فرزان 
  .1جيحون، ج: ، ترجمه سودابه فضايلي، تهرانفرهنگ نمادها )1378(شوواليه، ژان -8
  .،)ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني فرهنگ ديوان امام)1372(-9

، ترجمـه رشـيد ياسـمي،       ايران در زمان ساسانيان    )1345( آرتور  كريستين سن،  -10
  .نه ابن سينا، چاپ افست گلشنبه سرمايه كتابخا: تهران

  .مركز: ، تهرانمازهاي راز)1370( مير جالل الدين كزازي،-11
ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي،     : نامه باستان )1384( كزازي، مير جالل الدين    -12

  .سمت: ، تهران)از آغاز تا پادشاهي منوچهر(جلد اول 
  .خوارزمي: ، تهران)در مرگ و رستاخيز(سوگ سياوش)1370( مسكوب، شاهرخ-13
، ترجمه كليله و دمنه، تصحيح و توضـيح مجتبـي          ابوالمعالي )1371( نصراهللا منشي  -14

  .اميركبير: مينوي طهراني، تهران
فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيـات          )1375( ياحقي، محمد جعفر   -15
  .سروش: ، تهرانفارسي
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   ∗وحيد خليلي اردلي
  

  !سل امروز ما مي خورد؟ه چه درد نفردوسي ب
   چكيده

  يكي از نيازهاي بنيادين نسل ما، به ويژه جوانان، كه رهگذران اصلي گذارِ پارادوكسيكال              
مفـاخر ادبـي شـان كـه شـهرت و           » چگونـه «و» چرا«سنت و مدرنيته اند، اين است كه بدانند         

جهه با فردوسي بـزرگ  مقبوليت جهاني دارند، به دردشان مي خورد، و به همين دليل نيز در موا          
  براستي فردوسي به چه درد ما مي خورد؟: از خود مي پرسند

صدها سال است كه براي ماندگاري نسخه ي شاهنامه و كالبـد شـكافي مـتن آن، بـراي                   
. يافتن اليه هاي گوناگونِ سخن و انديشه ي فردوسي، تالش، پژوهش و كنكـاش مـي شـود                 

 واكاوي آن متن گران مايه نگاشته شده است؛ اما آن           هزاران كتاب ارزشمند و مقاله ي مفيد در       
چه قابل تأمل مي نمايد، اين است كه نوع زندگي بشر، با قرون گذشته كامالً متفـاوت شـده و                    

عصر اينترنت، با مؤلفه ها . نيازها و رازهاي زندگي اجتماعي و مدرن ما رنگ ديگري يافته است
و بيـو   نـانو «چنـين دنيـاي پيچيـده و نـو     و ويژگي هاي ارتبـاطي سـريع و شـگفت اش و هم   

دغدغه ها و آرمان هاي بشر و چگونگي چيرگي بر نگراني ها و دسـت يـافتن بـه                   » تكنولوژي
در چنين روزگار متفاوت، با چنين رويكرد       . هدف ها و آرزوهايش را از جنس ديگري كرده است         

يران زمين، پاسخ به آن     ديگرگونه اي، در كنار پژوهش هاي بايسته در گستره ي ادبيات كهن ا            
  . پرسش كليدي نيز از مسئوليت هاي مهم خانواده ي بزرگ ادبيات است

بر همين پايه، در اين مقاله سعي شده تا بـا ارائـه ي تعريفـي جامعـه شـناختي از نـسل و                     
بررسي ويژگي ها و نيازهاي نسل تازه ي روزگار ما و تحليل برخي از الگوهاي فردوسي كه در                  

بـه دسـت مـا      ... چند بيت، به عنوان يك بسته ي فرهنگـي، اجتمـاعي، علمـي و             قالب يك يا    
رسيده، به پرسش فوق پاسخي در حد بضاعت اندك نويسنده داده شود و هم چنـين بـا وجـود                    
تفاوت اساسي بين زندگي نسل ما و نوع زندگي عصر شاهنامه، مـشخص گـردد كـه فردوسـي         

  .و نسخه اي در خور براي عالجش پيچانده استبراي كدام درد از دردهاي ما درمان گر است 
  

  . فردوسي، شاهنامه، روزگار ما، زندگي مدرن، دردها و دغدغه ها كليد واژه ها
                                                 
**∗∗ اي سما، واحد شهركردمدرس آموزشكده ي فني و حرفه  ارشدکارشناس    
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 مقدمه 

آن چه اكنون در صحنه ي مواجهه ي عامه با شخصيتي مثل حكيم فردوسي وجـود دارد،                 
 هم پسنديده اسـت ـ و   بيشتر از جنس قدرشناسي مفاخر گذشته است ـ كه به جاي خود بسيار 

اگـر در   . نه يك ارتباط زنده و اثرگذارِ ناشي از شناخت، به خصوص شناخت مبتني بـر آمـوزش                
مقاطعي از تاريخ، در ميان نسل هاي گذشته ي ما و پيام هاي متعالي آثار فاخر فارسي؛ از جمله  

ت؛ امـا در دنيـاي   شاهنامه ارتباط موثري برگزار نشده، خيلي نمي توان به متوليانش خرده گرفـ       
مدرن و پر از افزارهاي پيشرفته، اگر نتوانسته باشيم به شيوه هاي تازه و اثر گذاري در نماياندن     
بطون مختلف شاهنامه به مخاطبان نسل جديد گامي برداريم، بي ترديد آيندگان بر خـانواده ي    

وهش هـاي گـسترده و      در همين راستا، بايد بپذيريم كه در كنار پژ        . ادبيات خرده خواهند گرفت   
بايسته ي فني و تخصصي در كالبدشكافي متن شاهنامه؛ در راستاي اينكه آن اثـر فـاخر، چـه                   
كاربردي در روزگار ما دارد و به چه درد نسل جديد با ويژگي هاي جديدش مي خورد، پژوهش                  

يك نمونه ي سـاده ي آن ايـن اسـت كـه امـروزه اگـر بـه                   . هايي زيادي انجام نپذيرفته است    
يا نظـاير   » فردوسي و عصر ارتباطات   «يا ديگران، عبارت    ) google(ستجوگر مشهور گوگل  ج

آن را بدهيم، با تأسف و تعجب، با نوشته هاي فراواني درباره ي فردوسي پور، مجـري ورزشـي       
و خبـري از فردوسـي در عـصر         ! تلويزيون و ارتباطش با عـصر ارتباطـات، مواجـه مـي شـويم             

حتي يك يادداشت معتبر وبالگـي بـا وجـود صـدها هـزار وبـالگ                ارتباطات نيست كه نيست؛     
تا آنجا كه نويسنده ، پرس و جو كرده است، حتي يك . فارسي و ادبي، در اين زمينه وجود ندارد 

نرم افزار كارآمد به عنوان وسيله ي كمك آموزشي در سـطح مقـاطع سـه گانـه ي آمـوزش و                      
  اصالً، رويكرد تـدريس شـاهنامه     . ، نيافته است  پرورش، به عنوان پايگاه بنيادين آموزشي كشور      

ـ و ساير متون فاخر ادب فارسي ـ و بيرون كشيدن و معرفي جاذبه هاي فرهنگـي آن، هـم در    
عمده ي آنچه در بـازار رنگارنـگ        . دانشگاه ها و هم در آموزش و پرورش همچنان سنتي است          

نه عمق؛ مثل واژه يابي ها كـه        نرم افزارها هم يافته مي شود، بيشتر حركت در سطح هستند و             
  .   اگر چه گران قيمت و مفيد هستند؛ اما به آن چه مورد نظر اين جستار است كمكي نمي كنند

از قضا، انتـشار يـك يادداشـت تحليلـي از ايـن بنـده، در رسـانه هـاي سراسـري، در روز              
وسـي بـه    فرد«با عنـوان    ) 1390(گراميداشت فردوسي در بيست و پنجم ارديبهشت سال جاري        

و دريافـت اظهـار نظرهـاي فـراوان، متنـوع و گـاه              ) vavkhalili.com(» !چه درد مي خورد؟   
شگفت انگيز مخاطبان، باعث گرديد تا اهميت لزوم پرداختن به چنين موضـوعاتي روشـن تـر                  
گردد؛ كه همان يادداشت و البته اشاره و ارشاد دكتر محمدحسن حـسن زاده، اسـتاد فرزانـه ي                   
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بـا  . ت فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران، انگيزه هاي اصلي اين مقالـه شـدند            زبان و ادبيا  
اين توضيح و تصريح كه نويسنده، تنها خواسته است تا طرح موضوع نمايد و حاصل كار آشكارا            
نشان مي دهد كه، هرگز نتوانسته است تمام ابعاد اين موضوع مهم و بايـسته را روشـن سـازد؛                    

  . كاردانان، استادان و پژوهشگران فرهخيته ي كشور مي سپاردبنابراين كار را به
  

  در فضاي جامعه شناسي ادبيات
.   كنكاش در جامعه شناسي ادبيات، رويكردي نو در گستره ي پژوهش هاي معاصر اسـت       

هر چند اين گنجايش و بايستگي در تمامي حوزه هاي علوم انساني وجود دارد؛ اما بررسي تأثير                 
ب فارسي بر كانون ها و سطوح مختلف اجتماعي، بـا توجـه بـه تغييـر و تحـول      شاهكارهاي اد 

علي اكبر ترابـي در جامعـه       . مداوم آن در رزوگار ما، ضروري تر و قابل تعمق تر نشان مي دهد             
بررسـي مباحـث اجتمـاعي در شـاهكارهاي ادبـي گوينـدگان و              «: شناسي ادبيات مـي نويـسد     

مفهومِ بردنِ حال به گذشته نيست، كه برعكس،مطالعه و         نويسندگان بزرگ گذشته، نه تنها در       
مشاهده ي آن هاست از زاويه اي نو و با ديدي معاصر؛ و باالتر از همه، جذب عناصـر زنـده و                      
پوياي گذشته است به منظور مدد رسانيدن به حركـت و پويـايي جامعـه و تكامـل اجتمـاعي و            

هاي جامعه شناختي ادبيات، مي بايد همراه      بنابراين پژوهش   ) 6: 1380ترابي،  (».غناي فرهنگي 
از همـين   . با تحوالت اجتماعي پيش برود، و نبايد توقف داشته باشد؛ به روز و پيش رونده باشد               

منظر، بايد گفت كه، اين يك نگراني جدي است كه اگر براي موضـوعات راهبـردي و مهمـي                   
تباطات، به قصد رساندن عملي     مثل بازكاوي اهميت منابع غني فرهنگي ايران زمين در عصر ار          

پيامشان به عموم مردم، به ويژه نسل جوان، فكري نشود، به غير از تبعات احساس بي هـويتي                  
و گسيختگي فرهنگي، ممكن است خود آن منابع هـم بـه خيـال قـديمي بودنـشان كـم كـم                      

كيم به هر روي يا منابع عظيم فرهنگي ما همچون شاهنامه ي فردوسي، آن ح             . فراموش شوند 
يـا اگـر    ! با ايمان و متعهد و پاك انديش، عمالً با پيچيدگي هاي عصر مدرن ما، ارتباطي ندارد               

دارد، بايد سازوكاري انديشيده و پياده شود تا ارتباط و كاربردي بودن آن منابع، با نيازهاي نسل                 
مـا  «:ويددكتر مرتضي كُتُبي در مقدمه ي ترجمه ي جامعه شناسي ادبيات، مي گ . نو آشكار شود  

هنوز پيوند ميان ادبيات خود را با جامعه ي خويش بروشني در نيافته ايم؛ روح مردم خـود را در                    
پلي ميان هنر و تربيت نزده ايم؛ همه ي توده هاي مردممان را بـا ادبيـات     ... ادبيات نجسته ايم  

ت و انـسانيت، قـدر          ت  آشتي نداده ايم و با آن به ارزش هايمان، آزادي و بيـداري، همـت و قـو
نبخشيده ايم و با ضد ارزش هايمان، سالوسي و چاپلوسي، بندگي و فرومايگي، غيبت و حيلـت                 

  »ادبيات به همه ي اين كارها مي تواند بپردازد... به مبارزه برنخاسته ايم
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بنابراين پرداختن به رابطه ي ميان توليدات فاخر ادبـي و نيـاز هـاي      ) 7: 1387اسكاربيت،(
كه اگر از چنين امر مهمي غافل باشـيم، بـه           .  بزرگ جامعه ي ادبيات است     هر نسلي وظيفه ي   
 :قول ناصر خسرو

  چو تو خود  كني  اختر خويش را بد                    مدار از فلك چشم نيك اختري را 
  )16: 1370ناصر خسرو،( 

  
ا به گلستاني   ادبيات م «:    مرتضي كُتُبي همچنين به نكته ي قابل تأمل ديگري اشاره مي كند           

مي ماند كه خاك آن از بي آبي تَرَك برداشته است؛ گلستاني كه گل ها در آن تشنه و پژمـرده                     
  )7: 1387اسكار بيت،(» اند

  
  بايستگي اين گفتمان

  در عصر اينترنت كه دنياي ارتباطات را دگرگون كرده است و مردم گاه از كره ي مـريخ،            
چشم به هم زدن، از احوال ينگ دنيا خبر مـي گيرنـد و              وبالگ خود را بروز مي كنند و به يك          

ديگر هيچ كس نه تنها دفتر خاطرات و نوشته هايش را در پستوي خانه يا البالي كتاب هايش 
پنهان نمي كند، كه براي همه مي خواندشان و رايانه ها تمام خانه ها وجاي هـا را فـتح كـرده            

دريچه هاي عجيبي بـه     » نانو و بيو تكنولوژي    «و نيز با وجود پديده ها ي شگرفي به نام         . است
روي ما باز شده است و روزگاري كه هزار گونه فن آوري نوين و مدرن، زندگي بشر را متفاوت                   
تر از هميشه كرده است، هر ايراني، حق دارد با وجود عالقه اي كه بـه حماسـه سـراي نامـدار                      

هزار و چندي سال پيش و حماسه هاي . كشورش دارد، ارتباط او را با زندگي نوين خويش بداند  
رستم و واژگان پارسي فردوسي كجا و دنياي زير و رو شده و كـامالً ديگرگـون مـا بـا روزگـار               
حكيم و نابغه ي طوس كجا؟ پيچاپيچ زندگي مدرن ما چه سنخيتي با نشست و برخاست هاي                 

ماها، كهشكان هارا درنمـي     زال و سيمرغ دارد؟ اگر ندانيم سهراب كي به دنيا آمد، آيا آسمان پي             
كاوند؟ يا اگر راز رويين تني اسفنديار را ندانيم، ارزش قراردادهاي  ليونل مـسي، قيمـت كفـش       
هاي رونالدو و پيراهن مارادونا كم مي شود؟ حاال اگـر مـا ندانـسته باشـيم، رسـتمِ محبـوب و                      

بـه دسـت   مـي شـود و   » گرفتـار خـوان هـشتم   «شكست ناپذير فردوسي، به قول اخوان ثالـث   
مي توانيم ) 101: 1369اخوان،(مي افتد، »چاه غدر ناجوان مردي«نابرادرش، يا برادر نامردش در

جلوي جنگ ها، سونامي ها و زلزله هاي ي دنيـا را بگيـريم؟ در دنيـاي پـر سـرعت و سـبقت             
از يـك سـو و احـساس نيـاز بـه            ... روزگار ما كه گشتن در پي شغل و مدرك و درآمد و رفاه و             

و تعالي از  سويي ديگر  ذهن و دل همگان را درگير كرده است، شاهنامه ي كهـنِ آن                    آرامش  
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كدام گره را وا مي كند؟ حماسه و اسطوره و بازنمايي داستان پهلواني هاي رستم               » مرد توسي «
و » سخن سـاختن از كـار بيـژن و منيـژه            «و» هر هفت خوان  «و  » سخن كردن از كاووس   «و  

و ديگـر و ديگـر،  بـر كـدام مناسـبات جهـاني و بـه                  » و افسر بدند  شاهان كه با تاج     «حكايت  
  اثر مي گذارد ؟ ! خصوص بانك جهاني 

جوان جويـاي نـام و كـام عـصر ارتباطـات پيـشرفته، فقـط از زبـان معلمـان و اسـتادان                        
ونويسندگان و شاعران و اهالي رسانه هاي ديداري و شنيداري و نوشتاري و رايانه اي و غيـره،                  

فقط در بزرگيِ حكيمي از قرون گذشته، ستايش ها و از سـترگي اثـري بـه نـام            !  گاه   گاه و بي  
شاهنامه كه تازه گي ها ملتفت شده نامه اي به شاهان نيست، كه يك نامه ي بزرگ و شاهانه                   

حكايت ها مي شنود، مي خواهد خـودش مـزّه ي           ) تعبير مشهوري است از دكتر كزازي     ! (است
ابان هاي شاهنامه را بپيمايد و حتي كوچه هايش را، به انـدروني             فردوسي را بچشد؛ خودش خي    

كاخش بخرامد؛ خودش بنشيند روبروي تاريخ و بفهمد ـ نه ببيند ـ كه اين چگونه روايتي است،   
كه قرن هاي پياپي، ايرانيان و غير ايرانيان  به زبان ها و گويش هـاي مختلـف، همـه و همـه                     

.  مي خواهد خودش درباره ي آن گوهر گويا چون و چرا كنـد             سرگرم انداز و ورانداز آن هستند؛     
فردوسي مرد خرد وحكمت و چون وچراست و «: آن گونه كه خود فردوسي مرد چون و چراست        

» .همه چيز را با محك خرد ناب مي سـنجد و هـر چـه را بـا آن منطبـق نباشـد نمـي پـذيرد                          
ي در خور، براي همـان پرسـش        و اين همه نخواهد شد، مگر اين كه پاسخ        ) 31: 1371ياحقي،(

  !براستي فردوسي به چه درد ما مي خورد؟: كهبر حق نسل ما و عصر ما داده آيد 
پيش از ورود به پاسخ براي پرسش هاي طرح شده، بهتر است همين جا تـصريح كنـيم                    

كه روشن است كه به لحاظ جنسيتي بين تالش هاي انسان در زمين وآسـمان هـا و بـه طـور                
اده هايش از فن آوري هاي قديم و جديد و سنتي و مدرن و فوق مدرنش بـا نـوع                    كلي برون د  

، آن گونه كـه     »انسان سازي «و  » انسان شناسي «كوشش هايش در عرصه هاي  هنر و شعر و           
هست و آن گونه كه بايد باشد، تفاوت است؛ اما گسست ارتباطي بين اين دو مسير، بسيار خطر                  

اهنامه در اين است كه براي پر كـردن همـين خـأل، نـسخه          آفرين است و اهميت فريادهاي ش     
هاي فرهنگي و اخالقي فراوان دارد و براي احساس نياز به لزوم گسست ناپذيري بين پيشرفت 

همـين  . تكنولوژيكي انسان با بايسته هاي زندگي اش پاسخ هاي كـاربردي ارائـه شـده اسـت                
نسل هاي پياپي مي بايد اين ارتباط ها        و  . موضوع، نكته ي اصلي و گرانيگاه اين گفتمان است        

خصوصاً از زبان يكي از نوابغ ماندگار ايراني        . را بدانند و از زبان شعر و هنر هم گوشزدشان شود          
    با معيارها و انگاره هاي ويژه ي يك ايراني متعهد و دانا و خردمنـدي كـه بـه سـعادت انـسان                       
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كـن اسـت در مـسير تعـالي و خوشـبختي            مي انديشد و به فكر واكردن گره هايي است كه مم          
  .  انسان به وجود بيايد

  شاهنامه كهن هست؛ اما كهنه نيست
   در نگاه اول بخش عمده ي جامعه كه درصد بااليي از نـسل امـروزي را تـشكيل مـي                    
دهد، به شاهنامه اي كه بيش از هزار سال پيش سرايش  شده، به نظر مي آيـد كـه، اگـر چـه                        

ا يك اثر كهن با رويكرد تاريخي است و براي امروز بشر يا حرف ندارد يـا                 قابل احترام است؛ ام   
كتابي با واژه هاي مـشهور و ظـاهراً جهـت داري؛            ! اگر هم دارد خيلي جدي و كاربردي نيست       

كه بـار معنـايي خاصـي را بـه مخاطـب            ... مثل رستم، اسفنديار، حماسه، هفت خوان، شاهان و       
روشن اسـت  .  نظر مي آيد كه به درد عصر ارتباطات نمي خورد          انتقال مي دهد، در نگاه اول، به      

كه بايد به دنبال قانع كردن صاحب پرسش بـود         . كه نمي توان و نبايد به اين نگاه خرده گرفت         
و براي اقناع او، به غير از حرف و پژوهش و اندرز، به دنبال پاسخي عملي و برنامه مند هم بايد 

البته، حاال اين كه دقيقاً چنـد       . مقاله به آن خواهيم پرداخت    بود، كه در بخش هاي ديگر همين        
درصد از جامعه ي جوان مورد نظر اين جستار، چنين تلقـي و برداشـتي دارد، نيازمنـد بـه يـك                 
پژوهش ميداني و آماري دقيق است؛ اما بد نيست براي نمونه، تيتـر خبـر يكـي از خبرگـزاري                    

  :منتشر شده) 1390( ماه سال جاري هاي رسمي كشور را بخوانيم كه در فروردين
 رييس سازمان دانشجويان جهاد دانـشگاهي درمـورد نتيجـه ي نظرسـنجي              -تهران    « 

درصـد  ) سـه   (3تنهـا     : انجام شده در سطح دانـشگاه هـاي كـشور در مـورد فردوسـي گفـت                
جي هـم  ايـن نظرسـن  ... دانشجويان  اطالعات كافي در مورد اين شاعر بلند آوازه ايراني دارنـد         

انـد     هاي ملي با فردوسي آشنا شده        درصد دانشجويان از طريق رسانه     9چنين نشان داد كه تنها      
 :  23/1/1390ايرنـا،      (».ها با اين شاعر نامي به دوران مدرسه باز  مـي گـردد               و آشنايي  اغلب آن    

30335579=NID?aspx.howNewsS/ir.irna://http(   
    روشن ترين تحليل بر برون داد تلخ اين سنجش دانشگاهي، اين است كه دانـشجويان               

را تـشكيل مـي دهنـد، چـون شـاهنامه را كهنـه مـي            » نسل امروز ما  «كه مركز اصلي تعريف     
تـر  و از قشر و پوست يا اليه هـاي آشـكار            ! انگارند، پس ضرورتي براي آشنايي اش نمي بينند       

شاهنامه خبر گرفتند و از مغز و درون مايه و اليه هاي زيرين؛ امـا درخـشان و قيمتـي سـخن                      
اين در حـالي اسـت كـه بـسياري از پژوهنـدگان كوشـنده ي شـاهنامه و            .  فردوسي بي خبرند  

. يابندگان مرواريد هاي اين درياي جوشان، به صراحت از هميشه تازه بودن آن سخن گفته اند               
.  وجود كهن بودنش، هرگز كهنه نشده و اثري كامالً درزمـاني و بـه روز اسـت                 نسخه اي كه با   

شـاهنامه پلـي اسـت، سـتوار و سـتبر و         «: مـي گويـد   » آب و آيينه  «ميرجالل الدين كزازي در     
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سترگ، برآورده بر مغاك هاي زمان و رشته ي پيوندي اسـت ناگسـستني كـه پيـشينيان را بـا                 
در دريـاي   «همچنين جناب استاد در     ) 67 :1384كزّازي، (»پسينيان پيوسته و همبسته مي دارد     

شاهنامه، با آن كه كمابيش در سـپيده دم ِادب پارسـي پديـد آمـده اسـت،                  «: مي نويسد » دري
  )73: 1380كزّازي،(».پاياني است در آغاز و آغازي است در پايان

ن جهان برپاست   اين اثر تا زماني كه اي     «: مي گويد   فردوسي شناس نامدار گرجي،    مار،.ن.يو
و ده ها نمونه ي ديگر از       ) 16: 1380حكيمي،(».باقي و راهنماي شعرا و نويسندگان  خواهد بود        

شخصيت هاي بزرگ و فردوسي شناسان نامدار كه به خاطر رعايت ايجاز از ذكر آن ها صـرف                  
  .نظر مي كنيم

ده، جنبه ي   مسئله اين جاست كه، آن بخش از شاهنامه كه در ميان عامه بيشتر مشهور ش              
حماسي آن است، داستان پهلواني هاي آن، وطن دوستي فردوسي و پارسي باني اوست و ساير                

بر همين اسـاس حـق      . اليه هاي ارزشمند ديگر شاهنامه براي عموم مردم شناخته شده نيست          
دارند بپندارند كه روايـت گـري قـصه ي پهلـوان اسـطوره اي، ارتبـاط ملموسـي بـا نيازهـاي                       

دارد؛ اما اگر وجوه ديگر شاهنامه هم معرفي شود،كهنه ناشدني اين كتاب كهن، بر              روزگارشان ن 
  .همگان روشن مي شود

    در سال هاي اخير بر سر موضوعات شاهنامه، پژوهش هاي فراواني انجام گرفتـه كـه                
ايـشان در   . دكتـر احمـد رنجبـر اسـت       » جاذبه هاي فكري فردوسي   «يكي از  مهمترين آن ها       

عنـوان هـايي كـه در آن        . ه و مشبعي به موضوعات گوناگون شاهنامه مي پردازد        فصول جداگان 
دادگري «،»خردورزي«،»ستايش يزدان«: كتاب، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند عبارتند از        

، »مقـــام زن«،»اهميـــت دانـــش«، »تهـــذيب اخـــالق«، »مـــسأله واليـــت«،»و عـــدالت
شناخت ماهيـت   «،  » معاشرت و دوست يابي    آداب«،  »آشنايي با امور كشور داري    «،»سخنوري«

و همچنان موضوعات مهم ديگري كه در آن كتـاب بـه        » دعا و نيايش  «،»اختيارجبر و   «،  »دنيا
موضـوعات كليـدي و بنيـادني، نظيـر عقـل،      آن ها پرداخته نشده و از بطون شاهنامه هـستند؛    

 آيا مـي  نامه مي دانند؛    عشق، عدالت، آفرينش، زندگي، مرگ كه آن ها را از كليدواژه هاي شاه            
توانيم بگوييم انسان عصر ارتباطات به اين مفاهيم بنيادين بي نياز است؟ پاسخ روشـن اسـت؛                 
انسان روزگار ما كه يكسره درگير جوالن سياه و سفيد فن آوري هـاي نـوين شـده اسـت، بـه                      

فلـت از آن    هركدام از مضامين مورد اشاره ي باال بيشتر نيازمند شده است و بـه هـر ميـزان، غ                  
اين جاست كـه  . مفاهيم بنيادين، در معرض گرفتار شدن در دام عناصر عصر ارتباطات مي شود       

اهميت اين گونه هشدارها چهره ي حقيقي خود را نشان مي دهد كه بـه تعبيـر يكـي ديگـر از             
شاهنامه جلوه ي آرمان هاي آرمان گرايان، تجلـي زيبـاي زيباپـسندان،             «: پژوهندگان شاهنامه 
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ت حكيمان، قداست قديسان، آيينه عبرت بينان، نامه ناموران و ارمغان عارفان اسـت كـه                حكم
  )30: 1387قائم پناه،(»  .بي گمان بشر امروزي بيش از پيشينيان بدان محتاج و نيازمند است

مگر مي شود بگوييم كه يك ايراني مسلمان در بخشي از زندگي خود يـا نـسلي از نـسل                    
ناگون با هر مشخصه ي نسلي و عصري از مسائل اساسي و مهمـي              هاي خود در عصرهاي گو    

نظير مباحثي كه در شاهنامه روي آن ها تأكيد شده و بدان ها پرداخته شده بي نياز مي شـود؟                    
فردوسي را كهنه شدني انگاشت؟ از      » داد  « و» مهر  « مگر مي شود گفتمان روشن و سرشار از       

ه شاهنامه كتابي نيست كه براي يك مقطع تاريخي         سوي ديگر هم، نسل جوان ما بايد بداند ك        
شاهنامه كتابي است كـه هـم بـراي         . خاصي يا حتي براي يك ملت خاصي سرايش شده باشد         

جهانيان است و هم تمام ابعاد زندگي بشر را مورد توجه دارد، اين را در تصريح اسالمي ندوشن                  
كتاب يك ملّت نيست، كتابي جهاني      ادعاي شاهنامه آن است كه تنها       « :به آشكاري بايد يافت   

و درباره ي اين كه     )  93: 1383ندوشن،(» .است، و اين، از همان درآمد كتاب استنباط مي شود         
شاهنامه كتابي است كه مي خواهد همه       «: شاهنامه كتاب همه ي ابعاد زندگي است مي نويسد        

داند كه كـسي ماننـد   فردوسي مي . ي حرف هاي زندگي در آن زده شود، به صراحت يا به رمز          
زال هفتصد سال عمر نمي كند، يا كسي چون ضحاك هزار سال پادشاهي ندارد، ولي ايـن هـا                   

  )94: همان (» .كنايه هستند براي نشان دادن ماهيت زندگي
هـر  «: در باره ي نو بودن شاهنامه مي نويـسد » عرفان در شاهنامه«    قائم پناه در كتاب    
 مرگ حيكم توس خاتمه يافته است؛ ولي بـاطن شـاهنامه همـواره              چند كار سرودن شاهنامه با    

لذا دوست داران شاهنامه بايـد راه       . يا تولد و  زايشي نو به نو داشته باشد         . مي تواند تجديد شود   
تعامل با آن را هردم از طريق ديگري بگشايند تا به تعبيري هر دم از اين بـاغ بـري رسـيده و                       

ناگفته نمانـد  . چه اين طريق همان طريق تأويل است. برداشت شود تازه تر از تازه تري چيده و        
كه طريق تأويل را متوني مي توانند برتابند كه زنده اند و شاهنامه قطعاً و يقينـاً متنـي زنـده و                      

  :شفيعي كدكني در ستايش فردوسي مي سرايد)50: 1387قائم پناه،(» .ماندگار است
  دانايي            ي و هشــيوار!  ردا جــاودان مـ!  بـزرگا

  نه ديروزي،كه امروزي ، نه امروزي ، كه فردايي
  همه  ديــروز مـــا از تو، همه امروز ما با تــو           

  يـا در تـو، كه بــااليي و وااليـه فـرداي مهم
  چو زين جا بنگرم زان سوي ده قرنت همي بينم             

  ي و مي آييكه مي گـويي و مي رويـي و مي بال
  )67: 1387به نقل از، قائم پناه،( 
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  نسل، ويژگي هاي جامعه شناختي و خواسته هاي آن 
  (Generation)تعريف نسل

جامعه شناس مشهور آلمـاني، در تعريـف نـسل    ) Schafers,  Bernhard(    برنهارد شفرز 
 يـك كـشور     به كليه ي  افرادي كه در يك مجموعه ي اجتماعي براي نمونـه در              « : مي گويد 

زندگي مي كنند و داراي ارزش يكسان هستند و تصوري نزديك از زندگي دارند و از نظر سنّي                  
در محدوده اي مشخص از گروه سني جوان تر و مسن تر از خـود متمـايز هـستند، نـسل مـي                

همچنين به نقل از دايـرة المعـارف علـوم اجتمـاعي، بـراي              ) 37: 1386برنهارد شفرز، (» .گويند
اى از   شود كه مرحله   شناسى، به گروهى از افراد اطالق مى       در جمعيت «: ل چنين آمده  تعريف نس 

   )  48شماره : 1385پرسمان،(» .آغاز كرده يا پايان داده باشند حيات را با يكديگر
جامعه شناسان براي فاصله ي سني نسل ها هم تصريحاتي دارند كه از جملـه ي آن هـا                   

 فاصله ي ميان تولد والدين و تولد فرزندان است كه معمـوال          منظور از واژه ي نسل،    «:اين است 
) 267: 1383آقابخـشي، (».سي سال گرفته مي شود؛ يعني سه نسل در صد سال يا يـك قـرن               

پس از روشن شدن تعريف نسل، آنچه مهم تر و مرتبط با اين پژوهش است، بررسي نيازهـاي                  
البته در پرسـش هـايي      . ظر است يك نسل است كه مشخصاً نسل سوم انقالب اسالمي مورد ن          

كه درباره ي فردوسي و شناخت آن وجود دارد، تفاوت چنداني بين نسل اول تا اكنـون انقـالب       
اسالمي و نسل هاي بعدي وجود ندارد؛ اما احساس نياز به پرسـش و بايـستگي پاسـخ بـه آن،                    

 بررسـي ايـن     نسل روزگار ما كـه دقيقـاً مـورد        . حتماً در ميان نسل هاي مختلف يكسان نيست       
جستار است، خود، ويژگي ها و خواسته هايي دارد كه در بعضي از جنبه هايش نسبت بـه همـه                   

  و نقـش سـرعت و سـبقت عرصـه ي ارتباطـات و      . ي نسل هاي گذشته، كامالً متفاوت اسـت       
  .دانش هاي كاربردي شده ي نوين، دنياي اين نسل را ديگرگون كرده است

تر اين نسل بپردازيم و به ارتبـاط آن بـا شـاهنامه و ميـزان                براي اينكه به نيازهاي دقيق      
پاسخگويي شاهنامه ي كهن به دغدغه ها، پرسش ها و خواسته هاي امروزي بپـردازيم، چـاره                 
اي نداريم جز اين كه بر روي يك جامعه ي مورد نظر و هدف تمركز كنيم و نخست براسـاس                    

يِ مطمئن تر ايـن نـسل، خواسـته هـا و     مطالعات و پژوهش هاي جامعه شناختي و روان شناخت 
نيازهاي او را برشماريم، آن گاه به دنبال پاسخ هاي هركدام از آن نياز ها در نظرگـاه فردوسـي         

ضمن اينكه خود فردوسي، انديشمندي است كه در همان زمان هم بر اساس نوعي نياز               . برآييم
رايش شاهنامه مي گذارد و     سنجي دست به خلق اثر مي زند و متعهدانه قدم در وادي سخت س             

ايـن را از تأكيـد اسـتاد محمـدجعفر          . زندگي خويش را به نوعي فداي اين معدن گوهر مي كند          
فردوسي توانست با نبوغ خاص خود و حـس شـاعري           «: ياحقي مي توان به روشني دريافت كه      
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ويژه اي كه داشت حماسه ي قوم ايراني را كه مـشحون بـه حكمـت و فرزانگـي نـسل هـاي                       
ناگون بود با نياز زمانه ي خويش بيـاميزد و بـا القـاي جهـان بينـي انـساني خـود دايـره ي                         گو

  ) 26: 1371ياحقي،(» .خواستاران و جويندگان مفاهيم آن را وسعت بخشد

در پي يافتن كتاب يا مقاله اي كه دقيقاً به بازكاوي و بازشناسي خواسته هاي نـسل تـازه                   
به دست آمد؛ اما به نظرآمد كه مقاله ي پژوهشي علـي رضـا           پرداخته باشد، اگرچه منابع اندكي      

محمدي، درباره ي  نسل سوم انقالب اسالمي، كه در بسياري از رسانه ها بازتـاب داشـته و در           
هم منتشر شده، مـي توانـد مرجـع خـوبي بـراي برشـماري               » پرسمان«ماهنامه ي دانشگاهي    

نسل (ها و خواسته هاي نسل نو روزگار ماخواسته هاي گوناگون نسل نو باشد، ضمن اينكه، نياز      
در . موضوعات ديگري هم هستند كه به آن موارداضافه شده انـد          ) سوم و به زودي نسل چهارم     

تفاوت نسل ها، نسل هاي انقالب اسالمي، نسل سوم انقـالب           آن پژوهش به مباحثي همچون      
... نـسل سـوم و  اسالمي، خواسته هاي نسل سـوم، نيازهـاي فرهنگـي، اقتـصادي و اجتمـاعي        

 همچنين مواردي از ويژگي هاي نسل سوم انقـالب          ) 48شماره  : 1385پرسمان، (.پرداخته شده 
  :اسالمي را بر مي شمارد كه برخي از آن ها كه با اين مقاله مرتبط تر هستند عبارتند از

  تر، دارند؛ تر و مستقل يافته ـ به لحاظ شخصيتي، هويتي شكل1
و بيش از آنكه . دهند گرند و مظاهر اساسي را ترجيح مي  ، گزينشـ در توجه به مظاهر ديني2

  به مظاهر ديني تكيه كنند، به جوهر و گوهر دين تكيه دارند؛
كاري در رفتارها  دهند، آن طوري كه هستند ديده شوند و كمتر به پنهان ـ بيشتر ترجيح مي3

  تمايل دارند؛

  انديشند؛  مختلف ميهاي بيني، به تعامل با جهان و فرهنگ ـ با خوش4
هاي فردي و اجتماعي را بيشتر از نسل گذشته، با مالك  گراست و طرح و برنامه ـ بيشتر واقع5

  سنجد؛ قابليت دسترس، عملي بودن، راهگشا بودن، مي
  ـ تمايل زيبايي شناختي و هنري اين نسل، در مقايسه با نسل قبل بيشتر است؛6
  كند؛ ه و معاشرت ميتر و راحت با ديگران مراود ـ صميمي7
سوم ميزان تبعيت و تأثير پذيرش از ديگران بسيار باالست در نتيجه نسل سوم    نسل-8

  احتياج به الگوي مناسب دارد؛
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همچنين به ديـن و اخـالق   .  اين نسل به فرهنگ و سنت هاي ايراني عالقه مند است       -9
ني براي آن ها بسيار جذابيت      خود پايبند است و ابعاد فرهنگي، هنري و زيباشناسي فرهنگ ايرا          

  )  همان (... . و.دارد

اما آنچه مهم تر است، موضوع خواسته هاي نسل نو اسـت، كـه علـي رضـا محمـدي آن                 
اگـر درك شـود، مـشكالت و     نسل سـوم، «: خواسته ها را اين چنين تقسيم و تشريح مي كند

 گـردد، مجـال   فـراهم  هـايش  نيازهايش شـناخته شـود و بـستر مناسـبى بـراى رفـع خواسـته       
اين واقعيـت اسـت كـه     گر شناسى، بيان كاوشى گذرا در متون روان. خودشكوفايى خواهد يافت

نيـاز بـه    :عبارتنـد از  آن ها باشند كه برخى از نسل جوان و نوجوان، داراى نيازهاى خاصى مى
از به ني نياز به امنيت و آسايش، احساس رشد، كمال و خودشكوفايى،نياز به دوستى  و مهربانى،

احساس هويت و شناخت خود، نيـاز   نياز به قدردانى نياز به نياز به استقالل، مقبوليت و احترام،
  )همان(» .به احساس تعلق و نياز به معنويت و مذهب

نياز بـه اخـالق منـدي       : به نظر مي آيد كه بايد به نيازهاي باال، موارد ديگري را هم افزود                  
 پشتوانه هاي فرهنگي خويش، نياز به فراگيري عدالت اجتماعي و خود و جامعه، نياز به شناختن

برآينـد مـورد   . نياز به احساس هدف در زنـدگى  اقتصادي، نياز به يك زندگي شايسته و بهتر و
در ادامـه   . توجه در اين كنكاش روانشناختي و جامعه شناختي، نيازهاي اساسي نسل سوم است            

مه و آثار شاهنامه پژوهان، به نگـاه تـازه، هميـشگي و      اين جستار و با گشت و گذاري در شاهنا        
  .  كاربردي فردوسي به عمده ي نيازهاي طرح شده خواهيم پرداخت

 نياز به احساس رشد، كمال و خودشكوفايى 
به دانش بـود    «. رشد، كمال و خودشكوفايي، جز از مسير دانش و دانايي به دست نمي آيد             

 از مشهورترين درون مايه هاي شاهنامه كه پشتوانه ي )1190: 1379فردوسي،( »مرد را ايمني
شاهنامه كتابي است كه در آن عقل و خرد و          «.عظيم فرهنگي ماست، تأكيد بر خردورزي است      
اسالمي ندوشن، عـصاره    ) 10: 1369رنجبر،(» .دانش و علم بر همه چيز ترجيح داده شده است         

بر سر هم اگر بـه عمـق شـاهنامه فـرو            «: مي داند » خرد«و  » داد«ي شاهنامه را در دو گوهر       
رويم مي بينيم كه اين كتاب نه حماسه ي شاهان است و نه جانبداري از قوم ملت خاصي دارد؛ 

پس به غيـراز دادگـري،      ) 29: 1370ندوشن،(» كتاب زندگي است داد و خرد، جان مايه ي آنند         
 حتي قصه هاي شـاهنامه      عقل، دانش، بينايي و آگاهي، عناصر پر كابرد حكمت ها و اندرزها و            

به دست دانش و خردمندي است كه گره از كارها و كارزارهاي فروبسته ي شاهنامه بـاز                 . است
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كليد واژه ي اصلي شاهنامه است؛ اصال فردوسي را به خاطر همـين رويكـرد               » خرد«. مي شود 
هستيم؛ به عنوان مثال؛ اين بيت را همه حفظ         . مي نامند » شاعر خرد «دانش محورانه است كه     

، معناي امروزي و ساده »زدانش دل پير برنا بود   / توانا بود هر كه دانا بود       «: مي خوانيمش  روان
هـركس دانـش دارد،     ! هر كس به دانش و علم مجهز باشد، ابر قدرت مي شـود            : اش اين است  

 .قدرت و توانايي هم دارد
ــان      ــي از نوابغم ــان يك ــا از زب ــي ه ــا ايران ــه م ــت ك ــال اس ــه هزارس ــك ب ــن نزدي                  ، اي

را در البالي همين بيت نازنين و روان پيچانـديم و بـراي انـساني كـه از                  » بسته ي فرهنگي  «
غارها آمده بود تا خط ميخي را و لوحه هاي سنگي را وانهد و به دنياي فشرده ي فـضا و بعـد                       

در واقـع   . ده ايـم  اينترنت بپيوندد و سر از اسرار خدا در آن سوي آسـمان هـا در آورد، هديـه دا                  
پيشرفت شگفت انگيز بشر در عرصه هاي گوناگون علمـي ترجمـان همـين اشـاره ي لطيـف                   

اين بسته ي فشرده اما پر مغز از دامان فرهنگي يك ملت مسلمان و ريـشه                . حكيم توس است  
آيـا هـزار سـال      . دار و از زبان يكي از فرزانگان نامدارش، گفته، نوشته و پراكنده گرديده اسـت              

 زمان كمي است براي آفرينش و گسترش يك بسته ي فرهنگي مدرن؟ آيا همـين يـك                  پيش
اشاره كافي نيست كه بگوييم و اعتراف كنيم كه فردوسي به درد نسل ما مي خورد، دقيقـاً بـه                    

نسلي كه مي خواهد    . درد نسل ما، نسلي كه در پي برداشتن گام هاي بلند دانش و دانايي است              
لمي خويش را در قرون گذشته جبران كند و بـا تكيـه بـر فرهنـگ                 كاستي ها و سستي هاي ع     

بيش از هزار سـال اسـت     . پربار و گران سنگ خويش به سمت فتح قله هاي دانش، خيز بردارد            
كه آن حكيم بزرگ و يادگار ايران كهن، با صدايي بلنـد فريـاد مـي زنـد كـه تـا خردمنـدي و                         

او در شـاهنامه ي     .  اي درخـور نخواهيـد بـرد       دانشوري را پيشه ي خود نسازيد، از زندگي بهره        
سترگ خود، اول خداوندگار حكيم را ستايش مي كند و سپس به سـتايش علـم و دانـش مـي                     

  :پردازد؛ ستايش خرد و خردورزي
  راي رد دست گيرد به هر دو ســ خ رد دلگشاي                رد رهنــماي و خـــخ

  م زو كميست ـ        ازويـت فـزوني و هـيست          ت غمادماني و زويـازو شــ
  ـر خـوردـــتار او  بكه دانـــا ز گف      چه گفت آن سخنگوي مرد ازخرد            

  يشدلش گردد از كرده ي خويش،ر دارد خـرد را ز پيش                  كـسي كـاو ن
ـشيوار ، ديــوانه خــوانـ يش، بيـگانه دانـد  وراخـوورا                    هـمان د هـ  

  د                   گسسـته خـرد، پــاي دارد به بـندـراي ارجمنازويي به هــر دو س
                                          )11: 1379،فردوسي (                                                   
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و بعد توجه و تأكيد او به اهميت دانشوري وخردمندي به گونه ايست كه به حق او را شاعر 
 : خرد ناميدند

  ي ــره دارد ز دانش بســا بهـــزشب روشــنايي نجـويد كسـي            كج
  )276: همان(

  ت جستدــايــاري ببــــاند درست            درِ رستگـتو را دانش و دين ره
  )13: همان(

  ويــان نغنـــوختن يك زمــز  هر دانشي چون سخن بشنوي            از آم
  )11:همان(

  كه خود رنج بردن به دانش سزاست   به رنج اندر آري تنت را رواست           
  )13: همان(

شـادي در نگـاه فردوسـي،       .     فردوسي، دانش و عقل را مايه ي شادماني هم مـي دانـد            
ــصو ــد     محـ ــي دانـ ــادماني مـ ــم را شـ ــوه ي علـ ــت و ميـ ــش اسـ ــردورزي و دانـ   :ل خـ

  هميـــشه خـردمند و اميــد وار             نبيند جز از شادي روزگار 
  ) 1138: 1379،فردوسي(

  
  چنين داد پاسخ كه داناست، شاد             دگر آنكه شرمش بود با نژاد 
  ) 1178: 1379،فردوسي(

  
  ان را همي پرورد  ـخرد               بپرورد جچنين داد پاسخ كه هر كو 

  )همان(
    آن چنان در شاهنامه پاسداشت احساس دانايي وخودشكوفايي وكمال، تأكيد شده است            

بنابراين نخستين بسته ي فرهنگي . كه آن را به ويژگي برتر فرهنگي ايرانيان تبديل كرده است
 .ر دانش ورزي و خرد مداري استفردوسي به جهان بشر و براي هميشه ي بشر، گوه

 عشق و معاشرتنياز به دوستى، مهربانى، 
   داشتن تلقي درست و هدايت گر و پيش برنده اي از  دوسـتي و محبـت و عـشق، نيـاز                      

گوش سپردن و دل نهادن به دعوت هاي كامالً كاربردي و امـروزين             . جدي نسل جوان ماست   
ن تشنه ي دانستن روزگار ما را از بيراهه رفتن        فردوسي درباره ي موضوع دوستي و محبت، جوا       

روشن است كه آدمي نيـاز دارد كـه بـه او محبـت              . در هياهوي عصر ارتباطات نجات مي دهد      
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دوسـت نـدارد كـه      . شود؛ او را دوست بدارند و خود بتواند هنر دوستن داشتن را در دل بپـرورد               
موضوع دوستي و   .  بي اساس ببيند   محيط پيرامون خود را آلوده به كينه و دشمني و جدال هاي           

مي توان از جهات گوناگون مورد توجه قـرار داد؛ امـا آن چـه ايـن جـا بايـد بـه آن          را  مهرباني  
بپردازيم اين است كه دوستي و مهرورزي در شاهنامه كه حكايت جنگاوري هـا و پهلـواني هـا            

هـم و بنيـادين، خـود    است، چه جايگاهي دارد؟ البته كه پرداختن به تمام جوانب اين پرسـش م         
يك پژوهش مستقل نياز دارد؛ اما براي آن كه مشخص گردد كه در شاهنامه ي سـترگ، پيـام             
هاي گوناگوني از دوستي و عشق و محبت به يادگار گذارده شده است، بهتر است از چند منظر                  

. تكه از مراتب اعالي دوستي و محبت اسـ    ) ع(دوستي و مودت با اهل بيت     يكي  . بدان بنگريم 
اعالم مـي   ) ع(فردوسي در بيت هاي آغازين شاهنامه، عالقه و محبت خود را به حضرت علي               

را راه خوشبختي بشر مـي دانـد كـه گزيـده اي از آن               )ص(دارد و محبت به خاندان رسول اهللا        
 : ابيات عبارتند از

   وفـــي ـارـشـوم غـرقه دارم دو يبــه دل گفــت اگــر با نبي و وصي                  
  جــاي سراي به نزد نبي و علي گير                  ه ديـــــگرــر چشـــم داري بــاگ
  ن است و اين دين و راه منستـچني د آيد گناه منــست                 ـرت زيــن بــگ
  حيــدرم چنــان دان كه خــاك پي        بــگذرم           رينـرين زادم و هــم بــب

     ازو زارتــــر در جــهان زار كيست؟درجانش بغض عليست               كس كه هرآن
 )18: 1379،فردوسي                (

نـه  .    ديگري، اهميت دوستي و مهرباني در زندگي و آثار آن در همزيستي اجتماعي است          
يات و هـم    تنها نداي دوستي و مهرورزي درگستره ي شاهنامه ي فردوسي هم به تصريح در اب              

در تحليل داستان هايش، به گوش مي رسد كه حتـي بـراي نـوع دوسـتي و آداب معاشـرت و                      
دوست يابي هم توصيه هاي كليدي و مؤثري دارد؛ حتي آداب معاشرت و آيين دوست يابي هم       

خصوصياتي كه در شاهنامه بـراي انتخـاب دوسـت          . از نگاه جامع االطراف فردوسي دور نيست      
چنان زنده و كاربردي اند كه گويي براي امروز ما توصيه شده اند؛ دانشوري،              برشمارده شده آن    

راستي ويكرنگي، فروتني، هوشمندي، جوانمردي، عدالت ورزي، خوش خلقي، خـوش رفتـاري،            
از ويژگي هايي اسـت كـه       ... پاكي، غمخواري، خوش رويي، دوري گزيني از گناه، كردار نيك و          

فـصل  :1369رنجبر،  (عيار انتخاب دوست سفارش شده است       در جاي جاي شاهنامه به عنوان م      
همچنين، دوستي با مردم، دوست داشتن وطن، زبان، ميراث كهن و بومي ايـران زمـين،                ) دهم

  .از ديگر مظاهر دوستي اند كه در شاهنامه بازتاب فراواني دارند... دوست داشتن خير و خوبي و
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  برخي نمونه ها
  

  ردي كه نادان بود ــه از دوست مــ ب ن جان بود          ا تو را دشمــو دانـچ      
  )1100: 1379،فردوسي(                                                                       

  ه ندارد ز دانش بسي ــايــه مـــك   ه ناخوش بود دوستي با كسي         ـك
  )677: همان (                                                                             

  اد تر ــدو شــش بــــدل دوستان ن تر و راد تر             ـو فروتــكسي ك
  )1191: همان(                                                                             

  باشد به سختي تو را سودمند ه ــك   همان دوستي با كسي كن بلند          
  )1110: همان(                                                                             

   يكي ديگر از نيازهاي مهم و حياتي نسل امروز ما ايـن اسـت كـه شـناخت درسـتي از                     
دنياي معاصر، نشان   عشق اصيل ايراني مسلمان را بشناسد تا در پيچاپيچ          . داشته باشد » عشق«

 نـه جنبـه ي      عـشق در شـاهنامه،    . هاي عشق هاي مجازي و حقيقي را از هم تشخيص دهـد           
عرفاني دارد؛ آن سان كه در شعر شاعران بزرگ عرفاني ما نموده شده و نه جنبه ي لذت طلبي          

ي در همين راستا علي اكبر تراب     . دارد؛ آن سان كه در برخي آثار شعري و غير شعري وجود دارد            
اگر به دنبال عشقي پاك و بي شائبه، عشقي صـادقانه و            «: در جامعه شناسي ادبيات مي نويسد     

دوجانبه و سرانجام عشقي با معيارهاي اخالقي هستيم، مسلماً چنين عشقي را بيشتر از هر شعر             
عـشق در   ) 30: 1380ترابـي، (»... .و غزل شاعران بزرگ ديگر در شعر فردوسي خواهيم يافـت          

محمـد امـين    . لوه اي ايراني دارد؛ آن چه با روح يك ايراني نجيـب همخـواني دارد              جشاهنامه  
رياحي كه بسياري از اليه هاي شاهنامه را مورد واكاوي دقيق و معرفي قرار مي دهـد، معتقـد                   
. است كه عشق در شاهنامه عشق وارداتي كه ره آورد فرهنگ هاي غيـر ايرانـي باشـد نيـست                   

 و رودابه، رستم و تهمينه، بيـژن و منيـژه، گـشتاسب و كتـايون ،                 داستان هاي عاشقانه ي زال    
در عـشق هـاي     . بهرام گور و دختر گوهر فروش و خسرو پرويـز و شـيرين از ايـن دسـت انـد                   

شاهنامه هيچ عاشقي نمي خواهد خاك پاي سگ معشوق شود و اگر هـم قـصه ي عـشق بـه                     
و فاجعـه بـار آن را هـم رو مـي            هوس آلوده ي سودابه را بازسرايي مي كند، سـرانجام وخـيم             

عـشق در شـاهنامه     «: وي در همان كتاب مـي گويـد       ) 1375برگرفته از فردوسي، رياحي،   .(كند
جالل و شكوه حماسي دارد و سزاوار پهلوانان شاهنامه اسـت؛ عـشقي بزرگوارانـه و نجيبانـه و                   

ز هوي و هـوس و      خردمندانه توأم با وقار و شرم و آذر و بزرگ منشي و پاكدامني است، و دور ا                
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. و اين همه پرتويي از وقار و شخصيت حكيمانه خـود فردوسـي اسـت              . لذت طلبي و كامجويي   
  )299: 1375رياحي،(»... .هدف در عشق، زناشويي وداشتن فرزند است

بسياري از مدل هايي كه امـروزه       . مي بينيم كه عشق هاي فردوسي درمانگرند نه ويرانگر        
ج تا دادگاه هاي  طالق مي بينيم، بـي ترديـد نـسخه ي عـشق               در مسير دفترهاي عقد و ازدوا     

  .هاي پاك فردوسي عالجشان مي كند
  نياز به امنيت، آسايش، مقبوليت و احترام            

  اين كه مدرنيته، توانسته است آسايش و افزارش را براي بشر روزگار ما به ارمغـان آورد،                 
بـه  . بحث ديگـري اسـت    ه است به انسان ها بدهد،       آشكار است؛ اما اينكه آرامش را هم توانست       

نظرم مقصود اصلي پژوهنده ي نيازهاي نسل نو از منظر روان شناختي، همان آرامش باشد كه                
و » معنـايي «اين در حاليست كـه نـسخه هـاي          . بشر در هياهوي مدرنتيه آن را گم كرده است        

  .فردوسي همان اكسير آرامش بخش  براي انسان هاست» روحاني«
    به هر روي، براي آن كه جوان امروز مزّه ي امنيت و آسايش را بچشد بايد لوازم آن را                   

عدالت و آشتي متضمن امنيت و آسـايش      . بشناسد؛ مثالً بايد شيريني شهد عدالت را تجربه كند        
) االصحه واالمان : النعمتان مجهولتان (صحت و امنيت كه دو نعمت مجهول مي دانيمشان        . است

وقتي كشوري درگير بحران هـاي فراگيـر بـزرگ    .  هاي هميشگي بشر بوده و هست      از خواسته 
نشود و روزگار را در شرايط بدون بالياي طبيعي و غيرطبيعي مي گذرانـد، تندرسـتي و امنيـت،        
خواسته ي اول ملّتش مي گردد؛ در بسترهاي فراهمشده ي تندرستي و امنيت است كـه مـردم          

نـسل  . اير سطوح زندگي مي افتند و در آن راه تالش مي كننـد آن كشور به فكر پيشرفت در س  
امروز ما هم كه مي بايد براي رسيدن به قله هاي دانش و پيشرفت گام هاي بزرگي بردارد بـه                    
امنيت و آسايش نياز دارد تا در فضايي عدالت مند براي رساندن پيـام هـاي فرهنگـي و بـومي                     

در سايه ي عـدالت، چـه عـدالت اجتمـاعي و چـه              امينت و آسايش جز     . ايران زمين تالش كند   
تمـامي شـاهنامه پژوهـان معتقدنـد كـه شـاهنامه بـر مـدار                . عدالت اقتصادي فراهم نمي شود    

آن گونه كه   . »شر«عليه  » خير«و مبارزه   » بيداد«عليه  » داد«مي چرخد؛ مبارزه ي     » دادگري«
كي و بدي، روشنايي و تـاريكي       اساس حماسه ي ملي ايران بر نبرد جاوداني ميان ني         «: گفته اند 

عدالت خواهي  . همه ي جان مايه ي سخن فردوسي، عدالت است        ) 185 :1375رياحي،(» است
داد و دادگـري و عـدالت       «: نويسنده ي جاذبه هاي فكري فردوسي مي نويسد       . و عدالت ورزي  

ي و در همـين رابطـه، اسـالم       )  91: 1369رنجبـر، (» بيش از هر چيز مورد توجه فردوسي است       
داد در شاهنامه به منزله ي شيشه ي عمر قوم ايرانـي اسـت اگـر شكـست     «: ندوشن مي گويد 

     ) 24: 1370نامه ي نامور،(» برداشت زوال اين قوم فرا رسيده است
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  اش و فرّ مهان ـــان بــاه كهــ پن      ن در جهان        ــبه جز داد و خوبي مك     
  )927: 1379،فردوسي(                                                                               

  ژّي و كاستي ــد دل از كـــ بپيچ   اشد و راستي            ــو داد و دهش بــچ      
  )1042: همان(                                                                                

  اشي تو پيروز و شاد ـه از داد بـــك        بان زين سپس جز به داد        مگردان ز     
  )640:همان(                                                                                 

  و به جز مفهوم دادگري كه از داستان هاي شاهنامه استنباط مي شود صدها بيت وجـود                 
فصل سوم جاذبه هاي فكـري  . ك.ر. (  بر روي داد و دادگري تأكيد شده است       دارد كه مستقيماً  

  )91فردوسي، ص 
گفتيم كه دادگري، به همان شكلي و ماهيتي كه مورد تأكيد فردوسي اسـت، زمينـه سـاز                  

تا جامعه اي عدالت مندي را در درون خويش نهادينه نكند، به آسـايش              . امنيت و آسايش است   
فرهنـگ  «ن  بسته ي ديگر  فرهنگيِ درمانگر و حيات بخش فردوسي   همچني. حقيقي نمي سد  

شـايد واژگـان و     . است؛ آري آشتي؛ شاهنامه سراسر كتاب صلح و دفاع است نه جنـگ            » آشتي
قصه هاي شاهنامه بوي جنگ بدهند؛ اما كالم و پيام شاهنامه صلح و آشـتي و امنيـت اسـت؛                    

بـراي داد و آشـتي لـشكر مـي كـشند؛            پيام شاهنامه ايجاد صلح عمومي است؛ جنـگ هـايش           
محمـد امـين    . جنگاورانش براي صلح شمشير مي كشند؛ شاهنامه كتاب صلح است نـه جنـگ             

جنگ هاي ايرانيان در شاهنامه هيچ گاه به قصد تصرف          «: رياحي در كتاب فردوسي مي نويسد     
حماسه شاهنامه،  . ديگران يا تحميل كيش وآيين خويش يا به چنگ آوردن غنايم جنگي نيست            

و ) 199 :1375رياحي،(» .ي اسكند و چنگيز و تيمور نيست كه ازشرق تا غرب ايران مي تاختند  
شاهنامه كتـاب سـراپا جنـگ اسـت ولـي مـاهيتش صـلح جـويي                 « :در نامه ي نامور آمده كه     

   ) 24 :1370ندوشن،(».است
 بتوانـد  بـراي اينكـه  «:     در همين باره، جاي ديگري، استاد اسالمي ندوشن مـي نويـسد        

صلح پايدار در دنيا برقرار دارد، ناچار است كه نبرد ميان خوبي و بدي را دنبـال كنـد، بنـابراين                     
ماهيت جنگ نوع ديگري است و ماهيتي است كه مي خواهد ساماني در جهان برقرار شود كـه      

زه فردوسي اصالً سـتي   )98: 1383از رودكي تا بهار،   (» اين جنگ ها زدوده شوند از زندگي انسان       
  :جويي و جنگ افروزي را رسم پلنگان مي داند

       كه با هركسي راي جنگ آوريم      م           ــد كه راه پلنگ آوريـــنباي
  )1238: 1379،فردوسي( 

  )930: همان(   زه مپويــــ بپرهيز و گرد ستي        ستيزه نه خوب آيد از  نامجوي       
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ار كه شناساتر است، كه رستم در تالش بـراي منـصرف                و اين بخش از رستم و اسفندي      
  :كردن اسفنديار از جنگ مي گويد

  ...ده ي دانش و فرّ و هورــ فزاين         همي گفت كاي پاك دادار هور     
  ...ار زارــر بپيچاند از كــ مگر س     ه چندين بپيچم كه اسفنديار       ــك       

  اه و تيرــننده ي مـي آفريــتوي    ر         ـگناهم مگياد افره اين ــه بـب        
  )778: همان(

    آيا نسل جوان ما از مفاخر گذشته اش، ره آوردي از اين ارزشمند تر مي خواهد؟ سوغاتي 
و نيز فردوسي شاعر انس و دوستي  گران بها از دل فرهنگ ريشه دارش؛ سوغات داد و آشتي؟

براي انسان حرمت و احترام زياد قائل است به همين دليل . رزدبه نوع انسان عشق مي و. است
است كه سراسر شاهنامه مبارزه ي خير و شر است؛ مبازره ي داد و بيداد ، سياهي و سپيدي و 

او مي خواهد زندگي انسان ها را از . مي بايد هم سرانجام پيروزي از آنِ خوبي و خير باشد
  :حمود حكيمي مي گويدم. چنگال اهريمنان و ديو ها برهاند

تحقيـر انـسان هـا و وارد    . فردوسي بدترين رفتار را شكستن دل هاي مردمان مـي دانـد       «
كردن تهمت و افترا بر انسان هاي بي گناه از نظرحكيم فرزانه ي توس نـا بخـشودني اسـت و            
انــسان فرهيختــه را آن كــس مــي دانــد كــه حتــي در اوج خــشم حرمــت انــسان هــارا پــاس 

  )118: 1380حكيمي،(»دارد
    همان بر زمين او بي آزار تر       ر          ــخنك آنكه در خشم هشيار ت

   )930: 1379،فردوسي( 
  )930: همان( دل نيك پي مردمان مشكنيد         همه راست گوييد و نيكي كنيد          

. نگريست    براي آن كه جوان احساس حرمت كند بايد به ديده ي مقبوليت و احترام بدو                
درك واقعي نيازها ي جوان و نوجوان امـروزي، او را  . در برابرش نبايد گردن فرازي و تكبر كرد  

نبايد در برابر كسي از من و ما دم بزنيم؛ ايـن آغـاز              « : فردوسي اعتقاد دارد كه   . دلگرم مي كند  
: 1380حكيمـي، . (بدانديشي است و بدانديشي را از عومل پديد آمدن كيش اهريمني مـي دانـد              

همه چيز براي بهتر شدن     . اصوالً انسان در برابر فردوسي محترم و محور اصلي عالم است          ) 65
  .زندگي اوست؛ بلكه براي برتر شدن زندگي او

  احساس هويت، شناخت خود و احساس تعلق نياز به
آيينه اي تمام نمـا از فرهنـگ و انديـشه ي ايرانيـان              . شاهنامه شناسنامه ي ايرانيان است    

اگـر  «: مـي نويـسد  » هويت تمدن ايران در نگاه شاهنامه «عباس ايزدپناه در مقاله ي      . انمسلم
فرهنگ و تمدن ايران را با نگاه و رويكرد معرفت شناسانه و جامع مـورد بررسـى قـرار دهـيم،                     
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به ميزان تمدن ايران باستان، هويـت       ) به جز اسالم نبوى   (نتيجه خواهيم گرفت كه هيچ تمدنى     
اين مـدعا را هـم از طريـق تحليـل معرفـت             . نسان را به رسميت نشناخته است     واقعى و جامع ا   

توان مورد اثبات قـرار      گرايانه و جامع نگرانه به هويت دينى ايران باستان و آثار تاريخى آن مى             
  )46مقاله ي : 1390نرم افزار شاهنامه،(»داد و هم با تأمل و تعمق در شاهنامه حكيم فردوسى

نياز .  زشناسي هويت و شناسنامه ي ملي، از خواسته هاي نسل تازه است      و اكنون نياز به با    
. به احساس هويت و شناخت خود،  با نياز به احساس تعلق را بايد در يك مقوله ديد و سـنجيد                    

 موضوع احساس تعلّق در مراتب پـايين تـر در دايـره ي تعلـق بـه                  در حوزه ي جامعه شناختي،    
و در مراتب باالتر و جدي تر، به غير از آن، تعلق            . ار مي گيرد  دوستان و خانواده مورد تحقيق قر     

 اگر هويـت جـوان امـروز        .به جامعه و پيشينه و مباني فرهنگي آن هم، مهم و قابل توجه است             
او دوست دارد جايگاه خود را در شناسنامه ي         .ايراني به او معرفي شود بدان تعلق خاطر مي يابد         

 آن دوست دارد و از آن باالتر، نياز دارد هويـت خـود را در يـك                  البته پيش از  . ميهنش باز بيابد  
نسل امروز كه در برابـر مؤلفـه   . تعريف پرمايه و مباهات برانگيز با زبان امروزي خويش بشناسد   

هاي گوناگون مدرنيته قرار گرفته است،ايراني بودنش را بايد بازتعريف كند، و بـا داشـته هـاي                  
و كـدام   . اي جهاني شدن بـرود تـا محـو درآن بازارگـاه نگـردد             بومي اش به استقبال ره آورده     

شخصيتي است كه بر ايران و ايراني بودن به اندازه فردوسي تمركز دارد؟ محمد امـين ريـاحي                  
در شاهنامه بيش از هر كتـابي       «: مي نويسد »ايران زمين در شاهنامه   «به نقل از    » فردوسي«در  

 بار، آزاده به معنـي ايرانـي        400 بار، ايراني    1300م ايران   از آغاز تا انجام نا    .نام ايران آمده است   
ايـن البتـه   ) 277: 1375رياحي،(» ياد شده است1740 بار، و روي هم رفته از ايران و ايراني   40

بـي  . است» براي ايران «و  » با ايران «،  »از ايران « است كه يك سر      سواي درون متن شاهنامه   
شاهنامه، هويـت   «كلي به مخاطب خود بگوييم كه مثالً        تعارف بايد بگوييم از اينكه به صورت        

همين جاسـت كـه     . ، احساس تعلق و وابستگي نمي كند      »حافظ، حافظه ي ماست   «يا  » ماست
نمي تواند ميان هياهوي دنياي پر زرق و بـرق سـتاره هـاي فوتبـال و هـاليوود و قـصه هـاي                  

مدرنيتـه، بـا شناسـنامه هـا و         مسافرت انسان به مريخ و ديگر جلوه ها و اخبار جذاب و شگفت              
هـيچ  ! حق هم دارد.معيارهاي فاخر سنتي اش ارتباط قانع كننده و تحسين برانگيزي برقرار كند     

سازمان و تريبون فعال و همه گيري، مثالً تفاوت بـين معنـاي نـژاد پرسـتي و وطـن دوسـتي                      
. رك مـي دانـد    او پرستش وطن را، به درستي، گناه و شـ         . فردوسي را برايش تبيين نكرده است     

حتي نژاد پرستي را هم برنمي تابد و معلوم است كه به آن تعلق هم نمي يابد؛ در حاليكه دفـاع             
توضـيح ايـن    .جانانه ي فردوسي از وطن و كيانش، پرستش وطن نيست؛ نـژاد پرسـتي نيـست               

گاهي از وطن پرستي مفهـومي تـوأم        «: بخش را بهتر است از زبان محمد امين رياحي بشنويم         
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وطن پرستي در . اد پرستي و تعصبات جاهالنه و نفرت بي جا از هر بيگانه به ذهن مي رسدبا نژ
وطن پرستي فردوسي احساسي حكيمانه توأم بـا اعتـدال          . شاهنامه بركنار از اين آاليش هاست     

عشق به ايران در شاهنامه بـه       . وخردمندي و عاطفه ي انساني و بكلّي دور از نژاد پرستي است           
به فرهنگ مردم ايران، و آرامش و آبادي ايران و آزادي وآسايش مـردم ايـران و                 مفهوم عشق   

نفرتي كه نسبت به مهاجمان هـست بـه سـبب تبـار آن هـا                . برخورداري آن ها از عدالت است     
  )        193 :1375رياحي، (».نفرت از مهاجم به مفهوم نفرت از ظلم است...نيست

وسي اگر براي نسل امروز ما تبيـين گـردد، بـي             چنين تعريف جامعي از وطن دوستي فرد      
ترديد، همان احساس فردوسي در او زنده مي شود و با نفرت از ظلم و ويرانگري حكيم طـوس           

  .  همدلي مي كند و اين گوهري است كه تعلق خاطر مي آورد
وام دار هيچ پادشاهي نيست، آن      . فردوسي حتي در يادكرد از شاهان، هم گزينش گر است         

شرايط الزم براي پادشاهان خـوب را چـون دادگـري و خـرد و شـرم و                «.  تقسيم مي كند   ها را 
بخشندگي و آبادگري و جهان داري و بيداري و پرهيز از دروغ و پيمان شكني و تامين آسايش                  

  »و خوشنودي مردم بارها بيان كرده است
  اي تختــاهي و زيبــزاوار شــ س   چو يزدان كسي را كند نيك بخت           

  ادـروز و از داد، شــود راد و پيــژاد                 بــرد دارد و فـرّ و شرم و نــخ
  )208:همان(

    ضمن آنكه فردوسي بازتاب دهنده ي درخشندگي هاي فرهنگ ايراني پيش از خويش             
  : ملك الشعراي بهار به زيبايي سروده اند. نيز هست

    تشت مهين         آن چه كورش كرد و دارا، و آن چه زر
  زنده گشت از همت فردوسي سحر آفرين                                                      

       تازه گشت از طبع حكمت زاي فردوسي به دهر     
  آن چه كردند آن بزرگان در جهان از داد و دين                                                   

  )64: 1387قل از قائم پناه،به ن (
در مبحث هويت، بجا است كـه  .     زبان فارسي و ماندگاري آن هم مديون فردوسي است 

به مقوله ي زبان فارسي و مسائل مربوط به آن و نيز اين كه شـاهنامه پايـه ي نخـستين ادب                      
ات مي  فارسي هم هست بپردازيم كه به دليل آشكار بودن و نيز طوالني شدن بحث، از آن جه                

بنابراين مي بينيم كه فردوسي، فرزانه اي مالك مند و صاحب اراده است؛ گزينش گـر                . گذريم
هيچ دليل ندارد كه اگـر      . است؛ خوبي ها را دست چين مي كند و به نسل ها پيشكش مي كند              

اين بخش از بطون شاهنامه براي نسل امروزي ما تبيبن و تشريح شود، برايش جاذبـه نداشـته                  
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كه نياز جدي او كه بازيابي گذشته است، برطرف مي گردد، تا به اين انديشه هاي بومي باشد، بل
و پاك و متعالي ببالد و در برابر هجوم فرهنگ هاي بيگانه خود را تهي و بي مايه و بـي تـاريخ    

اين گونه است كه جوان ما احساس تعلق پيدا مي كند بـه هويـت خـود؛ بـا گذشـته و                   . نينگارد
و بدان ها مي بالد؛ در برابر زرق و برق دنياي مدرن      . تخار آميز خود آشنا مي شود     كانون هاي اف  

جواني كه احساس كند پشيتبان هـاي قـوي و مـشهور در سـطح       . وا خورده و فريفته نمي شود     
  . جهان دارد با آرامش و اطمينان بيشتري با دنياي رنگارنگ مدرنيته مواجه مي شود

   نياز به معنويت 
 ي دين و مذهب و كيش فردوسي كتاب ها و مقاله هاي فراوانـي نوشـته شـده                       درباره

در اين جا، بنا نيست و نيازي هم نيست تا به آن حوزه ي فنـي ورود يـابيم؛ امـا آن چـه                        . است
يزدان شناسي و يزدان سپاسـي، ارادت بـه         . مورد توجه است، جايگاه معنويت در شاهنامه است       

آن چنان آشكار هستند كـه      ... بهره گرفتن از قرآن وحديث و     ،  )ع(و حضرت علي  ) ص(نبي اكرم 
آن چه مسلّم است فردوسـي، حكيمـي        «: به تصريح محمد امين  رياحي      .نيازي بازگويي ندارند  

ــول اهللا     ــاك رس ــدان پ ــتدار خان ــاد و دوس ــاك اعتق ــسلماني پ » ).ص(اســت يكتاپرســت و م
    )233 :1382رياحي،(

ال پيش تا كنون، گفتمان فردوسي را به جز پذيرش در             اما مؤلّفه ي مهمي كه از هزار س       
ميان هم وطنان و هم زبانان، به سمت پذيرش جهـاني سـوق داده اسـت، معنويـت حـاكم بـر            

درست همان شاكله اي كه نگذارد نسل رويارو با رنگارنگي و پيچاپيچي دنيـاي              . شاهنامه است 
وي حاكم بر شاهنامه؛ در حقيقت      آن روح معن  . ارتباطات احساس پوچي و سپس واخوردگي بكند      

يك گفتمان زيبا و اثر گذار است كه با ذائقه ي هر انساني موافق مـي آيـد و اگـر بـه درسـتي                         
. شناخته و معرفي شود، گره از كارهاي فروبسته ي نسل جوياي معرفت و دانايي را وا مي كنـد                  

ي و حقيقت خـواهي     بنابراين حيف است دنياي سراسر خداسپاسي، نيكويي، پاكي، سعادت بخش         
يي و پهلواني و تاريخ نگـاري       شاهنامه ي فردوسي در زير اليه هاي رويين آن مثل حماسه سرا           

  . از ديد نسل تازه ي ما پنهان بماند
    

  ه انـدر خـورد    ـــ ا چ ـزين ت ـــايش گ ـــست  رد                            ـــار روان و خ   تـردگــر كـ ــو ب ــت
ـ      ـــ ون ب ــــ ه چ ــ               ك               ن روان تتـد روش ـردمنـتـن اي خ  ــببي   وان ـايد او را سـتودن ت
  ايد گريستــر، ببــان بــارگـــه بيچــب ه بيچارگيست               ـــا بــه دانش مـــهم

  ن راه نيست ـــــزيـــرد را جـــروان وخ             توخستو شوآن را كه هست و يكيست     
  )448: 1379،فردوسي(
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ــه شــصت     حكــيم طوســي ــاز شــاهنامه، وقتــي مــي خواهــد نزديــك ب ، در همــان آغ
خويش را آذين ببندد و شاهنامه ي نامور خويش را آغاز كنـد، البـد بـيش از                   باشكوه بيت هزار

آفريننده ي هزاران بيت و چيننده      . بقيه ي اوقات سروده هايش به بيت نخست انديشه مي كند          
 و بنا بر ذوق و اسـتعداد شـاعري، بيـت اول را در               ي هزاران قافيه، اتفاقي و به ذوق شاعرانگي       
     :تارك نامه ي شكوهمند خويش نمي نشاند
   كزين برتر انديشه برنگذرد                 به نام خداوند جان و خرد

            با قدري تأمل در همين مدخل شگفت آسا، روح معنوي حاكم بر شـاهنامه نمايـان تـر                  
ـر           .  در پاكي و زاللي سـراينده اش دارد        معنويتي كه ريشه  . مي شود  بيتـي كـه همـه آن را از بـ
 يا شـكوه حماسـه       روان مي خوانيمش، انگاري يك لطيفه اي باالتر از بار موسيقيايي          . هستيم  

با كمي مداقه و غور در اين بيت نخست، به نظر . سرايي در ذات واژه هاي اين بيت نهفته است        
واس تمام، اولين بيت را مي بندد؛ فردوسي مشكل قافيه نـدارد،            مي آيد، آن حكيم ايراني، با وس      

حكيم، اصرار دارد در همين بيـت نخـست،         ... چيدمان واژه ها را ندارد     ، مشكل  ندارد مشكل بيت 
را عميقاً، به خويش جلب كند؛ شايد ساعت ها          توجه خالق  !را به دست آورد      دل خداي خويش  

وانا مثل فردوسي، وقتي به درياي تفكر مي زند، حتماً از  مي نشيند و انديشه مي كند، نابغه اي ت        
اينك، فردوسي عزيز مي خواهد     . بحر تأمل خويش، جواهري معتبر و گران قيمت صيد مي كند          

در همين بيت آغازين، به آخر راه برسد و دل محبوب را به چنگ آورد؛ مي خواهد سنگ اول را              
با كدام صفتش ياد كند، از پله ي چهل مرتبـه ي  درست بنهد؛ البد از خودش پرسيد كه خدا را      

و ! خلقت، باال و پايين مي رود؛ نمي داند دست روي كدام هنر خداوندي بگذارد تا قانعش كنـد                 
ناگهان چشمش بـه پيچيـده تـرين، شـگفت تـرين،            . نيز جواز ورود به بوستان لطفش را بگيرد       

چه لطيفه اي، چـه  ! ، به به »خرد«و» جان«: ظريف ترين و ناب ترين خلقت خداوندي مي افتد    
و ترديدي نيست » به نام خداوند جان و خرد :خلقتي، چه كشف فلسفي ومعرفتي و شاعرانه اي

خـدايا مـرا بـبخش؛ مـي        : كه ناگهان، چون ناتوانان و عاجزان دست بر سر مي زند و مي گويد             
شـگفت و پيچيـده   خواستم تو را به بهترين آفريده ات ياد كنم ديدم اين جـان و خـرد، عجـب           

سفرفردوسي، بـا   » كزين برتر انديشه برنگذرد   «: مرا ببخش بيش از ديگر عقلم قد نمي دهد        .اند
همين دو بال آغاز مي شود؛ متناقض نمايي از عظمت و عجز؛ مصراع نخست، اوج هنرمندي و                 

تو هم اگر بخواهي فردوسـي      . و مصراع دوم، نهايت تواضع و خاك نهادي مخلوق        . شكوه خالق 
و ...ا با تمام قامتش ببيني، چاره نداري جز آن كه چشمانت را به همين دو لطيفه عـادت دهـي       ر

بدين شكل دست مخاطب را مي گيرد و به اندروني كاخ مجلل و افراشته ي هجاهاي حماسي                 
  .»شاهنامه ي فردوسي«كاخ بلند و بي نمونه اي به نام . خويش مي كشاند
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 عرفان فردوسي راه گشاي مناسبي بـراي فهـم          .حتي سخن از عرفان فردوسي هم هست      
مي دانيم كه زبـان عرفـان، زبـان سـنگيني     . زبان عرفان ايراني ـ اسالمي به نسل جوان است 

براي آن كه عامه در فهم اين زبان سنگين دچار مشكل نشود و در روزگار ما كه سـخن                   . است
سـاده تـري بـراي آن زبـان         از عرفان هاي نوظهوري است كه آبشخور غير ايرانـي دارنـد، راه              
در ايـن زمينـه، بـه نظـرم         . برگزينيم، زبان عرفان فردوسي از نسخه هاي بهتر و اثرگذار اسـت           

كرده است، با فصل نخستين آن كتاب درباره » عرفان در شاهنامه  «كاري كه آقاي قائم پناه در       
 تواند يـاريگر  براي آن چه درباره ي زبان ساده ي عرفان گفته شد، مي      » هرمنوتيك و رمز  «ي  

پس زبان عرفاني فردوسي نيز بسته ي فرهنگي ديگري است كه در روزگار ما بـه                . خوبي باشد 
  .آشنايي با آن نيازمنديم

نيايش هـا و    . دعا و نياش هم از وجوه معنوي و راهگشاي گره هاي حوادث شاهنامه است             
» دعـا و نيـايش    «صل  احمد رنجبر در پايان ف    . دعاهاي رستم فردوسي، برهمگان آشكار هستند     

خود در جاذبه هاي فكري فردوسي ضمن برشمردن ابيات زيادي با موضـوع دعـا و نيـايش در                   
از ديدگاه فردوسي، دعا جلوه ي انسانيت و بشر دوستي و رسيدن به « :شاهنامه، چنين مي گويد
يـزال  و اولين گام، نشان دادن تواضع و فروتني در مقابـل عظمـت ال             ... اوج ترقي و تعالي است    

بلكه با جوانمردي و مردمي به سايرين هم مي انديشد . الهي و اينكه تنها به فكر خودش نيست   
» و در نتيجه نوع دوستي در وجودش ريشه مي دواند، و اين مقدمه ي پيروزي و موفقيت است                 

  ) 375: 1369رنجبر،(
  نياز به يك زندگي شايسته، اخالق مند و هدف دار

 درد ما مي خورد بر مي گردد به همين واژه ي ميـاني پرسـش؛      اينكه فردوسي به چه 
رابطه ي بسيار نزديكي بين پاسخ به اين پرسش و بركـاوي            . »درد«آري  . »درد«يعني واژه ي    

البته كه وقتي من جنس درد هايم سخيف و آبكي هستند، معلـوم             .معناي همين واژه وجود دارد    
و .   فردوسي عالج گر دردهاي بزرگ است.است كه درمانگر فرهنگي طوس، عالجش نمي كند

  : به قول نظامي عزيز.طلبيديم، دردهامان دوا مي شوند» داغ بلندان«اگر ما 
  )109: 1376نظامي،(داغ بلندان طلب اي هوشمند              تا شوي از داغ بلندان بلند 

ـ                  د يكـي از        بنابراين اگر به دنبال ساختن يك جهان آبـاد و دادمحـور باشـيم، بـي تردي
مفاهيم زندگي ساز   . منابعي كه مي تواند، دستگيري مان كند، انديشه هاي اين مرد بزرگ است            

شاهنامه با روح معنوي حاكم بر آن مي تواند جانشين كاربردي و مفيدي باشد براي آن بخـش                  
از حلقه هاي مفقوده ي يكي زندگي شايسته كه در زير چرخ هاي صنعتي شدن و چالش هـاي       

اگر صداي بلند مناديان  انسانيت و معنويت در زنـدگي كـم             .شدن گم يا كم رنگ شدند     جهاني  
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حـال آنكـه   . اثر گردد، بشر را كه در پي رسيدن به آرمان شهر خويش است، سر در گم مي كند 
فردوسي از البالي حكمت ها و اندرزها و نظام تعليمي منحصر به فرد خويش، نقش مهمي در                 

فردوسي حتي به شاعران متعهـد  . گ حيات بخش بشري داشته و دارد     ساختن و آبادكردن فرهن   
بعد از خود ياد داد كه حامل دردهاي جامعه ي خويش باشند؛ شعرشـان بازتـاب دغدغـه هـاي                    
همنوعان باشد، وگرنه شاعري كه شعرش براي نان و نام باشد، بـا آن مرفـه بـي دردي كـه از                  

 چـه فرقـي مـي كنـد؟    !  و به تبع خواب و غافلمستي پول و مال و جاه و مقام لبريز شده است  
چه ارزشى باالتر از اين كه شاهنامه براى انسان كمال مطلوبى           «: غالمحسين يوسفي مي گويد   

دهد كه در راه آزادگـى و شـرافت و فـضيلت             آفريند واال و بشرى؛ يعنى مردمى را نشان مى         مى
انـدحتى بـا      شده يـا شكـست خـورده       اند و اگر كامياب    تالش و مبارزه كرده، مردانگي ها نموده      

نـــرم افـــزار . (انـــد مرگـــشان آرزوى دادگـــرى و مـــروت و آزادمنـــشى را نيـــرو بخـــشيده
اين فردوسي است كه نشانه هـاي انـسان كامـل و آرمـاني را از دل     ) 5مقاله ي :1390شاهنامه،

اط، در همين ارتبـ   . فرهنگ ايران باستان بيرون مي كشد و به جامعه ي انساني معرفي مي كند             
در فرهنـگ و    «: مي نويـسد  » هويت تمدن ايران در نگاه شاهنامه     «عباس ايزدپناه در مقاله ي      

تمدن ايران باستان، انسان كامل كسى است كه در عين حماسه و پيوند با كثرت به طور عميق                  
از چنين  ... رستم، سياوش، كى خسرو و    . جوانمرد، دين دار و اهل مهر، عاطفه و خردورزى است         

بر اساس نظر گاه برخى از محققان، انسان كامل براى نخستين بار در             . هايى برخوردارند  ويژگى
تـوان   ولى بـا تأمـل در شـاهنامه مـى         . عرفان محيى الدين عربى به طور گسترده مطرح گرديد        

دريافت كه ايده ي انسان كامل و آرمانى پيش از محيى الدين در ايـران باسـتان مطـرح بـوده                     
با اين توصيف، شاهنامه، پلي بـسيار مطمـئن مـي           ) 46مقاله ي : 1390نامه،نرم افزارشاه (»است

شود بين انسان جوياي معنويت و معرفت روزگار ما با نشاني هاي آن در فرهنگ كهـن ايـران                   
زندگي در شاهنامه، معيارهايي دارد آرمان      . زندگي در نگاه فردوسي كامال هدف مند است       .زمين

ان از آن معيارها و آرمان ها فاصله گرفته باشد، بايـد بـراي بـه                هايي دارد به هر ميزان كه انس      
آن چه انسانِ فردوسي را از آرمان شهرش دور مي كنـد            . دست آوردنش تالش كند؛ مبارزه كند     

اهريمن و منش هاي اهريمني است كه با بيداد و شرانگيزي در پـي ويـران كـردن آسـايش و                     
 اين مفاهيم بلند، گاه به صورت مـستقيم و        . جنگيدآرامش انسان هاست، بايد با چنين اهريمني        

  . مي شوندگاه به صورت رمزي و سمبليك ادا 
  تو اين را دروغ و فسانه مدان              به رنگ فسون و بهانه مدان 

  ردــگر بر ره رمز و معني ب  دا خرد             ـازو هر چه اندر خورد ب     
  )14: 1379فردوسي،(
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نيروهاي اهريمني بيداد و دروغ و جادو و فريب و پيمـان  «:ن رياحي مي گويد     محمد امي 
شكني و ويرانگري و مرگ و نيستي است كـه در وجـود آفـات طبيعـي و ديـوان و تورانيـان و                   

فضيلت هاي اهورايي، دادگري، مهرورزي، آشتي جـويي ، آبـادگري و            . تازيان نمودار مي شوند   
پـس زنـدگي در     )186: 1375ريـاحي، (» .ن ايران پديدار است   شادماني است كه در وجود پهلوانا     

 بهـشت را  .در حركـت اسـت  » ديگـر سـراي  «شاهنامه، رسيدن به خير مطلق است و به سمت  
  :ميعادگاه كساني مي داند كه مطلقاً گرد بدي  و زشت كاري نباشند

  هر آن كس كه خواهد كه يابد بهشت            نگردد به گرد بد و كار زشت 
  )    1042: 1379،دوسيفر(

  نــــپرستيدن دادگر پيشه ك                   ز روز گذر كردن انديشه كن      
  به نيكي گراي و ميازار كس                        ره رستگاري همين است و بس 

  )301: 1379،فردوسي(
 بـه زيـستني     اخالق مندي و لزوم پايندي به آن، چه فردي و چه اجتماعي،تنها راه رسيدن             

ارزش هاي اخالقي كه فردوسي در وجود قهرمانان خود مي يابـد، مـي              «.درست و انساني است   
ستايد و توصيه مي كند كه فرزندان را به آن سجاياي اخالقي و با آن صفات بيارايند در درجـه                    

 دليري، رزم آوري، نامجويي، بلند طبعي، وارستگي، استواري، بـي بـاكي،           : ي نخست عبارتند از   
انـسان برتـر   «انـسان مطلـوب و آرمـاني شـاعر     . پاك دلي، پاكدامني، راستي، رادي و پايمردي  

كه به دور از هرگونه كژي وكاستي، با نيكي و پاكي و با رادي و راسـتي، حيـاتي                   . است» منش
    )34: 1380ترابي، (» .پيروزمند دارد

  

  رم است پيرامنشكه پاكي و ش      خنك در جهان مرد پيمان منش              
  ودـــــهمه زندگانيش آسان ب              و جانش تنش را نگهبان بود ــچ
  ژي و كاستي  ــد در كــــنكوب ــدو رادي و راستي               اند بـــــبم

  )1137: 1379،فردوسي(
    براي يك زندگي شايسته، كدام وجود ارزشمند را بهتر از فرهنگ مي توان جـست كـه                 

  فرهنگ، كه زير بناي تمامي مباني توسعه يافتگي است        . دوسي آن را واالتر از گوهر مي داند       فر
  ا گهر؟ــرسي پس دادگر               كه فرهنگ بهتر بود يــا بپــز دان

  )1139: 1379،فردوسي(گوهر فزون      كه فرهنگ باشد زچنين داد پاسخ بدو رهنمون         
، براي تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش هم نكته هاي عالي و    در مدرسه ي حكيم توس

  .كاربردي وجود دارد كه ما را به سمت همان زندگي شايسته و برتر رهنمون مي شود
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روشن است كه تمام شاه نامه، و ابعاد گوناگونش را نمي شود در چند سطر معرفي             :نتيجه  
ي متن اين اثرحماسي و مشهور نگاشته شده؛        تا كنون هزاران كتاب و مقاله در كالبد شكاف        . كرد

شاهكاري كه هم پاي حماسه هاي برتر جهاني، هـم  . ولي هنوز هزار راه نرفته باقي مانده است    
به عنوان آثار برتـر حماسـي در        » رامايانا«و  » مهابهاراتا«،  »ايلياد واديسه «،  »گيل گمش «چون

و نگاه سراينده اش متفـاوت و حتـي         آسمان ادب و هنر جهان مي درخشد و از نظر درون مايه             
برتر از ديگر حماسه هاست؛ نمي شود آن را به تمامي سركشيد، كه به قـدر تـشنگي از دريـاي          

آن چه مهم است، ايـن اسـت كـه          . مواجش جرعه نوشي بايد كرد و كام هنر و دانايي برگرفت          
شـيرين و ديـرين     فردوسي بزرگ، در اين يادگار عزيز، ده ها بسته ي فرهنگـي را بـا واژگـان                  

كاخ مجلـل و افراشـته ي هجاهـاي حماسـي فردوسـي             . پارسي به بشر پيش كش كرده است      
تاالرهاي گوناگوني دارد كه در هر تاالري بسته اي را به فراخور طبـع و درك مخاطـب نهـاده                    

نيازها، برشمرده شد و بسته هاي مختلف فرهنگي، به روز و حكيمانه ي استاد توسي هم،                .است
نياز به معنويت، نيـاز   نياز به يك زندگي شايسته، اخالق مند و هدف دار،  ل، معرفي شد؛  به اجما 

احساس هويت، شناخت خود و احساس تعلق، نياز به امنيت، آسايش، مقبوليت و احترام، نياز  به
نياز به احساس رشد، كمال و خودشكوفايى، بر اسـاس          عشق و معاشرت و     به دوستى، مهربانى،    

ازكـاوي  قـرار گرفتنـد و           ه شـناختي و روان شـناختي نـسل امـروز مـا، مـورد ب               مطالعات جامعـ  
درخور و شدني شاهنامه هم براي پاسخ به هر كدام از نيازهـا، شناسـايي و معرفـي        نسخه هاي   

نيز روشن شد كه دغدغه هاي فردوسي، خاص يك مقطع تاريخي يا يك برش از يـك                 . شدند
 ي جهانيان و هرنوع زندگي موفـق اجتمـاعي پديـد آمـده              عصر نبوده كه بر عكس، براي همه      

؛ اما اكنون اين سوال پيش مي آيد كه آيا صـرف برشـمردن و مـرور نيـاز هـا و يـافتن و                         است
. خيـر : معرفي  نسخه هاي درماني اش كار به سرانجام مطلوب مي رساند؟ پاسخ روشـن اسـت                

فارسي با نياز هاي نـسل نـو، لـزوم          نبود تحقيقات جامع در زمينه ي واكاوي ارتباط مفاخرادب          
ورود استادان و پژوهشگران به حوزه ي بررسي جايگاه و تـاثير شـعر و ادب  فـاخر فارسـي در                      
دنياي كنوني، لزوم بازنگري در معرفي فردوسي وحماسـه ي ملـي اش درسـطح كتـاب هـاي                   

گ،  از آموزش و پرورش، توجه به ذائقه ي نسل نو در پذيرش نوع معرفـي شـعر شـاعران بـزر              
  .جمله ضرورياتي است كه در راه معرفي مفاخر بزرگ ايران زمين به نسل نو احساس مي شود

هچنين نويسنده پيش نهاد مي كند از اين به بعد در برنامه ريزي همايش ها و يادنامه ها،                  
بخشي از نگاه برنامه ريزي در برون داد همايش هاي ادبي؛ مثل همايش فردوسـي شناسـي و                  

ر ايران زمين، به چگونگي پاسخ به همين پرسش شايسته ي نسل امروزي اختصاص   ساير مفاخ 
تقـسيم  » عام«و  » خاص«داده شود؛ يعني نگاه ما به پژوهش و يادنامه، به دو سطح مخاطبان              
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نيز پيش نهاد مي گردد كه تمامي متوني كه درباره ي فردوسي يا اشعاري كه از شاهنامه        . گردد
 مورد بازبيني و بازگزيني صاحبان فن قرار گيرد و در اين مسير، بـه  در مدارس تدريس مي شود    

                                                                           .ذائقه ي نسل نو در پذيرش زبان معرفي مفاخر گذشته توجه جدي شود
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  *مريم خليلي جهانتيغ دكتر                                                              
  **يانصار قهيصد                                                                       

  
  

ي عل ديس شعر در آني ها تيشخص و فردوسي شاهنامهي نمودار
  يصالح

  
  چكيده

نرين اثر ادب پارسي است؛ اثر ارزشمند و سترگي كه به حق ان  شاهنامه فردوسي توسي بزرگ
 ايرانياني كه از هنگام سرايش اين اثر تا كنون همواره آن را .اند ي ايرانيان خوانده را شناسنامه

هايش خوش و متبرك گردانيده و با   و روزگار خويش را با خوانش داستان بر دل و ديده نهاده
بنابر اين تاثيري را كه شاهنامه بر . اند گيري از زندگي پهلوانانش هماره سريلند زيسته پند

 را  تر ساعر پارسي زباني كه كم سابقه بايد دانست چنان بقه كه بيايرانيان گذاشته است نه كم سا
هاي اين  ها يا كمينه اشاره اي هرچند كوتاه به شخصيت توان يافت كه تلميحي به داستان مي

در اين راستا شاعران پارسي زبان در شعر خويش گاه دست به تاويالتي . كتاب نداشته باشد
 است كه از روي خوانش ايراني علي صالحي، شاعر معاصر يكي از اين شاعران سيد. زنند مي

اي  اين تاثير پذيري به گونه. توان به تاثير شاهنامه بر شعر وي پي برد آثارش بعه خوبي مي
هاي فردوسيِ سترگ، گاه به تاويل و بازسازي اين  است كه شاعر ضمن اشاره به داستان

هايشان  ها و شخصيت پيرامون ِ خود در قالب آنهاي نويني از جهان  ي تصوير ها و ارايه داستان
ي تحليل محتوايي به بررسي اين گونه اشارات و تاويالت در  اين نوشتار به شيوه. زنند  مي دست

  . پردارد شعر صالحي مي
 

   شاهنامه، سيد علي صالحي، تاثير، تاويل:ها كليد واژه
 
 

                                                 
* بلوچستان و ستانيس دانشگاهعضو هيأت علمي    
 

** بلوچستان و ستانيس دانشگاهي فارس اتيادب و زبان ارشدي كارشناسي دانشجو   
  
*  
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   مقدمه
 نخست آثـار ادبـي مـورد    ي اره در ردهكنون همو  فردوسي از هنگام سرايش تاي شاهنامه

گاه اين جايگاه را به آثار ديگـر زبـان پارسـي واگـذار                زبانان جاي داشته و هيچ       پارسي ي مطالعه
هـاي نفـيس حـافظ،     كه هميشه ديوان زبانان جهان با اين  پارسيي ايرانيان وهمه. نكرده است

اي  ه ه در ميان آنـان از جايگـاه ويـژ   اند اما شاهنام  سعدي و موالنا را پيش چشم داشته و خواند
هاي اجتماعي و و طبقاتي  ن دليل باشد كه شاهنامه مرزبندي     يبرخوردار بوده است اين شايد به ا      

گونـه روز بـه روز بـر تعـداد       نهاد و بـدين يرا از ميان برداشت و در ميان مردم كوي و برزن پا           
ي ايـن اثـر       ه و دانـا بـه مطالعـه       شاعران نيز به عنوان قشري فرهيختـ      . مخاطبان خويش افزود  

در ايـن نوشـتار   . ها و ماجراهايش وام مي گيرند پردازند و در سرايش شعر از داستان  برجسته مي 
هـاي ايـن    يگيـر   شاهنامه بر شعر سيد علي صالحي و انواع وامي نيز به بررسي تاثيرات مطالعه   

ا اشـعاري كـه بـه نـوعي بـا       صورت كه ابتد    شاعر از اين كتاب حماسي پرداخته شده است بدين        
. شاهنامه پيوند داشتند استخراج شده و سپس تحليل هايي نيز از هركدام ارائـه گرديـده اسـت                 

مطالب مورد بحث تحت عنـاويني چـون كتـاب شـاهنامه، شـاهنامه خـواني ايـل بختيـاري و                     
منابع مـورد بررسـي در ايـن نوشـتار مجموعـه            . اند  اي طبقه بندي شده     شخصيت هاي شاهنامه  

هفتـه   انيس آخـرِ همـين  " ، "خوار در شامگاه خزاني قُمري غم"هاي    اشعار صالحي و نيز كتاب    
  .  مي باشد"شوند مادر مي ها بي  ما نبايد بميريم رؤيا"  و  "آيد مي
    شاهنامه كتاب -  

 زيبـاي  دنيـاي  و شـاهنامه  كتـاب  همانا است گشته نوشتار اين نگارش باعث كه اي بهانه
 شـاهنامه  بـه  همواره ايرانيان كه رغبتي عليرغم گفت بايد. باشد مي آن هاي حماسه و ها  افسانه
 آزادگـان  و پارسـيان  ي نامـه  شـناخت  اين  وبوم مرز اين تاريخ اياز دوره نيزدر گاه دارند و داشته
 انـزوا  بـه  و شـاهنامه  تيـ موقع كويها يك دري  صالح . است شده واقع نيز هايي مهري بي مورد
  :كند يم وصف نيچن را زماني خاص ي برهه يك در آنْ رفتن

 " . رسـد  ينمـ ي  ميقدي    طاقچه به دستم / خاموش / اش كلمات ي كوكبه با كهني  كتاب"
  ) 348: 1386 ،يصالح(

  شاهنامه خواني ايل يختياري -    

شهر همواره با شاهنامه انـس و الفـت داشـته و              رانيترين ايل ا    ها به عنوان بزرگ     بختياري
هاي خوانش شاهنامه در جهان به شمار مي  خود يكي از آيين"خواني بختياري شاهنامه"دارند و  

هايـشان را بـا چـراغ شـاهنامه روشـنايي             چـادر   هـاي سـياه     مردان بختياري از دير باز شب     . رود
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ها ، شاهان  ها و افسانه هايشان با خوانش شاهنامه به دنياي افسون        نشيني  بخشيدند و در شب     مي
هايي كه متعلق به دنيـايي   ها داخل مي شدند و ساعاتي را در كنار آدم         آوردها و نبرد  و پهلوانان و  

وار گرد هـم      گونه است كه دايره     ها بدين   خواني بختياري   شاهنامه. دور و درازند، به سر مي بردند      
مي نشينند و يكي از آنان كه عالوه بر سواد خوانش شاهنامه از صداي غرّا و رسايي نيـز بهـره                     

داشـتني   هاي ناشناخته و در عين حال مانوس و دوسـت           نشينان خويش را به وادي      است هم مند  
هاي شاهنامه در چشمان شـوندگان مـوج          كنجكاوي و شوقي كه هنگام شنيدن داستان      . برد  مي
شـكوه و صـالبت   . ريشگي اين تبار بـا پهلوانـان شـاهنامه اسـت     گر نزديكي و هم    زند نشان   مي

ذات پنـداري مـردان    هـم .  خواندن و شنيدن شاهنامه مثال زدني ست       مردان بختياري به هنگام   
رسـد و     گونه است كه گاه هنگامي كه داستان بـه فـراز خـود مـي                ايل با پهلوانان اين كتاب آن     

دهنـد كـه گـويي        گيري دو پهلوان اوج مي گيرد، شـنوندگان داسـتان چنـان نعـره سـر مـي                   در
فراز و فرود صـداي     . ديك شاهد نبرد آن دو پهلوانند     درآوردگاه آن دو پهلوان حضور دارند واز نز       

هـا و     دليـري . هـاي ايـن كتـاب اسـت         اوج و حضيض داستان     ي    كننده  خوان تداعي   مرد شاهنامه 
هاي زنان و مردان بختياري در درازناي تاريخ اين سرزمين و هماره سربلند زيستن اين                 دالوري

آيين . كنند  خوانند كه آن را زندگي مي        تنها نمي  ها شاهنامه را    ايل نشان از اين دارد كه بختياري      
اي برخـوردار اسـت       خواني هنـوز هـم در ميـان ايـل بختيـاري از رونـق و رواج ويـژه                    شاهنامه
هـاي    بختيـاري يعنـي اسـتان       بار در سرزمين هـاي      خواني هرساله چندين    هاي شاهنامه   وهمايش

هـا هـر بـار بـه          گرددوبختياري  مياري، لرستان و اصفهان برگزار      يخوزستان، چهار محال و بخت    
هايـشان    ي دل   آيند تا شاهنامه را واژه واژه و بيت بيت بر ديـده             هاي گوناگون گرد هم مي      بهانه

هـا و      اين اثر سترگ و رستم     ي هايشان بسپارند و از اين طريق با سراينده         نهاده و به گوش جان    
  .ان و سياوشانش تجديد پيمان كنند اسفنديار

هاست ودوران كودكي و نوجـواني اش را          ي كه خود مردي از تبار بختياري      سيد علي صالح  
 ي گويد زير سـايه     در خوزستان و در ميان مردم ايل خويش گذرانده است، چنان كه خود نيز مي              

پدر بزرگ و پدري پر و بال گرفت و پرورش يافت كه آنان نيز مانند ديگر بزرگان بختيـاري بـا             
خواني ايـن دو      واين چنين بود كه خاطرات شاهنامه     . سياري داشتند شاهنامه آشنايي و نزديكي ب    

. كارد شود و بر زبان او شعر مي روزگار ما تداعي مي ها بعد در ذهن اين شاعر هم   بزرگ مرد سال  
  : كند ش را در يك هايكو چنين توصيف مييخوان خو بزرگ شاهنامه صالحي پدر

   ".خـوان مـن   پـدربزرگ شـاهنامه  / هـاي شـمالي   بـر فـراز صـخره    / سالخورده اما، باال بلنـد    "  
  )168 : 1386صالحي،(
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ك جمع دو نفره مي برد و او را نيـز در آن سـكوت و    يو در هايكوي ديگري خواننده را به        
ي خود و پـدر بـزرگ          صميميتي كه بر آن دو سايه افكنده است، شريك مي كند؛ جمع دو نفره             

  :كه در حال روايت داستان رستم وسهراب است
گفـتم همانجـا كـه رسـتم بـه          / كجا بوديم؟ : گفت/ پدر بزرگ سيگارش را روشن كرد و      "

  )327 : 1386صالحي، (".سمنگان رسيد
  :ودر توصيف پدرش نيز مي گويد

 ما شاهنامه يبرا/ گاهي زير نور فانوس/ ها  شب/ آموزگار باران و واژه و گندم بود/   پدرم 
  )184 : 1389صالحي، .  (خواند مي

ي در يكي ديگر از هايكوهايش به نكته ِ ظريفي اشاره مي كنـد و مـي گويـد يـك                  صالح
سال كه مردان ايلم  توسط نيروهاي قهريه ي حكومت وقت خلع سالح شـده بودنـد و دولـت                    
براي سركوب شورش هاي داخلي تفنگ هايشان را مصادره كرده بود گويي با اين خلع سـالح                 

ض كرده و از پرداختن به نبرد و آفرينش دوباره ي حماسه            روح حماسي آنان را نيز مصادره و قب       
باز داشته بودند در نتيجه هيچ كـدام از از آنـان شـور و اشـتياقي بـراي شـنيدن شـاهنامه كـه                         

  . روزگاري حس حماسي آنان را بر مي مي انگيخته است، نداشتند

  )353 : 1386صالحي، . (حوصله شنيدن شاهنامه داشت/ كمتر مردي/ سال خلع سالح ايل
 

  شخصيت هاي شاهنامه اي 
 و هـا  وداسـتان  شـاهنامه  بـه  نيزمـ  رانيـ ا سندگانيـ نو و شـاعران  گريد چون زيني  صالح

 نيـ ا بـه  گونـاگون  ريتـصاو  از اسـتفاده  با اشعارش ازي  ا پاره در و داشته چشم شيها تيشخص
 بـه  اشـعار  نيـ ا ازيي  هـا  پـاره  آوردن ضـمن  ريز در. است كرده اشاره ها داستان و ها تيشخص
  :شود يم نوشته ها آن  از كدام هري  درباره زين كوتاهي ريتفاس مثال شاهد عنوان

    

   ارياسفند    

 نمـود  صـالحي  شـعر  در شاهنامه، هاي شخصيت ازديگر بيش كه است شخصيتي اسفنديار
 شود مي ديده شخصيت اين ي چهره در كه است مظلوميتي دليل به شايد اين و است كرده پيدا
 مـرگ  نهايـت  در و گذاشـت  سـر  پـشت  وي كـه  اسـت  نشيبي و فراز پر زندگي دليل به آن و

 هـاي  جنبـه  بـه  خـويش  شـعر  از هـايي  پاره در صالحي. هاست توطئه دست به وي ي مظلومانه
 تنـي،  رويـين  ماننـد  جـوانبي  كنـد؛  مـي  اشـاره  ايراني ي شاهزاده و پهلوان اين زندگي گوناگون
 شـهر،  ايـران  ِ   پهلـوان  جهـان  دسـت  به مرگش يعني او زندگي ي واقعه ترين مهم و شدن زنداني
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 خـود  بـه  صـالحي  شـعر  در را تصاوير ترين بيش اسفنديار مرگ يعني آخر مورد اين. زال رستم
 بـه  دسـت  راسـتا  ايـن  در وگـاه  كرده ياد آن از شاعرانه تعابيري با شاعر و است داده اختصاص
 .است زده نيز زيبا تاويالتي
 صالحي شعر از مثالي شواهد شده ياد جوانب از كدام هر براي توان مي شد فتهگ چه آن بنابر

 را شـواهد  تـرين  بيش اسفنديار مرگ و زندگي كه اين ي باره در ما ي برگفته وسيله بدين تا آورد
  . شود گذاشته صحه است، داده اختصاص خود به

 مـرد  ايـن  تنـي  ويـين ر پرداخت بدان بايد اسفنديار شخصيت ي درباره كه موردي نخستين
 داده قرار خويش الشعاع تحت را اش زندگي ي همه نوعي به كه اوست ژگي  وي همين زيرا است

. است كرده تبديل فردوسي ي شاهنامه بحث قابل و ماندگار هاي شخصيت از يكي به را وي و
 كـرد  ازب جهان به ديده ودرباري خانه در وي كه است گونه بدين نيز وي شدن تن رويين ماجراي

 در يگـانگي  آور پيـام  نخستين كه زرتشت اشو ِ   پشتيبانان نخستين از يكي را آن خداوندگار كه
 اشـو  گـوش  در را خـويش  پيـامبري  نـداي  مزدا اهورا كه هنگام آن. شمارند برمي است، جهان

 زرتـشت  اشـو  از پيروي به را وي و آمد فرود ايران شاهنشاه بر نيز سروشي ، خواند فرو زرتشت
 گـوش  بـه  مـزدا  اهـورا  پيـام  رساندن در را ايراني پيامبر اين گشتاسب كه بود چنين و خواند فرا

 ودر بخـشيد  مـشروعيت  و تقدس نوعي نيز خويش شاهي به وسيله بدين و كرد ياري انيجهان
 و تـرويج  براي ظاهراً را جواناني و پهلوانان چه و نراند كه كارها چه مقدس لواي همين ي سايه
 خـويش  هنگام زود و ناروا پادشاهي هاي پايه استحكام براي باطناً و واقعاً و رتشتيز آيين حفظ
 ديكتـاتوران  از دسـته  ايـن  دروني حال خوب چه توس داناي پير. نكشاند جنگ هاي ميدان به

  :كند مي فاش را تاريخ
  ! پيش اندرآرند دين و بجويند               خويش سود ِپي از كسان ِزيان       

 و الك در كه تاريخ مانندان گشتاسب و گشتاسب شخصيت به پرداختن كه جايي آن از اما
 جوانـان  خـويش  ي طلبانـه  جـاه  مقاصـد  بـه  رسيدن براي و خزند مي فرو مذهب و دين قباي

 ديني لعاب و رنگ خويش زشت كار اين به و شوند مي رهنمون جنگ هاي جبهه به را انقالبي
 مـي  بر خداوند كران بي رحمت قرين را راه اين در شدگانِ كشته و پيروان و زنند مي آسماني و

 مـي  معرفـي  بهـشتي  هاي نعمت و پروردگار رحمت از بهره بي را آن از زنندگان سرباز و شمارند
 خـود  قربـاني  كـه  گـرديم  مـي  بر تاريخ اسفندياران و اسفنديار نيست،به ما سخن موضوع ،!كنند

 زرتـشت  شـد  گفتـه  كـه  چنـان . گردنـد  مـي  و شتهگـ  ِگـشتاسبان   پرسـتي  وتـاج  وتخـت  خواهي
 دربـار  به و رو روبه ايران جوي مصلحت ِ شاه ِ باز ِ باآغوش خويش پيامبري آغازينِ هاي پيامبردرروز

 برد مي فرو مقدس درآبي را كياني شاهزادگان از يكي روزي بودكه جا ودرآن. شد خوانده فرا وي



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٢٥٢

ـ  ولـي  گردانـد  تن رويين را وي وسيله بدين تا  غريـزي  طـور  بـه  و تـرس  دليـل  بـه  گويـا  وزادن
 چـشمان  گـردد  نمـي  رويينـه  نوزاد ازبدن كه اي نقطه تنها بنابراين بندد مي درآب را هايش چشم
 پـذيري  آسـيب  راز از كـس  هـيچ  زيـادي  سـاليان  كـه  اسـت  اسفنديار شاهزاده نوزاد آن اوست؛

 رسـتم  سپس و زال براي سيمرغ توسط راز اين كه تاريخي ِ شب آن تا نيافت آگاهي چشمانش
 افكنـده  اوسـايه  زنـدگي  ي همه بر اسفنديار تني رويين هرچند شد گفته كه چنان. شود مي فاش
 بـا  مـستقيمي  ارتبـاط  كـه  اسـفنديار  چـشمان  بـه  ديگر جاهاي در چند هر صالحي ليكن است
 و كنـد  مي رهاشا او ويژگي اين به مستقيم طور به بار يك تنها اما دارد اشاره دارد او تني رويين
 گـشته  دچارپـشيماني  او مـرگ  از پس گويي و بوده اسفنديار مرگ ابزار كه را گز درخت درآنجا
  :گويد مي و دهد مي قرار ودلداري خطاب مورد  ريزد، مي ندامت اشك و است

 رويينـه  هـيچ / پيـر  گز اي نكن گريه/ كبود نخاع در دشنه/ و دندان به ساله هزار بغض "
   )  103: 1387 صالحي، (".است نبوده مرگ بي مردي

. اسـت  گشتاسب پدرش دست به او شدن زنداني اسفنديار زندگي هاي داد رخ از ديگر يكي
 زنـداني  گنبـدان  نـام  به دژي در را او كند دور دربار فضاي از را اسفنديار كه اين براي گشتاسب

 اسـت  وسركشي پرشور جوانانِ عصيان ِ سركوب معني به واقع در اسفنديار كردن زنداني. كند مي
  .اند نصب و نام جوياي و افرازند مي بر ناسازگاري علم مركزي قدرت دربرابر كه

 از. آورد مـي  اسـفنديار  بـودن  زنـداني  از زيبايي بسيار تعبير شعرهايش از يكي در صالحي
 دامـن  بـه  دست اسفنديار مرگ در همه و همه سيمرغ، و رستم زال، درباريان، گشتاسب، نظراو
 اسـفنديار  بـه  دربـار  به او آوردن و رستم دستگيري ازاي در گشتاسب اند؛ شده نيرنگ و هتوطئ
 و گرفتنـد  نـشانه  را او چـشمان  زال و سيمرغ كمك به رستم و است داده كياني تخت ي وعده
 تعبير به. آورند در پاي از را اسفنديار چون يلي تا دادند هم به دست عوامل اين ي همه انجام سر

 كه است اين از بهتر باشد پرستان حكومت هياهوي از دور وبه انزوا و زندان در فندياراس صالحي
 تغييـري  ايجـاد  و جنبش هر از را او گران توطئه ِ قدرت داراي ِ دستان ولي باشد معركه ميان در
  :كنند اندازي سنگ مسيرش در و دارند باز

 كـشيده  كمان كه به / انزوا به ياراسفند/ بينا، چه و كور چه... باري:/ قديم قول به باري، "
  ) 231 : ب1389صالحي، (".تير وقت به بشكند
 بـا  نيـز  او زمـين  روي از اسفنديار برداشتن براي كه دارد اي گاليه نيز سيمرغ از درپايان و
  :شود مي دست هم داستان اين هاي آدم

ـ  ...بگـو  سـيمرغ  بـه ./ نيـست  نجـاتي  راه /مـرده  بركـه  ازاين را مجروح ماه "         "؟!هـم  وت
  )231 : ب1389 صالحي،(
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 كه داند مي اسفندياري را خود وگويي كند مي تكرار را تعبير همين ديگر اي پاره در صالحي
 محـروم  ها ديدن و ها حركت برخي از را او و اند كرده ايجاد هايي اومحدوديت براي گران توطئه
  :اند كرده

 دارد فرقـي  چـه  / آفتـاب  چـه / و فانوس چه./ كردند كورم/ و است همين زندگي گفتند "
  )225: 1389 صالحي، (".اسفنديار اوقات

 بتـوان  شايد كه آورد مي اسفنديار داستان از جالبي بسيار تصوير ديگر جايي در صالحي   
 رخ همـان  و دارنـد  وجـود  تاريخي ادوار ي همه در اسفندياران كه كرد برداشت آن از گونه اين

 بـه  همـه  و شـود  مـي  نيـز  آنان گير گريبان است، آمده پيش كياني اراسفندي براي كه دادهايي
  :گردند مي دچار تن رويين اسفنديار سرنوشت

: داد مـي  آواز را كـودكش  زنـي /گذشـت  مـي  گـز  ي بيشه از كه/ دوشاخ خدنگي سفير "
  )328: 1386صالحي، (".اسفنديار

  اوشيس -    

عنوان يـك شـاعر بـه رخ داد          است  كه صالحي به       يسياوش يكي ديگر از شخصيت هاي     
هاي زندگي او نظر داشته است و در جاهايي به تناسب كـالم از ايـن شخـصيت و زنـدگاني و                      
منش او ياد مي كند و خواننده ي ايراني را به گذشته هاي بسيار دور و افتخار آميزِ خويش مـي     

. نسل پاك اسـت   برد و به او ياد آوري مي كند كه ميوه ي كدام ريشه ي كهن و زاده ي كدام                    
از مهم ترين رويداد هاي زندگي سياوش يكي گذراندن آزمون ِآتش بـراي اثبـات بـي گنـاهي                   
خويش و ديگري مرگ مظلومانه اش در غربت ِ توران زمين اسـت صـالحي در پـاره هـايي از                     

و گونه اي پيوند ميان داستان زندگي اين شاهزاده ي          . اشعارش به اين دو رويداد اشاره مي كند       
او  گويي مردمان معاصر را در شـرايط         . ب و احوال مردم هم روزگار خويش بر قرار مي كند          نجي

زندگي سياوش ادغام مي كند و با ياد آوري پاكي و پرهيزگاري او آنـان را بـه روي آوردن بـه                      
  . منش سياوشي فرامي خواند

تا پيـشاپيش  /ما را همين كنج و كتاب قناعت آيا بس نيست !/دريغا برادران بي دليل من  "|
  )25:  ب1389صالحي،  ("از عقوبت آتش عبور كنيم ؟/سرنوشت سياوش

صالحي در جاي ديگر با لحني هشدار گونه خطاب به قشري كه آنان را شـاعران ِ مزمـور                   
خوان سياوش مي نامد، مي گويد گذشتن از آتش ِ بانيان تهمت براي تبرئـه ي خـويش نبابـد                    

  :براي شما كار دشواري باشد
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نبـوده  / شاعران ِ مزمور خوان سـياوش       /مگر شما   / دشوار است؟ /  عبور از حريق ني      چرا"
  ) 290: 1389صالحي،  ("ايد؟

از ديگر حوادث برجسته ي داستان سياوش كشته شدن ناجوان مردانـه ي وي بـه دسـت                  
تركان توراني و پس از آن حمله ي ايرانيان به توران و برافراشتن علم كين خـواهي ايـن مـرد                     

هاي گوناگون بـه آن اشـاره شـده           جاي شاهنامه به مناسبت     ها در جاي    لوده روان است كه بعد    پا
  . است 

بنابراين ماجراي كين خواهي سياوش يـك موضـوع تـاريخي و بـسيار برجـسته در ميـان             
خـورد و شـاعران و        ايرانيان است كه بعد از شاهنامه فردوسي نيز در آثار ادبي آنان به چشم مي              

صالحي نيز در يكي از شـعر    . اند  زبان به اقتضاي سخن خويش به آن پرداخته         ارسينويسندگان پ 
هايش كه محتوايي حماسي دارد با لحني كوبنده خطاب به ديكتاتوري كه گويا خيال تجاوز بـه     

گويد اي كسي كه سخن از لشكركشي بـه مـيهن مـن سـر                 خاك ايران شهر را در سر دارد مي       
ي ايـن     دهند ي عـدم آگـاهي تـو از گذشـته            ش نيست چون نشان   اي بي   اي سخنان تو ياوه     داده

جا سرزميني است كه مردمان آن روزگاري به خاطر خوني كه بيگانگـان بـه                 سرزمين است؛ اين  
ريـز روانـه شـدند و تـا           سپاه به سوي خاك آن بيگانگـان خـون          گروه و سپاه    ناحق ريختند،گروه 

پـس بـه شـما      .  نكردند، از پـاي ننشـستند      كه سر از تن عامالن جنايت قتل سياوش جدا          زماني
درسـت  ! هاي روزگار ما را از پاي در آورده است          هشدار مي دهم كه مبادا تصور كنيد كه سختي        

 پيـر مـا فـرود آورده و زمهريـر        ي  گربـه  ي هـا بـر گـرده       ها تازيانه   است كه همواره بوران حادثه    
ي   ه ما هرگز نه دهـان بـه لقمـه         هاي ما را خسته است ولي اين را بدان ك           گرسنگي و فقر گونه   

  .  خواري شما خواهيم سپرد ي بار شما باز خواهيم كرد و نه تن به جامه ذلت
نبـين  ./ خـوابيم   نبـين اگـر گـاهي گرسـنه مـي         ./ جا ايران است    اين!/  ياوه مگو ديكتاتور   "

واهيم ما دوباره برخ  !/ امتحان كنيد ./  زندگي است  ي يكي به زندان و ديگري درمانده     / اگرگاهي  
  )97:   ب1389صالحي، (".اوش خضاب بسته ايمدر خون سي/ ما دل و دست خويش را/ خاست،

 رستم-  

هـاي شـاهنامه    نتـر داسـتا    ترين پهلوان شاهنامه فردوسي است كـه در بـيش           رستم بزرگ 
هاي گوناگون به نـام رسـتم اشـاره           شاعران و نويسندگان پارسي به بهانه     . حضوري برجسته دار  

هـاي ادبـي فراوانـي        بـرداري   وسيله از نام و داستان زندگي اين پهلوان ايراني بهره         كرد و بدين    
جاي اشعارش مستقيماً بـه نـام ايـن            سيد علي صالحي بايد گفت وي در هيچ        ي درباره. اند  كرده

صـالحي تنهـا دريـك پـاره از اشـعارخويش بـه داسـتان مـرگ                 . شخصيت اشاره نكـرد اسـت     
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 پارسـي را مـورد خطـاب       ي مي كند و مخاطبي به نام يگانه          اشاره    اين ابر مرد   ي جوانمردانه  نا
 داستان مرگ رستم بـه دسـت نـابرادرش شـغاد، يـه او مـي گويـد                   يقرار داده و ضمن يادآور    

تـر و     گريزي كه  شغاد در راه رسـتم كنـده اسـت ، بـسي تلـخ                  گرفتاري رخش در ميان چاه بي     
گر خيانت برادر به برادر و مرگ بـرادر بـه دسـت             تر از زهر و هالهل است و به تعبير دي           كشنده

  :تر از هر مرگ ديگري است گداز تر و جان برادر ناگوار
ركـاب رگ بريـده ي رخـش    / دشمن تر  از هالهل هفت سـر، !/ دريغا يگانه ي پارسي   "  
   )132 :1386صالحي، (". درچاه بي كليد شغاد/ است

   يزد گردساساني-

 اعـراب تـازه     ي شاه ساسـاني اسـت كـه در زمـان حملـه           زد گرد سوم ساساني آخرين پاد     ي
كه خبر نزديك شدن اعـراب        هنگامي. شهر، شاهنشاه اين مرز و بوم بود        مسلمان به خاك ايران   

گرد رو به رو شـدند كـه        هاي ايران در كوي و برزن پيچيد و ايرانيان با جماعتي بيابان             به دروازه 
 برّان نداشته و هـركس را سـر راه خـويش            ي ههاي دو تيغ    اي جز شمشير    هيچ منطق و پشتوانه   

هيچ گفت و گويي سر مي زدند، شـاه ايـران كـه قطـب ايـران زمـين بـود بنـابر                         يافتند  بي    مي
ي   مصلحت تصميم گرفت كه از پايتخت كه در آن زمان شهر تيسفون بود و بـه نـوعي دروازه                  

من گشته بود، به جايي آرام      ا  يحمالت اعراب نا    شد و در نتيجه     ورود اعراب به ايران محسوب مي     
و داراي ثبات برود تا بتواند در شرايط بهتر و با فراغت بال بيش تري به اوضاع كـشور كـه بـا                       

ران يحمله ي پابرهنه هايي بي تمدن، آشفته شده بود، سر وسامان بخشد و چنين بود كه شاه ا                  
اما گـويي   . اب بيرون بود  ترين نقطه به پايتخت و از تير رس اعر          راهي ديار خراسان شد كه دور     

در خراسان نيز بخت با شاهنشاه يار نبود و در آن سرزمين بود كه شـاه ايـران بـه دسـت يـك                        
آسيابان كه شاه را نمي شناخت كشته شد و كتاب قطور شاهنشاهي ِبـا شـكوه ايرانيـان بـراي                    

هان و  هاي شا   داستان مرگ يزد گرد سوم ساساني پايان بخش كتاب داستان         . هميشه بسته شد  
  . زمين يعني شاهنامه فردوسي است پهلوانان ايران

 ي اي بسيار محسوس و ملموس صـحنه        سيد علي صالحي در يكي از هايكوهايش به گونه        
اي كـه گـويي       كـشد بـه گونـه        رسيدن يزد گرد را به تصوير مـي        يانتظار آسيابان خراساني برا   

  : اب پذيرايي او را نيز فراهم كرده استآسيابان واقعا در انتظار آمدن شاه بوده است و حتي اسب
  ".چـشم بـه راه يـزد گـرد ساسـاني          / آسـياباني /  چه قلياني چاق كرده است دم غـروب        "

  )272: 1386صالحي، (
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   نتيجه
هايي كه در برخي از آثار سيدعلي صالحي صورت گرفت در پايان اين نتيجـه                 طبق بررسي 

حاصل به نـام      اي كوتاه و بي      تنها به اشاره   حاصل شد كه صالحي نيز چون ديگر شاعران بزرگ        
هـا آورده   هاي شاهنامه بسنده نكرده است بلكه در شعر او هرجـا نـام ايـن شخـصيت            شخصيت

بيند؛ به عبارت ديگر      خود را با تأويلي نوين از داستان آن شخصيت رو به رو مي              شود خواننده   مي  
زند و آن هـا را         نوعي باز آفريني مي    هاي شاهنامه دست به     بايد گفت صالحي در آوردن داستان     

هـا رخـت نـو پوشـيده و از آنِ             كند و بدان    ي ذهن و ضمير خويش تأويل و تفسير مي          از دريچه 
مواردي كه از شعر صالحي استخراج و سـپس تفـسير شـد شـامل شـاهنامه       . گرداند  خويش مي 

 سياوش، رستم و يزد     هاي شاهنامه يعني اسفنديار،     خواني ايل بختياري و نيز اشاره به شخصيت       
  .ترين شواهد مثال را داراست ها اسفنديار بيش گرد ساساني است كه از ميان اين شخصيت

  

  منابع
، )هزار ويك هايكوي پارسـي    (،قمري غمخوار در شامگاه خزاني    )1386 (صالحي،سيدعلي -1   

 . انتشارات نگاه:چاپ اول،تهران

  .  انتشارات نگاه: مجموعه اشعار، چاپ سوم، تهران)1387 (  -2  

  .                     انتشارات نگاه:آيد، چاپ اول، تهران  الف، انيس آخر همين هفته مي)1389(  -3   

 . انتشارات نگاه:شوند، چاپ اول، تهران مادر مي رؤيا ها بي  ب، مانبايد بميريم )1389 (- 4    
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  ∗دكتر مريم خليلي جهانتيغ 
  ∗∗مهسا قدير                                                                                         

  
  

در بررسي جايگاه زن در شاهنامه و تطبيق آن با زن آرماني
   عالمتاج قائم مقاميانديشه يشعر و

  

  چكيده
شاهنامه، شاهكار حماسي فردوسي در طول عمر هزار ساله اش در ميان شاهنامه پژوهـان               

 ادبي گاه به اتهام زن ستيزي محكوم و گاه بـه حكـم عكـس آن يعنـي زن سـتايي                  و محققان 
جستار حاضر مي كوشد جايگاه واقعي زنان و ايفاي نقش مـؤثر آنـان را در       .  منسوب شده است  

سرنوشت حوادث واكاوي كند و مقايسه اي تطبيقي با انديشه هاي ايده آليستي بانويي شاعر در     
  .  در باب زنان داشته باشد) م مقاميعالمتاج قائ(عصر مشروطه 

يكـي حماسـه    , تبيين و چگونگي نگرش به زن در دو عصر متفـاوت و از زبـان دو شـاعر                 
سراي و ديگر آزاديخواه، و بررسي شباهت هاي موجود در ميان ايـن دو ديـدگاه بـا رويكـردي                    

  .  مقايسه اي، مسئله و دغدغه ي جستار پيش روست
  امه، فردوسي، ژاله قائم مقامي، زن آرماني زنان شاهن :كليد واژه ها

  مقدمه
ادبيات فارسي ارزش هاي فرهنگي بسياري به ارمغـان آورده كـه يكـي از               «به نظر برتلس  

واالترين اين ارزش ها همانا شاهنامه ي فردوسي است كه در ميان شاهكارهاي ادبيات جهـان             
  )150 : 1369برتلس ،( » .جايي استوار و درخشان دارد

مه به عنوان بزرگترين شاهكار حماسي در ميان فارسي زبانـان هميـشه از جايگـاه و                شاهنا
احترام ويژه اي برخوردار بوده و هست و گاه اين عالقـه ي فـراوان سـبب سـاز آن گـشته تـا                        
پژوهشگران در بررسي آن به ديده ي محبت به همه ي ادبيات و داستان هاي شاهنامه بنگرند                 

                                                 
∗   هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان عضو
∗∗ دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان   
∗  
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گرچه اين اتفاق بـه نـدرت رخ        .  ن علمي و آكادميك فاصله گرفته اند      تا بدان جاي كه از موازي     
.  داده است اما اين دست پژوهش ها و مقاالت از قـضاوت هـاي منـصفانه بـه دور بـوده اسـت       

تاكنون مطالعات بسياري درباره ي نقش و جايگاه زنان و كاركرد آنهـا در پيـشبرد داسـتان هـا                    
 از آنها فردوسي به حكم زن ستيزي محكوم و گـاه            صورت گرفته است و پيداست كه در برخي       

حال آنكه در اين جستار تالش شده تا پاسخي روشـن           .  به حكم زن ستايي منسوب شده است      
به اين پرسش داده شود كه آيا فردوسي زنان را در شاهنامه مورد سـتايش قـرار مـي دهـد يـا                       

    .اصوال جايگاه زنان در شاهنامه نقش و كاربردي اساسي ندارد
در بخش دوم از اين پژوهش سعي بر آن است تا مقايسه اي ميان چند شخـصيت نامـدار                   

در مـورد   ) ژاله عالمتـاج قـائم مقـامي      (زن در شاهنامه با انديشه هاي ايده آليستي بانويي شاعر           
زنان صورت گيرد تا شباهت هاي موجود در نگرش دو شاعر از دو عـصر متفـاوت در بـاب زن                     

له قائم مقامي كه از شاعران عصر مشروطه است از زمره شاعراني است كه به              ژا.  آشكارتر شود 
بـه طـور خـاص    » زن«دليل شرايط حاكم بر جامعه و زندگي فـردي، در اشـعارش بـه مـسئله             

وي در قصايدش از مفاهيمي كه با روحيه ي زنـان در ارتبـاط تنگاتنـگ اسـت                  .  پرداخته است 
سـخن بـه    ... ه زنانه و دعوت به عفت و پاكـدامني و           نظير مهر مادري، وفاداري، عشق و عاطف      

مفاهيمي كه كم يا بيش در بيشتر شخصيت هاي زن شاهنامه به چشم مـي               .  ميان آورده است  
خورد و شايد بتوان ادعا كرد كه يكي از كاركردهاي زنان شاهنامه در پيشبرد روند داسـتان هـا                   

  .  به مدد همين مفاهيم اصيل زنانه و مادرانه است

  زن و شاهنامه
چندين دهه است كه بررسي و نقش زنان در شاهنامه مورد توجه بسياري از پژوهـشگران                

صرفنظر از چند پژوهشگر معدود نظيـر نولدكـه كـه معتقـد             .  داخلي و خارجي قرار گرفته است     
در شاهنامه زنان نقش فعالي ايفا نمي كنند و تنها زماني ظاهر مي شوند كه هوس يـا                  «: است  

اكثر شاهنامه پژوهان زنان شاهنامه را در       ) 116-115 : 1384نولدكه،  (»  .در ميان باشد  عشقي  
در ميان ادبيات   «.  پيشبرد داستان ها مؤثر دانسته و براي آنها جايگاهي مستقل از مردان قائلند            

منظوم گذشته، شاهنامه تنها كتابي است كه زن نقش اساسي و فاعالنه در آن ايفا مي كند، در                  
نامه زندگي زناني را مي خوانيم كه تـأثير شـگرف و عجيبـي در ايجـاد بعـضي از وقـايع و          شاه

  )50 : 1378يزداني، (»  .حوادث دارند
عده اي نيز بر اين باورند كه شخصيت هاي زنان شاهنامه در سايه ي مردان در حركتند و                  

ست كـه بـا شخـصيت       اگر در داستاني جلوه اي پر رنگ تر دارند به واسطه ي رابطه و نسبتي ا               
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در شعر فردوسي، بلند آوازگي زنان در پيوند با بلنـد آوازگـي             «بدين معنا كه    .  مرد داستان دارند  
بودن، رودابه با   ) مادر فريدون (همچنان كه فرانك با     .  مردان، اساس بزرگي خود را باز مي يابد       

بـودن اهميـت و     ) اسفنديارمادر  (بودن و كتايون با     ) مادر سهراب (بودن، تهمينه با    ) مادر رستم (
  )75 : 1369ترابي، (»  .مقام يا جاي ويژه خود را در شاهنامه مي يابند

اما نبايد از خاطر برد كه بخش عظيمي از شاهنامه را داستان هاي اسطوره اي شـكل داده                  
اند، از آن روي كه در شخصيت هاي اسطوره اي هميشه بايد به دنبـال نقـشي فراتـر از نقـش              

ي فردي و اجتماعي بود مي توان براي تك تك شخصيت هـاي شـاهنامه اعـم از                  هاي ساده   
زنان در شاهنامه در كنار «براي مثال .  مرد يا زن كاركردي فراتر از نقش داستاني آنها قائل شد

داشتن جلوه هاي بيروني و اجتماعي خود مي توانند به گونه اي نمودهاي دوگانه ي آنيما باشند 
جمعي قوم ايراني وجود داشته و در اسطوره و پس از آن در حماسه پديدار شده كه در ناخودآگاه   

اما آنچه در اين پژوهش مهم است نگرش فردوسي بـه عنـوان             ) 133 : 1387موسوي،  (»  .اند
  : جز معدود ابياتي نظير .  است» زن«شاعري حماسه سراي به مقوله ي 
  ر دو ناپاك بهجهان پاك از اين ه    زن و اژدها هر دو در خاك به

كه در هيچ يك از نسخ معتبر دست نويس يا چاپي مانند نسخه هاي مـسكو، بـروخيم يـا                    
ژول مول يافت نشده و تنها در چاپ هاي نامعتبر بمبئي و كلكته به متن اصلي اضـافه شـده و                     
اغلب اين بيت را الحاقي مي دانند، در كل شاهنامه نظري قطعـي راجـع بـه زن از زبـان خـود                       

  " پند دادن كتايون اسفنديار را " نمي شنويم و گاه در داستاني نظير فردوسي
هنگـامي كـه   .  ابياتي ناخوشايند درباره ي زنان و عدم شور با ايشان به چـشم مـي خـورد      

كتايون سعي در برگرداندن رأي اسفنديار در رفتن به جنگ رستم دارد و پسر را از اين سفر بـي   
  :  نه چندان دلچسب بر زبان مي راند خشمگين شده و سخنيبازگشت هشدار مي دهد، اسفنديار

  كه هرگز نبيني زن رايزن      به كار مكن نيز فرمان زن
  )1236 :1375فردوسي ،(

اما همچنانكه ديگران نيز به اين موضوع اشاره داشته اند پيداست كه فردوسـي در ابيـاتي                 
سخنان از زبان شاعر بيان نـشده و  نظير اين از اتهام زن ستيزي مبراست زيرا نخست آنكه اين      

دوم، قهرمان داستان در حالت خشم و از كـوره در           .  ممكن است باور قلبي او چيز ديگري باشد       
رفتن اين سخن را بر زبان آورده كه انسان معموالً در چنين شرايطي از نظر رواني در موقعيـت                   

ي كامالً غير منطقـي بـر زبـان         نامتعادلي قرار مي گيرد كه ممكن است براي فرار از آن سخنان           
آورد و سوم آنكه در انتهاي داستان فرجامي ناخوش به واسطه ي اين نافرماني و سرباز زنـي از                   



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٢٦٠

پس سير داستان ناقض بيتي است كه باور اسفنديار يـا           .  راي مادر گريبان اسفنديار را مي گيرد      
  .  به احتماال قوي جامعه ي آن عصر بوده است

ه شاه از سياوش مي خواهد كه به شبستان سودابه بـرود، سـياوش كـه از                 يا در داستاني ك   
نيت پليد سودابه تا اندازه اي آگاه است براي سرپيچي از فرمان پدر اين گونه بهانه تراشي مـي                   

  : كند 
  )392: 1375فردوسي، (به دانش زنان كي نمايند راه   چه آموزم اندر شبستان شاه

مصراع دوم اين بيت حكايت از يـك اعتقـاد جـا افتـاده در               البته نمي توان كتمان كرد كه       
  .  عصر فردوسي دارد، اما باز فردوسي از اين اتهام به داليلي كه پيش تر گفته شد، مبراست

اگر مبنا بر آن باشد كه فردوسي را به خاطر روند داستان ها و واكنش شخصيت هـا مـورد             
زنان و خردمندي و تيزهوشي ايشان يـاد شـده، بـه       قضاوت قرار داد نبايد ابياتي را كه در آن از           

در وصف تهمينـه    .  اكثر زنان شاهنامه به خردمندي و پاك رايي توصيف شده اند          .  كناري نهاد 
  : آمده است 

  تو گفتي كه بهره ندارد زخاك    روانش خرد بود و تن جان پاك
  )326: همان ( 

  : نيز در داستان بهمن در توصيف هماي چنين آمده 
  نرمند و با دانش و پاكراي      ه   دخترش بود نامش هماييكي

  )543: همان (
  : يا در وصف كتايون 

   خردمند و روشندل و شادكام  يكي بود مهتر كتايون به نام            
  )352: همان(

  و درباره ي گرديه، آنجا كه بزرگان و فرماندهان او را اينگونه مي ستايند؛
  ده هشيارترــداننــوردستـدارتر               زــد بيــردمنــ ز مرد خ

  )2145: همان (
  

بر طبق مندرجات شاهنامه در بيشتر موارد بر اثر تدبير، خرد و هوش زن اغلب دشـواري                 «
اما از آنجا كه ابياتي از اين دست بسيار اسـت           ).  185 : 1382اسماعيل پور،   (» ها حل مي شود   

 سـزاوارترين  ]شـاهنامه [ر بيـشتر داسـتان هـاي پهلـواني       د«.  به همين مقدار بسنده مي كنيم     
زنان شاهنامه سـخن بـسزا      .  سخنان از دهان مادران و همسران و دختران پهلوانان مي شنويم          

»  .مي گويند، زيرا خردمندند و چون خرد دارند در همه حال و هر جـا كـه باشـند، آزاد انديـشند                  
بناي آنچه درباره ي زنان در ابيـات سـروده شـده            اما چنين قضاوتي، تنها بر م      )3 : 1371كيا،  (
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است، به هيچ روي عادالنه نيست چون همان گونه كه مي دانيم فردوسي فقط داسـتان هـاي                  
فردوسـي  .  پيشينيان را بازسرايي كرده و نقش چنداني در شالوده ي بنيادين داستان هـا نـدارد               

نان معمـول بـوده، بـدون دخالـت     خالف قضاوت هاي كوته بينانه يي كه در عصر او در مورد ز         
دادن بينش زمان در كار خود، اخبار و رواياتي را كـه دربـاره ي زنِ عهـد باسـتان بـه دسـتش                        

به عبارت ديگر نقش اجتماعي و موقعيت و .  رسيده، آراسته و پرداخته و در شاهنامه آورده است      
درجات شـاهنامه ي    بنـابراين از روي منـ     «.  مقام زن را آنچنان كه بـوده معرفـي كـرده اسـت            

فردوسي كه در حقيقت سندي صادق و صميمي است مي توان جنبه هاي گوناگون شخـصيت                
اما نمـي تـوان   ) 11انصاف پور، بي تا، (». ساسانيان در ايران باز شناخت  زن را از دير باز تا پايان      

پايي نبايد فراموش كرد كه در شاهنامه رد      .  نگرش فردي او را به طور دقيق به قضاوت نشست         
خردمند و مدبر چون سيندخت، شجاع و دلير و مبارز چـون گـرد   .  از همه نوع زني موجود است    

آفريد، بلند پرواز و دسيسه گر چون سودابه، دورانديش چـون كتـايون، كارآمـد چـون گرديـه و           
پـس زنـان    ... قيدافه و هماي، بي رحم چون پوران و سودابه، عاشق چـون رودابـه، تهمينـه و                  

يز چون مردان داستان با خوي و خصلت هاي متفاوت و رنگارنگ در جاي جاي ايـن                 شاهنامه ن 
اما از آن روي كه شاهنامه حاوي داسـتان هـاي حماسـي و              .  شاهكار ادبي خودنمايي مي كنند    

جنگ و مبارزه ميان اقوام و دالوري ها و پهلواني هاست، پيداست كـه حـضور زنـان بـه طبـع                      
استاد سـخن، فردوسـي طوسـي، يـا بـه      ) زن(درباره ي «.  ودگاهي كمرنگ تر از مردان مي ش 

به همـين جهـت   .  اقتضاي موضوع اظهارنظر كرده است يا از زبان قهرمان داستان سخن رانده     
است كه گاه زن مقام و منزلت فرشتگان را دارد و مظهر خوشبختي به صـورت زن نـشان داده                    

 دالوري و تيزهوشـي همچـون مـردان       مي شود و در دورانديشي و پارسايي و عقل و درايـت و            
در هـيچ داسـتاني از شـاهنامه    «اما به جرأت ) 6 : 1350بصاري، (» مورد ستايش قرار مي گيرد 

بـي آنكـه در     .  نمي توان مدعي شد كه داستان بدون نقش و تأثير حضور زن پايان مي پـذيرد               
شـي كنـيم و بـي آنكـه         اين گفتار درصدد باشيم كه از زنان شاهنامه براي نسل امروز الگـو ترا             

اما در مجموع زنان از نوعي طهارت، شأن        .  روابط و اصول حاكم بر جوامع ايران را تأكيد كنيم         
  )101 : 1380اكبري، (»  .و جايگاه، منزلت، حرمت و اعتبار خاصي برخوردار بوده اند

.  ت   البته بايد فضاي آريستوكراتيك حاكم بر داستان هاي شاهنامه را هـم در نظـر داشـ                
زنان در شاهنامه اغلب يا شاهزاده هستند يا مادران و همسران شاه و يـا مـادران و خـواهران و            

در فضايي چنين سلطنتي روشن است كه زنان با چنين جايگاه وااليي بايـد              .  همسران پهلوانان 
  .  از حرمت بسياري نزد اطرافيان برخوردار باشند
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  )ژاله(عالمتاج قائم مقامي 
بانويي تحصيلكرده كه در نوجواني به      .  ه شاعران عصر مشروطه در ايران است         او از جمل  

همسري مردي لشكري در آمد و در شرايطي ناخواسته شاهد دگرگوني هـاي سياسـي و جابـه                  
بـستر فرهنگـي ايـران و عرصـه ي مـتالطم ادبيـات،              «.  جايي قدرت در طول حيات خود بود      

اشي از دوران انقالب مشروطه و پس از آن شـد و            جايگاه مناسبي براي انعكاس هيجان هاي ن      
 اجتماعي، مفـاهيم جديـدي چـون آزادي، وطـن و زن را در قالـب اشـعاري                   -نيازهاي سياسي 

  )2 : 1383كراچي، (»  . خطابي به اجتماع عرضه كرد-احساسي
در اين سال ها ژاله به گونه اي منفعل خانه نشيني را برگزيد اگرچه سنت متجدد غربي ها             

در آن روزها به دليل تبادل بستر فرهنگي به ايران نيز نفوذ كرده و حضور زنان را در اجتماع كه 
دورنمايـه  .  ژاله جهان زنانه ي فردي خـود را در شـعر معنـا بخـشيد              «پر رنگ تر كرده بود اما       

اشعارش رنجنامه و تجربه هاي اندوهبار يك زن بود كه گاه با خودش و گاه با دوستي صميمي               
كراچي، (» مي خيالي درد دل مي كرد و اين تجربه ها فقط در شعر فرصت بيان يافته بودو همد
او كه از آغاز جواني در علوم مختلفي چون صرف و نحو و معاني و بيان و منطـق و                    ) 6 : 1383

نقد شعر و مقدمات حكمت و تا حدي هيئت تبحر داشت به واسطه ي شرايط حاكم بر زنـدگي                   
ا در شـعر او از ايـن              فردي و اجتماعي اش      به ناچار به بانويي خانه نشين و منفعل تبديل شد امـ

انفعال خبري نيست گويا وي در ذهن و انديشه اش همواره به دنبال شخصيت زني آرماني بود                 
بازتـاب ايـن آرمـان هـاي زنانـه را در      .  كه در زندگي حقيقي كمتر امكـان بـروز آن را داشـت          

 ايده آل در شعرهاي او مي توان بـه گونـه اي ملمـوس از                شخصيت هاي سازمان يافته ي زن     
او با حديث نفس خود، فرديت زنانـه ي خـود را بيـان كـرد و درونـش را                    «.  نزديك حس كرد  

نگاشت، اگرچه او هيچ تعمدي براي ساختن شعر زنانه نداشت اما ذهنيت زنانه اش، زبان زنانـه                 
كراچـي،  (»  يك زن بر صفحه كاغـذ بـود  اي آفريد كه نقش خواسته ها و آرزوهاي بي پرده ي 

1383 : 4(  
ميان زن آرمانيِ شعر و انديشه ي ژاله با چند تن از شخصيت هاي زنان شاهنامه شاخـصه         
هاي مشتركي وجود دارد كه در بخش دوم از ايـن مقالـه بـه بررسـي ايـن تـشابهات خـواهيم          

  .  پرداخت
  

  اهنامهمقايسه ي زن آرماني در انديشه ي عالمتاج با زنان ش
از نمونـه هـاي برجـسته ي از    .  از ويژگي هاي بارز زنان شاهنامه خصلت وفـاداري اسـت       

داوريل منيـژه را نمونـه ي زن        .  دخت افراسياب است  » منيژه«خودگذشتگي و وفاي به همسر      
چرا كه براي نجات جـان بيـژن        ) 127 : 1354داوريل،  (آرماني در دوران شواليه گري مي داند        
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زناني از اين دست    .  نا مي افكند و از ثروت و تاج و تخت پدر به آساني مي گذرد              خود را در تنگ   
امـا  .  فرنگيس دخت ديگر افراسياب نيز سرنوشتي ماننـد خـواهر دارد          .  در شاهنامه كم نيستند   

او كه تك دختر شاه سمنگان      .  دانست» تهمينه«وفادارترين زن شاهنامه را به جرأت مي توان         
رداري از زيبايي ظاهري و دروني تنها يك شب را با پهلـوان نامـدار و دالور                 است با وجود برخو   

  .  عصر خود به سر مي برد و تا پايان حياتش رنگ مرد ديگري را به خود نمي بيند
ژاله نيز در زندگي حقيقي خود اگرچه به ازدواجي سياسي به صـالحديد پـدرش در سـنين                  

 اين مصلحت انديشي والدين و انتخاب نامناسـب         نوجواني تن مي دهد و در بيشتر قصايدش از        
آنها شكوه مي كند اما پس از جدايي و مرگ همسرش هرگز ازدواج نمي كند و حتي در قصيده                   

  اي از دست رفتن همسرش را به سوگ مي نشيند؛ 
  وده گردم شود بخت يارمــگر آس    به خود گفتم از دست اين بختياري

  ...ج فرسود و جان نزارم ـن رنــــت     ددا گردم آسوده گردــر از او جــگ
  دوارمـان اميــم از جــرار غــش     كنون او به خاك سيه خفت و خيزد

  ه سر سايه اي بود از كردگارمــب     ه مردي، جوانمرد شوييـايــرانمـگ
  ... گر از ديدگان اشك خونين ببارم    ه حاصلـندانستمش قدر و اكنون چ

  )102 -101 : 1383، قايم مقامي(
   او كه در جواني همسرش را از دست مي دهد خطاب به كنيزش كه گويي پس از مرگ                  
      همسر به دنبال جفتي مناسب براي او بوده و بر پذيرش خواسـتگاران از سـوي ژالـه پافـشاري                    

  مي كرده است در قصيده اي چنين پاسخ مي دهد؛ 
  ر نداري اين نكته باور از منگر داري ا        نگويم1»هيت لك«صد يوسف ارنمايي من 

  پاسخ جز اين نيابي تا روز محشر از من      ق نمي پذيرممي پسندم، فاسشوهر ن
  )93 : 1383، قايم مقامي(

   ژاله كه به دليل جدايي از همسر از ديدن فرزندش محروم بوده است در چنـد قطعـه از                   
ناگزيري كه در طول حيات خود      اشعارش از اين دوري گله مند است و خود را به خاطر انتخاب              

  كرده و باعث دوري او از پسرش شده است بارها مالمت مي كند؛
  ذور استـــــوب وش ار كور شود معـيعق  است مهجورمادر چو ز طفل خويشتن

  بر يك پسر است و آن هم از من دور است   چون من كه تعلقم به ز اسباب جهان
  )27 : 1383، همان(

                                                 
1 .   سوره ي يوسف، قالت هيت لك قال معاذاهللا22بيا اينجا؛ از آيه : هيت لك    
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در بسياري از ابيـاتش خـود را بـه خـاطر            .  تگر روح خسته ي اوست       مهر مادري او مالم   
دوري از فرزندش نكوهش مي كند و حتي در بيتي وجود خود را همشأن سگ مي داند چرا كه                   

  .  نتوانسته چون ديگر مادران آنگونه كه بايد از فرزندش تيمار كند
  ...ه نگهي به خويشتن كردم ــوانگ  افسانه ي مهر مادران خواندم

  سگ نيز همان كند كه من كردم   مــر دادم و رفتـبنهادم و شي
  )39: همان (

    سرشت حساس او كه سرشار از مهر مادري است سرانجام داغ از دست دادن فرزنـدش              
  و اين غم جانسوز را در قصيده اي چنين توصيف مي كند؛.  را بر جگر مي چشد

  م دلبند نيستـــاز ماتاتمي ــم        وز ترـدتر و ناخوش تر و جانســب
  ...م آيين و همانند نيست ـچ هـهي        د راــرزنـاتم فــن مــر مــدخت

  وانكه به جان آتشم افكند نيست        دم به دم افروزم و سوزم چو شمع
  آنچه در اين پرده سزد پند نيست         قــپند به صبرم چه دهي اي رفي

  )33: همان (
 به نظر مي آيد كه ژاله گرچه خود در جـواني بـه ناچـار تـرك                از ابياتي از اين دست چنين     

همسر و فرزند كرده بود اما در انديشه ي ايده آليستي اش مادري را مي پسندد كـه سرشـار از                     
از .  مهر مادرانه است و وظيفه ي مادري اش را در قبال فرزندش به نيكويي به جاي مـي آورد                  

جالـب  .  رنگ بودن حس مادرانه و مهـر مـادري اسـت          ويژگي بارز زنان شاهنامه نيز همين پر        
آنكه يكي از پيشامدهايي كه اكثر مادران در شاهنامه با آن درگير و دارنـد مـسئله ي از دسـت                     

از جمله زنان رنجديده در شاهنامه تهمينه       .  دادن فرزندان و در غم آنان به سوگ نشستن است         
فرود، فـرنگيس همـسر دوم سـياوش و دخـت     مادر سهراب، كتايون مادر اسفنديار، جريره مادر        

گويا داستان تحمل رنـج     .  افراسياب را مي توان نام برد كه متحمل رنج هاي فراواني مي شوند            
ابيـاتي كـه فردوسـي در شـرح         .  و مصيبت سرنوشت محتوم بيـشتر زنـان در شـاهنامه اسـت            

وزناك در حلـق    سوگواري مادران در غم از دست دادن فرزندان سروده است، عطر و طعمي سـ              
  مخاطب مي چكاند، براي مثال جريره پس از مرگ پسرش، 

  يكي دشنه با او چو آب كبود    ه بالين فرخ فرودــامد بــبي
  شكم بر ديد و برش جان بداد     دو رخ را به روي پسر بر نهاد

  )162: 1381فردوسي، (
  يا تهمينه در غم از دست دادن سهراب،

  در خسته گشت و بمردـه تيغ پــب    به مادر خبر شد كه سهراب گرد
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  ا تنشــان شد از لعل زيبــدرخش    شـــبزد چنگ و بدريد پيراهن
  زمان تا زمان او همي شد ز هوش    روشـــبرآورد بانگ غريو و خ

  )103: همان (
   ژاله جدا از نقشي كه در زندگي فردي خود در حكم مادر يا همـسر بـر عهـده داشـته و                      

 اعم از شخصي و اجتماعي به گونه اي منفعـل برخـورد مـي كـرده ، در                   هميشه با اغلب وقايع،   
انديشه ي ايده آليستي خود گويا زني آرماني را مي پرورانده كه بسيار فعاالنه سـبب سـاز يـك                    

او كه به استناد گفته هـاي افـراد خـانواده و    .  جريان نوگرايانه در سطح فرهنگ يا اجتماع باشد 
 : 1383كراچـي،   (زني آرام و متين در انظار شناخته مي شده است           اطرافيانش هميشه به عنوان     

در اشعار و انديشه اش زني آرماني را مي پروراند كه براي احقـاق حقـوق از دسـت رفتـه      ) 203
  اش تا پاي جان در تكاپوست؛

  رسم و آيين مدارا نيست در دنياي من       احقاق حق خويش و حق نوع خويشجره در
  )107: قايم مقامي(

نـه،     انديشه هايي از اين دست در زناني چون منيـژه، فـرنگيس، كتـايون، سـودابه، تهمي               
همگي آنها براي رسيدن به آنچه حق خويش مي پنداشـتند بـا             . سيندخت و رودابه ديدني است    

رودابه از ايـن روي، نمونـه يـي برجـسته در            .  وجود مخالفت ها و دشواري ها از پاي ننشستند        
لت با زال به واسطه سپيد موي بودن او و شوم دانستن زال امري بود بـس                 وص.  ميان آنهاست 

شگرف و ناشدني؛ اما رودابه از بيان اين عشق ترسي به دل راه نمي دهـد و در برابـر مخالفـت      
هاي پدر و بزرگان كشور تا پاي جنگ نيز پيش مي رود و سرانجام با تدبير سيندخت به آرزو و                    

  .  ا زال است، مي رسدخواست قلبي خود كه وصلت ب
به اسـتناد آنچـه كـه       «   در عصري كه داستان هاي پهلواني شاهنامه متعلق به آن است            

حكيم طوس به قالب شعر ريخته، زنان به لحاظ اظهار نظر و عقيده همانند مردان بوده اند، زن                  
از در آن روزگار موجود خانه نشين صـرف نبـوده اسـت كـه در آن انـزواي تحميلـي، بـسياري             

استعدادها، شايستگي ها و سرمايه هايي كه خداوند مانند مرد در وجـودش بـه وديعـه گذاشـته                   
بلكه او را صاحب رأي و نظر مي دانستند و در عمل، حق مي دادنـد تـا از               .  است، محروم بماند  

  )69 : 1380اكبري، (»  .عقيده ي خود دفاع كند
.  درباره ي آزادي زنـان سـروده اسـت      يكي از قصائد غراي ژاله قصيده اي است كه وي       

در اين قصيده به نابرابري جسمي و جنسي ميان زنان و مردان اشاره كرده و خود را همطراز بـا           
فرويـد در   .  مردان آماده ي هر گونه كوشش و مبارزه در راه احقاق حقوق زنـان دانـسته اسـت                 

زنـان  «: مي گويـد    ) 1925("عواقب فيزيولوژيكي تفاوت كالبدي زن و مرد      "مقاله اي با عنوان     
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 : 1384هورناي،  (» اميدوارند كه روزي علي رغم تمام واقعيت هاي موجود داراي نرينگي شوند           
مـي  ) 1937("تحليل پايـان پـذير و بـي پايـان         "همچنين او در مقاله اي ديگر با عنوان         ) 106

 : 1384هورنـاي    (».ميل به داشتن نرينگي در زنان و مردان مبارزه عليه انفعال است           « :نويسد  
، از آنجا كه ژاله در زندگي اجتماعي خود فردي منفعل و گوشه نشين اسـت در انديـشه اي      )31

كه پس پشت شعرهايش در تالطم است قصد مبارزه با اين انفعال را در ناخود آگـاه خـود مـي                     
 امـا   خود را همطراز مردان مي داند اگرچه از نظر جسمي اندكي ضعيف تر مـي نمايـد                .  پروراند

مي بيند كه يكه و تنها با مردان زورآور بـه زورآزمـايي                   خود را چون كوهي استوار از پوالد        
  خواهد ايستاد؛

  هاي و هويي مي كند افسانه ي سوداي مندم ليك چون مردان به بازار وجود         من نه مر
  اي منــرد آسـفكار م غوغا مي كند اواي             من نه مردم ليك در اثبات اين شايستگي

  نقش مردي را به معني بنگر از سيماي من  صورت زن همال مرد نيست به گر اي برادر
  هم فزون ز ادراك تو احساس ناپيداي من  توست بيش من از ميدان ديد ي ديد عرصه

  صورتي بخشد نو آيين طبع معني زاي مني             رسودگـباش تا بيني كه زن را با همه ف
  ...اشد راي من ــگو خالف رأي مغرور تو ب             مانند توست گر برتر نباشد جنس زناز تو 
  ...ر آرد همت واالي من ـگري چون سر ب از             اندر پنجه ي مردان شير افكن زغمپنجه 
  ردد خود تن تنهاي منــكوهي از فوالد گ  ه ظاهر نــاتوانـم ليك بــا زورآوران  گر ب
  ود اين بينوا باالي منـر شـرتـك بــاز فل    كاندر وقت خويش مرد اي مبين گو مدست زير

  )107 : 1383كراچي،  (
نبرد سهراب با گرد       در شاهنامه نيز شاهد چنين رجزخواني ها و زورآزمايي ها در داستان             

شخصيت گرد آفريد شخصيتي مسطح نيست بلكه مـا بـا شخـصيتي پيچيـده و                «.آفريد هستيم 
انبه رو به رو هستيم كه نمي توان او را به سادگي شناخت زيرا شخصيت او در اسـطوره                   همه ج 

گرد آفريد نيـز بـه جنـگ همـين          ) 2 : 1383صنعتي،  (»  .تكامل يافته و از سطح فراتر مي رود       
او كه زني است دالور با سعي در پنهان كردن جنبه هاي زنانه ي خـود و                 .  نابرابري ها مي رود   

د به مردان جنگاور از ديدگاه مكتب فرويد سعي در فـرو نـشاندن عقـده هـاي                شبيه ساختن خو  
نبرد گرد آفريد دو جنبه ي آشكار و پنهان دارد؛ نبـرد آشـكار نـابرابري تـوان                  «.  زنانه اش دارد  

قـشقايي و رضـايي،     (»  .جسمي ميان زن و مرد و نبرد پنهان نابرابري جنسي ميان زن و مـرد              
ان در شاهنامه از پوشيدگانند و از ميان ايشان برخي مانند گرد آفريد و              زن«اما بيشتر   ) 8 : 1388

زنان ديگر نيز خصايصي دارند كه بـاالتر از همـه رأفـت، وفـا،               .  گرديه زناني دلير و جنگجويند    
  )244 : 1383صفا، (» عواطف عاليه ي انساني و مادري است
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  نتيجه
داستان هايي كه در آنها از زنان سخني اگر بخواهيم نگرش فردوسي را با توجه به ابيات و 

به ميان آمده بررسي كنيم، راهي پر پيچ و خم و دشوار را به عبث پيموده ايم زيرا نخست چنان       
كه مشهور است فردوسي با كمترين تصرفي در شالوده ي داستان ها، قصه هـاي پيـشينيان را                  

از طرفـي در شـاهنامه همـه        .ستجمع آوري كرده، آن ها را پرورانده، و سپس بازسرايي كرده ا           
زناني با استقالل رأي چون رودابـه، بـا تـدبير چـون سـيندخت،               . نوع زني ايفاي نقش مي كند     

وفادار چون تهمينه، دالور چون گردآفريد، دسيسه گر چون رودابـه، بـي رحـم چـون پـوران و                    
 در زناني بسياري ديگر، پس جميع خصلت هاي نيك و بد آنسان كه در افراد اجتماع جمع است     

استاد سخن، فردوسـي در     . كه در اين شاهكار ادبي ايفاي نقش مي كنند نيز به چشم مي خورد             
هر داستاني به مقتضاي موضوع از زناني كه در يران باستان سرنوشت ساز بوده انـد سـخن بـه      

) آن جا كه سخن از جنگاوري و مردانگي هاست        (ميان آورده و طبيعي ست كه در اثري حماسي        
اوكه با سرودن شاهنامه هدفي بزرگ كه ستايش ايـران و           . نقش كمرنگ تري را ايفاگرند    زنان  

ايراني ست را دنبال مي كند، هرگز در شاهكاري بدين شگرفي به دنبال زن ستيزي يا حتي زن 
ستايي نرفته است و تنها داستان هاي پيشينيان را به منظور حفظ و حراست روح حماسي خفته                 

  .  بازگو مي كنددر سرشت ايرانيان
   در بخش دوم، بررسي شباهت هاي موجود ميان زن آرماني در انديشه ي بانويي شـاعر                
در عصر مشروطه و برخي زنان نام آور در داستان هاي شاهنامه نشان دهنده ي آن اسـت كـه                    

وفـاي بـه    . زنان در همه اعصار تاريخ از خصلت هايي مشابه و يكسان برخوردار بوده و هـستند               
گـاه زنـاني نيـز      .  در وفاداري به همسر و مهر مادري ويژگي مشترك ميان اغلب آنهاسـت             عهد

هستند كه خصايصي چون دالوري، شجاعت، جنـگ بـا نـابرابري هـا و پافـشاري بـر داشـتن                      
زناني كه براي رسيدن به خواسته هايـشان ازپـاي          . استقالل در رأي در آنها به چشم مي خورد        

 از عصر زناني چون رودابه و گردآفريد كـه ريـشه در اسـطوره و                ننشستند اين نهضتي است كه    
حماسه دارند آغاز مي شود تا زن آرماني در انديشه ي شاعري در عصر مشروطه پيش مي رود                   

  .وچه بسا در زناني از نسل امروز پررنگ تر مي شود

  منابع
  22 يغما، ش مردان و زنان شاهنامه) 1384(اسالمي ندوشن، محمد علي  -1
  نشر افكار: ، تهران زير آسمانه هاي نور) 1382(اسماعيل پور، ابوالقاسم  -2
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١٢٦٨

 فـصلنامه شـوراي فرهنگـي       زن در آينه ي شعر فارسي     ) 1380(اكبري، منوچهر    -3
  10اجتماعي زنان، ش 

: تهران.  حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسي ) بي تا .  (انصاف پور، غالمرضا   -4
  انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

: تهران  .  ، ترجمه سيروس ايزدي   فردوسي و سروده هايش   ) 1369(ا  . برتلس، ي  -5
  انتشارات هيرمند

  45انتشارات دانشسراي عالي، ش : تهران .  زنان شاهنامه) 1350(بصاري، طلعت  -6
  آگاه: ، چاپ چهارم، تهران 2، ج پژوهشي در اساطير ايران) 1381(بهار، مهرداد  -7
  53، مردانگي را دوست داردآدينه، ش فردوسي در زنان) 1369 (ترابي، علي اكبر -8
، زنان در حماسه ي ايراني ترجمـه جـالل سـتاري        ) 1354(داوريل، آدولـف     -9

  20 -19فرهنگ و زندگي ش 
  فردوس: تهران .  ، چاپ سومحماسه سرايي در ايران) 1383(صفا، ذبيح اهللا  -10
، اس نسخه نه جلدي چاپ مسكو     شاهنامه بر اس  )1381(فردوسي، ابوالقاسم  -11
  ققنوس: تهران

، به كوشش پرويز اتابكي، چهار جلدي بر اساس         شاهنامه)1375(فردوسي، ابوالقاسم  -12
  نشر علمي و فرهنگي: نسخه ژول مول، تهران

تحليل روان كاوانه ي شخصيت ) 1388(قشقايي، سعيد و محمد هادي رضايي     -13
  14، ش اسطوره شناختيگرد آفريد فصلنامه ادبيات عرفاني و 

: ، شـيراز    عالمتاج قائم مقـامي و هفـت بررسـي        ) 1383(كراچي، روح انگيز     -14
  داستان سرا

: تهـران   .  سخنان سزاوار زنان در شاهنامه پهلـواني      ) 1371(كيا، خجـسته     -15
  نشر فاخر
آنيمـا و راز اسـارت خـواهران        ) 1387(موسوي، سيد كاظم و اشرف خسروي        -16

  .  3 مجله ي پژوهش زنان، دورة ششم، ش امههمراه در شاهن
ترجمه بزرگ علوي با مقدمه سعيد   .  حماسه ملي ايرانيان  ) 1384(نولدكه، تئوئور    -17

  نگاه: نفيسي، تهران 
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.  ، چـاپ سـوم    ، ترجمـه سـهيل سـمي      روانشناسي زنـان  ) 1384(هورناي، كارن    -18
  ققنوس: تهران

  نشر فردوس: تهران .  يزن در شعر فارس) 1378(يزداني، زينب  -19
  منابع اينترنتي

ويـژه  (مجله الكترونيكي فرهنگ و پـژوهش     » نوشتن، همين وتمام  «) 1383(صنعتي،محمد
   170ش ) هنر

www.fpm.ir 
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   *دكتر فريده داودي مقدم
  

  سريان حكم الهي در شاهنامه
  

  چكيده 
 و سرنوشت و موضوع قضا و قدر و واژگاني كه تداعي كننده ي معناي آنهاست چون بخت

زمانه و چرخ و سپهر در شاهنامه كاربرد فراواني دارد و از موتيف هاي اصلي و گفتمان هاي 
  .مسلط بر اين كتاب سترگ است

باورهاي زرواني و نقش پايندگي و نيروي زمان و سرنوشت پرداز بودن آن در بسياري از اشعار 
تسلط اراده ي بي . ستان ها حاكم استشاهنامه بازتاب ادبي يافته و بر كنش ها و جريانات دا

چون و چراي زمان و سرنوشت در پرتو جريان يافتن مقدرات الهي در انديشه ي حكيم توس 
چنانكه يكي از اساسي ترين درونمايه هاي حماسه ي عظيم ايرانيان بيان اين . رخ مي نماياند

ده ي الهي و كيهاني حقيقت است كه تمام كوشش هاي آدميان از قوه به فعل در آوردن ارا
بودني ها و چرخش چرخ و تسليم ، ي پهلواني ها و بي باكي ها عاقبتآنجا كه همه . است

  .روزگار مي شود
آنچه كه اين نوشتار در پي نشان دادن آن است ، بيان اين مطلب است كه ، اگر چه تقدير و 

كور و منفعالنه سرنوشت در شاهنامه حضوري گسترده دارد اما بيان قدرت سرنوشت جبري 
نيست ، بلكه در بسياري از موارد شومي بخت و سرنوشت ناشي از عواملي است كه شومي و 

  .... .عواملي چون حرص وآز و خود بيني و ناسپاسي و . نحوست را در بطن خود مي پرورند
  

   تقدير ، بخت ، سرنوشت ، شاهنامه:كليد واژه ها
  

  مقدمه
يكي از گفتمان هاي ...  آنها چون بخت و سرنوشت و موضوع قضا و قدر و واژگان معادل

 در عصر فردوسي بوده است كه حكيم توس جلوه هاي گوناگون را   ( discourse )مسلط 
  . در قالب داستانهاي عبرت آموز خويش تحليل و تبيين كرده است 

ار است قضا به معني فرمان دادن و حكم راندن و عبارتست از علم حق است به آنچه كه سزاو
هستي پذيرد و بر نيكوترين نظام و كاملترين انتظام باشد و مبدأ فيض موجودات به طور اجمال 
                                                 
*    دانشگاه شاهدعضو هيأت علمي 
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به بهترين و كامل ترين وجه و قدر عبارتست از خروج اشياء است در عالم وجود عيني ، 
   )17619: 11 ، ج 1373: دهخدا . (همانگونه كه در قضا مقرر بود

اند از اراده ي ازلي حق كه همواره به اشياء آنچنان كه هستند همچنين قضا را عبارت دانسته 
تعلق مي گيرد و قدر عبارت از ايجاد حق است اشياء را به اندازه ي مخصوص و قدر معين كه 

   )1179 : هـ 1404: التهانوي . ( در ذات و احوال آن اشياء معتبر است
 موجودات به وجود عيني به اسباب ، داند از خروج الهيجي از ديدگاه فلسفي قدر را عبارت مي

   )449 : 1366: الهيجي . ( چنانكه در قضا مقدر شده است
در اين باب ، به نظر مي رسدكه انديشه ها و باور هاي زرواني در شاهنامه بازتاب فراواني يافته 

اين نوشتار .است و تسلط زمان و چرخ و سپهر و بخت در جاي جاي شاهنامه ديده مي شود
، بر آن است كه ابعاد مختلف اين فكر مسلط و ر و بخت در شاهنامهيان تسلط تقديضمن ب

  .تأثير آن را در روند داستان ها و اثبات تعاليم حكيمانه ي فردوسي در شاهنامه نشان دهد
  باز تاب باورها و  انديشه هاي زرواني در شاهنامه

زه و نو پيدا مي كند و در آثاري باورهاي زرواني و تفكرات آن در عصر ساسانيان جلوه اي تا
چنانكه در باب نقش پايندگي و قدرت زمان در .  بحث شده استن از آنچون دينكرد و بندهش

  : بندهش آمده است 
  .زمان نيرومند تر از هر دو آفرينش است

  .او بر فراز آفرينش نيك و آفرينش بد است
  .ستزمان هوشمند تر از هوشمندان ، كنجكاوتر از كنجكاوان ا

  .چون اوست كه سرنوشت پرداز است
نديشه ها در جاي بروز اين ا. باورهاي زرواني در برخي از اشعار شاهنامه بازتاب ادبي يافته است

، متفاوت بوده و با تأكيد يا اشاره هاي مختلف درج شده است و همچنين از لحاظ جاي شاهنامه
ل هايي كه براي پايه و اصل زرواني اين مفهوم هايي كه رساننده ي اين انديشه ها بوده و معاد

( زمان : ند از ها عبارت عمده ي آن. انديشه ها مي باشند ، با تنوع بيشتر روبه رو مي شويم
اين مفاهيم تأكيدي بر زمان يافتگي چيزها ، امور و . ، دهر ، جهان و جز آن، سپهر، چرخ)زمانه 

   )14 : 1369: عباديان . ( انسانها هستند كه همسو با تفكرات زرواني است
اگر زمان اسفنديار . به زبان فردوسي زمانه است كه پيمانه ي عمر آدمي را پر مي كند« 

 : سيمرغ به رستم مي گويد . نرسيده بود ، رستم چگونه مي توانست جان او را بستاند
  

  نه انديشد از پوزشت بي گمان  گر ايدون كه او را سر آيد زمان
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رستم نيز همين را مي داند و . ه آن تير را درست به چشم اسفنديار مي رساندو زمانه است ك
  : مي گويد 

  »چو روزش سر آمد بينداختم   زمان و را در كمان ساختم
   )102 :1369: مسكوب ( 

 :زمانه است كه با خنجر رستم ، پهلوي سهراب را مي شكافد 
  

  دم كليدزمانه به دست تو دا  بدو گفت اين بر من از من رسيد
    )264 : 1 ، ج 1374: فردوسي (                    

باز اين سپهر است كه در جنگ رستم با اشكبوس ، بعد از كشته شدن اشكبوس دست رستم را 
 :بوسه مي زند و او را تحسين مي كند 

  
  سپهر آن زمان دست او را داد بوس  يكي تير زد بر بر اشكبوس

   )481 : 1 ، ج 1374: فردوسي (           
در جنگ جاويد خوبي و بدي ، زمانه چيزي است . زمانه بر هر كه از مادر بزاد پيروز است

  .جاويدتر و تواناتر از اهورا و اهريمن
اين تعبير از تسلط و نيروي بي چون و چراي زمان در انديشه ي زرواني همان است كه در 

 :دوره هاي ديگر به قضا وقدر تغيير بيان پيدا مي كند
  

  عاقالن گردند جمله كور و كر  ضا بيرون كند از چرخ سرچون ق
   )3/469، 1366: مولوي (                                                             

  تا نداند عقل ما پا را ز سر  چون قضا آيد فرو پوشد بصر
  پرده بدريده ، گريبان مي درد  چون قضا بگذشت خود را مي خورد

    )2440 ، 1/2441، 1366: مولوي (                  
در داستان رستم و سهراب ، گودرز به رستم مي گويد اگر زماني براي زندگي او مقدر شده باشد 

  :، او زنده خواهد ماند كه ياد آور اين شعر بندار  رازي است 
  

  روزي كه قضا باشد و روزي كه قضا نيست  دو روز از حذر كردن از مرگ روانيست
  روزي كه قضا نيست در آن مرگ روا نيست  ه قضا باشد كوشش ندهد سودروزي ك
   )94 : 1 ، ج 1363: دهخدا (                      
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  تقدير و سرنوشت در شاهنامه
يكي از بن مايه هاي اساسي كتاب عظيم حكيم توس بيان اين حقيقت است كه تمام كوشش 

 و الهي است ، چنانكه در آغاز داستان هاي آدميان از قوه به فعل در آوردن اراده ي كيهاني
 :كيخسرو مي گويد

  
  كز آغاز بود آنچه بايست بود  بكوشيم و از كوشش ما چه سود

   )392: 1 ، ج 1374: فردوسي (                     
در شاهنامه همواره سايه ي تقدير و سرنوشت را بر كردار وگفتار و آغاز و انجام زندگي 

 بينيم و شاعر سعي دارد كه درماندگي و تسليم انسان را در برابر قهرمانان بسيار گسترده مي
سرنوشت نشان دهد و گاه همه ي عوامل و عناصر طبيعي و غير آن به ياري سرنوشت مي 
آيند تا داستان هاي غمباري چون كشته شدن سهراب و اسفنديار و سياووش را به وجود آورند 

اكي ها و شهامت ها و جوانمردي ها عاقبت تسليم و نشان دهند كه همه ي پهلواني ها و بي ب
  .بودني ها و روزگار هستند

به نظر مي رسد مقصود فردوسي از سلطه ي سرنوشت و قضا و قدر ، به اجرا در آوردن حكم 
از ديدگاه فردوسي در . ستمطلق پروردگار و احاطه ي اراده ي ذات حق بر جريان هستي ا

ئنات سريان دارد ، خواست و مشيت الهي است كه در ، آنچه بر هستي همه ي كاشاهنامه
  .كنش هاي گوناگون پهلوانان و قهرمانان رخ مي نمايد

وع سخن هاي شاهنامه جاي شكي نيست و در اين موض در باب سلطه ي تقدير بر اكثر داستان
، اما آنچه كه محور اين نوشتار است بيان اين مطلب است كه اگر ها فراوان گفته شده است

ردوسي در جايي از شومي بخت و سرنوشت و بي اعتباري سپهر و روزگار مي گويد ، آن را نه ف
شومي و نحوست را در بطن خود از سوي حق بلكه از جانب اسباب و عواملي مي داند كه اين 

، عناصري كه ذاتا پديد آورنده و موجد شومي و بدبختي هستند ، چنانكه شومي سرنوشت دارد
جا نشأت مي گيرد كه عشق به شهرياري چشم دلش را نابينا مي سازد و روياي اسفنديار از آن

پادشاهي خردش را فريب مي دهد و حرص و آز دستيابي به تاج و تخت محملي مي شود كه 
شومي سرنوشت ايرج نيز به سبب . او را به وادي بيكرانه و شوم تقدير شگفت خود مي كشاند

در شاهنامه شاهان عادل به كام  مي . خامي خود اوستجريان منفي رشك و آز سلم وتور و 
بهرام گور و كسري از شاهان عادلند . رسند و بيدادگران به خواري و شور بختي گرفتار مي آيند

ضحاك و هرمزد و شيروي بيدادگرند و . و همين دادگري موجب رونق فرمانروايي آنان است
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١٢٧٤

عث مي شود از ضحاك ماردوش شكست غرور جمشيد با. همين مايه ي شور بختي آنان است
  .بخورد و به فرجامي دردناك گرفتار آيد

ها ، در مي يابيم كه اگر چه فردوسي به سلطه ي تقدير و قدرت روزگار  با تأمل در اين داستان
اعتقادي راسخ دارد اما آن را اوال از افعال و مقدرات الهي مي داند ، ثانيا به اجرا در آمدن اين 

  :فرموده است) ص(ر گرو اسباب خاص آنها مي داند چنانكه پيامبر اكرم مقدرات را د
 :  2 ، ج 1403:  مجلسي . ( ، فجعل لكل شي ء سببا شياء اال باسبابابي اهللا أن يجري اال

در برخي نمونه ها به نظر مي رسد كه تسليسم در برابر سرنوشت از ديدگاه فردوسي ) 315
پيدا مي كند تا جبر مطلق و اين سرفرود آوردن در مقابل بيشتر به سوي معناي توكل گرايش 

چنانكه شيخ ابوعبداهللا خفيف . امر الهي است كه با مفهوم رضا در عرفان قرابت پيدا مي كند
  :شيرازي مي گويد 

  . رضا بدو در تدبير بود و رضا از او ، در آنچه قضا كند. رضا بر دو قسم بود ، رضا بدو و رضا از او
حال به ذكرنمونه هايي از بيان فردوسي در موضوع سلطه ي قضا و  ) 297:  1374 :قشيري ( 

قدر مي پردازيم با تكيه بر اين مطلب كه ذكر تسلط سرنوشت چه نكته ي تعليمي يا غير از آن 
  .را بيان مي كند

   هانمونه هاي ذكر تقدير و تحليل آن
 شدن نابهنگام وي در جواني سخن فردوسي در آغاز كتاب از تقدير و سرنوشت دقيقي و كشته

مي راند ، اما قبل از اين ابيات ، پس از ستايش جواني و گشاده زباني دقيقي از خوي بد او مي 
  :گويد كه در اليه هاي پنهان سخن مي توان هجوم بخت شوم را ناشي از خوي بد او دانست

  
  نبود از جهان دلش يكروز شاد  بدان خوي بد جان شيرين بداد

  به دست يكي بنده بر كشته شد  ك از او بخت برگشته شديكاي
   چنان بخت بيدار او خفته ماند  برفت او و اين نامه ناگفته ماند

   )6 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
در پايان داستان كيومرث و هوشنگ و تهمورث ، آنجا كه مرگ اين شاهان فرا مي رسد ، 

 بي چون وچراي آنها در زندگي انسان سخن مي فردوسي  از سلطه ي زمان و جهان و تصرف
. گويد و البته مقصود او بيان اين مطلب است كه نبايد به اين جهان بد مهر و ناپايدار دل بست

  :در مرگ كيومرث جهان را سر به سر فسون مي داند و در فرجام هوشنگ مي آورد 
  

  

   سنگشد آن شاه با هوش و  ي درنگـانــدادش زمــه نــزمان       
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  ه نيز آشكارا نمايدت چهرــن            نه پيوست خواهد جهان با تو مهر
   )13 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          

در مرگ تهمورث بر اين نكته تأكيد مي كند كه جهان پرورندگان خود را هم به خاك مي 
  :سپارد 

  
  چو مي بدروي پروريدن چه سود  جهانا مپرور چو خواهي درود

  سپاريش ناگه به خاك نژند  ي را به چرخ بلندبر آري يك
   )14 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          

ابليس براي ناتواني قضاوت عقل ضحاك و تسليم او در مقابل سرنوشتي كه نصيبش شد ، اين 
  :چنين راه چاره را به او مي نماياند و از تقدير سخن مي گويد 

  
  اك رفتبه فرزانگي نزد ضح  بسان پزشكي پس ابليس تفت
  بمان تا چه ماند نبايد درود  بدو گفت كاين بودني كار بود

   )21 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
همچنين ابليس براي فريب كاووس از تقدير و بخت بلند او سخن مي گويد و او را تحريك و 

  :تشويق به فتح آسمان ها مي كند و به او مي گويد اگر آسمان ها را فتح كني 
  

  چو با چاره برتر شوي بر فراز  ه بودني ها و راز بداني هم
  شود آسمان نيز در دام تو  گرفتي زمين وانچه بدكام تو

    )217  : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
، شيد و دور شدن فره ي ايزدي از ويبنابر تصريح فردوسي علت روي آوردن بخت شوم به جم

  :غرور اوست 
  

  تي جز از خويشتن را نديدبه گي  يكايك به تخت مهي بنگريد 
   ز يزدان بپيچيد و شد نا سپاس  مني كرد آن شاه يزدان شناس

   )18 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
به سبب ناسپاسي در برابر يزدان روزگار بر وي تيره مي شود و فر گيتي فروزش نقصان مي 

  :پذيرد 
  

  و هراسبه دلش اندر آيد ز هر س  به يزدان هر آنكس كه شد نا سپاس
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  همي كاست آن فر گيتي فروز  به جمشيد بر تيره گون گشت روز
   )18 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          

پادشاهي هزار ساله ي ضحاك همراه با بيم و هراس است ، در روزگار او هنر خوار و جادوگري 
 خود ضحاك نيز از سرنوشت و عاقبت كارش بيمناك است و در موضع ضعف. رواج    مي يابد

  :با موبدان خود اينگونه از تقدير و سرنوشت سخن مي گويد 
  

  همي ترسم از گردش روزگار  ندارم همي دشمن خردخوار
   )29 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          

هنگامي كه فريدون ضحاك . گويي كه مي داند عاقبت طبيعي بيدادگري تباهي و نابودي است
وس علت نابودي ضحاك را بيدادگري وي را شكست مي دهد و به بندش مي كشد ، حكيم ت

  :و سبب پيروزي و كامگاري فريدون را داد و دهش و نيكو كاري او مي داند 
  

  ز مشك و ز عنبر سرشته نبود  فريدون فرخ فرشته نبود
  تو داد و دهش كن فريدون تويي  به داد و دهش يافت آن نيكويي

   )38 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
سلم و تور نيز اگر چه به ظاهر به . رج نيز ناشي از حرص و آز سلم و تور استسرانجام شوم اي

هنگامي كه از زاده شدن منوچهر آگاه .  مي رسند اما همواره از گردش سپهر بيمناكندادشاهيپ
  :مي شوند نزد فريدون پيام مي فرستند و آشتي مي جويند 

  

   گناهز كين دل بشويد ببخشد  و ديگر كه گفتند بايد كه شاه
  خرد خيره شد تيره شد جاي مهر  كه بر ما چنين گشت گردان سپهر

   )61 : 1 ، ج 1374: فردوسي (                        
  .در اين ابيات سلم و تور خيرگي خرد و تيرگي دل را به سرنوشت نسبت مي دهند
ي هراسد و از پيام آور سلم وتور هم وقتي استواري راي فريدون و شكوه منوچهر را مي بيند ، م

  : بخت بد و تقدير شوم سلم و تور مي گويد 
  

  نه بس دير ، چين اندر آرد به چهر  كه با سلم و با تور گردان سپهر
   )62 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
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كامال معلوم است كه پيام آور سلم وتور به استنتاجي منطقي از رفتار فريدون و عزم منوچهر 
ن آنچه كه در پيش است به تقدير و سرنوشت ، نتيجه ي علي و دست مي يابد و نسبت داد
  .معلولي رفتار سلم و تور است

در شاهنامه نتيجه ي كشتن پاكان به فرجام بد گرفتار آمدن است اگر چه در قالب شومي بخت 
كشتن پاكان عين كفر به يزدان است و باعث مي شود كه فره « : و سرنوشت تعبير مي شود 

كسي كه به كشتن پاكان اقدام مي كند دچار نگون بختي شده و . ا روبرگرداندي ايزدي مطلق
دير يا زود تقاص پس مي دهد و قصاص مي شود كه ضحاك و تور و سلم و افراسياب از اين 

ضحاك به جرم كشتن پدر پاكدين خود مرداس و آبتين ، پدر فريدون و جوانان . زمره اند
ه جرم كشتن ايرج برادر خود و افراسياب به جرم كشتن برادر بيشمار ايران زمين ، تور و سلم ب

   )42 ، ص 1376: مير شكاك ( » . خردمندش اغريرث و دامادش سياووش
به سبب اينكه دو ماه پس از بر . نوذر نيز از شاهاني است كه فره ايزدي از او دور مي شود

  . و بر دهقانان ستم مي ورزدتخت نشستن بيداد پيشه مي كند و با طبقه ي موبدان در مي افتد
  :اينجاست كه بخت بيدارش به او پشت مي كند و فر خود را از دست مي دهد 

  
  ره گم كرد راه پدرـر خيــه بـــك  ور ـــاجــوذر تـــدادي نــز بي

  دار اويـت بيـد آن بخــغنوده ش  جهان گشت ويران ز كردار اوي
  زديــــره ايـــد فـــازو دور ش  ر ره بخرديـي بــردد همــنگ

   ) 139 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          
اگر چه نوذر با نصايح سام به راه مي آيد ، اما آشوب و فتنه اي كه به علت بيدادش در ملك و 
مملكت افتاده بود ، سبب مي شود كه افراسياب به ايران حمله كند و نوذر را كشته و كشور را 

  .اشغال نمايد
سهراب ، سرنوشت از اركان اصلي ماجراست كه از آغاز تا پايان بسياري در داستان رستم و 

فردوسي در اين داستان از قضا و قدر و . جريانات و كنش هاي اساسي داستان را مي سازد
چرخش روزگار و تسلط سرنوشت براي آرامش بخشي و القاي اميد به زندگي در لحظه هاي 

آنجا كه سهراب در لحظات آخر براي . نيا سود مي جويدفقدان و غم و اندوه و اثبات بي ثباتي د
  :آرامش پدر مي گويد 

  
  ده نبايد گريستــه آب دو ديــب  همي گفت سهراب كين چاره نيست

  زودي بكشتـرا بر كشيد و بــم  ه اين گوژپشتــتو زين بيگناهي ك
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  ن رفت و اين بودني كار بودــچني   از اين خويشتن خستن اكنون چه سود
   )263 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          

صبري كه سهراب پدر را بدان در هنگامه ي بيقراري شگفت او ، دعوت مي كند تداعي كننده 
لصبر من اسباب الحذر ال يغني من القدر و ا: است كه ) ص ( ي اين حديث از پيامبر اكرم 

   )10 : 1366: فروزانفر ( .الظفر 
 ، جانگزا و دردناك است كه چشم هر انساني را پر آب صحنه ي جان دادن پسر در آغوش پدر

فردوسي از ژرفاي اين لحظات ناب استفاده مي كند و مخاطبش را از ناگزيري مرگ . مي كند 
  .آگاه مي سازد سرنوشتي كه در انتظار همه است و شاه و پياده را در مي يابد

  
  ر تاج و سر زير ترگتر زيــس  اريم يكسر همه پيش مرگــشك
  دانيم تا چون كندتاز آن پس ن  ام  بيرون كندــو آيدش هنگــچ

  پراكنده باشيم چون همرهست  ر كوته استتدرازست راهش و گ
   )265 : 1 ، ج 1374: فردوسي (          

كاووس كه تا اينجاي شاهنامه علي رغم خطاهايي كه مي كند ، به سبب پوزش و آمرزش 
ت با او همراه است اما به سبب ندادن نوشدارو براي طلبيدن از حق ، همچنان دادگر است و بخ

نوشدارو براي زخم سهراب ندادن بيداد است و تو گويي « . سهراب ، بيدادگر محسوب مي شود
زمانه داد سهراب از كاووس مي ستاند و بيداد پنهان وي  و ناسزاواريش را با ماجراي سياووش 

  : هنگام آزمون آتش آغاز مي شود روي گرداندن مردم از كاووس به. برمال مي كند
  

  زبان پر ز گفتار و دل پر ز خشم  جهاني نهاده به كاووس چشم 
  

:  مير شكاك ( ».ياووش كشته مي شودو خواري او در چشم همگان هنگامي فرا مي رسد كه س
دكتر ندوشن . در داستان رستم و اسفنديار نيز تقدير بر جريان امور حاكم است )53 : 1376

قايسه ي رستم با پرومتئوس و اسفنديار با آشيل در اساطير يوناني اظهار مي دارد كه ضمن م
 : 1351: اسالمي ندوشن . ( پرومتئوس ، رستم و اسفنديار هر سه قرباني غرور خود هستند

در اين داستان نيز آرزوي زودتر رسيدن به تاج و تخت ، سرنوشت شوم اسفنديار  )120 تا 114
 آنچه كه سبب مي شود بخت از ساحت هستي قهرمان بالمنازع حماسه ي را رقم مي زند و

گزيرش پيش بزرگ حكيم توس روي برگرداند، كشتن اسفنديار بود كه او را به سوي تقدير نا
  .، آنچنان كه سيمرغ پيش بيني كرده بودراند
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  نتيجه 
  اساسي سلطه ي سرنوشت ، بخت و قدرت قاهر چرخ و گردنده سپهر از درونمايه هاي 

در اين كتاب همواره شاهد حضور سايه ي تقدير و سرنوشت بر . داستان هاي شاهنامه است
آغاز و انجام زندگي قهرمانان و گفتارها و كنش هايشان هستيم و فردوسي بارها درماندگي و 
تسليم انسان را در برابر آن به تصوير مي كشد و تمام عناصر و عوامل به ياري بخت مي آيند 

  .همه ي پهلواني ها تسليم نيروي سپهر گردان و بخت شودتا 
، برمي آيد اين است ه تقدير بر امور آنها جريان دارداما آنچه كه از تحليل داستانها و جرياناتي ك

كه در بسياري از موارد شومي بخت و تقدير ناگوار ، نتيجه ي رفتار پهلوانان يا ناشي از عواملي 
عواملي چون حرص و آز و غرور و . ي جزء سرشت ناگزير آنهاستاست كه اين شومي و ناگوار

مي توان گفت اين شومي گاه نتيجه ي منطقي . منيت يا ناسپاسي به يزدان و كفران نعمت
چنانكه نتيجه ي كشتن پاكان سبب مي شود كه فره . كردار نادرست شاهان و پهلوانان است

گاه فردوسي از . رداندن بخت از شاه شودي ايزدي روي برگرداند يا بيدادگري سبب روي برگ
قدرت بالمنازع روزگار براي آرامش دادن به مخاطبان خويش در جايگاههاي مرگ و اندوه و 
پديده هاي ناگزير هستي سود مي جويد و گاه از آن براي اثبات آموزه هاي حكيمانه ي خويش 

  .بهره مي گيرد
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  *محمد رحيم ميرزايي 
  **مهدي دهرامي*                                                                           

  

  
  تحليل رجزهاي شاهنامه از ديدگاه طنز و هجو

  

  چكيده
. يژگي هاي اصلي حماسه را داراست       شاهنامه فردوسي اثري است كه همه ي شاخص ها و و          

رجز مكابرة لفظي بين دو قهرمـان بـراي اثبـات برتـري     . يكي از شاخص هاي حماسي، رجز است        
خود بر ديگري است كه طرفين، عالوه بر مدح و بيان مفاخرات و برتري هاي بدني و نژادي خـود،                  

در اين راستا از شـگرد      . سعي در شكستن غرور و شخصيت و بطور كلي تمسخر پهلوان مقابل دارد            
در واقع رجز، گفتاري نمايشي و آميزه اي از سـخن           . كندكارآمد و سنان تيز طنز و هجو استفاده مي        

 چگونگي شكل گيري طنز و هجو در رجز و بررسي          اين مقاله با هدف نشان دادن       . جد و طنز است   
به تحليل رجزهـاي شـاهنامه      ،  عناصر طنز ساز و تفاوت اين نوع طنز و هجو با طنزهاي ادبي ديگر             

طنز به كار رفته در رجزها هم از لحاظ كاربرد كلمات خـاص ادبيـات طنـز و هـم از                     . پرداخته است 
هاي طنز متفاوت است، بگونه اي كه گاه به مقوله هجو مي رسـد و هـدف                 لحاظ معنا با ديگر گونه    

ا از ايـن اصـطالح در ذهـن    قهرمان از به كاربردن طنز ، چيزي غير از كاربرد متداولي است كـه مـ           
  .داريم

  . شاهنامه، رجز،  طنز، هجو، حماسه، ساختار: ها كليد واژه
  مقدمه

هـاي  ، بايـد اليـه         است كه براي درك مفهوم اصلي گوينده         طنز يك ژانر ادبي چند اليه      
طنز مانند پلي است كه مخاطب را از جهان شوخي و خنـده بـه جهـان                 . شكافتسطحي آن را    

در واقع طنز يكي از پيچيـده تـرين دسـتاوردهاي ادراك            . و دردناك رهنمون مي شود      واقعيت  
  . بشري  است 

يكي از ويژگي هاي ادبيات كشورهاي ستم ديده رواج طنز ، هجو ، هزل و شوخي اسـت ؛      
زيرا مردمي كه نمي توانند آشكارا لب به انتقاد بگشايند به سخنان دو پهلو و غيرصريح رو مـي                   

                                                 
  *دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك
   **دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  
*  
*  
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طنزپـرداز ايرانـي آفـرينش طنــز را         . از اين طريق بتوانند انتقادهاي خود را بيان كنند          آورند تا   
بازدمي مي داند كـه در آن بــازدم به خود و ديگران دگرگونه مي نگرد و با نگـاهي تـازه مـي                      

   )122 : 1384حسنلي ، .(انديشد
شاعران كمتـر   سبك خراساني كه اولين سبك ادبي بعد از اسالم است ايجاب مي كرد كه               

دست به طنز آفريني بزنند و اگر هم گه گاهي شاعري طنزي خلق مي كرده، اهداف وااليي را                  
در اين دوران انتقاد اجتماعي به طنـز و كنايـه و نيـز هـزل و هجـو ،                    « . كرده است دنبال نمي 

ودند فراوان نيست زيرا شاعران و نويسندگان نمي توانستند دستگاهي را كه خود خدمتگزار آن ب           
وقتـي بنـاي شـعر و    « البتـه  ) 23 : 1383بهزادي اندوهجردي ،    ( » .، را مورد انتقاد قرار دهند       

شاعري در كشوري بر مديح و پناه بردن شاعران به ممدوح نهاده باشد،  و تنهـا خريـدار شـعر                     
پادشاهان و صدور و بزرگان باشند، موجود بودن هجو يكي از ضـروريات آن اسـت، چـه هـيچ                    

بهـار ،   ( » .ر گيتي بدون عكس العمل متصور نيست و عكس العمل مدح، هجـو اسـت              عملي د 
1351 : 199 (   

به دو صورت است يا اينكه يك اثر ادبي را به طور كامل شامل مي شـود مثـل                     آثار طنز   
گربه و موش عبيد زاكاني و يا اينكه به صورت قطعات كوتاه در ميان آثار ادبي غير طنز ظهـور                    

در ادبيات فارسي طنز ابتدا در آثار منظوم مشاهده شده          . وعي فرعي به شمار مي آيد     مي كند و ن   
است و البته داراي آن اهداف وااليي نبوده كه امروزه طنز پردازان در ذهن دارنـد بلكـه بيـشتر                    

مثال در رنجش خـاطر دو شـاعر از يكـديگر،    . جنبه انتقادي و شخصي و يا شوخي داشته است          
عجيـب تـر از اينهـا رفتـار بعـضي از            « ثار طنزي در ادبيات ما شده اسـت         باعث شكل گيري آ   

 به هجـو ديگـران بـر        سالطين است كه براي تفريح خاطر و دلگرمي مجلس خود ، شاعران را            
   ) 57 : 1382، عبد الهي(» .مي انگيختند 

 از نخستين مجموعه هاي طنز آميز كتابي است كه در قرن پنجم توسط احمد موصلي به                
در قرن هاي بعد طنز نويسي و طنز گويي به صورت يك فن درآمـد               . ته تحرير درآمده است   رش

قطب و كتابهايي مستقالً نوشته شد كه از نمونه هاي آن ، آثار و لطايف عبيد زاكاني و جامي و                    
ظاهراً اولين كتاب مستقلي كه در باره طنز و شوخي نوشـته شـده از               . الدين را مي توان نام برد     

بيد زاكاني بوده است و به راستي كه لطايف عبيد و كتاب موش و گــربه او در عيـــن           جانب ع 
 .حال كه انتقادي حاد است آموزنده نيــز مي باشد 

هجو نيز يكي از انواع كالم است كه بيشتر به انگيزه هاي شخصي گفته مي شود و هدف                  
ز بهتـر اسـت بـدانيم در        قبـل از هـر چيـ      . از آن چندان اصالح امور اجتماعي يا شخصي نيست        

بنابراين ضروري مي نمايد تفاوت هاي طنز و هجور . رجزهاي شاهنامه طنز نهفته است يا هجو
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طنز هجومي است از روي غـرض اجتمـاعي و فكاهـه ، هزلـي اسـت داراي جنبـه                    «. را بدانيم 
ر هزل  عمومي ، به طوري كه از اين تعريف ها بر مي آيد در هجو و طنز ، نيشي وجود دارد و د                     

به عبارت ديگر ، خندة هزل و فكاهه نوشـخند اسـت و خنـدة هجـو و طنـز      . و فكاهه ، نوشي   
   ) 6 : 1384صالحي و اسدي پور ، (» .نيشخند 

در جوهر طنز نوعي شرم و تملك نفس و احترام و شـرف انـساني نهفتـه اسـت ، كـه بـه        
نـوعي  » هـزل   « ر سخن   مسائل خاص انساني تا حد تقدس ارزش مي نهد ، ولي در مقابل ، د              

بيان القاء كننده مسخرگي و بي ارزش نمودن مقدس ترين ارزش هاست كه بي تفـاوتي و بـي               
باالخره طنـز شـيوه     . حالي و احساس خنثي بودن و مردن ، در گوينده و شنونده ايجاد مي كند                

         .نـه   اي است در القاي اميد و ريشخند به هر نااميدي و عـدم قبـول نـاممكن بـا آگـاهي عارفا                     
  )114 و 113 : 1376طباطبائي اردكاني ، ( 

فردوسي شاعري است كه جهان بيني و آرمان هايي فراتر از شاعران معاصر يا قبل از خود           
از يك سو به ميهن خود عشق مي ورزد و نمي تواند در برابر تركان غزنوي سر فرود آورد                   . دارد

.  نمي تواند اعراب را بـر ايـران مـستولي ببينـد            و از سويي ديگر به جهت انديشه هاي شعوبيه،        
در طنزهايي كه در شـاهنامه    . بنابراين شاهنامه از اين حيث متفاوت با آثار ديگر دوره خود است           

بعضي از استهزاءهايي را كه در شـاهنامه ديـده          . بكار رفته است شرايط به گونه اي ديگر است        
چنانكـه در  . ه اي به حاكمان وقـت دانـست  مي شود مي توان برخاسته از احساسات ملي و طعن         

  :  شاهنامه آمده است
 كار به نيايد زرگيــب و ژادـــ ن       ار              ـــشهري رـهن بي ٔدهــبن ودـش
 ميان اندر دــآي دـــپدي نژادي             ان         ــتازي وز ركـت وز رانــاي از
  ودــب بازي كردار هـب اــسخنه               بود       تازي نه و ترك نه دهقان نه

   )1281 : 1385فردوسي، ( 
. شاهنامه فردوسي اثري است كه همه ي شاخص ها و ويژگي هاي اصلي حماسه را داراسـت                

هر چند در ظاهر طنز و حماسه دو نوع ادبي متفاوت محسوب مي شوند و در واقـع يكـي بـا كـالم              
د اما ساختار حماسه بخصوص در بخش رجزهاي خود بگونـه           جدي و ديگري طنز آلود بيان مي شو       

بـه تعبيـر ديگـر رجـز        . اي است كه مي تواند طنز را به عنوان عنصري مفيد و سازنده بكـار گيـرد                
گفتاريست جدي و گيرا، و اين بر خالف طنز است كه كالميـست هـزل آميـز و خنـده آور، امـا بـا                

شودكه اين گونة ادبـي نـه تنهـا از           زيبايي آشكار مي   بررسي طنز بكار رفته در رجزهاي شاهنامه به       
ارزش ادبي شاهنامه نكاسته، بلكه يكي از عناصري است كه رجزها را محكم تـر و گيراتـر سـاخته                    

هر چند در زمينه بررسي رجز در شاهنامه تحقيقاتي انجام گرفته است از جمله ديويد سـن در            . است
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و نيز قدمعلي سرامي در كتاب از رنگ گـل تـا رنـج    » شيحماسه قالبي براي گفتارهاي نماي  « مقاله
، اما تا جايي كه نگارندگان مي دانند از ديدگاه چگونگي شكل گيري طنـز و هجـو در             )300ص(خار

رجز و بررسي عناصر طنز ساز و تفاوت اين نوع طنز و هجو با طنزهاي ادبي ديگر، تحقيق مستقلي                  
  .انجام نگرفته است

  

  نز در رجز شاهنامهساختار و شيوه هاي ط
رجز خواني يكي از گفتارهاي ويژة ادبيات حماسي است و كالً خودستايي پهلوانـان وبيـان                   «

« در كل    )  300: 1383سرّامي،  (» . كارها و افتخارات آنان است بيشتر به هنگام جنگ در كار آيد           
موال استفاده از رجـز     هر چند مع  ) معين  ( » .شعري است كه به هنگام  جنگ براي مفاخرات خوانند         

هيچ يـك   .  در هنگام رويارويي دو قهرمان است اما گاه در موقعيت هاي ديگري نيز ديده مي شود               
  . از داستانهاي رزمي و پهلواني شاهنامه از اين گفتارها خالي نيست

   الف زني هاي پهلوانان در رجز يك نوع فرعـي از گفتـار نمايـشي در دل حماسـه اسـت و                      
ارزش حقيقي الف زدن، كـه در صـيغه اول شـخص ادا مـي شـود،                 « . ل ستايش دارد  اهميتي معاد 

معادل ارزش حقيقي ستايش است كه در صيغه دوم شخص ادا مـي شـود و ارزش حقيقـي روايـت                 
ديـوي سـن،    (».حماسه كه در صيغه سوم شخص ادا مي شود هر دو آنها را در خود جاي مي دهـد                  

اين موضوع، هـدف ديگـري را نيـز بـه          . جز شكل مي گيرد   الف زني ها معموال در ر     ) 120 : 1380
به تعبير ديگـر رجـز متـشكل از الف زنـي و     . دنبال خواهد داشت كه توهين به پهلوان مقابل است        

گوينده از يك سو خود را برتر نشان مـي دهـد و از سـوي ديگـر                  . توهين به جنگجوي مقابل است    
  . طرف مقابل را تحقير و تضعيف مي سازد

آنچنانكـه در نبـرد   . ز شكل گيري جدال تن به تن، نوعي جدال زباني انجام مي گيـرد       پيش ا 
بدني هر كس سعي مي كند از تمام توان خويش در راستاي شكست حريف استفاده كند در جـدال                   

در جنگ تن به تن از سنان و نيزه آهنين استفاده مـي كنـد و                . زباني نيز در پي همين مقصود است      
  .طنز و هجو مهمترين ابزار در اين نوع جنگ به شمار مي رود. ان و نيزه زباندر اين جنگ از سن

طنزهاي نهفته در رجزهاي شاهنامه به گونه هاي مختلفي شكل گرفته اسـت كـه بعـضي از                   
 خـراب كـردن سـمبلها    -4 قلب اشياء يا الفاظ -3 تشبيه به حيوانات -2 تحقير -1: آنها عبارتند از  

 از ايـن ميـان      – اجماع ضـديين     -7 ستايش اغراق آميز و نا معقول        -6يي   تحامق يا كودن نما    -5
زيرا در اينگونه از طنـز هـدف        . موارد، مورد يك و دو بيشترين كاربرد را در رجزهاي شاهنامه دارند           

 اثبات برتري خود و ضعيف نشان دادن حريف است و اين دو شيوه بهترين روش بـراي ايـن                         صرفا
در جريان نبرد بين رستم و پوالدوند كه در شاهنامه آمده است روشي كـه رسـتم              مثال  . كار هستند   

  .براي طنز  بكار مي برد تشبيه به حيوانات است 
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  وداست، هم سر بند آوري ــه ســ چــد آوري                         همي همچو روباه بن
   )1471 : 1385فردوسي،                    ( 

و پـدر   . ن نبرد رستم با اسفنديار، اسفنديار از شگرد تحقير اسـتفاده مـي كنـد                يا اينكه در جريا   
  . رستم را مورد مسخره قرار مي دهد 

  درش خوار بودـن زال پيش انــت ناهار بود                   ه سيمرغــر چــاگ         
   )3192: همان               (                                                                    

در ايـن مـوارد    . البته گاه در رجزها از شگرد ستايش اغراق آميز طنز آلود هم استفاده كرده اند                
چنانكه در جريان نبرد رستم با اشكبوس ، رستم از اين شگرد سود . در واقع  استعاره تحكميه هست

  .مي برد 
  ارو زارــت كــ         پياده بياموزمهم اكنون تو را اي نبرده سوار              

   )1269: همان                                                                                           ( 
نمونه معروف اين نوع طنز،      . در اين طنز رستم به تمسخر اشكبوس را نبرده سوار خوانده است           

  :دشعر خواجه شيراز است كه مي گوي
        ناصحم گفت بجز غم چه هنر دارد عشق       گفتم اي خواجه عاقل هنري بهتر از اين

  )343: 1381: حافظ، (
   در طنزهاي اجتماعي ممكن است خنده اي بر لب خواننده نقش ببندد اما خنـده،  خنـده اي              

 جـستن راه  تلخ است چرا كه هدف گوينده از آشكار كردن مشكالت، خنديدن بـدانها نيـست بلكـه         
 زبـان شـوخ     حلي براي آنهاست و خواننده بعد از فهميدن غرض اصلي گوينده كه ابراز مشكالت با              

اما در طنز موجود در رجزها هدف تنهـا اثبـات برتـري خـود و تحقيـر                  . هست لبخندي تلخ مي زند    
رصت طرف مقابل ف  . حريف است قهرمان طنز نمي گويد كه طرف او، راه اصالحي براي آنها بيابد               

اصالح ندارد چون قرار است لحظاتي ديگر بميرد و البته ايراداتي هم كه از اين طنزها گرفتـه مـي                    
به عنوان مثال در جريان نبرد رستم با اشكبوس وقتي كه رستم مي بيند              . شوند قابل اصالح نيستند   

مي دهد بـه    اشكبوس به اسب خود مي نازد و او را به خاطر پياده به جنگ آمدن مورد تمسخر قرار                   
  :او مي گويد
  دان شود انجمنـ ز روي وي خن     ن                ــاني پياده شو همچو مــكش       
          

  ارزارــدين روز اين گردش كــ بپانصد سوار                     پياده به از چون تو 
   )1285 -6 : 1375فردوسي،        (                                                                 

  . بنابراين رجزهاي شاهنامه، بيشتر رگه هايي از هجو دارد تا طنز
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گاه گاه مي بينيم كه شخصي با رفتار و اعمال خود هم طنـز بـه                .    طنز فقط در كالم نيست      
جـز تنهـا در   امـا طنـز در ر    . كار مي برد مانند بسياري از حكاياتي كه ما در مورد بهلول خوانده ايـم              

كالم به كار مي رود چرا كه شخصيت يك قهرمان به او اجازه نمي دهد كه در مقابـل دو سـپاه از                       
در طنز رجز،  شخصيت پهلوان حتي به او اجازه نمي دهـد كـه     . خود حركات خنده آوري بروز دهد       

ده در  در رجزهاي ثبـت شـ     .  براي تحقير حريف هم كه شده از كلمات زشت و ركيك استفاده كند              
« . كتب ايراني به دليل تاكيد ويزة  نويسندگان ايراني بر مسئله اخالق شرايط بر اين گونـه اسـت                    

اينكه در تمسخر گفتار حماسي ، كه به گمان نمونه اي است از تمسخر قهرمـاني،  آنقـدر نظريـات       
امـا در   ) 59 : 1378پـالرد ،  ( » . اخالقي وارد مي شود كه تمسخر قهرمان جايگاه فرعي مي يابد         

به عنوان مثال در بعضي از طنزهـايي كـه ايـرج ميـرزا              . ديگر گونه هاي طنز شرايط فرق مي كند         
دل « . براي انتقاد از شرايط روزگار سروده است كلمات زشت و ركيك بـه وفـور ديـده مـي شـود                      

داشـته گـاه    آزردگي او از محيط و پستي و بلنديهايي كه در زندگي ديده و انفجار بغضي كه در گلو                   
در قالب مضامين ناخوش آيند و كلمات و تعبيرات هزل آميز و زننده و ركيك و بـه شـعر در آوردن                

يوسفي ( » . برخي موضوعات زشت موجب شده كه بسياري از شعرهاي او را نمي توان ترويج كرد              
 البتـه تـا     در بين عامه چنين جا افتاده است كه طنز گويان اربابان خـرد هـستند و                ) 362 : 1377،  

امـا گوينـده طنزهـاي رجزانـه پهلـوان يـا            . حدي اين موضوع مي تواند صحت هـم داشـته باشـد           
  .جنگجويي است كه مي تواند در سطح بااليي از آگاهي هم نباشد

فردوسي را شايد بتوان عفيف ترين شاعر پارسي سرا دانست كه هيچ گاه عفت كالم و ادب در            
ي كه در تنگ ترين موقعيت هـايي كـه ناچـار اسـت حقـايقي                كس. گفتار خود را از دست نمي دهد      

ناپسند را بيان كند باز با تمهيداتي هنري مانند كنايه، پوشيده و كلي گويي، زبان خـود را از سـقوط                     
مثال در مرگ دقيقي شاعر كه بدست غالمان خود به دليل رفتار            . در ورطه ابتذال رهايي مي بخشد     

  : شود با كلي گويي مي گويدو عادات بسيار ناپسندش كشته مي
  ودــب پيكار هـب هميشه دــب اــاب بود               ارـــي دـب خوي را جوانيش          
  ترگ تيره يكي بر سر به نهادش   مرگ              اهـــناگ ردـك تاختن  برو          
  ادــــش روز يك انيشجو از دـنب     بداد            شيرين جان بد خوي  بدان         
  شد كشته بر بنده يكي دست هـب     شد            برگشته بخت ازو كــيكاي          
  ماند هـــخفت او بيدار بخت چنان     ماند            ناگفته نامه اين و او  برفت         
  ورا اهــــــج حشر در زايــورا                بيف اهــــگن كن وــــعف   الهي        

  )26 :1385فردوسي ،(
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در هجوهاي نهفته در رجزهاي شاهنامه نيز هيچ جايي ديده نمي شود كه سخن به ورطه بـي                  
  . ادبي و ابتذال كشيده شود

  تفاوت طنز رجز و طنزهاي ديگر
  براي بازتاب مشكالت اجتماعي سياسي در قالب يك طنز خوب هوشي تيز بين و استعدادي               

اين نكته جويي و شناختن نقائص و مظاهر مضحك و متناقض زنـدگي             « زم است و    خارق العاده ال  
 ) 288 : 1376يوسـفي ،    ( » مردم از همه كس بر نمي آيد، زاييدة استعداد است و چـشم بـصيرت                

بنابراين در پشت طنزهاي رجز كه در آن ها خبري از به تصوير كشيدن مشكالت اجتماعي نيـست                  
همانطور كه گفته شد    . بلكه همه زاييدة يك ذهن معمولي هستند      . ه است   ذهني ادبي نيز نهان نشد    

تصوير حيواني ابزاري   « . تشبيه به حيوانات پست يكي از كارآمدترين شگردها در طنز رجزانه است             
اساسي در نماياندن المثناي مرئي ، كاريكاتور و كارتن اين كار يعني مدد گرفتن از تصوير حيوانـات               

،  اعمال متضمن مقصود يا ارادي و مقاصد جاه طلبانه انسان را كه او به آنها افتخار           در هجا و هزل     
( » .مي كند، تحقير مي كند و از قدرت و منزلت آنها كاسته ، ارزش راستين آنها را نمايان مي كنـد                    

  :د به عنوان مثال در جريان نبرد رستم و اسفنديار، اسفنديار به رستم مي گوي ) 68 : 1364حلبي ، 
  م نامدارـــدو گفت كه اي رستــب         ار             ـو ديدش اسفنديــديد چــبخن        
  ن بخستــرا كوه آهـان چــ ز پيك پيل مست                    چرا كم شد آن نيروي     
  وـــــر و برز تـه رزم اندرون فــردي و گرز تو                      بـــكجا رفت آن م     
  ديـــان شـو بريــدر از تف تيغ ت   دي                   ـــه باال چرا بر شـگريزان ب     
  ن دست كوتاه گشتـچني  ز جنگشه گشت                      ي روباـل جنگـــچرا پي   

   )3760 -5: دوسي فر                                                                              ( 
در ساير طنزها گاه به علت خفقاني كه توسط نظام حاكم بوجود آمده طناز،  طنزهـاي خـود را                    

امـا  . كند زيرا از نتايج آشكار شدن كـار خـود هراسـان اسـت       به صورت مبهم و ايهام آلود بيان مي       
نز آلود خود را بـدور      پهلوان طناز با گستاخي تمام گفتار ط      . يط در رجزها به گونه اي ديگر است       شرا

از هر پوشيدگي و ايهام بيان مي كند چرا كه از هيچ كس هراسي در دل نـدارد و حتـي او از قبـل                         
بنابراين طنز و هجوهاي نهفته در رجزهاي شاهنامه متفاوت با          . خود را براي مرگ آماده كرده است      

، در اليـه هـاي ايهـام و         طنز شاعراني مثل حافظ است كه به داليل خفقان زمانه و بيم جان شاعر             
  .ابهام پوشيده است

مثال در نامه معـروف     .   با اين وجود باز مي توان نوعي ابهام و ايهام در طنزهاي شاهنامه ديد             
رستم فرخزاد به برادر خود، مطالبي كه آمده مي توان نمود جامعه ي زمان فردوسي و تعريضي بـه                   
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اين بخش مربوط بـه رجـز نيـست از آن چـشم             از آنجا كه    . دستگاه سلطان محمود غزنوي دانست    
  .پوشي مي كنيم

هدف اصلي گوينده از به كار بردن طنز در رجزها تضعيف روحيه حريف است بنابراين قهرمان                
سعي مي كند كه خود را آرام و شاد جلوه دهد به گونه اي كه نشان دهد از پيـروزي خـود مطمـئن            

در طنـز   « . فـس حريـف خـود را ويـران مـي سـازد              است و با اين كار آرامش روحي و اعتماد به ن          
پـالرد،  ( » .اين قالب اساسا يك حقه يا كلـك اسـت           . حماسي گوينده در حالت خوش خلقي است        

خشمي كه در طعنه و ريشخند توسط حريف مهار شده هنگام نبرد غليان مـي كنـد و         ) 61 : 1387
و همـين   . ود بـه جنـگ بپـردازد        همين باعث مي شود كه با عصبانيت و بدون تسلط بر اعصاب خ            

با اينكه اساس اين دو موضوع يعني طنز و رجـز بـا             . موضوع مقدمات شكست او را فراهم مي كند         
به همين  . هم تضاد دارند اما بدون شك قهرمانان ادوار كهن از اين كارآمدي طنز در نبرد آگاه بود                  

  .ه اند دليل در رجزهايشان اسرار زيادي براي استفاده از طنز داشت
در طنز رجز سخن از آنچه هست و آنچنان كه بوده به ميان مي آيد اما در ديگـر گونـه هـاي                       

مـثال يـك طنـاز اجتمـاعي        . طنز،  سخن از چنين كه هست و چنان بايـد باشـد رانـده مـي شـود                    
مشكالت اجتماع را بيان مي كند و به شيوة  طنز به خواننده مي فهماند كه وضعيت كنوني به ايـن                    

 است در حالي كه بايد چنان باشد و بعضا بـا ارائـه راه حلـي فـرداي آرمـاني را بـراي اجتمـاع                بدي
اما طنز در رجزها عالوه بر اينكه وضعيت فعلي طرف مقابل را مورد استهزاء قرار               . پيشنهاد مي كند    

ر مي دهد به گذشته برگشته و اصل و نسب و نژاد او كه مربوط به گذشتگان اوست را مورد تمـسخ  
اعتقاد « . زيرا اصل و نسب شخص از نظر مردم كهن بسيار حائز اهميت بوده است               . قرار مي دهد    

 1383سرامي ،   ( » . به نژاد و نژادگي در حقيقت گوياي تمايالت دروني گروهي جوامع كهن است              
با اين وجود اگر در طنزهاي رجز آينده نگري هم ديده شود آن هـم بـه جهـت حقـارت و                       ) 682: 
  :عف كنوني قهرمان مقابل استض

  بدو گفت خندان كه نام تو چيست          تن بي سرت را كه خواهد گريست
  )842: 1385فردوسي، (

طنز البتـه   « . بيان رفتار در طنز غير جدي است زيرا از مهمترين اهداف هر طنز شوخي است                
 مي شود  چنانكه نمونـة       اختصاص به معني غير جدي ندارد گاه معناي جدي هم به رنگ طنز بيان             

امـا در رجـز      ) 139 : 2535زرين كـوب،      ( » .آن است آثار عبيد زاكاني و موش و گربه معروف او            
بيان طنز  نيز همچون خود رجز جدي است چرا كه دو پهلوان براي كشتن يگـديگر آمـده انـد نـه                       

ر رفتـه در ايـن گونـه از         براي مزاح با يكديگر، همانطور كه قبال نيز گفته شد هدف از شوخي به كا              
  .طنز تحقير و شكستن روحيه حريف است نه خنديدن 
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 متلـك و ايهـام شـباهاتي        – هجو   - هزل فكاهه    - طعنه   - لطيفه   -طنز از طرفي با كنايه      « 
دارد اما در عين برخورداري از تمام اين هشت مـورد ذكـر شـده، هـيچ يـك از اينهـا نيـست ولـي                    

 ) 25 : 1372فسايي ،   ( » . و فرهنگي را در خود به جمع دارد         مجموعة خالقيتهاي فكري،  هنري      
اما در طنز رجز خالقيت كمتر كاربرد دارد چرا كه مضامين آني ، از ذهـن گوينـه خطـور مـي كنـد                         
يعني گوينده از قبل آنها را آماده نكرده كه در زمان خاص آنها را بازگو كند و يا همانطور كـه قـبال                   

  .گوينده اصال فاقد خالقيت ادبي باشدنيز گفته شد ممكن است 
طنز به كار رفته در رجزها به طور كلي كوتاه و موجز هستند چرا كه قرار است نبـرد بـه زودي      

رين تـاثير را بـر      شروع شود به دليل همين كمبود وقت ، طناز سعي مي كند در كمترين گفتار بيشت               
 خواننده را مجاب كند كه حق با اوست بـه           اما در انواع طنز گوينده براي اينكه      . روي حريف بگذارد  

در طنـز رجـز     . زمان زيادي نياز دارد و سلسله وار او را تا رسيدن به حقيقت با خود همراه مي كنـد                    
. طرف مورد خطاب يك نفر است اما در ساير طنزها طرف مورد خطابه ممكن است يك ملت باشد              

ورد قبول حريف قـرار نمـي گيـرد و چـون            در رجزها قهرمان مي داند كه گفته هاي طنز آلودش م          
هدف او شكستن روحية همنبردش است در طنزهايش به عمد از مضامين اسـتفاده مـي كنـد كـه                    

اما براي يك طناز مثال اجتماعي خيلي مهم است كه گفته هايش مورد         . بكلي از حقيقت دور باشند      
  .هايش را به ديگران بقبوالند قبول قرار گيرد و اصال هدف او از نوشتن طنز اين است كه ايده 

و در پايان يك قهرمان طناز بعد از اتمام نبرد ديگر يـك طنـاز نيـست و همـه ملـت او را بـه                
امـا گوينـده    . عنوان يك قهرمان جنگي مي شناسند و طنزهاي او به فراموشي سـپرده مـي شـود                  

ا بـشنوند نمونـه اي از       طنزي از ديگر انواع طنز ، هميشه يك طناز بوده و هست تا مردم اسـم او ر                 
چنانكه ما هميشه عبيد زاكاني را به عنوان يـك          . طنزهاي آن شخص در ذهنشان مجسم مي شود       

  . فرد طناز شناخته ايم و با شنيدن نام او نمونه هاي از طنزهاي او را يادآور مي شويم
  نتيجه

 را  اما جديت رجز جنبة شـوخي و مـسخرگي        .  رجز آميزه اي از سخن جد و مضحكه است        
اي كه يك خواننده طي خواندن كند به گونهتحت شعاع خود قرار مي دهد و آن را كم رنگ مي

از نظـر هـدف     .كندبرد اما احساس وجود طنز نمي     يك رجز ، از طنزهاي موجود در آن لذت مي         
غايي استفاده از سخنان مضحكه در رجز، اين شيوه بيشتر به هجو نزديك است تـا طنـز، زيـرا                  

ه شخصي و تخريب شخصيت و آرامـش قهرمـان مقابـل اسـت نـه اصـالح امـور                    هدف انگيز 
بطور كلي مي توان سخنان مضحكه آميز نهفته در رجز را حد فاصل طنز .  اجتماعي يا شخصي

  .و هجو دانست
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نقش اينگونه سخنان، در شكستن روحيه قهرمان مقابل، پر اهميت است و تاكيد بر كاربرد               
از نظر ساختار و طرز بيان بيشتر متفاوت با طنز و هجـو             . طلب است آن در رجز خود گواه اين م      

قهرمان، آشكارا و بدون ابهام هجو خود را بيـان مـي كننـد امـا عفـت           . در آثار ادبي ديگر است    
هدف گوينده خنداندن تلخ يا شـيرين مخاطـب نيـست بلكـه هـدف               . كالم را رعايت مي كنند    

يار موجز و در يك بيت بيان مي شود و در بيـت             اين گونه كالم بس   . اصلي تضعيف روحيه است   
 .هاي بعد پرورده نمي شود

   
  منابع

 دارالحياء التراب العربي: ،  بيروت لسان الغيب ) 1996( ابن منظور   -1       

مـد   ،  بـه كوشـش مح  بهار و ادب فارسي ) 2535( ، ملك الشعرا محمد تقي      بهار -2
 كتيبه: ل ، تهران ، جلد اوگلبن با مقدمه غالمحسين يوسفي

ران از آغـاز تـا پايـان         ، طنز پردازان اي    دكتر حسين  ) 1383(بهزادي اندوهجردي ،   -3
 دستان: ، تهران دورة قاجار، چاپ اول

 نشر مركز: ، چاپ اول ، تهران   ، ترجمه سعيد سعيدپور طنز ) 1378( ، آرتور پالرد -4

 .عطايي : هران  ت، اي طنز معاصرنمونه ه )1349(، وجدي جواهري-5        

ب  ؛ به كوشش خليل خطي  ديوان غزليات حافظ  ) 1372(، شمس الدين محمد     حافظ-6      
 .صفيعلي شاه : رهبر، تهران 

  علمي و فرهنگي : ل ، تهران  ؛ چاپ اوساده بسيار نقش) 1384(، كاووس حسنلي-7      

 ، چـاپ     در ايران  مقدمه ايي بر طنز و شوخ طبعي       ) 1364( حلبي ، علي اصغر     -8        
 پيك: اول ، تهران

نامه صحيفه مبـين ، شـماره        فصل ، ميطنز در قرآن كر    ) 1379( محمدجواد   ،يدريح-9     
 .97-86 ،صص ، 23
 1384كارون ، : جوادي ، حسن ؛ تاريخ طنز در ادبيات فارسي ؛ تهران -10   

ترجمـه فرهـاد    . رسيادبيات تطبيقي و شعر كالسيك فا     )1380(ديويد سن، الگا ام    -11     
 فرزان: عطايي، تهران
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 نويد: ،  شيراز انواع شعر فارسي ) 1372(  دكتر منصور رستگار فسايي  -12    

 ، چاپ دوم ، تهران شعر بي دروغ شعر بي نقاب ) 2535( زرين كوب ، عبدالحسين  -13  
 جاويدان : 

 كتيبه  : چهارم ، تهران  ، چاپ از رنگ گل تا رنج خار ) 1383(سرامي ، قدمعلي  -14   

:  ؛ تهـران     طنـزآوران امـروز ايـران     ) 1384  (، بيژن    ، عمران و اسدي پور     صالحي -15 
  .مرواريد 

به مناسبت پنجاهمين سالگرد درگذشت      « يادمان پروين  اردكاني ، محمود ؛      طباطبايي -16  
 .دانشگاه عالمه طباطبايي : ؛  تهران » پروين اعتصامي 

 نغمه:  ، چاپ اول ، تهران طنز گويان زبان فارسي ) 1382( ، رضا عبدالهي -17 

، چاپ چهارم ،به تـصحيح پرويـز اتـابكي،          ديوان عبيد زاكاني   ) 1384( عبيد زاكاني    -13
 زوار: تهران 

 قطره: ، تهرانبه كوشش سعيد حميديان ) 1385( فردوسي ، ابوالقاسم  -14

: ، چـاپ سـوم ، تهـران          فرهنگ فارسي يك جلـدي     ) 1387( معين ، دكتر محمد      -15
 اشجع

 علمي:  ، چاپ هشتم ، تهران چشمه هاي روشن ) 1377( يوسفي ، غالمحسين  -16

  علمي: ، چاپ ششم ، تهران   ديداري با اهل قلم ) 1376 ( ------------- -17
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  *آمنه دهقاني                                                                                    
  **سولماز دهقاني                                                                           

*  
  خاندان رستم در شاهنامه

  
  چكيده

اي از  حوادث و رويدادهاي حماسـي كـه آميـزه        . اندپهلوانان نقش آفرينان بي بديل حماسه     
لوانان اسـاطيري كـه ارزش ملـي و       چنان مهيب و سترگند كه جز په      تخيل و واقعيت هستند آن    

تـرين و   خانـدان رسـتم اصـلي     . هـا را نـدارد    انساني را پاس مي دارند، كسي ياراي ورود بـه آن          
هنر نمايي هاي رستم بـه      . آيندترين خاندان پهلواني و حماسي در شاهنامه به شمار مي         محوري

همچنـين  . رزه نيكي با بـدي عنوان يك پهلوان تمام عيار در دوره باستاني و مرد اول ميدان مبا   
هـاي  هاي زال اين خاندان را از ديگـر خانـدان         خردورزي و فرزانگي، پهلواني و ديگر شايستگي      

هايي كه رستم در آن حضور دارد بـه         الوصف جنگ شور و هيجان زايد   . سازدشاهنامه متمايز مي  
 شـاهنامه  همراه دلبستگي بيش از حد فردوسي به شخصيت رسـتم بـه عنـوان انـسان آرمـاني               

پهلـواني، زبـان آوري،     : هايي از قبيـل   بايستگي. جذابيت و گيرايي آن را صد چندان كرده است        
هاي منحصر به فرد نه تنها از وي شخصيتي يگانه مـي سـازد بلكـه                جوانمردي و ديگر ويژگي   

فـي  اين مقاله بر آن است تا ضمن معر       . نمايدخاندان رستم را قلّه نشين پهلواني و پرآوازگي مي        
  .هاي اين خاندان در شاهنامه بپردازدخاندان رستم، به بررسي شاخصه ها و برجستگي

 
  . فردوسي، شاهنامه، خاندان رستم، حماسه:كليد واژه ها

 

  مقدمه
حوادث و رويدادهاي حماسـه، سرگذشـت       . اندهاي اصلي و موثر حماسه    پهلوانان شخصيت 

رور و تعصب كوركورانه، به مردم و وطن خـويش          اي است كه به دور از هرگونه غ       پهلوانان آزاده 
ي هـستي   عشق و آرزو و همه    . هاي واالي انساني است   هدف آنان حفظ ارزش   . اندانديشيدهمي

                                                 
*      و بلوچستان دانشگاه سيستان دانشجوي كارشناسي ارشد 
    دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشجوي كارشناسي ارشد **
 زبان و ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد*
*  
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دهند و بـا خـردورزي و درنـگ و تـدبير هميـشگي خـود،                خويش را در خدمت حماسه قرار مي      
  .كنندهمواره، آرامش حقيقي را به جامعه خود هديه مي

كوشد مرزهاي سـاختگي    هاي پهلواني شاهنامه است كه مي     تم، يكي از خاندان   خاندان رس 
از آنجـايي كـه     . ايراني و انيراني را بر هم بزند و فراتر از اين مرزبنـدي بـه انـسانيت بيانديـشد                  

هـاي پهلـواني و حماسـي در      ترين خانـدان  ترين و نام آورترين و محوري     خاندان رستم از بزرگ   
ي رستم و خاندانش از قديم االيام تا به امروز، سـخت           آيند و اينكه حماسه   شاهنامه به شمار مي   

هـاي  ي خاندان مورد عالقه و توجه مردم بوده است؛ بنابراين بيشتر تحقيقات انجام شده درباره            
  .پهلواني ايران، بر روي اين خاندان متمركز شده است

ي ايـن  ت انجـام شـده دربـاره   اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه تقريبا تمام تحقيقـا          
انـد و ايـن     خاندان پهلواني، تك بعدي بوده و تنها به شخصيت رسـتم يـا گرشاسـب  پرداختـه                 

ها نه در بستر حماسه، بلكه در قلمرو اسطوره و يا تاريخ بوده اسـت و در هـيچ يـك از                      پژوهش
گانه قهرمـان  تحقيقات انجام شده، به اين خاندان به صورت كل، نگريسته نشده است و چون ي            

محوري آن، رستم بوده، بنابر اين بيشتر تحقيقات، راجع به اين شخصيت حماسي انجـام شـده                 
  .است

ي اين خاندان راجع به رسـتم بـوده اسـت، تنهـا             با توجه به اين كه بيشتر تحقيقات درباره       
ماند كه آن هم در بررسـي حماسـه هـاي ملـي بـه        صفا باقي مي  ... كتاب حماسه سرايي ذبيح ا    

همانطور كه گفتيم با توجه به اهميت ايـن         . صورت گذرا با اسامي اين خاندان اشاره كرده است        
هاي حماسي و پهلواني، اين مقاله بر آن است تا ضـمن معرفـي خانـدان                خاندان در بين خاندان   

  .هاي اين خاندان در شاهنامه بپردازدرستم، به بررسي شاخصه ها و برجستگي
    

 ي خاندان رستمشجره
ي ايـن   نامـه در آغاز براي آنكه رستم را بيشتر بشناسيم و از خاندانش بيشتر بـدانيم نـسب               

  :گذرانيمهاي قبل از شاهنامه آمده است را از نظر ميخاندان را بر اساس آنچه در كتاب
                

  جمشيد 
 تور 

  شيداسب
  طورك
   شهم
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            اثرط
            گرشاسب

          نريمان  
            سام
            زال

 كنيزي گمنام           رودابه
 رستم   شغاد        زواره  

       فرهــــاد               تخــــواره                تهمينــــه             خالــــه كيقبــــاد               
  دلنواز              شهربانوارم

                                   ســهراب   زربــانو   بانوگشــسب   فرامــرز                        
  جهانگير

                                                               برزو                    بيژن          سام
  آذربرزين

                 اردشير                                                     شهريار   
  )515:1390خالقي مطلق،(

باتوجه به اينكه در شاهنامه از افراد اين خانواده قبل از گرشاسب چيزي گفته نشده و اگـر                  
ها تحت عنوان ملحقات وجود داشته باشد بازمانده        اي هم در انتهاي بعضي از شاهنامه      نامهنسب

  :كنيم آنچه در شاهنامه آمده است بررسي مينامه است، ما به ناچار خاندان رستم راگرشاسب
  

 خاندان رستم در شاهنامه
هاي مشهورند و يا اشخاص هاي حماسي معموال يا از خاندان    پهلوانان ايران در منظومه       

هـاي پهلـواني، خانـدان رسـتم از     از ميان خاندان. اي تعلق ندارند  منفردي كه به قبيله يا عشيره     
ها پهلوانان كياني كه فريبرز و زرير و اسـفنديار از آناننـد              آن خاندان  تر است و پس از    همه مهم 

بايد نام برد و در رديف همين خاندان، خاندان نوذريان كه طوس از ايشان بود و سپس خانـدان                   
  . گودرزيان و ميالديان و چند خاندان ديگر

ايـن  . انـد رخاسـته بزرگترين و نام آورترين پهلوانان ايران در حماسه ملي مـا از سيـستان ب              
  ) 534:1383صفا،. (پيوستها به جمشيد ميپهلوانان از خاندان بزرگي بودند كه نژاد آن

-هاي ايراني در شاهنامه است كه اين خاندان را بـا نـام            ترين خانواده خاندان رستم از مهم   
ده و اينان همگي قبل از رستم بو. سازندهايي چون خاندان گرشاسب، سام، زال نيز مخاطب مي
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انـد، هـم    مردان اين خاندان يكي پس از ديگري پهلوان اول بوده         . اندكارهاي مهمي انجام داده   
پـس از نريمـان و سـام يكـزخم، خـردورزي،            . انـد به زور بازو و هم به فرزانگي شهرت داشـته         

بـا تولـد رسـتم      . دهـد هاي زال اين خاندان را در صف مقدم قرار مي         پهلواني و ديگر شايستگي   
هنرنمايي هاي رستم به عنوان يك پهلـوان تمـام          . جوشدهاي حماسه مي  ازه اي در رگ   خون ت 

هـا ايـن    ي نيكي با بدي در تمـام فـراز و نـشيب           هعيار در دوره باستاني و مرد اول ميدان مبارز        
  .نمايدتر ميخاندان را بيش از بيش پرآوازه

شاهي فريدون از افراد خانـدان      در شاهنامه نخستين بار در آغاز كار منوچهر و درهنگام پاد          
  با ورود اين خانـدان بـه ويـژه زال بـه     . آيد و اولين كس گرشاسب استرستم نامي به ميان مي   

   شـور و هيجـان زايدالوصـف       . ي حماسه، جذابيت و گيرايي آن چندين برابر شـده اسـت           عرصه
گي حقيقـي حماسـه     هايي كه رستم در آن حضور دارد بيانگر دلبستگي فردوسي و وابست           داستان

بـر ايـن اسـاس فردوسـي در شـاهنامه بـه او و               . هاي او و خانـدانش اسـت      به رستم و پهلواني   
  . گويا به راستي مسكن مالوف فردوسي زابلستان بوده است. خاندانش توجه تام دارد

اند و در شـرق ايـران موبـدان و دهقانـان           خاندان رستم سرگذشت پر فراز و نشيبي داشته        
از زمان گرشاسـب ايـن خانـدان فتوحـات بزرگـي در سـرزمين               . اندكرده را حفظ مي   اخبار آنان 

قدرت اين خاندان در زمان كيقبـاد و كيكـاووس بيـشتر    . اندمازندران، توران و ديگر جاها داشته     
پس در زمـان كيخـسرو   . ي رستم به بر تخت نشست     شد به خصوص آنكه كيكاووس به وسيله      

شد اما در زمان پادشاه بعدي يعني كي لهراسـب، زوال قدرتـشان             بر قدرت و قلمروشان افزوده      
در . زيرا كي لهراسب در مرز مهم اين خاندان در بلخ آتشكده ساخته و آنجا مستقر شد               . آغاز شد 

اين سمت، خاندان رستم با پادشاهي كابل و پادشاه سمنگان متحد شده بودنـد و رودابـه دختـر           
مادر رستم است و تهمينه دختـر شـاه سـمنگان همـسر             شاه كابل كه از خويشان ضحاك بود،        

رستم و كار آتشكده بلخ به پادشاه بعدي يعني گشتاسب كشيده شد و با واقعه ظهور زردشـت و                   
رود و رسـتم او     در اينجاست كه اسفنديار به جنگ رستم مي       . كشته شدن او در آنجا پيوند يافت      

ستم او را بزرگ كرد تا به شاهي رسـيد و تـا   اسفنديار پسري دارد به نام بهمن كه ر . كشدرا مي 
به شاهي رسيدن بهمن ديگر رستم بدرود جهان گفته بود لـذا بهمـن بـه خونخـواهي پـدرش                    
. اسفنديار به سيستان لشكر كشيد، زال را زنداني كرد و فرامرز را كشت و سيستان را خراب كرد          

يگر خاندان رستم بـسيار ضـعيف       اگرچه در آخر آذربرزين پسر فرامرز بهمن را شكست داد اما د           
  .شدند
هـاي اخالقـي قابـل تمجيـد و          مردان و پهلوانان ايـن خانـدان داراي خـصال و ويژگـي             

ارزشمندي هستند، پهلوانان اين خاندان با همه زور و قدرت مدعي تاج و تخـت نيـستند، بلكـه               
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-بران شـاه، در بـي     البته همين حاميان تاج و تخت و فرمـان        . دانندتنها خود را حامي شاهان مي     
پهلوانـان شـاهنامه    . دارنـد هـا دريـغ مـي     گذارند و حمايت خود را از آن      ها شاه را تنها مي    رسمي

اند، آن جا كه تواضع الزم است، مخصوصا اين خاندان با آنكه انسان هايي مغرور، لجباز و مقاوم   
قابل دشـمن درمانـده     ها افرادي ديندار و دين پناهند هرجا كه در م         متواضع و فروتن هستند آن    

يابند، بـي   جويند و نيز آنجا كه بر دشمن غلبه مي        برند و از او مدد مي     شوند به يزدان پناه مي    مي
دالوري، شـجاعت، مردانگـي، جـوانمردي،       . نـشينند درنگ خلوتي جسته و به شكر يزدان مـي        

نگري، كين  فرمانبري از مافوق، تدبيرگري و چاره انديشي، زبان آوري و خوش سخني، عاقبت              
از ميان اين پهلوانـان رسـتم از   . كشي و انتقام همگي از ويژگي هاي پهلوانان اين خاندان است          

  پردازيم؛همه نامورتر است كه در ابتدا به برجستگي هاي او مي
  رستم

رستم،پـسر زال،   : در شاهنامه آمـده اسـت     . ي ملي است  رستم، مشهورترين پهلوان حماسه   
  .  خانواده گرشاسب است و مادرش رودابه دختر مهراب كابلي ستپسر سام، پسر نريمان، از

رستم آن گونه كه در شاهنامه توصيف شده، نشان دهنده پهلوان كامل، در ايران داسـتاني                
كشش و كوشش بـشر بـراي زنـدگي         . اين مرد، تجسم انديشه و آرزوي پيشينيان ماست       . است

 گزنـد و زشـتي، بهتـرين جلـوه اش را در             بهتر، براي سير به سوي اعتال و پيروزي بـر بـدي و            
پهلوانان حماسي مي يابد و رستم، و خاندان او در ميان اين پهلوانان همه صـفت هـاي الزم را                    

ــه نمــي    ــرگ اســت ك ــا م ــد، و تنه ــع دارن ــود جم ــد در خ ــائق ش ــر آن ف ــوان ب اســالمي . (ت
  ) 292:1349ندوشن،

    "سـگزي "بـه تحقيـر او را       رستم جهان پهلوان پهلوانان، تاجبخش، تهمـتن، پيلـتن، كـه            
خداي تعـالي   «: گويدتاريخ سيستان از قول فردوسي مي     . گفته اند،پهلوان اول شاهنامه است    مي

وي مردي است كه در عين خارق العاده بودن انسان        » خويشتن را هيچ بنده چون رستم نيافريد      
     م، ديگـر تقريبـا هـيچ       است اگر از عمر دراز باور نكردني او و چند حادثه نظير هفت خان بگذري              

  . »بينيم كه نتوانيم آن را با منطق خاكي خود توجيح كنيم آمدي در زندگي او نميپي
ي شخصيت رستم، تحقيقات زيـادي توسـط محققـان و دانـشمندان             درباره) 293-292:همان(

 ماركوات نظر خود را درباره شخصيت رستم را       « . شناس خارجي و داخلي انجام شده است      شرق
  :در دو بخش ابراز داشته است

داند و واژه   مي) گرشاسب-سام(ي شخصيت نخست اينكه رستم را در واقع، تحول يافته           
-شناسد و براي اين مشابهت، به دو ويژگي اسـتناد مـي           رستم در اصل لقب ساده گرشاسب مي      

 .يكي اعمال پهلواني مشابه و ديگري مشابهت ديني آنان. كند
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         حليل جنبه تاريخي شخصيت رستم، وي را همان گنـدفر شـاه سيـستان     دوم آنكه در ت       
اين يكسان انگاري رستم با گرشاسب را چند تن از  ) 61:1389و ديگران،صفاري (» .پنداردمي

  . پژوهندگان از جمله؛ هرتسفلد پذيرفته اند و آن را گسترش داده اند
توان به نظر ذبيح اهللا صـفا   و خاندانش، مياز تحقيقات دانشمندان ايراني در باب رستم       

گـودرز،  ( رستم در واقع، مثل چند تن از پهوانان ديگـر شـاهنامه             « وي معتقد است    . اشاره كرد 
از امرا و رجال و سروران عهد اشكاني بوده است كـه در سيـستان قـدرتي                 ) گيو، بيژن و ميالد     

هاي حماسه سرايان ايران نفـوذ كـرده        داشته، سپس بر اساس انجام كارهاي بزرگ، به داستان        
بنابراين فرض، رستم در اصل، وجودي تاريخي بوده كه با راه يـافتن بـه داسـتان هـاي                   . است

اين نظر در واقع به گونه اي تكرار نظرات ماركوات          . ملي، به وجودي داستاني مبدل گشته است      
 رسـتم را، پادشـاه مقتـدر،    و هرتسفلد است؛ با اين تفاوت كه آن دو، شخصيت مستتر در افسانه  

اند، در صورتي كه صفا وجود داسـتاني شـده رسـتم را يكـي از امـراي                  يعني گندفر فرض كرده   
  ) 547:1383صفا،. (»داند ي عهد اشكاني ميگمنام و ناشناخته

. چون رستم مرد برگزيده است طرز زاده شدنش هم با زاده شـدن ديگـران فـرق دارد                     
كند كه كودكي غير از كودكـان ديگـر در          ان دوران آبستني  احساس مي     رودابه، زن زال، از هم    

تواند از شكم مادر بيـرون آيـد، زال از سـيمرغ چـاره              چون بچه از فرط درشتي نمي     . شكم دارد 
دهد كه رودابه را به شراب مست كنند و پهلويش را بـشكافند             سيمرغ دستور مي  . كندجويي مي 

رسـتم  . گذارنـد شود نام او را رستم مـي      چون كودك زاده مي   . و كودك را از پهلو بيرون بياورند      
وي بـه علـت سـنگيني جثـه از روز           ) 293:همـان .(چنان بود كه بايد دو دايه او ر ا شير بدهنـد           

نخست از هم سن و ساالنش متمايز بود و بدين جهت خوراك وي با ديگر اطفال نيز اخـتالف                   
نهـاد پاهـايش در   كه چون پاي بر زمـين مـي       در آغاز جواني جثه اش چنان سنگين بود         . داشت

وي از همان هـشت سـالگي از نيـاي          . شد و اين خود براي وي رنجي عظيم بود        سنگ فرو مي  
-هايي از خود نشان مـي     رود و دالوري  و به جنگهاي مختلفي مي    . خواهدخود اسباب جنگي مي   

  :دهد كه عبارتند از
يكاووس از البرز كوه، با گذشتن از هفت كشتن پيل سپيد، فتح دژ سپند كوه، آوردن ك         «   

خوان و نجات دادن شاه و سپاه ايران، نجات كاووس از بند شاه هاماوران، جنگ بـا افراسـياب،                   
جنگ با سهراب، كشتن سودابه همسر كيكاووس به خونخواهي سياوش، حـضور در جنـگ بـا                 

 چـاه افراسـياب،   خاقان چين و كشتن كاموس كشاني و خاقان چين، نجات بيـژن پـسر گيـو از               
  ) 339-295تلخيص:1349اسالمي ندوشن،. (»كشتن اسفنديار، پرورش بهمن پسر اسفنديار
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ي شاهان برتر است و با تصاويري كه حكيم بنا با           ي فردوسي از همه    رستم در شاهنامه    
همـه جـا نيـرو و    « .انديشه و رفتارش در جاي جاي شاهنامه از او ارائه داده، ايـن حـق اوسـت              

. توان او را با اطمينان قهرمـان ملـي ناميـد          ه او خدمت به ايران است، به گونه اي كه مي          انديش
رستم نه تنها پهلوان پهلوانان كه به خرد و فرزانه و دادگر و جنگنده با ستم ها و بيدادهاسـت و           

او در تمامي ادوار پهلواني و در روزهـاي پـر خطـر،             ) 226:1369رحيمي،(» اين همه كم نيست   
او وظيفه جهان پهلواني را   .  پشت و پناه ايران و ايرانيان و ركن استوار دفاع از ايران است             اميد و 

-در برابر سبكسري  . شناسدكند و ارزش شخصيت خود را خوب مي       درست و دقيق احساس مي    
كند و سينه سودابه را در انتقام  خـون سـياوش بـا              هاي كاووس و اسفنديار مردانه مقاومت مي      

اوست كه با وجود توانايي « . دهدد و تن به بند خواري اسفنديار و گشتاسب نميشكافخنجر مي
و صالحيت، حتي يكدم نخواسته است صاحب تـاج وتخـت شـود،بلكه بـر عكـس همـواره در                    

خواسته بـدين حـريم تجـاوز كنـد از ميـان            خدمت تخت و تاج بوده و حتي فرزندش را كه مي          
  )208:همان(» .برداشته است

شـود  در شاهنامه مظهر كمال جوانمردي است، پرورش سياوش را عهده دار مي           رستم       
خيزد و بعد از مرگ اسفنديار به تربيت فرزندش بهمـن           و بعد از قتل او به كين خواهي او بر مي          

رهاند به وساطت بيـژن از كيفـر گـرگين كـه            بندد و وقتي بيژن را از چاه افراسياب مي        كمر مي 
رستم به موازات هنرهاي جنگي، انساني دوست       . كندد، چشم پوشي مي   عامل زنداني شدن او بو    

شود، اهـل بـزم اسـت، از    ، بذله گوست، عاشق مي.دلي نازك و ذوقي لطيف دارد    . داشتني است 
. اهل آواز و موسيقي ست و حسرت زندگي آسـوده اي را دارد       . شادي و شادخواري لذت مي برد     

فرزندش سهراب را با    . گر و از ضعف و خطا مبرا نيست       هاي دي ست مثل انسان  اما او هم انساني   
-ي سيمرغ مي  اسفنديار شاهزاده مظلوم را با حيله     . انگيزدكشد و خشم حكيم را بر مي      ترفند مي 

بخشد، زيرا سهراب اگرچه فر زند رستم بود،        كشد، اما  خواننده منصف ايراني اين گناهان را مي         
شود؛ اسفنديار نيز  و پيروزي او شكست ايران محسوب ميبودما به ظاهر سردار سپاه افراسياب ا

به تحريك پدرجاه طلبش، گشتاسب، قصد بدنامي و بي ابرويي جهان پهلوان را داشت و به هر                 
حال اين حوادث كه گوياي بازي او با سرنوشت بود، از محبوبيت رستم دربين ايرانيان نكاسـته                 

رستم از كودكي تا مرگ يـك       « : گويد رستم مي  المارتين شاعر شهير فرانسوي درباره    « . است
او . جنگد، نژاد و تبار او نيـز ماننـد اوسـت          جنگد، در كنار گور مي    او در گهواره مي   . پهلوان است 

در ضـمن كارهـا و      . كنـد ستمگران و غـوالن را خـرد و نـابود مـي           . هركول مشرق زمين است   
عشقي كه احساسات آدمي   . يابد باز مي  برد و آرامش خاطر را در آن      ها به عشق پناه مي    گرفتاري



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٢٩٩

» .باشــدســازد و آرامــش خــاطري كــه بــه منزلــه تلطيــف قــدرت و نيــرو مــي را آشــكار مــي
  ) 294:1380رياحي،(

« . ي مـردم اسـت    انـد كـه نماينـده     دانـسته برخي توانايي و ناموري رستم را در آن مي            
ازي او را به عنوان كسي كـه بايـد   هاي درپرورده تخم هزاران هزار آدميزاد است، كه طي زمان      

تمـام وجـود او در      ) 133:1369مرتـضوي، (» .انـد   تجسمي از روياها و آرزوهايشان باشد آفريده      
چون نيرو فرو نشيند، از او ديگر خبري نيست به همين سبب پـس از               . پيكار با نيروي شر است    

ابراز وجود رسـتم بـاقي      گردد و كيخسرو ناپديد، ديگر جايي براي        آن كه افراسياب سركوب مي    
ها زنگ سالح. پردازدنشيند و در گوشه از سيستان به شكار مينمي ماند، مستعفي به كناري مي

اگر . رسدگيرد، و سپس با مرگ او، دوران پهلواني شاهنامه به آخر مي           زنند و ببريان گرد مي    مي
خواند، چه بسا يـك     يها را عصر انحطاط م    گويد و عصر لهراسبي   با حسرت از گذشته سخن مي     

ايـران جـوش و خـروش رودارودش را تـرك گفتـه و تبـديل بـه مردابـي                    . علتش همين است  
  )74:1380اسالمي ندوشن،( » .گرديده

  زال
نـام داشـته، امـا بـه     » دسـتان «ي ملي ايران، لقب پسر سام كه در واقع     زال در حماسه  «  

  )1390:452خالقي مطلق،(» ناميده اند » زال زر«يا » زال«سبب سپيدي مو او را 

زال زر، فرزند سام پدر رستم، نيز داسـتاني         « . هاي شاهنامه است  ترين چهره زال از شگفت  
اي به فرمان پروردگـار     چنانكه در شاهنامه آمده است، وي را سيمرغ پرنده افسانه         . شنيدني دارد 

و نيز در پايان داستان زال بعدها از همين آشنايي خود با سيمرغ به هنگام زادن رستم . پروردمي
در . زال نيز به پهلواني و نيـروي بـسيار شـهرت دارد           . گيردغم انگيز رستم و اسفنديار بهره مي      

گيرد كه شاه و    اوان جواني، در حضور منوچهر شاه يكي از پهلوانان را چنان از پشت زين بر مي               
بـرد و تيـرش از      حملـه مـي   هاي نبرد با گرز پدر به دشمنان        در ميدان . مانندسپاه در شگفت مي   

مهراب پدر رودابه او را به داشـتن        . حيث عظمت و بلندي از تير ديگر پهلوانان ممتاز بوده است          
وجـود چنـين    . خوانـد كند و او را نهنگ بال و تيز چنگ اژدها مـي           دل شير و زور پيل وصف مي      

ردار است به توصيه پدر او با آنكه پهلواني نامب. گرددصفاتي در زال موجب عشق رودابه با او مي
گـردد ودر  منـد مـي  گون بهـره هاي گونهآورد و از دانش  پژوه را گرد خود فراهم مي     مردان دانش 

بينيم كـه   و بدين جهت مي   . ماند  رسد كه رقيبي برايش باقي نمي     اي مي راي و دانش به مرحله    
 ادن بـه موبـدان بـر      در مجلس آزمون موبدان در دربار منوچهر شاه هوشيارانه از عهده پاسـخ د             

خوانيم بـر مـرگ     او درعين مردي است داراي احساساتي لطيف چنانكه در شاهنامه مي          . آيدمي
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افشاند، و در عـشق بـه رودابـه دختـر شـاه      درد و خاك برسر مي   نوذر، شاه ايران جامه برتن مي     
و شـركت در    هـا   هـا و دالوري   زال عالوه بر پهلواني   . كابلي عاشقي پاكباز و وفاداري تمام است      

ماند به سيره پدر خود سـام       هاي بسيار، هنگامي كه تخت شاهي ايران از پادشاه خالي مي          جنگ
دانـد، سـپاهي گـران نـزد زو پـور           چون كسي را از پهلوانان ايران درخور مقـام پادشـاهي نمـي            

دهـد، و خـود     فرستد و وي را به سلطنت ايران مژده مـي         طهماسب كه از نژاد فريدون است مي      
  )74-73:1353زرين كوب،(» .گويدت به شاهي بر او آفرين مينخس

زال مدت كوتاهي در پادشاهي منوچهر جهان پهلواني ايران را بر عهده داشت، اما پس               «  
در شاهنامه، با اين كه زال مظهر درايـت         . از بالغ شدن رستم اين مقام بر عهده رستم نهاده شد          

. يح و راهنمايي هاي اويند، خود نقـش مهمـي نـدارد           و دانايي است و بزرگان ايران محتاج نصا       
داستان زندگي او نيز، به غير از مواردي كه ياد شد، داستان دانايي پيش بين و باتجربه است، نه      

  )456:1390خالقي مطلق،. ( »داستان پهلواني حماسي 
سـازي و   از جهت زيركـي و چـاره      « .  زال، بنيان گذار دانش،حكمت دبستان پهلواني ست      

زال، از زمره كساني اسـت      . شباهت به اوديسئوس يوناني نيست    حسابگري و سخت جانيش، بي    
. ورزدهاي غيريزداني، ابا نمي   اگرچه بدكار نيستند، اما براي حفظ دودمان خود از توسل به روش           

كند و گويا با همـه چيـز        او در مرز اسطوره و حماسه ظهور مي       ) 131:1380اسالمي ندوشن، . (»
هاي دسـت و    ي بايد و نبايد   فارغ از همه  . خواهداو همه چيز را دگرگون مي     . گاري دارد سر ناساز 

كند و بينش نويني ورزد عشقي كه حماسه را دگرگون مي پاگير به دختر مهراب كابلي عشق مي      
هـاي رايـج    كند كه همانا آزادانديشي و آزادگي و دوري از تنـگ نظـري            را به حماسه تقديم مي    

  . است
وجه به آنچه در شاهنامه آمده است و آنچه در بـاال اشـاره كـرديم ، مـا را بـه ايـن                        ا ت ب   

درنـگ و   . جويي است و آشتي كند كه؛ زال در حماسه نماد خردورزي، پاك انديشي          رهنمون مي 
هـاي كوركورنـه را از خـود دور         او تعـصب  . شودي كارها  ديده مي    روي او در همه   ميانهتدبير و   

  :در شاهنامه آمده است. انديشدانسانيت ميكند و تنها به مي
  

 چنــان گــشت زال از بــس آمــوختن  
 

  روختن ـاره است از افــي ستــو گفتـــت 
)  7:1378/285فردوسي،  (             

بــه راي و بــه دانــش بــه جــايي رســيد  
   كه چون خويشتن در جهان كـس نديـد          .

. 
  )286همانجا، (                                                                 
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 زال در شاهنامه زندگاني بس درازي دارد، به درازي دوران پهلواني، مـوي  سـپيد و بلنـد                   
شود، حتـي زمـاني     وي كهنسال ترين فرد خانواده مي     « . وي نيز نمادي است از دير پا بودن او        

  )131:1380اسالمي ندوشن،. (»است ميرند او هنوز زنده هايش هم ميكه نوه
پيري زال، زوال قدرت پهلوانان و پايـان        .     زال در تمام دوران پهلواني شاهنامه با ماست       

از . شگفتا كه داستان پهلواني شاهنامه با نام او آغاز و بـا نـام او پايـان مـي يابـد                    . حماسه است 
اش از  دسـت بهمـن و رهـايي      مرگ زال در شاهنامه ذكري نشده، اما حكايت اسير شـدنش در             

خـالقي  . ( »اسارت به پيشنهاد پشوتن آمده است و ايـن آخـرين ذكـر زال در شـاهنامه اسـت                    
  )456:1390مطلق،

   سام
او .     سام پسر نريمان، پدر زال كه در دوره فريدون و منوچهر وي پهلوان ايرانيان اسـت                

ـ        « مشخصه هاي    وي نيـاي   . اج بخـشي را داراسـت     تن جنگاور، اقتدار برتر، جهان پهلواني، و ت
نيرويـي برتـر از شـاه دارد و تـا           . كنندرستم و در پيكر همانند اوست و رستم را به او تشبيه مي            

« بـه همـين سـبب       ) 164:1380مزداپـور، . (»هست تورانيان جرات ندارند به ايران حمله برنـد          
ومندي چنان بوده است كـه      در پهلواني و نير   . عنوان جهان پهلواني دربار منوچهر را داشته است       

» سام يكـزخم  «كشد و بدين سبب به      اژدهاي مهيب مردم اوبار كشف رود را به يك ضربه مي          
جسته، و اين همان    هاي جنگ شركت مي   وي با گرز سيصد مني خود در ميدان       . يابدشهرت مي 

نان ايران  ها به ترتيب زال زر و رستم جهان پهلوان بارها آن را بر فرق دشم              گرزي است كه بعد   
كرده ي وسيعي نيز حكومت ميسام با انكه در زابل و سيستان به سر برده، بر ناحيه  . كوبيدندمي

نياكانش از گرشاسب تا نيرم همه سپهدار و خنجرگذار و پشت و پناه شـاهان و بزرگـان                  . است  
ه نـزد نـوذر و      خواند از احترامي فوق العـاد     ي منوچهر شاه مي   وي كه خود را بنده    . اندايران بوده 

آيـد،  چنانكه در يكي از دشوارترين مسائلي كه براي او پـيش مـي            . منوچهر برخوردار بوده است   
كننـد شـاه علـي رغـم     يعني ازدواج زال و رودابه، موبدان با اطمينان خاطر به وي يادآوري مـي      

 و ايـن    .مخالفت خود با اين امر از راي تو سرپيچي نخواهد كرد و به اين كار رضـا خواهـد داد                   
حرمت وي نزد بزرگان ايران نيز به حدي است كه چون نوذر            . پيونددپيش بيني نيز به وقوع مي     

-كند و بـه بيـدادگري مـي       شاه راه و رسم پدر خود يعني منوچهر را در كشورداري فراموش مي            
ـ             پردازد، بزرگان ايران به سام پيشنهاد مي       ه كنند كه تو خود به جاي نوذر بر تخت بنشين و ما ب

  ) 73:1353زرين كوب،. (پذيرداما سام نمي. دهيمتو قول فرمانبرداري و وفاداري مي
 سام نيز مانند ساير پهلوانان از خاندانش اعمال پهلواني زيـادي انجـام داده اسـت كـه در                   

اما بيشتر اعمالي را كه در كتب ديني و اوستا  از اعمـال  . جاي خود قابل ستايش و تمجيد است   
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شود، در شاهنامه اين اعمال پهلواني گرشاسب بـه سـام نـسبت            اسب محسوب مي  پهلواني گرش 
اما اگر بپذيريم كه جوهر پهلواني و اصل مـنش پهلـواني خـردورزي، آزادي و                .  داده شده است  

آزاد منشي است همان چيزي كه رستم جهان پهلوان حد اعالي آن است، سام به عنـوان پـدر                   
پهلوانان از اسطوره تا حماسه، يك پهلوان به تمام معنـا در حـد              ي  اي از اين زنجيره   زال و حلقه  

اي است كه براساس آن پهلوان بايد به عنوان يك          ي شاه و انديشه   سام سرسپرده . رستم نيست 
اي از خود هيچ اراده يا فكر و ايـده        . نيروي رزمي و نظامي به طور كامل در خدمت پادشاه باشد          

كه بنابر، اين بينش قلمرو شاهي قلمرو پاكي، نيكي و خير           . باشدبايد پاسدار قلمرو شاهي     . ندارد
محض است و بايد در برابر نيروهاي شر و اهريمني حفظ شود ومطابق همين انديـشه پهلـوان                  

لـذا  . بايد در خدمت شاه و خسروپرست باشد و تمام اوامر شاه را بايد بي چون و چرا انجام دهـد    
 هندوستان و مهراب كابلي كه از نژاد ضحاك است حمله           گيرد به زماني كه منوچهر تصميم مي    

  :كند كه گرد از نهد كابليان برآوردكند و سام را مامور مي
   

چنين گفت بـا سـام شـاه جهـان           
ــان        . ــده مه ــا گزي ــرو ب ــدر ب ــز اي ك

. 
  

ــروز      ــدر ف ــش ان ــتان آت بهندوس
. 

 ) 7:1387/94فردوسي،( 
ــسوز     ــل ب ــراب و كاب ــاخ مه ــه ك هم

. 
  )419جا،همان  (

پذيري و اطاعـت        سام كه فرمان شاه براي او يك حكم قطعي دارد  به پاس اين فرمان              
كنـد تـا    شود، بدون سوال و جـواب قبـول مـي         ناميده مي » خسرو پرست   « محض، در حماسه    

  شاهي مهراب ضحاك نژاد را نيست و نابود گرداند؛
چنين پاسـخ داد كـه ايـدون كـنم   

ز دل شــاه بيــرون كــنم  كــه كــين ا  .
. 

  )946همانجا، (
 نريمان

از نريمان همواره فرد پهلوان و معروف خانـدان         . پهلوان زابلي، پدرسام،پسر گرشاسب است    
فردوسي در شاهنامه داستان خاصي از نريمان ذكر نكـرده        « . سام در شاهنامه سخن رفته است     

گويد م از رفتن نريمان به اين دژ سخن مي        تنها در داستان رستم و پيل سپيد، زال با رست         . است
خواهد تا چون نريمان، كمر بندد و به كوه سپند برود و دژي را كه بر فـراز آن اسـت                    و از او مي   

ــستاند    ــود ب ــن دژ نهــاده ب ــتح اي ــام نريمــان را كــه جــان خــود را در راه ف » . بگــشايد و انتق
  )10570:1370رستگار،(
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در اصل يكي از صفات گرشاسب بـوده اسـت و           ) ينو  نئيرم( گفته شده است كه نريمان      « 
  ) 295:1380اسالمي ندوشن،(» .بعد به عنوان پسر او قلمداد شده است

  گرشاسب  
گرشاسـب در   « . ي ملـي ايـران اسـت          گرشاسب از بزرگترين پهلوان باستاني و حماسه      

از جايگـاه ثـابتي     ميان سلسله پادشاهان ايران، از اوستا تا شـاهنامه و متـون فارسـي و عربـي                  
در متـون پهلـوي شخـصيت     . در شاهنامه فردوسي وضع گرشاسب مبهم است      . برخوردار نيست 

  )412:1390خالقي مطلق،. (»سام مستقل از گرشاسب نيست بلكه هموست
  :در سروده هاس فردوسي ما با سه شخصيت به نام گرشاسب روبرو هستيم  « 

  گرشاسب جانشين زو .1

 گرشاسب گنجور فريدون .2
 اسب سردار پهلوان فريدون و منوچهرگرش .3

شـود، ايـن        با بررسي سه شخصيت با عنوان گرشاسب در شاهنامه، آن چه حاصل مـي             
اي است گه گرشاسب جانشين زو و گرشاسب گنجور فريدون ارتبـاطي بـه گرشاسـب اسـطوره                

 گرشاسب جد رستم همان گرشاسب سردار پهلوان فريدون و منوچهر كه است كـه يلـي               . ندارد
 )19:1386مفتي،(» .جنگجوست

در شاهنامه اسطوره گرشاسب دچار شكستگي شده است و اين پهلوان به سه شخصيت         « 
بيـشتر اعمـال پهلـواني گرشاسـب در اسـطوره در            . نريمان، گرشاسب و سام تبديل شده اسـت       

از جملـه كـشتن اژدهـاي رود        . جريان تطور اسطوره  به حماسه به سام نسبت داده شده اسـت            
پاشنه، در شاهنامه از كردارهـاي پهلـواني    و نيز نبرد سهمگين گرشاسب با گندروي زرين        كشف

هاي قبل از شاهنامه و در    در حالي كه اين اعمال در كتاب      ) 8:همان(» .سام محسوب شده است   
در شاهنامه پدر نريمان كه گاهي به       « او كه   . نامه به گرشاسب نسبت داده شده است      گرشاسب

» نامـه اسـدي اسـت        از او ياد شده، وي قهرمـان اصـلي منظومـه گرشاسـب             صفت گيسو دراز  
  ) 295:1380اسالمي ندوشن،(

در اوستا نام اين پهلوان چند بار آمده است و او پسر ثريت و موصـوف اسـت بـه صـفات          «
گيسو دراز و گرزو و نرمنش، يعني دلير و پهلوان و از صفت نخستين يعني گيسو دراز يا صاحب               

ر حماسه ملي ما اثري نيست اما از دو صفت ديگر گرزو در شاهنامه چندين بار به                 موي مجعد د  
تعريض براي گرشاسب  و سام ذكـر شـده و سـالح معمـول گرشاسـب و سـام در شـاهنامه و                        

گرشاسب، شيرويه پهلوان بزرگ سپاه سلم و تور را با گرزه گـاو روي              . گرشاسب نامه گرز است   
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شاهنامه صاحب گرز يكزخم است و گاه خود موصوف به صـفت      از پاي در آورد و سام اغلب در         
در ادبيات فارسي به نريمان تبـديل       ) نئيرمنو(صفت ديگر گرشاسب يعني نرمنش      . يكزخم است 

  ) 538:1383صفا،(» .شده است و پسر گرشاسب شده است
گرشاسب، سام، نريمان، تجسمي اسـت از آرمـان      «: با توجه با آنچه در شاهنامه آمده است       

بازويش به سـتبري  . نمودگاري است از مردي و مردانگي و سترگي. هلواني دوران هند و ايران   پ
شانه هيون، نيرويش فزونتر از صد پيل و درياي نيل، ريشش انبوه و گيسويش افشان، يلي كـه             

نوشد و به هرگـامي     خورد و مي از جام ده مني مي       كشد و مي  در يك نشست پانزده اسب را مي      
  .اش سي رش است و سنگيني گرزه اش هزار منجهد، درازي نيزهار گام را ميفاصله صد هز

تـوان آن   گرشاسب، سام، نريمان، نمونه ايراني آن گروه از اشخاص اساطيري است كه مي            
تـرين پهلـوان ايـران بـوده     گرشاسب پيش از رستم دستان، بلنـد آوازه . ها را يالن سترگ ناميد   
ر مختصر در شـاهنامه و كتـب   را، عالوه بر اوستا به صورت بسيا  هاي او   است كه كارنامه كيايي   

به ويژه تاريخ سيستان و     .... مثل تاريخ طبري و مروج الذهب و      ) ضمن يادكرد تبار سام   ( تاريخي
  )257-252:1378سركاراتي،تلخيص(» . به طور مفصل در گرشاسب نامه آمده است

سرايي آمده اسـت چنـين اسـت         حماسه ديگر افراد خاندان رستم به نقل از شاهنامه كه در         
  . رستم، زواره و شغاد: كه؛ زال سه پسر داشت

او كه برادر رستم، . زواره نيز از پهلوانان نامي است كه مكررا در شاهنامه از اوياد شده است         
از يك پدر و مادر است ، پيشكار وپهلوان اوست ويار، همدل، همراه و پشتيبان رستم بـود و در                    

وي در هنگامـه  « . اي از او غافـل نمانـد  اش همراه رستم بود و لحظه   ي زندگي هلحظه به لحظ  
بـرد و نـوش     نبرد رستم با اسفنديار به گمان اينكه رستم كشته شد بر سپاه اسفنديار يورش مي              

گيرد پرورش بهمن را بر عهده بگيـرد        آنگاه كه رستم تصميم مي    . كشدآذر، پسر اسفنديار را مي    
-افتد و كشته مـي    سرانجام زواره نيز به همراه رستم در چاه مي        . كندلفت مي به شدت با او مخا    

  :آورددر شاهنامه مي) 244:1372عادل،(» .شود
ــرد   ــر در بم ــاهي دگ  زواره بچ

 سواري نمانـد از بزرگـان و خـرد    .
. 

  )31:1387/212فردوسي،(
ه تاريك زال بود در دامان آز و        شغاد كه نيم  .پسر ديگر زال از كنيزكي گمنام بود        :     شغاد

ريـزد و   نشيند و زهر خويش را در جان رستم مـي         بيش خواهي و قدرت چونان افعي به چله مي        
 .افكندرستم را در چاهي كه كنده بود مي

كه در شـاهنامه    ( پسران اوسهراب، فرامرز، جهانگير   .   رستم نيز سه پسر و دو دختر داشت       
بي هاي او سخن آمده است اصـال كتـا       ت در ساير كتابها از پهلواني     از او نامي به ميان نيامده اس      
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از پسران وي . و دخترانش گشسب بانو و زربانو نام داشتند.) جهانگير نامه در وصف اوستبه نام
او به دست پدر خـود رسـتم كـشته    . سهراب كه شباهت بسيار زيادي به پدر و نياي خود داشت          

 به پا خواسته است ، و آرمان او تنها ميهني نيست، جهان             براي آرمان بزرگي  « وي كه   . شودمي
و آن دو   . خواهد ميان ايران و تورانيان با آوردن آييني نو صـلح بـر قـرار كنـد                مي. شمول است 

هـا  را بـه   ي قـدرت خواهـد همـه  ها نمـي ي قهرمانو عكس همه  . جهان مجزا را يگانه گرداند    
در جنگي كه رستم بر او      . ه خصلت وااليي ديگر   سهراب رستم است به اضاف    . تنهايي قبضه كند  

توانـد  براي شناختن آن انسان بزرگ ديگر هرچـه مـي        . طلب است كند همه جا صلح   تحميل مي 
. شكست او مهـم نيـست، حقانيـت او مهـم اسـت            . دهدخورد اما فريب نمي   فريب مي . كند  مي

  )245:1369رحيمي،(» . جنگ او با رستم جنگ نوآوري و محافظه كاري ست
مهمترين ماجراي او در شـاهنامه شـركت        « .     فرامرز از پهلوانان ديگر اين خاندان است      

فرامرز در اين لشكر كشي     . در لشكر كشي رستم به توران براي خونخواهي خون سياوش است          
كـشد و چنـدي بعـد سـرخه پـسر           پيشرو سپاه است و در اين نبرد ورازاد شاه سـپيجاب را مـي             

و ديگر از ماجراهاي او كشتن مهرنوش پسر اسفنديار و كشتن شاه . كندر ميافراسياب را دستگي
بـاالخره فرامـرز را زمـاني كـه          )  517:1390خالقي مطلـق،  . ( »كابل و بستگان او به كين پدر      

بهمن به سيستان تاخته بود به دار زدند و جهانگير را هم ديـوي از بـاالي كـوه پرتـاب كـرد و            
رفت و رسـتم كـسي جـز        بانو بود كه پهلواني چاالك به شمار مي       از دختران او گشسب     . كشت

دختر ديگرش زربانو نيـز سـواري        . گيو را شايسته همسري با او ندانست؛ فرزند آن ها بيژن بود           
  .دلير و مبارز بود

تعـدادكل اسـامي اسـتخراج شـده از متـون      «  با توجه به تحقيقاتي كه انجام شده اسـت؛       
هاي به دست آمـده از ايـن خانـدان          تن است كه بيشترين نام    76مل  حماسي، از اين خاندان شا    

آنچه مايه تاسف است، اينكه احتماال بنـا بـه          . پهلواني، مربوط به منظومه بهمن نامه بوده است       
و يا احيانا نبود نام اينها در متون        ( ها  ي سنتي عصر تدوين اين حماسه     سنت غلط ديرين جامعه   
ذكر نام زنان نام آور اين خاندان در بيشتر اين متون، خودداري شده  از  ) اوليه و سلسله نسب ها      

است و از آنان بيشتر به عنوان كنيزك، نگار، يا در نقش مادر نام برده شده اسـت و بـه نـسبت                       
هاي افراد ذكور باقي مانده اين خاندان، تعداد كمي از نام هاي زنان اين خانـدان آورده               تعداد نام 

)  70:1389صفاري و ديگـران،   . ( »....ام هايي مانند رودابه، تهمينه، منيژه و      شده است؛ از جمله ن    
 .   در شاهنامه هم تعداد كمي از اين زنان  اين خاندان آورده شده است
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    اگر زندگي زال و رستم و خاندانش، به منظور نبرد با بدي و مقابله با تجـسم اهريمنـي             
رستن ايران از شر    . پذيردن رفتن بدي و اهريمن، پايان نمي      شود، تنها با از ميا    تورانيان، آغاز مي  

اي از  هاي پهلواني، تنها مرحله   بدي افراسيابي و سامان يافتن حيات ايرانشهري در پرتو كوشش         
هـستي و كـاركرد پهلوانـان       . جويـد فرجام اينان را حماسه در چيز ديگري مي       . حيات آنان است  

در . اند تا فرجامي داشته باشند    آنان آغازي نداشته  . گيردميديگر، با پيروزي نيكي بر بدي پايان        
شود، يـا   شوند، يا كه زندگيشان تمام مي     آيند و كشته مي   جريان  رويدادها و نبردها به وجود مي       

تا هنگامي نبردي باشد آنان نيـز هـستند، بـسياري از آنـان نيـز                . كه سرنوشتشان وابسته است   
اما زال و رسـتم چنـين       . شوندكشند و به زودي خاموش مي     يكباره در آغاز يك جنگ شعله مي      

. پس تا حماسه هست بايـد بماننـد       . آغاز اينان با فرجامشان به حماسه گره خورده است        . نيستند
چـه خـود ايـن نبـرد، بنـا بـر            . كنـد حال اگر نبرد نيكي به پيروزي نيكي انجاميده، تفاوتي نمي         

 نبرد آئيني نيك و بد كه بر بنياد اساطيري ايـران            .اي در عمر حماسه است    شاهنامه، خود مرحله  
پذيرد، اما حماسه پهلواني پس از پيـروزي كيخـسرو و كـشته             استوار است با كيخسرو پايان مي     

. انـد پس زال و رستم نيز تـا همـين مـرز بـاقي            . ماندشدن افراسياب نيز تا مرز تاريخ برقرار مي       
كه تنها تاريخ ستمكاره، اين واقعيـت       . نگ است وجودشان با نوعي تداوم و بودن، همدم و هماه        

اينان فصل مشترك آرمان و واقعيت     . تواند آن را از ميان ببرد     خشن و ويرانگر تخيل بشري، مي     
-بندد و بال مـي تخيل آدمي تا از اين جهان، اين هستي ملموس تاريخي چشم فرو مي  . هستند

اما همـين كـه چـشم       . آورد تصور در مي   گشايد، حتي بي مرگي و روئين تني اسفنديار را نيز به          
. كندها خانه مي  كشد و در آن   ها را به خون مي    گشايد مرگ است و واقعيت حتمي، كه چشم       مي

-اي را كه آفريده تنها در برابر سد گذرناپذير تاريخ به انفجـار مـي  تصور و بينش ايراني، حماسه   
ال، دو آفريده واالي اين تخيل دورنگـر        رستم و ز  . كندسپارد و ويراني آن را به تلخي نظاره مي        

مـرز واقعيـت و     . انـد انـسان  نمودار ترقي و تعبير بشر ايراني از هستي و تاريخ و            . و بلند پروازند  
كنند كه در چنين بينشي نسبت به انـسان و  اندوه و دردي را بيان مي. دهندذهن او را نشان مي    
اند اما هرچـه مـرگ نيرومنـد اسـت         ر از مرگ  هاي بارز زندگي پ   اينان نشانه . جهان موجود است  

اند، آدمياني كه زندگي و مرگ را اينسان قوي و نستوه تصور كرده        . زندگي اينان نيرومندتر است   
حتي اگر بپذيرند كه مرگ بر واقعيت مادي انسان چيره شود و آن را ويران سازد و رستم را نيز                    

ي نيـرويش، بـر زنـدگي       ردمند كه مرگ بـا همـه      از پاي در آورد، باز انگار نميتوانند بدين تن د         
  )271:1369مختاري،. (شان پيروزي يابد،پس زال بايد بماندذهني و تخيل سرشار و جاودانه

اند و تا پايان ايـن  ي ملي آميختهي سوم، با حماسه    زال و خاندان سيستان درتمام هزاره   
شـود كـه پـس از شـاهي         كه آغاز مي  ي چهارم   اما هزاره . هزاره در سرنوشت ايرانشهر سهيمند    
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آوري زردشت، و پايان پادشاهي كيانيان وپايان آرامش وسامان ايران          گشتاسب است و آغاز دين    
زمين، ونيز فرجام دوره ي پهلواني و حماسي، وآغاز ناپديدي زال، زال ديگر از حيات ايرانـشهر                 

اسـت و ايـن اغـاز زوال آن         چرا كه ديگر حماسه از اين كشور رخت بربـسته           . بنددرخت بر مي  
هجوم بهمن بر زال و غارت سيستان، هجوم تاريخ اسـت بـر حماسـه، در ايـن كوشـش                    . است
. رودهـاي اسـتقرار آن در زمـين از ميـان مـي     ي تعينات مادي حماسه و اسـطوره و نـشانه   همه

. افتدحتي زال به بند مي . گرددشود و عوامل و نمودهاي آن نابود مي       خاستگاه حماسه غارت مي   
  ) 279:همان.(اما اين رهايي واقعي او نيست. شودهاي پشوتن زال رها ميبه توصيه

پس از تمام شدن دوران پهلواني، ديگر لحن شاعر، آن شكوه و عظمت وجوشـش پيـشين     
. آينـد بازيگران عمده فاجعه، يكي پس از ديگري زير ضربات سرنوشت از پـاي درمـي              . را ندارد 

ي شدتش بـر سـر      تاريخ با همه  . عيت تباه كننده تاريخ ستمكاران است     سرنوشتي كه بازيش واق   
. آيد تا ذهن و تخيل قوم ايراني را ويران كندهاي حماسه فرود مي   هاي اساطير و قهرمان   آفريده

دارند تا حيات حماسه    موجودات از راه رسيده تاريخي آفريدگان آرزوهاي بشري را از ميان برمي           
تواند ديگر با همان لحن پرشكوه و اشتياق بر انگيز سخن گويـد             اعر نمي ش. را به فرجام رسانند   
سـپارد و آرام    هاي شاعرانه را به سير اسناد و مدارك تاريخي مـي          ها و جوالن  از اين رو پرداخت   

رود، انگار اين   اش رو به پايان مي    گيرد اما آرامشي از سرد، تلخي و درد، همچنان كه حماسه          مي
يابد، بي آن كه شاعر     حماسه پايان مي  . گرايدافتد و به تلخي مي    خروش مي هستي اوست كه از     

اش را نيز به جـاي آن       پس بي سببي نيست كه حماسه     . از دردهاي خويش تسكيني يافته باشد     
  . رساندكه با اشاره با بي مرگي و تداوم زال به پايان برد، با جنون رودابه به فرجام مي

 نتيجه
شود كه؛ خاندان رستم به خـاطر       م در شاهنامه اين مطلب آشكار مي      از بررسي خاندان رست   

هاي سام  هاي زال، پهلواني  هاي رستم، خردورزي و فرزانگي    ها و هنرنمايي  ها و دالوري  پهلواني
از آنجا كـه  . هاي پهلواني و حماسي برتر و متمايز استو ديگر افراد اين خاندان از ديگر خاندان      

ترين فرد خاندان پهلواني سيـستان اسـت، فردوسـي هـم در              و محوري  رستم به عنوان نماينده   
شاهنامه رستم را شخصيت محوري قرار داده است و تمام توجه خود را بـه او معطـوف داشـته                    

هاي افراد ديگر كمتر سخن بـه ميـان آورده   هاي او پرداخته و از پهلوانياست و به ذكر پهلواني    
مثال در شاهنامه جايي كـه از زال و سرگذشـت          . تم است است، گويي اصال شاهنامه داستان رس     

كنـد نـه بـه    زندگي وي سخن آورده است بيشتر به عنوان فرد خردمند و پيش بين از او ياد مي          
و يـا ايـن كـه داسـتان         . هاي او، به همين دليل زال، مظهر درايت و دانايي است          خاطر پهلواني 

  . بيان نكرده استدر داستان رستم و پيل سفيد خاصي از نريمان جز
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در بسياري متون شخصيت گرشاسب و سام و       . در شاهنامه شخصيت گرشاسب مبهم است     
-اند و به سه نفر تبديل شده      نريمان يكي هستند، اما در شاهنامه اين شخصيت ها شكسته شده          

نامه به گرشاسب منسوب است، در      اند و بيشتر اعمالي را كه در متون پهلوي، اوستا و گرشاسب           
همچنين اين خاندان با عنوان خاندان سام يـا زال هـم            . نامه به سام نسبت داده شده است      شاه

هاي رستم و زورآوري و جـوانمردي او بـا عنـوان            شود، اما بيشتر به خاطر برجستگي     ناميده مي 
  .خاندان رستم معروف است

 
 منابع

  .آثار: ، چ هفتم، تهرانداستان داستان ها) 1380(اسالمي ندوشن، محمدعلي -1

 چ سـوم،    زندگي و مـرگ پهلوانـان در شـاهنامه،        ) 1349 (-----------------2
 .توس: تهران

، با مقدمه غالمعلـي حـداد       فردوسي و شاهنامه سرايي   ) 1390(خالقي مطلق، جالل     -3
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران: عادل، چ اول

 .نيلوفر: ان، چ اول، تهرتراژدي قدرت در شاهنامه) 1369(رحيمي، مصطفي  -4
: جلـد، تهـران   2، چ اول،    فرهنگ نام هاي شـاهنامه    ) 1369(رستگار فسايي، منـصور      -5

 .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 .طرح نو: ، چ سوم، تهرانفردوسي) 1380(رياحي، محمد امين  -6
مجموعـه سـخنراني هـاي اولـين و دومـين هفتـه             ) 1353(زرين كوب، حميد     -7

 .دانشگاه فردوسي: ، مشهدفردوسي
بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در منظومه هاي       ) 1378(سركاراتي، بهمن    -8

 .قطره، تهران ، حماسي ايران
 .فردوس: ، چ سوم، تهرانحماسه سرايي در ايران) 1383... (صفا، ذبيح ا -9

، كهن نامه ادب پارسـي، سـال        حماسه رستم و خاندانش   ) 1389(صفاري و ديگران     -10
 .اول، ش اول

: ، نوبـت اول، تهـران     فرهنگ جامع نـام هـاي شـاهنامه       ) 1372(عادل، محمدرضا    -11
 .صدوق
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: ، به كوشش سعيد حميـديان، چ سـيزدهم، تهـران          شاهنامه) 1387(فردوسي، ابوالقاسم    -12
 . قطره

 .آگه: ، چ اول،تهراناسطوره زال) 1369(مختاري، محمد  -13
ــوچهر  -14 ــضوي، من ــاهنامه) 1369(مرت ــرانفردوســي و ش ــات و : ، ته                        موســسه مطالع

 تحقيقات فرهنگي
: ، چ دوم، تهـران    )چهارده ديگر دربـاره اسـطوره       ( داغ گل سرخ  ). 1386(ن مزداپور، كتايو  -15                     

 .اساطير
 طوسـي، پايـان نامـه       پژوهـشي در گرشاسـب نامـه اسـدي        ) 1386(مفتي، حميرا  -16                  

 . ازكارشناسي ارشد، دانشگاه شير
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 *علي دهقاندكتر 

  **مهدي آسمي

 
شاهنامه فردوسي يمثل در آيينه  

  

  چكيده
- شيوا، دلكش و دلنواز است؛ آن سان- استاد بال منازع سخن سرايي-زبان اشعار فردوسي   

ها به طور زيبـايي اسـتفاده       كه توانسته با استفاده از اين شگرد خاص زباني خود، از ضرب المثل            
هـاي  هاي فردوسي با رواني و خوش آهنگي به دليل خـصوصيت          ها و حكمت  ضرب المثل . كند

-  نمونـه  مثـل      - سعي نگارنده بر آن است       -در اين مقاله  . بنددبديع  در ذهن شنونده نقش مي      
  .هايي را كه فردوسي از آنها  در اشعارش استفاده كرده، استخراج و مفهوم  آنها توضيح دهد

  اهنامه، حكيم فردوسيضرب المثل، ش: كليد واژه ها
 

  مقدمه
      قول ساير و مشهوري است كه حالتي يا كاري بدان تشبيه «المثل به معناي ضرب

توان تعريفي پژوهان بر اين باورند كه نمي بعضي از مثل) 141: 1375پور نامداريان، (».شودمي
در زبان «: گويد ميبارهاكبر دهخدا در ايندرست و جامع براي مثل ارائه داد؛ عالمه علي

» مثل«ها را   آنه يهاي عربي و فارسي همفرانسوي هفده لغت پيدا كردم كه در فرهنگ
اند مقنع هايي كه براي آنها نوشتههاي بزرگ فرانسوي تعريفترجمه كرده بودند و در فرهنگ

از استادان ناگزير توسط يكي . ها را از يكديگر تمييز داد توان با آن تعريفات آننيست و نمي
اي به فرهنگستان فرانسه نوشتم و اختالف دقيق مفهوم آن هفده لغت  حقوق، نامهه يدانشكد

هاي فرانسوي آمده بود و نامهپاسخي كه رسيد تكرار مطالبي بود كه در لغت. را خواستار شدم

                                                 

*   دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزعضو هيأت علمي 

  

  **  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزكارشناس ارشد 
  **  واحد تبريز دانشگاه آزاد اسالميكارشناس ارشد ادبيات فارسي
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ودداري وجه مرا اقناع نكرد از اين رو از نوشتن مقدمه و تعريف مثل و حكمت و غيره خهيچبه
  )8: 1376دهخدا،(».كردم و كتاب را بدون مقدمه منتشر ساختم

تعريف يك مثل چنان سخت است كه «: معتقد است) Archer Taylor(آركور تايلور 
گويد كه اين يك حالت غيركالمي به ما مي. شايد نتواند آن چه را كه دربردارد، نشان دهد

  ) 7: 1372ابو محبوب، (».جمله يك مثل است نه چيز ديگر
هاي يك مثل توانيم بگوييم تعداد تعريفما تقريباً مي«: گويدمي) Mieder(ميدر

  )8: همان(»هاستتر از تعداد خود مثلبيش
هيچ تعريف كلي قابل «باره معتقد است نيز دراين) Peter Grisbec(پيتر گريزبك 

  ) 8:همان(».ي انواع مثل را دربرداشته باشدقبول وجود ندارد كه بتواند همه
هاي مختلفي از مثل اند كه به تعريفبا اين حال بزرگان و مثل شناساني وجود داشته

ها ي اين تعريفآنچه از مطالعه. انداند و آنها را از جهات مختلف مورد بررسي قرار دادهپرداخته
به دست آمد، اين است كه در به وجود آمدن يك مثل عناصري وجود دارد كه به صورت 

كه چنانشود مثل آنها باعث مياند و نبود يكي از اين حلقههم وصل شدههاي زنجير بههحلق
شوند آمدن مثل ميعناصري كه باعث به وجود. بايد، تعريف درست و جامعي نداشته باشد

كاربرد تشبيه، شيوع و رواج، عاميانه بودن، ايجاز و كوتاهي، تجربه، برهان وحجت و : عبارتند از
  . استعارييجنبه

  شيوع و رواج مثل
بكار بردن . ترين و مؤثرترين عوامل مثل شدن استشهرت و رواج مثل يكي از اصلي

به عبارت «. شودآميز يا يك شعر باعث مثل شدن آن ميي حكمتمكرر و تكرار يك جمله
تر سخن منظوم و منثور كه حاصل پيام مشخصي است وقتي اعتبار مثل را به دست صريح
  )157: 1381آرين پور،( ».رد كه در گفتار مردم تكرار شود و كاربرد يابدآومي

احت و بالغت سبب مثل شدن فقط فص«:كنند كهعلّامه علي اكبر دهخدا نيز تأكيد مي
دبير ( ».هاكند مثل اشعار تعزيهشود گاهي كثرت شنيده شدن عبارتي آن را مثل مينميعبارتي 
  ) 23: 1368سياقي،

هاي الزم براي مثل شدن است؛ ولي قت كرد كه تكرار و شيوع يكي از شرطالبته بايد د
زيرا عوامل ديگري در كنار اين تكرار بايد باشد تا به مثل شدن آن كمك . شرط كافي نيست

يكي از شرايط شهرت مثل اين است كه مثل بايد بدون تغيير الفاظ به كار رود، يعني تغيير . كند
-باره مياستاد بهمنيار دراين. كندرا از حالت مثل شدن خارج ميدادن يك كلمه از مثل آن 

منظور از شهرت آن است كه عموماً آن را به يك صورت استعمال نموده و در الفاظ «: فرمايند
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كه به كل تركيب و و تركيب آن تغييري ندهند و اگر تغيير بدهند جزئي و مختصر باشد، بطوري
  )يد: 1369منيار،به(».اصل معني خللي وارد نيايد

دانند و گذارند و امثال را غيرقابل تغيير ميدكتر شفيعي كدكني هم بر اين امر صحه مي
  ) 117: 1378شفيعي كدكني، .(رونداند به كار ميمعتقدند به همان شكلي كه به وجود آمده

  شايد كافي باشد كه بگوييم نه يـك خـصوصيت غيررمـزي بلكـه رواج و                «: گويدميدر مي 
  اگـر در مثـل    . دهد كه يك جمله مثل است يا خيـر        تشار آن در ميان چيزهاي ديگر نشان مي       ان

All that glitters is not gold] ي به جاي واژه] اي طال نيستهر درخشندهgoldواژه -
بـا وجـودي كـه تمـام     . به كار ببريم ديگر يك مثل انگليـسي نيـست         ] الماس [diamondي  

دهد چون كاربرد متـداول آن در حـد صـفر اسـت و               را نشان مي   هاي مذكور چنين چيزي   نشانه
  )7: 1372ابو محبوب، (» .بردكسي به اين صورت آن را به كار نمي

همانطوركه قبالً نيز اشاره شد تنها رواج و شهرت يك مثل شرط مثل شدن نيست، دكتر 
ين باور است كه داند و بر احسن ذوالفقاري يكي از خطاهاي مثل نگاران را همين مسأله مي

اي هاي كليشهشود مثل نيست زيرا در اين صورت كنايات، عبارتهر آنچه زبانزد و مشهور مي
  ) 9: 1386ذوالفقاري، .(و زبانزدها و اصطالحات عاميانه را نيز بايد جزو امثال شمرد

  عاميانه بودن مثل
ها ت بعضي از آنهايي هستند كه ممكن اسها و افسانهبعضي از امثال حاكي از داستان

ها باقي در ذهن و خاطر مردم باشد و بعضي به فراموشي سپرده شوند؛ آنچه از اين داستان
بريم اي است كه اينك ما آن را با عنوان مثل در جاهاي مختلف بكار ميي فشردهمانده جمله

عتقدند كنند و مرا ذكر مي» عاميانه«ي ها در تعريف مثل واژهبه همين جهت است كه بعضي
مثل «: گويدباره مياينمرحوم علي اكبر دهخدا در. هاي آن ساخته عوام استكه مثل و داستان

كوشند اهل ادب از شعر و نثر در آن قدر كه عامه به ايجاد آن ميحكمت توده است يعني آن
- سهمي ندارند از اين رو در هر ملت كه امثال بيشتر است نشانة سعة فكر عوام آن ملت مي

  ) 22: 1368دبير سياقي،( ».اشدب
اين پندار كه «: دهند كهگونه نظر ميباره اينكوب نيز درايندكتر عبدالحسين زرين

باشد البته خطاست، يا الاقل » ي مردمتوده«و » عامه«ي هاي  عاميانه، پديد آوردهافسانه
ود انتزاعي دارد و شود، وجگفته مي» ي مردمتوده«و » عامه«مبهم و نارساست؛ زيرا آنچه 

اين . آيدي خلق و ابداع هم برنميموجود مستقل و متمايز و مجزايي نيست و ناچار از عهده
ي مردم زندگي و توده» عامه«اند كه در بين نام و نشان و خوش قريحههنرمندان و شاعران بي

ها و چار، ترانهانديشند و ناها ميي آنگويند و به شيوهها سخن ميكنند و به زبان آنمي
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ها يابد و به زبانانتشار و رواج مي» عامه«هاست كه در بين ها و اندرزها و پندارهاي آنافسانه
  ) 245: 1379زرين كوب،( ».افتدمي

  ايجاز و كوتاه نويسي مثل
- ناپذير است كه بزرگان مثل شناس در تعريفايجاز و كوتاهي مثل يكي از اركان جدايي

دستور «لخالق ميهني صاحب اند؛ از جمله محمد بن عبد ابه آن توجه داشتههاي خود از مثل 
اي گفته باشند و مثل سخني پسنديده و كوتاه بود كي به روزگار در واقعه«: نويسدمي» دبيري

من در اين كار صاحب «: رانند، چنانك به جاي آنك گويندامروز همان عبارت بر امثال آن مي
  )35: 1386ذوالفقاري، .(»سوزد و تو را دامنمرا دل مي» مثل آرد«ام تو نظارگي واقعه

هر گفتار و قول كه داراي «: علي اصغر حكمت نيز به ركن ايجاز تأكيد داشته است
تشبيه مجازي باشد و با نهايت ايجاز معنائي عام از آن استفاده گردد و به صورت يك سخن 

  )3: 1361حكمت،( ».ود زبانزد خاص و عام شformuleكوتاه و پر معني 
اي جمله«: گوينددانند و ميهاي مهم مثل ميدكتر حسن انوري نيز ايجاز را از ويژگي
اي اخالقي يا اجتماعي كه از ويژگيهاي مهم آن است نسبتاً كوتاه، اغلب آهنگين، حاوي آموزه

وشن است و در عين حال معنا ر. ايجاز است، يعني معناي بيشتر در لفظي اندك گنجانيده است
  ) 11: 1384انوري،( ».يابدكوشش زيادي آن را در ميذهن شنونده اهل زبان بي

است و آن توسل شاعر يا  » ارسال المثل«هاي معنوي در ادب پارسي    يكي از آرايه   
نويسنده به امثال يا كلمات قصار آشنا به ذهن و زبان مخاطب است كه به سبب رواني الفاظ و 

  .رود هاي گفتاري و نوشتاري به كار مي  و معاني، اغلب در گفتمانروشني مفاهيم
مثل يك شعبه مهم از ادبيات هر زبان و نماينده ذوق فطري، قريحه ادبي، افكار، عادات،      

انسان پيش از « . ترين ادبيات بشر است مثل، قديمي. اخالق و احساسات اهل آن زبان است
بنويسد، اختراع امثال نموده و در محاورات خود، آنها را به  طآنكه شعر بگويد و قبل از آنكه خ

  ) ز: 1369 بهمنيار،(».پيدايش مثل مشخص نيست با اين حال مبدأ. كار برده است

 امثال در ميان ايرانيان

 ها و حكايات اخالقي و پند و اندرزي از عهد قديم در ميان ايرانيـان  امثال، داستان       
رفتـه و   توجهي و عدم گردآوري از بين ند بسياري از اين امثال در اثر بيهرچ. رواج داشته است

امثـال   الي متـون ادبـي و تـاريخي قـديمي،    يا دچار تحريف و تغيير گشته است، ليكن در البه
درخت آسوريك كه داستاني است منظوم به زبان پهلـوي  «. تاسفارسي فراواني محفوظ مانده 
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 .شـود  درخت و بز از جمله امثال كهن پارسـي محـسوب مـي    اي است ميان يك قديم و مناظره
، كليله و دمنه، هزار افسانه، سندباد نامه، مرزبان نامه، مثلهاي كهن فارسي وجـود          »بندهشن«در

 به زبان عربي درآمده و در آثار ادبي به جاي مانده است)اسالمي در قرون اوليه(دارد كه بعدها  
بابكـان و در   رـروان و اردشيـران باستان ايران ازجمله انوشيدر اندرزها و وصاياي پادشاهان دو.

 در البـالي اشـعار پارسـي    .شـود  مي هاي بسياري ديده حكايتها و سخنان بوزرجمهر وزير، مثل
ان و عارفـان از حكايـات و        ـهـاي صوفيـ    هـ آثـار و نوشتـ     .شود راواني يافت مي  ـسرايان امثال ف  

هايي همچون قابوسنامه، كيمياي سـعادت غزالـي، و    ابكت.است تمثيالت نغز و آموزنده انباشته
 : 1379، اول منقح(».و ديگران مشتمل بر امثال و حكم بسيار است آثار خواجه عبد اللّه انصاري

20(  

  : ي امثال فارسي به صورت كتب مدونسابقه

آثار ادبي  يالامثال فارسي را تا قبل از اينكه به صورت مستقل گردآوري شود، بايد در البه     
آوري امثال فارسـي بـه صـورت كتـابي           اولين شخصي كه اقدام به جمع     . و تاريخي رديابي كرد   
جـامع  « اين باره بـه نـام  است كه كتابي در) رودي جبله (رودي   علي حبله مستقل نمود، محمد

 28در هندوسـتان تـأليف شـده در    . ه1054اين كتاب كه در حدود سال . آورد  فراهم» التمثيل
جبلـه  (حروف تهجي تنظيم شده و مشتمل بر هـزار و صـد مثـل و كنايـه اسـت      ب به ترتيببا

   .)29: 1373رودي،

  گاه و خاستگاه فردوسي زيست
بديل، حكيم ابولقاسم، منصور بن حـسن فردسـي طوسـي، شـاعر بـزرگ        استاد بزرگ بي  «
ن ادب فارسي و    ي آسما   ي درخشنده   سراي ايران و يكي از شاعران مشهور عالم و ستاره           حماسه

از مفاخر نامبردار ملت ايران است، و به سبب همين عظمت مقام و مرتبت، سرگذشت او ماننـد                  
ي بـاژ از   مولد او قريـه . ها و روايات مختلف در آميخته است ديگر بزرگان دنياي قديم، با افسانه  

 اوسـت، و او در  طوس بوده، يعني همان جا كه امـروز آرامگـاه       ) طبران: يا(ي طابران     قراء ناحيه 
ي دهقانـان چـشم بـه جهـان           يي از طبقـه      هجري، در خانواده   329-330آن ده، در حدود سال      

  )116: 1377، 1صفا، ج( ».هستي گشود
اثر پروفسور امـين چنـين      » فردوسي و شاهنامه  «در مورد نام كوچك فردوسي، در كتاب        

هـاي    حيات فردوسـي، آگـاهي    ي    در منابع و متون ادبي و تاريخي نزديك به دوره         «: آمده است 
آيـد، ايـن اسـت كـه          مـي   آن چه از آن متون بـر      . كافي از زندگي و خاستگاه او در دست نيست        
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نام كوچك او به احتمال متاخم بـه يقـين،          . ي او ابوالقاسم و شهرت او فردوسي بوده است          كنيه
ريخ ، تـا »ي اواسط قـرن شـشم هجـري    نوشته(المخلوقات    است، چنان كه در عجايب    » حسن«

الفصحاي هدايت، بدان تصريح شـده اسـت؛ هـر چنـد در               الشّعرا دولتشاه و مجمع     گزيده، تذكره 
نـام  ) ق. ه 586-643(ابراهيم بنداري اصـفهاني       الدين ابو   ي عربي شاهنامه به دست قوام       ترجمه

بنـابراين، از   . ذكـر شـده اسـت     » علـي «و در منابع ديگر     » منصور بن حسن  «كوچك فردوسي   
تـر     قـديمي   المخلوقـات كـه از همـه        توان به قول مؤلف عجايب      ايات پراكنده، مي  ي اني رو    همه

ي   در كنيـه  . دانست» علي«و نام پدر او را      » حسن«تر اعتماد كرد و نام فردوسي را          است، بيش 
  )30: 1389امين، (» .يي نيست نيز شك و شبهه) ابوالقاسم(فردوسي 

هـا را در آن دوران چنـين          دانـد و آن     ياستاد اسالمي ندوشن، فردوسـي را از دهقانـان مـ          
دهقانـان، از ايرانيـان     . دانـد   نظامي عروضي، فردوسي را از دهقانان طوس مي       «: داند  كساني مي 
ي توانگر، يا نيمه توانگر كه پيوستگي خود را با ايران گذشته حفـظ كـرده                  اند؛ طبقه   اصيل بوده 

ند و در عصر طاهريان و سـامانيان در نـزد           ي ساساني بود    ي دهقانان دوره    اينان، بازمانده . بودند
ي   دهقانان، در واقع، نگاهبانان سـنن باسـتاني كـشور و واسـطه            . حكام احترام و نفوذي داشتند    

اين معني، از خود شـاهنامه نيـز بـه خـوبي روشـن              . رفتند  پيوند ايران بعد از اسالم به شمار مي       
يـاد  » دهقـان چـاچ  «و » دهقـان پيـر  « هنگام نقـل روايـات، از     جا كه فردوسي،    شود، در آن    مي
  )50: 1369اسالمي ندوشن، ( ».كند مي

كه  هايي شده نمونه اي از ضرب المثلدر اين مقاله سعي :فردوسيي  اشعار مثل در آيينه 
  .گيردها استفاده كرده، مورد بررسي قرار  از آنشاهنامه در فردوسي

 دوني است در هنگام رفتن فردونير فرانك مادر فحتينص: ني مبي جهان را به چشم جوانــ
 : به جنگ ضخاك

 ني مـــبي          جهــانرا به چشم جـــوانــني وكـــوندي پنيي است آني ازـج

 دي را نــدشتني جز از خويتيه گـــ  ب          دي چشــي جــوانديـر كو نب هـكه

  د و خــرم مــبادرا روز جـــز شاــ  ت  اندر دهـد سر به بــاد        ي مستبدان

 )44 ج اول، ص :1388،فردوسي(                                              
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 :ي در مورد صلح و آشتاري گفتار رستم است به اسفندو

  بر دست راستوي با دچي سزاست        مدار اي آن كن كه از پادشاهتو

 ني مبيــوانجهان را به چشم جـ         ني هرزه زدل دور كن خشم وكبه

 )1654، ص 6 ج :1388،فردوسي(                                                                         

 پوزش دوني از فررجي پس از كشتن برادر خود ادونيپسران فر: يكن يم  درو،ي آنچه را كشت كنــ
 :دهد ي پاسخ مني شان چنة خواستني به ادوني و فرخواهند يم

 دي و خود بدرودي           همان به كه كاردي ار بشنومي داستان گويكي

 )84ج اول، ص :1388،فردوسي(

 :مي شنوي منوچهر با سلم از زبان منوچهر مي در هنگام گفتگوو

  هــم اكنون بــرش در كناريابــي ب   آمـــد به بـــار      ي كه بنشــانديدرخت

 ي است خود رشتــه اانيرنـر پــوگ         يخود كشته اار است ـ بار خرشــگ              

 )122ج اول، ص :1388،فردوسي(

 : آمده استاوشي در آغاز داستان سو

 ي همان بشنوويين هرچه گـ          سخيدروــ همان بي هر چه دارنگر

  

 ي به ازرم گــــــوي         سخن تا تواني زكس نشنود نـرم گــويدرشت

 )524، ص 3 ج:1388،فردوسي(
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 را از پدر خواسته شي كه عذر گناه خودوني پسران فرةدر نام: ندي بي مي هركس بد كند بدــ
 :اند، آمده است

 فـــربردي پرخـــرد        هــرآنكس كه بـد كرد كي گفتند، گفتند كاچه

  شه زادمــــردي امي ودل پـرزدرد        چو ما مانده اـــماري به تنماند

 )97ج اول، ص :1388،فردوسي(

 وزي به بر ادرش گرسابي است گفتار افراسني او

  بسستي ني آن پس نكوهش نباشد زكس        مكافات بد جز بداز

   )639، ص6ج :1388،فردوسي(

 ايـن  در زنـدگي  هـاي عرصـه  تمـام  در سودمند هاي اندرز و نصايح كه ميشود ديده گونه بدين
     زمينـه  درايـن  كـه  خـورد مـي  چـشم  بـه  وفور به ارسيف ادب و زبان ارج پر و جاويدان شاهكار

گنجينة  بزرگترين تنها نه شاهنامه بگوييم، كه است شايسته اين بر بنا. نوشت هاكتاب توانمي
 كـه  آموزشـي  و تربيتي كامال اثريست حال عين در بلكه است، بديعي اثرو يك نگاه از ما زبان
آنگونـه كـه     كـه  چـرا  برد استفاده اعظم حد آن القياخ هاي اندرز و حكيمانه هايگفته از بايد

و  آشكاراسـت  نيكـي  بـه  فردوسـي  نـصايح  در نظـر  روشني و فكر عظمت و طبع قوت ديديم،
 آزمـايش  و راه راسـت عمـل     از خـود  هـاي  اندرز در گاه هيچ فردوسي همانگونه كه آشكار شد   

  .است ندهنيفگ اساس بي تصورات و نظر سنگالخ به را خواننده و نشده منحرف

  نتيجه     

 گـسترده  بـسيار  ها مثل كاربرد بزرگ شاعران شعر در اخص گونهء به دري فارسي شعر در     
 از شاعري وآگاهي زباني توانايي قدر هر. دارد خاصي جايگاه ها مثل فردوسي نيز  شعر در. است
 او شـعر  و اشـد ب داشـته  توجه مردم هاي باورداشت و زندگي به بيشتر شاعر و باشد بيشتر زبان
 در  مـردم  هـاي  باورداشت و ها مثل بازتاب پيمانه همان به باشد داشته  مردم زندگي در ريشه
 هنوز او شعر در ها كنايه مانند به فردوسي شعر در آمده هايمثل. دارد بيشتري هاياوجلوه شعر
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 پنـد  اسـتان د  نتيجـهء   گـاهي .  دارد هـويتي  و تـاريخ  خود از مثلي هر.جاريست مردم زبان در
 حكيمانه سخناني شايد هم گاهي. دارد پيوند آموزي حكمت ء نكته به هم گاهي . است آميزي

 رهبـر  يك ، مذهبي پيشواي يك سخناني هم وشايد بوده ي دانشمند و حكيم يي وبينشمندانه
 بعـداً  و  شده بيان هشياري و باظرافت خاص موقع يك در كه عادي انسان يك سخنان وياهم

 .است شده بدل مثلي به مردم ميان در كاربرد كثرت اثر در

ضرب المثل ها چه آنان كه چكيده حكمت تجربي يك قومند و چه آنـان كـه        به هر حال           
 .كنند از ديرباز در شـعر و ادب فارسـي رواج داشـته انـد                داستاني كوتاه و آموزنده را حكايت مي      

رخوردارند كه گاه جاي هرگونه استدالل عقلـي  ضرب المثل ها از چنا ن قدرت القايي ويژه اي ب 
  . و از اين رو شناخت آنها و آگاهي از كاربردشان داراي  اهميت است  گيرندرا مي

  منابع 

  . چاپ ششم،ي خوارزم:؛ تهران هنريجامعه شناس )1381(مير حسين پور، انيآر -1

   ، 32 شماره ،يارس؛ آموزش و ادب ف و ارسال المثلليدر تمث )1372(ابومحبوب، احمد -2

، چاپ پنجم، مرگ پهلوانان در شاهنامه زندگي و)1369(اسالمي ندوشن، محمد علي -3
  . ي دستانمؤسسه :تهران

  .دايره المعارف ايران شناسي : تهران  ،شاهنامه فردوسي و)1389(امين ، سيد حسن -4

  .؛ تهران؛ سخن،)جلد2(فرهنگ امثال سخن)1384( حسن،يانور -5 

  .3و2، يغما؛ شماره مثل چيست )1328(نيار، احمدبهم -6

  .؛ يغما؛ شماره نهمتشبيه، تشبيه تمثيل يا مجاز مركب)1328(----------7 

  .دانشگاه تهران: ؛ تهرانداستان نامة بهمنياري )1368(----------8

  . كتابفروشي سالميه: ،  تهرانكليات جامع التمثيل )1373 (جبله رودي، محمد -9
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  . قرآن، چاپ دوم، بهارادي؛ بنامثال قرآن )1361( اصغري علحكمت، -10

 :تهـران ،  چـاپ پـنجم   ؛  گزيده امثال و حكم عالمه دهخدا     )1368(دبيرسياقي، محمد  -11
  .تيراژ

: ؛ زير نظر محمد معين؛ سيد جعفـر شـهيدي؛ تهـران           لغت نامه )1372(دهخدا، علي اكبر   -12
  .مؤسسه لغت نامهدانشگاه تهران ،

  .    اميركبير: تهران،چاپ نهم ؛امثال و حكم )1376(----------13

ـ  هاي المثل  در ضرب  يبازتاب مسائل اجتماع  )1386( حـسن  ،يذوالفقار -14  ؛ي فارس
  .تابستان، 3فرهنگ، شماره 

ـ     )1386(----------15 ـ   ي زبـان  هـاي  گونـه  يتفاوت ضرب المثل با برخ  ي و ادب
  .، تابستان4 فرهنگ، شماره ي؛ نجوامشابه

 از مقاالت، نقـدها و اشـارات؛        ؛هاشهي و اند  ادداشتهاي )1379(ني، عبدالحس  كوب نيزر -16
  .سخن: تهران، چاپ پنجم

 :تهـران ،  چـاپ هفـتم    ،صور خيال در شعر فارسي     )1378(شفيعي كدكني، محمدرضا   -17
  .آگاه

   .ي ژول مول، تهران، چاپ اول ، نسخهي فردوسي شاهنامه )1388(بوالقاسمفردوسي، ا -18

اول،  ، علم ادب، قسمتامثال قرآن حكمت )1379( ميرزا سيد ابراهيم خان، اولمنقح -19
  .مطبعه سعادت، بي تا :اصفهان

 علمـي و    :؛ تهران هاي رمزي در ادب فارسي    رمز و داستان   )1375(نامداريان، تقي  -20
  .فرهنگي
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  *علي دهقاندكتر                                                                                          

  **جواد صديقي ليقوان

  هاي اسفنديار و آشيلبررسي تطبيقي آركي تايپ شخصيت
  

  چكيده

و  داستاني عناصر لحاظ از چه) شاهنامه و ايلياد و اديسه(هاي فردوسي و هومر     حماسه
ياري جهات درخور باشد كه از بسهاي جهان مياز بزرگترين حماسه انگيزي؛ وشگفت محتوايي

 »هومر «در ايلياد) اخيلوس(و آشيل  »فردوسي«درشاهنامه  باشد؛ اسفنديارتحقيق تطبيقي مي
 دركشمكش همواره يوناني عمر آخيلوس كه همانگونه است؛ بررسي قابل مختلف هايازجهت
-مي سپري و كشمكش و لشكركشي درجنگ اسفنديار هم عمركوتاه گذرد،مي و جدل و جنگ
 .است و درخشندگي سرشار از پيروزي) آشيل -اسفنديار(هر دو  عمركوتاه چنينمشود؛ ه

در  نيست هم خوشبخت و چندان پهلوان جهان و هم است شاهزاده هم كهوجودي اسفنديار با
 به ناكام هم وآشيل شودمي كشته پهلوان جهان رستم دست به ناكام پادشاهي و هوس هوا

هاي اسفنديار و آشيل دو  در اين مقاله، بررسي شخصيت.رسدمي هالكت به »پاريس «دست
 .گرددبررسي مي)  اسفنديار و آشيل(قهرمان اصلي آن 

 
  اسفنديار، آشيل ، فردوسي، هومر:ه هاكليدواژ

      

                                                 
*     دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزعضو هيأت علمي

**   دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز كارشناس ارشد 

  

** كارشناس ارشد ادبيات پارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز   
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  مقدمه
ي ادبي و فرهنگي آن كشور به حـساب       ادبيات هركشور نشانگر فرهنگ، تاريخ، پيشينه          
. شود كه ادبيات دو كشور متفات مورد بررسـي قـرار گيـرد   شكار مياين امر زماني آ آيد؛مي
اي را بـه    ارتباط گسترده با ساير كشورها وكنجكاوي روز افزون انسان متجدد مبحث تـازه            «

عبارت اسـت از مقايـسه و سـنجش    كه آن وارد قلمرو ادبي كرده است؛ نام ادبيات تطبيقي،
  )268  ،1370اسالمي ندوشن،(»ادبيات ملي با ادبيات سرزمين هاي ديگر؛

هم چنين بررسي اينكه اين ادبيات چه چيزهايي را از ادبيات ساير ملـل وام گرفتـه و چـه                    «
  )10، 1380ندا،(».چيزهايي به آنها بخشيده است

       محقّق بايد در پژوهش آثار تطبيقي بدون جانبداري و طرفداري آثار تحقيقي را مـورد               
اي كار معلوم شود كه كدام كشور از كشور ديگـر تـاثير پذيرفتـه               بررسي قرار دهد تا در انته     

اي باشـد  ديرينـه  يبديهي است كه هر كـشوري كـه داراي ادبيـات غنـي و پيـشينه     . است
تأثيرش در ادبيات كشورهاي ديگر بيشتر خواهد بود و ساير كـشورها از ادبيـات آن كـشور                  

قي براي پژوهش آثار ديگـر كـشورها         پژوهشگران قلمرو ادبيات  تطبي    . تأثير خواهد پذيرفت  
جاست كه اهميت ترجمه مـشخص مـي        اي جز آشنايي به زبان ملل ديگر ندارند و اين         چاره
 .شود

  آركي تايپ
 زبان در واژه اين«. است ( Archetypos)»تيپوس آركه «ي واژه از گرفته بر تايپ   آركي   

  مترجمان.ساختندمي آن روي از را چيزي كه است بوده يي الگو يا مدل معني به يوناني
 و نهادينه نوعي، ازلي،كهن الگو، صورت  صورت:چون مختلفي هايزبان، معادل فارسي

 )ذيل واژه: 1376انوشه، (».اندداده پيشنهاد واژه اين براي را سرنمون
  تايپ آركي تاريخچه 
 هاي الگو«در  را آركي تايپ "زرين ي شاخه" كتاب در انگليسي شناس فريزر، مردم      جيمز
 خوردمي چشم به مختلف اقوام رسوم و آيين و هاافسانه در كه مناسك و اساطيري قديمي
  )78: 1379شميسا، (».كندمي رديابي

 طبق بر است كه پندارهايي و رفتارها به تمايل و افكارغريزي«آن  از مراد نظر يونگ   از  
 اصطالح اين  او.دارد وجود انسان ر نوعد و ذاتي فطري صورت به مشخصي، پيش از هاي الگو
 صور و اشكال يعني. بردمي كار به رواني رسوبين هايو اليه نخستين تصاوير معني به را

 رسيده ارث به بشر عمومي ناخودآگاه به كه ما باستاني پدران زندگاني تجربيات از متكرّري
 )79: 1379شميسا،  (».نمايديم ادبي رخ آثار و تخيالت رؤياها، مذاهب، و دراساطير، است
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 دو آن بود، براي متمركزكرده ذهن ناخودآگاه بخش در بيشتر را خود مطالعات كه       يونگ
 جمعي ناخودآگاه« او يعقيده  به.جمعي فردي، ناخودآگاه ناخودآگاه: بود گرفته نظر در گونه

 شده است ثبت هاانسان تاريخي يحافظه در كه بشر زندگي هاي نخستيندوره از است ميراثي
   جمعي ناخودآگاه گاهترين تجلّي مهم را اسطوره والبته هستند سهيم آن در مردم يهمه و

 )همان(».داندمي
 جمعي ناخودآگاه در شناخت تواندمي ادبيات در سمبوليك آثار و اساطير به پرداختن      بنابراين

 الگوهاي " كتاب نوشتن با ميالدي 1935 سال در "بودكين ماد" كهتاجايي. باشد مؤثر و مفيد
 در هااز آن بسياري كه داد نشان و كرد ادبي نقد را وارد تايپ ، آركي"شعر اساطيري در صورت

  .شوندمي تكرار ادبي مختلف آثار
  تصوير-3 آسمان به معراج -2 دوباره زندگي و  مرگ-1«: عبارتند از هاآن مهمترين      

شميسا، (».» ...و پدر جستجوي -6 گر آشوب  قهرمانان-5 جادوگر انزن -4 و دوزخ بهشت
1379 :78(  

 يمطالعه و مستلزم وقت شك بدون ادبيات در ها الگو كهن اين از كدام هر به        پرداختن
 اين از بسياري هايپيرنگ ها ومايه ها، شخصيت درون زيرا است ادبي شمار بي آثار در فراوان
  .هستند الگوها كهن يزاييده آثار،

  

  گاه و خاستگاه فردوسي زيست   
بديل، حكيم ابولقاسم، منـصور بـن حـسن فردسـي طوسـي، شـاعر بـزرگ                   استاد بزرگ بي  «  

ي آسمان ادب فارسي و       ي درخشنده   سراي ايران و يكي از شاعران مشهور عالم و ستاره           حماسه
قام و مرتبت، سرگذشت او ماننـد       از مفاخر نامبردار ملت ايران است، و به سبب همين عظمت م           

ي بـاژ از   مولد او قريـه . ها و روايات مختلف در آميخته است ديگر بزرگان دنياي قديم، با افسانه  
طوس بوده، يعني همان جا كه امـروز آرامگـاه اوسـت، و او در         ) طبران: يا(ي طابران     قراء ناحيه 

ي دهقانـان چـشم بـه جهـان           قـه يي از طب     هجري، در خانواده   329-330آن ده، در حدود سال      
  )116: 1377، 1صفا، ج(» .هستي گشود

اثر پروفسور امـين چنـين      » فردوسي و شاهنامه  «در مورد نام كوچك فردوسي، در كتاب        
هـاي    ي حيات فردوسـي، آگـاهي       در منابع و متون ادبي و تاريخي نزديك به دوره         «: آمده است 

آيـد، ايـن اسـت كـه          مـي   ه از آن متون بـر     آن چ . كافي از زندگي و خاستگاه او در دست نيست        
نام كوچك او به احتمال متاخم بـه يقـين،          . ي او ابوالقاسم و شهرت او فردوسي بوده است          كنيه

، تـاريخ  »ي اواسط قـرن شـشم هجـري    نوشته(المخلوقات    است، چنان كه در عجايب    » حسن«
ده اسـت؛ هـر چنـد در        الفصحاي هدايت، بدان تصريح شـ       الشّعرا دولتشاه و مجمع     گزيده، تذكره 
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نـام  ) ق. ه 586-643(ابراهيم بنداري اصـفهاني       الدين ابو   ي عربي شاهنامه به دست قوام       ترجمه
بنـابراين، از   . ذكـر شـده اسـت     » علـي «و در منابع ديگر     » منصور بن حسن  «كوچك فردوسي   

تـر    قـديمي   المخلوقـات كـه از همـه        توان به قول مؤلف عجايب      ي اني روايات پراكنده، مي      همه
ي   در كنيـه  . دانست» علي«و نام پدر او را      » حسن«تر اعتماد كرد و نام فردوسي را          است، بيش 

  )30: 1389امين، (» .يي نيست نيز شك و شبهه) ابوالقاسم(فردوسي 
هـا را در آن دوران چنـين          دانـد و آن     استاد اسالمي ندوشن، فردوسـي را از دهقانـان مـي          

دهقانـان، از ايرانيـان     . دانـد   وسي را از دهقانان طوس مي     نظامي عروضي، فرد  «: داند  كساني مي 
ي توانگر، يا نيمه توانگر كه پيوستگي خود را با ايران گذشته حفـظ كـرده                  اند؛ طبقه   اصيل بوده 

ي ساساني بودند و در عصر طاهريان و سـامانيان در نـزد               ي دهقانان دوره    اينان، بازمانده . بودند
ي   هقانان، در واقع، نگاهبانان سـنن باسـتاني كـشور و واسـطه            د. حكام احترام و نفوذي داشتند    

اين معني، از خود شـاهنامه نيـز بـه خـوبي روشـن              . رفتند  پيوند ايران بعد از اسالم به شمار مي       
يـاد  » دهقـان چـاچ  «و » دهقـان پيـر  « هنگام نقـل روايـات، از     جا كه فردوسي،    شود، در آن    مي
  ) 50: 1369اسالمي ندوشن، (» .كند مي

  

  ي ملي اهنامه يا حماسهش
يعنــي . اســت) Epic(ادبــي، حماســه ) Gener(شــاهنامه، از جهــت گونــه يــا ژانــر «
ها و افتخارات ملي يـا دينـي را           ها، سرگذشت دليري    ي قهرماني كه جنگ     هايي با زمينه    داستان

آميز  هاي اغراق   يي حاكي از خرق عادت و افسانه        گونه  ي ملي، نوعاً، اسطوره     حماسه. روايت كنند 
هاي ماقبل تاريخ است كه چگونگي تدوين قوميت مردم يك سرزمين را همراه               متعلّق به دوران  

هاي متقابل با ملل و اقوام ديگر در فجر تمـدن بـشري در            مظاهر زندگي يك ملت را در ارتباط      
  )23: 1389امين، (» .كند هاروشن مي دورترين دوران

ي تمدن در از آهنگ و آيينه         ن بزرگ وكارنامه  ي اقوام ايرا    ي ملي همه    شاهنامه، حماسه «
يـي   هر ملت متمدن بزرگـي، حماسـه  . ها و فرهنگ نياكان ماست ها، بينش ها، دانش   ي كوشش 

ي ملـي يونـان       ، هـم حماسـه    )م. ق 750حـدود   ) (Homer(براي مثال، ايلياد هـومر      . ملي دارد 
ت هـزار سـال از پايـان يـافتن          باستان است؛ با اين امتياز كه اوالً، متن شاهنامه سپس از گذش           

براي ما قابل فهم است و ) به خالف ايلياد كه براي يونانيان امروز قابل فهم نيست(سرايش آن 
تـن شـبيه اسـفنديار        ي روئين   ، فقط يك رزمنده   )Aeschylus(ثانياً، قهرمان ايلياد يعني آشيل      

جوان مـردي و انـسانيت      است، اما رستم قهرمان شاهنامه، از جهت آداب و اخالق و فرهنگ و              
اين است كه نولد كه گفتـه اسـت؛ ايليـاد، در برابـر شـاهنامه،                . ست  هم، انساني نمونه و آرماني    

  )23: 1389امين، (» .كند يي بيش نيست و تنها شكسپير با فردوسي برابري مي  كتابچه
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ي خود، در باب اثباتت عظمت و اهميت        »فردوسي و شاهنامه  «استاد مرتضوي، در كتاب     
بنده، اصوالً براي اثبات اهميت و عظمت آثار ايراني، اعم از فردوسي و             «: فرمايند  آثار ايراني مي  

ديگران معتقد و عالقمند به استشهاد از مستشرقان و استناد به نظـر بيگانگـان نيـستم و ايـن                    
ـ   شيوه را، كه تقريباً در محيط فرهنگي و علمي ايران، از ديرباز تاكنون شايع بوده، نمي                سندم و  پ

ي آثار بزرگ     دانم، ولي در موارد معيني، مثل مقايسه        بيني مي    كم  ي حقارت و خود     ه  ناشي از عقد  
تواننـد بـه آسـاني و سـادگي           ايراني با آثار جهاني، چون اروپاييان طبعاً با تعصبي كه دارند، نمي           

  )46:  1385ضوي، مرت(  ».اثري از مشرق زمين را نسبت به آثار معتبر و بزرگ خود بپذيرند  برتري
  عصر زندگي هومر    
اي كه ايلياد و اوديسه را سروده پيداست كه از دوران پهلواني دور  بوده و خـود در                     سراينده«    

بـدين  . انـد  خـورده  زيسته كه مردم حسرت آن روزگاران پر از شگفتي و دالوري را مي  زماني مي 
هـرودت  . زيـسته اسـت   داده نمي  ي مي گونه پيداست كه هومر در همان زماني كه اين وقايع رو          

ي من هومر و هزيـود تنهـا چهـار صـد سـال پـيش از مـن                     به عقيده «: گويد  مورخ معروف مي  
  )8: 1389نفيسي، (» .اند زيسته

گذار معـروف سـپارت       هومر معاصر ليكورگ، قانون    « :در مورد زندگي هومر بايد گفت كه      
)Sparte (        ه است، و بدين حساب سـه قـرن پـس از            بوده كه در قرن نهم پيش از ميالد زيست

تر است، عقيده دارند كه       شان مصاب   دانشمنداني كه راي  . تصرف شهر تروا، در جهان بوده است      
زندگي او را بايد اندكي باالتر از زمان ليكورگ برد و در حدود سال هـزار پـيش از مـيالد قـرار                       

  ) همان(» .داد
از زنـدگي هـومر     «: خـوانيم   گي هـومر مـي    ي زند   ، درباره »تاريخ ادبيات جهان  «در كتاب   

او بـه   . اطالعات كمي به ما رسيده است     .) م. ق 850حيات در حدود    (سراي بزرگ يونان      حماسه
آن طـور كـه     . زيـسته اسـت     ي يونيـا مـي      سرود و لذا احتمـاالً در منطقـه         زبان يونيايي شعر مي   

 بوده است؛ ولي بـه احتمـال        گاهش ازمير يا خيوس     اند، هومر نابينا و زاد      گذشتگان حكايت كرده  
  )55: 1373، 1رضايي، ج (» .ي يونيا، در آسياي صغير به دنيا آمده است قوي در ناحيه
  :ها، به هـومر، بـه عنـوان مربـي تمـام يونانيـان اشـاره شـده اسـت                     اي از كتاب    درگوشه

از آن . نددانـست  ي يونانيان مي گويد، در زمان او بيشتر مردمان هومر را مربي همه    افالطون مي «
  )80: 1376لطفي، (» .ي تأثير اين شاعر، از مرزهاي يونان بسي فراتر رفته است تاريخ، دايره
آيـا ايـن دو     ) 1« : ي هومر و ايلياد و اوديسه، همواره دو پرسش مطرح بوده اسـت              درباره

 هـايي از ايليـاد يـا اوديـسه         ي بخش   آيا هومر سراينده  ) 2ي هومر است؟      منظومه، هر دو سروده   
. ها را نخست كسنون و هالنيكوس مطرح كردندو هنـوز هـم مطـرح اسـت                 است؟ اين پرسش  
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هاي دو منظومـه از لحـاظ سـبك بيـان، پختگـي، لحـن،                 گرايان مبتني بر تفاوت     بحث تفكيك 
 تـا   222در حـدود    (مخالفان اين نظريه آرستيا رخـوس       . تمايالت مذهبي و كيفيت هنري است     

ها بعـد از ايليـاد سـروده          كردند كه اوديسه تقريباً مدت      تبيين مي قضايا را چنين    . بود.) م. ق 150
» .هاست  هاي آن   هاي ميان دو منظومه به مراتب برجسته از تفاوت          شده و گذشته از اين شباهت     

  )55: 1373، 1رضايي، ج(
اي كه تقريباً مـورد   عقيده«: ي هومر و آثار او عبارتست از  پاياني و تاييد شده درباره      و نظر 

كه هومر منابع بسيار در كار آورده آنها را يكدسـت كـرده و              ل همگان قرار گرفته است؛ اين     قبو
ها دخل و تـصرفاتي در        محتمل است كه بعد   . سپس به صورت دو منظومه بازسازي كرده است       

  )76: همان(» .آن صورت گرفته باشد
  تحليل شخصيت اسفنديار، از ديدگاه صاحبنظران

دو صفتي كه در شـاهنامه جـز او در          .  است و هم جهان پهلوان     اسفنديار، هم شاهزاده    «
از موهبت رويين تني نيـز برخـوردار اسـت؛ بنـابراين، اسـفنديار              . كس ديگري جمع نشده است    

عمرش كوتاه است و همين عمر كوتاه . ي روزگار است و با اين حال، نه چندان خوشبخت يگانه
شود،   ويش اين است كه پادشاه بشود و نمي       گذرد؛ چون تنها آرز     هم، سراسرش در كشمكش مي    

  )27 :1376اسالمي ندوشن، (» .ميرد در نتيجه ناكام مي
اما امتيـاز اسـفنديار، بـه دليـل برخـورداري از            «: در كتاب دو خورشيد رخشان، آمده است      

هاي بزرگ، روح رويين و لطيف، نگـرش       مواهبي همچون رويين تني، گذر از هفتخوان و جنگ        
هـاي    نگري است كـه ايـن پهلـوان را بـه اوج قلّـه               ي، نژادگي، پروردگي و آينده    عميق، مهرورز 

  )12: 1383، ...مبارك و(» .كند حماسي نزديك مي
ي مرگ نيز حقيقت      ها و امتيازهاي اسفنديار، آن است كه وي در آستانه           ي ويژگي   از جمله 

گويي آنگـاه  . ري  خردمندي بيناست، فارغ از تعصب دين و شهوت شهريا        «: كلي و جهاني است   
شود، درست در همـان دم، ناگهـان چـشم دلـش گـشوده             كه چشمهايش جاودانه فرو بسته مي     

در برابـر ابـديت     . هاي زندگي گذران ناچيز اسـت       ي دل مشغولي    در چنين زماني، همه   . گردد  مي
يا به هنگام گذر از زندگي كه تـن و روان بايـد چـون ريگـي در ژرفـاي زمـين خفتـه و                           مرگ،

ها و آرزوهاي زشت و زيباي اين جهاني آزاد     ي خواست آدمي از همه  بماند، اي بسا كه     خاموش  
ها و آرزوها بود كه با وجود او يگانه بـود، همـان وجـود او                  تاكنون هميشه همين خواست   . باشد
  )94: 1385مسكوب، (» .بود

 وي بـا    ترين مواردي كه در زندگي اسفنديار، به كـرّات قابـل مـشاهده اسـت؛                از شاخص 
هـا او را بـر آن         هاي درخـشانش، در جنـگ       هنرنمايي«: باشد  اصرار زياد به دنبال تاج شاهي مي      
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البته خود گشتاسب، نخست اين وعده را بـه  . دارد كه پيش از موعد، داوطلب پادشاهي بشود       مي  
ست چرا اصرار؟ نخـ   . كشاند  گيرد و كار را به اصرار مي        او داده است، ولي او موضوع را جدي مي        

آن كه اسفنديار لبريز است از نيروي دروني و جاه طلبي و غرور كـه از وضـع خـاص ممتـاز او                       
بـا داشـتن ايـن صـفات، خـود را           . گيـرد   سرچـشمه مـي   )  تـن   پهلوان، شاهزاده، جوان، رويـين    (

ي ك؟هاي گذشته برتر خواهد بـود؛         كند كه از همه     داند و تصور مي     ترين فرد زمان مي     برجسته
ي زندگي، به      كه براي نشان دادن شخصيت استثنايي خود، براي رسيدن به قله           پس شتاب دارد  

  )28: 1376اسالمي ندوشن، (» .ترين مقام دنيايي زمان، يعني پادشاهي دست يابد بزرگ
 رستم است، ولي قابل توجه است كه اسفنديار، در مرحله            تنومندترين پهلوان در شاهنامه،   

هاي اسـفنديار بـه     اين مورد، مي تواند از بزرگترين ويژگي.دهد اول جنگ، رستم را شكست مي 
كنند كه دور از سپاه با يكديگر در آويزنـد؛ و در              رستم و اسفنديار؛ نخست پيمان مي     «: شمار آيد 

 رستم   در اين پيكار،  . گيرند  كار نبرد، ياري از كس نپذيرند و سپس جنگ دراز آهنگي را آغاز مي             
دهد كه فـردا       قول مي   رستم به نيرنگ،  .  دارند  مي   هاي سنگين بر   و رخش به تير اسفنديار، زخم     
ي دربار خواهد شد و بدين چـاره از چنـگ وي جـان سـالم بـه در                     دست بسته با شاهزاده روانه    

  )411: 1369سرامي، (» .برد مي
ترين و بارزترين ويژگي اسفنديار، گذر از هفتخوان، براي آزادي            شايد بتوان گفت كه مهم    

ي خود، در چنـد نبـرد         هاي پهلوانانه   اسفنديار، عالوه بر جنگ   «: باشد  دژ مي   ش از رويين  خواهران
شود و براي رهانيدن خواهرانش كـه در اسـارت         هاي غير عادي حضور دارند؛ درگير مي        كه نيرو 

ارجاسب هستند، در هفت خان سفر خود به رويين دژ، با اژدهايي سـهمگين وزن جـادو روبـرو                   
كند   آيد و اسفنديار او را رها نمي        كند، اما او به صورت شير در مي         و را اسير مي   شود و زن جاد     مي

دهـد، اسـفنديار او را    ي زشت خود را به وي بنماياند و چون زن جادو خو را نـشان مـي               تا چهره 
كـشد و پـس از    كشد و سپس با سيمرغ در خان پنجم سفر خود، درگير مي شود و او را مـي            مي

ي هدايت و يـاري سـيمرغ بـه           آورد كه در نتيجه      به ستيز با رستم روي مي      هاي فراوان   پيروزي
  )  252: 1383رستگار فسايي، (» .شود خورد و كشته مي رستم، اسفنديار شكست مي

در «: باشـد    با ساير پهلوانان، كامالً متفـاوت مـي         جالب توجه است كه مرگ اسفنديار نيز،      
يكي آن كه مرگ او به يكي از گياهـان          : وجه است داستان مرگ اسفنديار، دو موضوع در خور ت       

ي اعضاي وي فقط يـك عـضو، از سـالح جنـگ آسـيب                 بستگي داشت و ديگر آن كه از همه       
  )  همان(» .ديد مي

كند، اين است كه وي فرزنـد   از جمله مسايلي كه در زندگي اسفنديار، بيشتر نمود پيدا مي    
او تداوم . يادگار خود، بهمن، را به رستم مي سپارداسفنديار، «: سپارد خود، بهمن، را به رستم مي
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  امـا او نـه همـان فرزنـد را،         . سپارد كه راه زندگيش را بست       ي زندگيش را به مردي مي       و آينده 
پس اسـفنديار كـه جـان بـر سـر      . گذارد بلكه فرزندي را كه شهريار آينده است، به رستم وا مي        

. خواهد تا پاسدار پادشاهي فرزندش باشد       بود؛ مي پادشاهي نهاد، از كسي كه خار راه سلطنت او          
هاي رستم مي نهد تا آن را نگاه دارد، نه  در دست  سان، او عشق و اميد خود را به سلطنت،            بدين

نگهداري زندگي ديگـر خـود را از كـسي          . تر كسي   از اين بيشتر چيزي دارد ونه از رستم دوست        
  )96: 1385مسكوب، (» .مي خواهد كه جان از وي گرفته است

آيد و آن ايـن اسـت         نگريم؛ سوالي براي ما پيش مي       اما، وقتي كه به دقت موضوع را مي       
جواب سوال را، اسـتاد     سپارد؟    شد؛ مي با  اش مي   كه اسفنديار چرا فرزندش را به رستم، كه دشمن        

آيا بـدان معناسـت كـه نمـي خواهـد، پـسرش همـان               «: اند  اسالمي ندوشن، بسيار بجا فرموده    
خواهد از اين راه پدرش را تحقير كند و از او انتقام             بيابد كه خود او يافته است؟ آيا مي       سرنوشت  

 به او بگويد كه دربار تو شايستگي و امنيت كافي ندارد كه پسر من در آن تربيت شود؟ و     بگيرد؛
ي اينهـا     خواهد، وليعهدي پسرش را به دست رستم تضمين كند؟ و يا همـه              يا از اين طريق مي    

دهد كه پدرش را بيـشتر از رسـتم در            هم؟ در هر حال اسفنديار با اين تصميم خود نشان مي          با  
  )43: 1376اسالمي ندوشن، (» .داند خون خود مقصر مي

  آشيل
 قهرمان )Αχιλλεύς باستان يوناني به (آخيلس نام فرانسوي ريخت (Achilles)       آشيل

 بود رويين پايش پاشنه جز به او پيكر همه. است (troy) تروا نبرد داستان در يونان اي اسطوره
 ياران از و يوناني پهلوان (پليوس پسر آشيل. زد رقم را او مرگ هم تنش بخش همين و

 خرده اكثر پدر و يونان اساطير خدايان خداي (زئوس. بود تتيس نام به درياپري و) هراكلس
 پرومتوس تايتان پيشگويي با اما كند، وصلت تتيس با خود داشت قصد) جديد نسل خدايان
 بود لطفش مورد كه پهلوان پليوس به را او "شود نيروتر به پدر از تتيس پسر" اينكه بر مبني

 .واگذاشت

 هاي اسفنديار و آشيلشخصيت

 در ايلياد) اخيلوس(وآشيل »فردوسي «درشاهنامه اسفنديار شد گفته قبالً طوريكه همان
 همواره يوناني عمر آخيلوس كه همانگونه است؛ سيبرر قابل مختلف هايازجهت »هومر«

 وكشمكش ولشكركشي درجنگ اسفنديار هم عمركوتاه گذرد،مي و جدل و جنگ دركشمكش
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 ودرخشندگي سرشار از پيروزي) آشيل -اسفنديار( هردو عمركوتاه چنينشود؛ هممي سپري
 .است

 نيست هم خوشبخت انوچند پهلوان جهان وهم است شاهزاده هم وجودي كه اسفنديار با
 به ناكام هم وآشيل شود مي كشته پهلوان جهان رستم دست به ناكام پادشاهي وهوس درهوا
 .رسد مي هالكت به »پاريس « دست

 در داستان آخيلوس شخصيت«: نويسد مي»تاريخ تا ازاسطوره«      مهرداد بهار در كتاب 
) آشيل(اخيلوس گونه همان آورد،مي خاطر به را فردوسي اسفنديار شاهنامه شخصيت ايلياد،
 كه معصوم و سخت خودخواه وسخت عصبي سخت و در ضمن جوان است وپهلواني تن رويين
 پهلوان وهمچنان است تن رويين اوهم كه دانست مقايسه قابل اسفنديار با توانمي درست
 وعصبي برسد شاهي پاد به خواهدمي كه طلب وعظمت خودخواه سخت است، مملكت بزرگ
 بهار،(» .پذيردمي را پدر، اطاعت جمله از برجامعه حاكم اخالقي اصول اما. خواست وتند است

1381 :242(  
 به وتيري كند مي پاريس به خدايان كه كمكي گونه همان«: افزايد مي فوق نويسنده همچنان

 اين »واسفنديار رستم «درداستان اخيلوس، پاي پشت به كنند مي راهبري و تير را دهداومي
اسفنديار  اسفنديار، چشم به كند مي وهدايت سازد مي را تيري ودرواقع كند، مي سيمرغ را كار
 )243:همان(» .است زده سيمرغ كه است تيري زدي تو كه تيري اين: گويدمي

 پهلوان آخيلوس دارند، شباهت نيز با هم و آخيلوس اسفنديار تني رويين رمز ديگر ازطرف
 داد، وشو شست استيكس زيرزميني رود در آب دركودكي بانوتتيس ايزد ش،مادر را يونان نامدار
 پاشنه اما. شدمي تن رويين رفت،مي در آن و هرچيزي هركس كه بود اين آب خاصيت كه

 تتيس را آخيلوس كه هنگامي بود، اين هم و دليلش ماندمي باقي پذير آسيب پاي آخيلوس
 پذير آسيب نقطه اين لذا نرسيد، قسمت آن به وآب  بود او دردست پايش پاشنه فروكرد، درآب
 را اسفنديار يسنا مزد سنّت به بنا كه است بزرگي موهبت اسفنديار رويين رمز و. ماند باقي
 هنگام به كار، و خطا غريزي ترسي به اسفنديار بنا اما. شود تنرويين تا شويدمي مقدس درآبي

 ».ماندمي پذير وزخم رسدنمي هايش چشم به بو آ بنددمي را خود چشمان درآب، فرورفتن
 )33: 1383 فسايي،(

  )آخيلوس و اسفنديار(ي مشترك دو پهلوان  ها ويژگي
هـاي مـافوق      نيرو. اي بر او اثر ندارد      تن، كسي است كه هيچ حربه       رويين«: رويين تني 

ي   ني يك نقطه  يع. اند و فقط يك نقطه از بدن او رويينه نيست           ناپذير كرده   طبيعي او را شكست   
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ي  مادرآشيل، تتيس كه از ايزد بـانوان بـود، آشـيل را در رودخانـه         . دارد) Flaw(ضعف و نقص    
كه دور تا دور جهان مردگان را فرا گرفته است، فرو برد و آشيل رويـين                ) يااستوكس(استيكس  

 دادن،  زيرا مادرش در هنگام غوطـه . ي پا بود پذيري او در پاشنه    ي ضعف و آسيب     نقطه. تن شد 
ي پاي او زد و  در جنگ هاي تروا، پاريس تيري بر پاشنه     . ي پاي او را به دست گرفته بود         پاشنه

  )77 -8: 1379شميسا، (» .آشيل مرد
اي اسـتيكس يـا       مادر آخيلوس، تتيس، كه از ايزد بانوان بـود، آخيلـوس را در رودخانـه              «

» .فرو برد و آخيلوس رويين تن شد      كه دور تا دور جهان مردگان را فرا گرفته است،           ) استوكس(
  )78: همان(

و رويين تن بودن اسفنديار، در جاي جاي شاهنامه مد نظر بوده است؛ طوري كـه رسـتم                  
گويد كـه اسـفنديار    كند و مي بيند، به باالي كوه فرار مي ي اسفنديار در خطر مي خود را از ناحيه  

  :يلي رويين تن است
ــست   ــشاد شـ ــر بگـ ــان تيـ ــو از كمـ  چنـ

ــي ــفنديار همـ ــردش اسـ ــر گـ ــت بـ   تاخـ
 چـــو تيـــر از كـــف شـــاه رســـته شـــدي
ــد بـــه كـــار      ــرو تيـــرِ رســـتم نيامـ  بـ
ــدار    ــتمِ نامــ ــي رســ ــت آن گهــ  بگفــ
ــست    ــشت س ــا گ ــش از آن تيره ــنِ رخ  ت
ــوار     ــش و س ــار رخ ــد از ك ــده ش ــو مان  چ
 فــرود آمــد از رخــش رســتم چــو بــاد     
ــه شــد   همــان رخــشِ رخــشان ســوي خان
ــون    ــت خـ ــي رفـ ــتم همـ ــاالي رسـ  زبـ

.  

 شِ جنگـــي بخَـــستتـــنِ رســـتم و رخـــ  
ــتم بـــه كـــار      ــد بـــرو تيـــر رسـ  نيامـ
 تـــنِ رســـتم از تيـــر خـــسته شـــدي    
 فــــرو مانــــد رســــتم از آن كــــارزار   
 كــه رويــين تــن اســت ايــن يــلْ اســفنديار
ــد بـــاره و مـــرد جنگـــي درســـت     نبـ 
 يكــــي چــــاره ســــازيد بيچــــاره وار   
ــاد    ــاال نهــ ــوي بــ ــامور ســ ــرِ نــ  ســ
ــد  ــه شــ ــد بيگانــ ــا خداونــ ــين بــ  چنــ
ــستون  ــه بيـ ــرزان كُـ ــست و لـ ــده سـ  شـ

. 
  )855 -6:4ج : 1388فردوسي ، (

  تابع و پيرو دينِ نياكان خود بودن
در مورد متابعت و پيروي آخيلوس از ديـنِ نياكـان خـود، در جـاي جـاي ايليـاد، شـواهد               

  . شود فراواني ديده مي
كـرد؛ در ايـن       زماني كه تيرهاي خدايان، به لشكر آگاممنون از طرف آپولون پرواز مي           ) 1

اين خشم فراوان آپولون از كجاسـت؟ آيـا چـون از            «: گويد   به مردم مي   هنگام ،آخيلوس خطاب  
نذري تخلّف شده است، به هم برآمده است يا به جهت آن كـه از قربـاني صـدگاوي فروگـذار                     
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عيـب مـا پاسـخ        هـاي بـي     ها و بـز     بينيم كه آيا وي به بوي برياني بره         آنگاه مي . شده، گله دارد  
  )38: 1389هومر، (» ا از ما بگرداند يا نه؟كند كه بال ر  مي دهد و تفضّل مي

شود و آتنـه از طـرف هـرا     زماني كه با آگاممنون، برسر تحويل كريزئيس درگيري مي        ) 2
فرماني كه از سوي شـما دو       «: آيد؛ آخيلوس به او پاسخ مي دهد        براي فرونشاندن خشم وي مي    

 دل جـاي داده باشـم، ايـن         تن الهگان باشد؛ فرمانيست كه بايد پذيرفت، با همه خشمي كه در           
هـومر،  (».شـنوند   دارد، خـدايان سـخنش را مـي       هركه فرمان خدايان را بـر     . تر است   كارپسنديده

1389 :43(  
ترين آن ترويج دين از  خورد كه مهم   و در مورد متابعت اسفنديار نيز شواهدي به چشم مي         

  :طرف پدر، در سراسر كشور بود
ــپاه    ــنج و ســ ــدو داد وگــ ــشي بــ  درفــ

ــت  ــدو گفـ ــدرآ  بـ ــن انـ ــه زيـ ــت بـ   پايـ
  

 هنـــوزت نـــشد گفـــت هنگـــام گـــاه      
 همــــه كــــشورانت بــــه ديــــن انــــدرآ

 
  )778:4ج :1388 فردوسي ،(

  مدير و مدبر بودن

. هاي وي در جمع مردم، هميشه طرفدار زيـادي داشـته اسـت              انديشي  مديريت آخيلوس و چاره   
  :هاي جنگ بسيار كارساز بوده است تدبير آخيلوس در زمان

 روز پياپي، تيرهاي خدايان، به لشكرگاه آگـاممنون، از طـرف آپولـون پـرواز                وقتي كه نُه  
ي آتـره،     اي زاده «: كرد، در اين هنگام، آخيلوس مردم رابراي ارشاد جمع كرده ومـي گويـد               مي

ي خود بازگرديم  و اگر بتوانيم از مرگ باز رهيم، از              گمان دارم كه به همين زودي ما از انديشه        
انـد، سـرانجام كـار مـردم آخـائي را       جنگ و بال كه با هم فـراز آمـده  . ، برويمايم  راهي كه آمده  

برويم از پيشگويي يا كاهني يا از خوابگذاري جويا شويم، خواب نيز پيام زئوس است،               . سازند  مي
  )38: 1389هومر، (» .ها به ما خواهند گفت، اين خشم فراوان آپولون از كجاست آن

  :ري اسفنديار در شاهنامه، حرف و حديث زياد استگ و در مورد مديريت و چاره
وقتي كه  اسفنديار در سراسر كشور و خارج از كـشور، آيـين خـود را تـرويج كـرد و بـه                        

  :مقصود خود رسيد؛ به پدر خود نامه نوشت و گفت
 فرشـــــته فرســـــتاد هـــــم زي پـــــدر 
ــداي     ــه فرّخـ ــردم بـ ــژه كـ ــان ويـ  جهـ

ــر    ــاه پيروزگـــ ــامور شـــ ــه اي نـــ  كـــ
 ي همـــاي بـــه كـــشور برافكنـــده ســـايه
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 كـــسي را بـــه نيـــز از كـــسي بـــيم نـــه  
ــي   ــده گيتـ ــشت  فروزنـ ــان بهـ ــه سـ  بـ

  

ــي  ــي بـ ــي كـ ــه گيتـ ــه بـ ــيم نـ  زر و سـ
ــشت    ــاي ك ــر ج ــاد و ه ــشته آب ــان گ  جه

 
  )779: همان:1388 فردوسي ،(

  عصباني و خشمگين بودن
براي خشم آخيلوس، شواهد زيادي آمده است تا حـدي كـه خـدايان، بـراي فرونـشاندن                  

  .ندآي خشم وي مي
آيد، آتنـه     زماني كه بين آگاممنون و آخيلوس، بر سرتحويل كريزئيس درگيري پيش مي  

. ام تـا خـشم تـو را فرونـشانم     من از آسمان فرود آمـده « : گويد  شود و مي    بر آخيلوس ظاهر مي   
  هر چند كه آتنـه و هـرا توانـستند، خـشم آخيلـوس را بـر عليـه                  » خواهي فرمان مرا ببري؟     مي

دوباره آخيلوس بـا    «: نويسد  كش بكنند؛ با اين همه بعد از رفتن الهگان، هومر مي          آگاممنون فرو 
  )43: 1389هومر، (» .ي آتره خطاب كرد و خشم خود را سر داد سخنان ناروا، به زاده

  :و خشم اسفنديار، در ميدان جنگ با ابيات زيادي مطرح شده است
ــفنديار از ميـــانِ دو صـــف   چـــو اسـ

 پهرهمــي گــشت برســان گــردان ســ 
 تو گفتـي همـه دشـت بـاالي اوسـت          

ــه  ــد و نالـ ــروش آمـ ــاي خـ  ي كرّنـ
 تو گفتي ز خون دشت دريا شده اسـت        
 گــران شــد ركــابِ يــل اســفنديار    
 بيفـــشرد بـــر گـــرزِ پـــوالد مـــشت 

.  

 چـــو شـــيرِ ژيـــان بـــر لـــب آورد كـــف   
ــرزه   ــدرون گ ــت ان ــه دس ــر  ب ــاو چه  ي گ

ــت     ــه پوس ــد ب ــي در نگنج ــش هم  وز آت
 برفتنــــد گــــردانِ لــــشكر ز جــــاي    

ــر ــت   ز خنج ــده اس ــا ش ــون ثري ــوا چ   ه
 ي گاوســـــار بغرّيـــــد بـــــا گـــــرزه  

ــشت   ــصد بكُـ ــرد سيـ ــپه گُـ ــبِ سـ  زِ قلـ
. 

  )795: همان:1388 فردوسي ،(

  برتر بودن در جنگ و حريفي نداشتن
هـا نيـز      اند حتّي آالت جنگي آن      هر دو پهلوان، در ميدان جنگ به صورت ويژه بيان شده          

  .خاص بوده است

ر حدي بود كه حتّي هومر كه خداي خدايان بود، ايـن فـرد را در          در مورد آخيلوس، برتر بودن د     
  :هنگام توصيف، كامالً متمايز مطرح كرده است
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هاي لشكريان    ي حمله به تروا بود؛ هومر تمامي گروه و طبقه           وقتي كه لشكر يونان، آماده    
همه كـس،   در ميان مردم، برتر از      «: نويسد  رسد؛ مي   دهد و وقتي كه به آخيلوس مي        را شرح مي  

 بود اما تا هنگامي كه آخيلوس در ميـدان          (Telamonien) از مردم تالمون     (Ajax)آژاكس  
اهمال پله، بهترين مردان بـود و         نبود، چه آخيلوس بسيار از او برتر بود؛ زيرا آخيلوس، فرزند بي           

رام ي خـود، آ     هاي پشت خميـده     اما اكنون، آخيلوس در ميان كشتي     . تاخت  بهترين اسبان را مي   
زار   گرفته بود و از آگاممنون، دلِ تنگي داشت و روي در كـشيده بـود و مـردمش در روي شـن                     

  )79: 1389هومر، (» .ساحل، به كمان كشيدن و خشت و زوبين انداختن سرگرم بودند
و برتر بودن اسفنديار در حدي است كه حتّي دشمنان و حسودان او نيـز بـه ايـن مـسأله                     

  :اند اقرار كرده
 ي جهانــــدار كاســــفنديار بــــدان ا

ــك اوي    ــه نزدي ــد ب ــشكر آم ــسي ل  ب
ــورا    ــدد ت ــه بن ــون ك ــت اكن ــرآن اس  ب
ــد و ببــست  ــه دســت آوري ــو را گــر ب  ت
 تــو دانـــي كــه آن اســـت اســـفنديار  
 چنـــو حلقـــه كـــرد آن كمنـــد بتـــاب
ــت   ــت راس ــنيدم بگفتم ــه ش ــن آنچ  م

  

 ابــــا تــــو بــــسيچد همــــي كــــارزار  
 همـــــه ســـــوي او در نهادنـــــد روي

ــسندد تــو      ــد پ ــاهي همــي ب ــه ش   راب
 كنـــد مـــر جهـــان را همـــه زيردســـت
ــار    ــست ي ــدرون ني ــه رزم ان ــه او را ب  ك
 پـــــذيره نيـــــارد شـــــدش آفتـــــاب
ــون راي وفرمــان توراســت  ــه دان كن  توبِ

 
  )780:4ج :1388 فردوسي ،(

  هاي شخصيتي آخيلوس، نسبت به اسفنديار تفاوت
  چابك بودن پاهاي آخيلوس 

و تمـام  .  ايليـاد، مطـرح شـده اسـت    سريع و چابك بودن پاهاي آخيلوس، در جاي جاي كتـاب       
 شود آغاز مي» آخيلوس كه پاهاي چابك داشت«شواهد با عبارت:  

كـرد و آخيلـوس       زماني كه تيرهاي خدايان، به لشكر آگاممنون، از طرف آپولون پرواز مي           
آخيلوس «: گويد  خواست در آن انجمن سخن بگويد؛ هومر قبل از بيان سخنان آخيلوس مي              مي

  )38: 1389هومر، (» : ...ك برخاست و به ايشان چنين گفتبا پاهاي چاب
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خواست به آخيلوس،     كه كالكاس، پسر تستور، كه از بهترين پيشگويان بود و مي            وقتي -2
 سـخنان آخيلـوس    قبل از بيان   كماندار تير افكن را بيان كند؛ هومر       سبب خشم آپولون، خدايگان   

   )39: 1389 هومر،( »: ...؛ به او پاسخ دادچاالك داشت كه پاهاي آنگاه آخيلوس«: گويد مي
اما در مورد اسفنديار، شواهدي يافته نشد كه آيا در يك عضو از اعضاي بدن چابك بوده                 

  است يا نه؟

  مهارت داشتن آخيلوس در موسيقي

وقتي كه فرستادگان آگاممنون، براي نرم كردن دل آخيلوس، آمدند؛ تـا كـدورت وي و شـاه را              
  :داد  را در نواختن چنگ ديدند كه درد دل خود را تسكين ميبرطرف كنند، وي

زماني كه فرستادگان آگاممنون، يعني آژاكس بـزرگ، اولـيس فرزانـه، و دو پيـام آور بـه                   
 ، بـراي نـرم كـردن دل پـسر پلـه             (Hodius) و هوديـوس     (Eurybate)هاي اوريبـات      نام

، نام خدايي كـه دريـا را در آغـوش    از كنار درياي خروشان گذشتند و با شوري بسيار     ) آخيلوس(
دارد، به زبان آوردند و از او خواستند كه به آساني در دل آخيلوس شكوهمند رخنه كنـد؛ چـون                    

 رسيدند؛ آخيلوس شاهزاده را ديدند كه درد خويش را       (Phthiotes)ي فتيئوس     نزديك سراپرده 
 آرايش بسيار و از سيم بود و        افسر وي زيبا و داراي    . نشاند  ي چنگ خود فرو مي      با آهنگ مردانه  

با اين چنـگ    . آن را در تاراج شهر تب كه به زور بازوي وي ويران شده بود، به دست آورده بود                 
تنها پاتروكل در سـرا پـرده،   . سرود نشاند و كارهاي نمايان پهلوانان را مي  درد خويش را فرو مي    

ي ائـاكوس    آن بـود كـه نـواده   نزديك اين جنگاور نشسته بود، سراپا خاموش بـود و در انتظـار            
(Eacus)192 -3: 1389هومر، : تلخيصبا. (، آواز خود را به پايان برساند(  

  :نرم ومهربان بودن آخيلوس، نسبت به مهمان

وقتي كه نمايندگان آگاممنون، براي     . آخيلوس، نسبت به مهمان بسيار نرم و مهربان بوده است         
هـا درود     ها به شـدت پـذيرايي نمـود و بـراي آن             نرم كردن دل آخيلوس آمدند، آخيلوس از آن       

  :فرستاد
وقتي كه نمايندگان آگاممنون، براي نرم كردن دل آخيلوس به نزد وي رفتنـد، آخيلـوس                

ها درود فرستاد  ها را گرفت و براي آن زده بلند شد و چنگ را برزمين گذاشت و دست آن شگفت
مـن بـدون هـيچ      . ايـد   ي كاري دشـوار آمـده     گمان برا   پذيرم و بي    شما را دوستانه مي   «: و گفت 

ي مردم آخائي دوستتان دارم و به پاتروكـل         پذيرم و من شما را بيشتر از همه         خشمي شما را مي   
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-4: 1389هـومر،   (» .ها بره و بز قربـاني كـن         تر بياور و براي آن      اشاره كرد كه دوستگاني ژرف    
193(  

و   ار بود، قبل از جنگيدن به خوردن مي         اما اسفنديار، در خواندن رستم به ميهماني، كه قر        
  :خوردن گوشت بره و گور بپردازند، خالف وعده عمل نمود

 سپهبد ز خو اليگران خواسـت خـوان        
 را بخواست     چونان خورده شد جامِ مي    

 وز آن مــرديِ خــود همــي كــرد يــاد
ــسي    ــد ك ــد نيام ــر آم ــري ب ــو دي  چ

 ي خـوردن انـدر گذشـت        چو هنگامـه  
  تـو خـوان    بخنديد و گفـت اي بـرادر      

 چــو ايــن اســت آيــين اســفنديار    
ــد    ــن كنن ــش را زي ــا رخ ــاي ت  بفرم
ــفنديار  ــاز گـــويم بـــه اسـ  شـــوم بـ

.  

ــوان      ــو را بخـ ــود كـ ــسي را نفرمـ  كـ
 زِ رويين دژ آن گـه سـخن كـرد راسـت           
ــاد     ــورد ش ــي خ ــشاه م ــاد شهن ــه ي  ب
ــسي     ــر ب ــه ره ب ــتم ب ــرد رس ــه ك  نگ
 ز مغــــز دليــــر آب برتــــر گذشــــت
ــوان  ــان را بخـــ ــاراي و آزادگـــ  بيـــ

 ن ايـــن نـــامور يـــاد دار  تـــو آيـــي 
ــد   ــين كنن ــشِ چ ــه آراي ــن ب ــان زي  هم
ــوار  ــه اســت خ ــا را گرفت ــارِ م  كــه او ك

. 
)840:4ج :1388 فردوسي ،(  

  برتر بودن آخيلوس، از الهگان

با توجه به اين كه در سرزمين يونان، تعدد خدايان وجود دارد، بعضي مواقع، آخيلوس از همـين                  
  :شود د و برتر ميافت خدايان، به لحاظ دانايي، پيش مي

 آتنـه،   آيد، زماني كه بر سر تحويل كريزئيس، بين آخيلوس و آگاممنون درگيري پيش مي           
اي   اي دختر زئوس، آمده   « : گويد  شود و آخيلوس روبه او مي       دختر زئوس، بر آخيلوس ظاهر مي     

 بيـان  اي كه گستاخي آگاممنون پسر آتره را ببيني؟ بسيار خوب، آن را بـراي تـو       چه كني؟ آمده  
هـومر،  (» .به زودي جانش را بر سر اين گستاخي خواهـد گذاشـت           . كنم و چنين خواهد شد      مي

1389 :42(  

  هاي شخصيتي اسفنديار، نسبت به آخيلوس تفاوت
  هراس نداشتن از مرگ 

. خوانـد   اسفنديار، از مرگ هراسي ندارد و لشكريان خود را به نترسيدن از مـرگ فـرا مـي                 
  :روزگار عوض بشود، هيچ چيز از مرگ در كارزار بهتر نيستحتّي معتقد است كه اگر
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ــز    ــرگ و چي ــيد از م ــا نترس ــر ت  نگ
ــار   ــد همــي روزگ ــر گــشت خواه  وگ
 شـــما از پـــس كـــشتگان منگريـــد
ــريختن   ــد بگـــ ـــرتا نبينيـــ  نگــــ

 هـــا را بـــه رزم افكنيـــد ســـرِ نيـــزه
  

ــز     ــرده اســت ني ــه نم ــي زمان ــه كــس ب  ك
ــارزار    ــرگ دركــ ــوتر از مــ ــه نيكــ  چــ

ــاد و ســــ   ــد فريــ ــشمريدمجوييــ  ر مــ
ــتن   ــيد از آويخـــ ــا نترســـ ــر تـــ  نگـــ
ــد   ــردي كنيــ ــيد و مــ ــاني بكوشــ  زمــ

 

   )773 :4ج :1388 فردوسي ،  (                                                                   

  اسير وعده و وعيد بودن

 اگـر خواهرانـت را از     : شد، كه مـثالً     اسفنديار، هميشه توسط پدرش وعده و وعيد داده مي        
رويين دژ آزاد كني، شاهي را به تو خواهم داد و يا از كشتن رستم پيروز برگردي، تخت شـاهي                  

  :                                          از آنِ تو خواهد بود
ــاه     ــن رزمگ ــردم ازي ــاز گ ــون ب ــه چ  ك
 چنـــان چـــون پـــدر داد شـــاهي مـــرا
ــم   ــشوتن دهــ ــه پــ ــپه را همــ  ســ

  

 بــــه اســــفنديارم دهــــم تــــاج و گــــاه  
ــم ــاهي ورا  دهــ ــاج شــ ــان تــ   همچنــ

ــرنهم   ــاج برســــ ــسروي تــــ  ورا خــــ
 

  )773: 4ج:1388 فردوسي ،(

  محترمانه برخورد كردن با پدر و اطاعت از وي
اسفنديار، با وجود اين كه هميشه مورد آزار پدر بود؛ تمـام اوقـات، بـا پـدرش محترمانـه                    

  :ايستاد وار در پيش او مي كرد و بنده برخورد مي
ــيش وي ب  ــتاد در پـ ــش باسـ ــده فـ  نـ

ــد   ــان روي او را بديــ ــاه جهــ  چوشــ
 بخنديــد و گفــت  اي يــل اســفنديار   

ــو راســت  يــل تيــغ  زن گفــت فرمــان ت
  

ــه كـــش     ــرده بـ ــت بـ ــرافكنده و دسـ  سـ
ــد  ــانش برگزيـــــ ــان و جهـــــ  زجـــــ
ــارزار  ــدت كـــــ ــي آرزو نايـــــ  همـــــ
ــت    ــو راس ــران ت ــهرياري و اي ــو ش ــه ت  ك
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   گذر از هفتخوان
هاي اسفنديار، گذر از هفتخـوان اسـت،          ترين ويژگي     ي مهم   جملهشايد بتوان گفت كه از      

ي سـخت و مهـم        هفتخوان كه گـذر وي از هفـت مرحلـه         . شود  تر پهلواني يافت مي     كه در كم  
  . است؛ كه در شاهنامه با توضيح مفصل آمده است

  سياستمدار بودن
ر رويـين دژ، بـاخبر      توان گفت كه از موقعيت دشمن د        در مورد سياستمداري اسفنديار، مي    

  :شود جا مي شود؛ و به شكل بازرگاني وارد آن مي
 تـــو ايـــدر شـــب و روز بيـــدار بـــاش

ــي  ــن آن كــه شــود ب ــد ت  گمــان ارجمن
ــوم  ــاني دريــــن دژشــ ــو بازارگــ  چــ
ــردري   ــاره از هـــ ــراز آورم چـــ  فـــ

 بـــان و طاليـــه مبـــاش تـــوبي ديـــده
  

 ســـــپه را زِ دشـــــمن نگهـــــدارباش    
 ســـــزاوار شـــــاهي و تخـــــت بلنـــــد

ــسي را  ــويم كـ ــوم  نگـ ــن پهلـ ــه مـ   كـ
ــري    ــشي دفتــ ــر دانــ ــوانيم زهــ  بخــ
ــاش    ــه مبـ ــست مايـ ــش سـ ــر دانـ  زهـ
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 نتيجه 

 ايلياد پرآوازه قهرمان با -اسفنديار -فردوسي شاهنامه برجسته شخصيت تطبيقي بررسي       با
 دو نچو و چند در كه هايي تفاوت همه با كه رسيد نتيجه اين به توان  مي-آشيل -هومر،

. كرد انكار توان نمي را مشتركي نكات خورد، مي چشم به ايلياد و شاهنامه در مذكور شحصيت 
 بودن تن رويين: اند عبارت كند مي تقويت را فرهنگي تاثيرپذيري وجه كه مشترك نكات اين

اسفنديار، تابع و پيرو دينِ نياكان خود بودن، مدير و مدبر بودن، عصباني و خشمگين  و آشيل
  ....ماوراءالطبيعي و نيرويي واسطهء به قهرمان دو هر درآمدن پاي از بودن،

 از فردوسي و اسفنديار در شاهنامه هومر شخصيت آشيل در ايلياد كه گفت توانمي  در نتيجه
 و ازجمله اند شده شناخته انگيزو شگفت حماسي هايهاي داستانمهمترين و بهترين شخصيت

 .روند مي شمار به) ايلياد - شاهنامه ( دوشاهكارادبي اين افرادشخصت هاي  ماجراترين پر
 

  منابع 
  . ، آثار ،چاپ ششم ، تهران هاداستان داستان)1376(اسالمي ندوشن ،محمد علي  -1
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  .گلشن:تهران ،جام جهان بين )1370(---------------------2
 :تهران ، امهمرگ پهلوانان در شاهن زندگي و )1369(  -------------------3

  .چاپ پنجم مؤسسه ي دستان ،
دايره المعارف ايران شناسي ،  :تهران  ،شاهنامه فردوسي و ) 1389 (امين ، سيد حسن -4

  .چاپ اول
 انتـشارات  و چـاپ  سـازمان .فارسـي  ادب ي نامـه  فرهنگ ) 1376 (حسن انوشه، -5

   اول چاپ ، اسالمي انتشارات و فرهنگ وزارت
  .چشمه نشر :تهران سوم، چاپ ،تاريخ تا اسطوره از )1381 ( بهار، مهرداد -6
پژوهشگاه علوم انساني  :تهران  ،پيكرگرداني در اساطير ) 1383(رستگارفسايي، منصور -7

  .ومطالعات فرهنگي ،چاپ اول
  :چاپ چهارم ،تهران   ،حماسه ي رستم واسفنديار)1380(----------------8

  . جامي 
   .علمي وفرهنگي :، تهرانچاپ اول ،از رنگ گل تا رنج خار) 1368 (قدمعلي  ،سرّامي -9 

  . فردوس :چاپ هفتم ، تهران  ،انواع ادبي ) 1379 (، سيروس شميسا -10
  :، تهران چاپ شانزدهم ج ، 4 ، تاريخ ادبيات ايران ) 1377 (صفا ، ذبيح اهللا  -11

  .ققنوس 
  
ي نسخه: چاپ اول ، تهران   ،وسيي فردشاهنامه ) 1388 (فردوسي، ابوالقاسم  -12 

   .ژول مول
  :چاپ اول ، تبريز   ،دو خورشيد رخشان ) 1383 (، وحيد ورستم مبارك واماني -13 

  . فروزش 
  . توس:چاپ سوم ، تهران  ،فردوسي وشاهنامه) 1385 (مرتضوي، منوچهر -14 

 :فتم ، تهرانچاپ ه ، مقدمه اي بر رستم واسفنديار ) 1385 (، شاهرخ  مسكوب -15
  .علمي وفرهنگي

  .فروزان :،زهرا خسروي، تهرانادبيات تطبيقي)1380(ندا،طه -16
  .پارميس : ، تهران چاپ اول ، ترجمه ي سعيد نفيسي ، ايلياد ) 1389(هومر  -17
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  *دكتر حيدرعلي دهمرده
  
  

  هماهنگي و پويايي رنگ ها در صحنه هاي شاهنامه
  

  چكيده 
مي، به عنوان عامل ارتباطي و برانگيزنـده مـورد توجـه روانـشناسان              تاثير رنگ بر روان آد    

، ماهيـت شخـصيت افـراد را آشـكار مـي سـازد و               عنصر رنگ در روانشناسي   . بوده است بزرگ  
، شخصيت ها و صحنه هاي آثار خويش را بـه وجـود             دان بزرگ نيز با توجه به اين اصل       هنرمن

  . مي آورند 
گاه ويژه اي برخوردار است و فردوسي براي هماهنگي         ي فردوسي رنگ از جاي    در شاهنامه 

ي حاضر به تناسب رنگ هاي نمـادين        مقاله. و پويايي صحنه ها از عنصر رنگ بهره مي گيرد           
قافيه قراردادن رنگ ها، تكيه بـر رنـگ لبـاس    : با فضا و شخصيت هاي شاهنامه پرداخته است     

نگ حيواناتي از قبيل اسب ، گاو، شتر        ي شخصيت ها، ذكر ر    قهرمانان، تناسب نام و رنگ چهره     
، ذكر رنگ اشياء و وصف شب و روز با توجه به موقعيت هاي داستاني از جملـه تمهيـدات              ... و  

  . فردوسي به منظور برجسته سازي هنري رنگ ها در شاهنامه است 
  

   فردوسي ، رنگ ، صحنه، نماد، برجسته سازي هنري  :كليد واژه ها
  

   مقدمه 
 توان به عنوان يك پوشش تزئيني، حفاظتي و يا به صورت ديگري كه نقش               رنگ را مي  «

ي اوليـه   اسـتفاده ) 1373:18مليـك،   (» .پوششي را بر روي يك زمينه ايفا مي كند؛ تعريف كرد          
انسان از رنگ به مفهوم امروزي نبود و هيچ ارتباطي با زيبايي شناسي نداشت او از رنگ بـراي                   

رنگ نه  . ي خلقت و قدرت هاي مرموز ماوراء الطبيعه بهره مي برد          نشان دادن رازهاي ناشناخته   
رنگ طبيعت، رنگ   : فقط در ظاهر لباس بلكه در تمام زواياي زندگي بشر مورد توجه بوده است             

غذا، رنگ ديوارهاي مسكن ، رنگ ظرفهاي غذا و خوردني هاي گوناگون همـه بيـانگر توجـه                  
ز اركان زندگي بشر را رنگ تشكيل مي دهد ، بـه            انسان به رنگ است؛ و مي توان گفت يكي ا         
شويد فـرض كنيـد     يك روز كه از خواب بيدار مي      . گونه اي كه زندگي بدون رنگ معنايي ندارد       

                                                 
   * عضو هيأت علمي دانشگاه زابل
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آنگاه تصور خواهيـد كـرد كـه آنـروز چـه روز             . هر چه امروز مي بينيد قرار است بي رنگ باشد         
ها اشياي واحـد را از هـم        رنگ) 1383:2صهبا،  (» اي را در پيش رو داريد     خسته كننده و پژمرده   

انسان با كمـك رنـگ، پيرامـون        . متمايز مي كنند و تاثيرات متفاوتي بر روان آدمي مي گذارند          
عنـصر رنـگ در آثـار هنـري حـائز           . خويش را بهتر مي شناسد و با آن ارتباط برقرار مي كنـد              

      يش را مـوثر و هنـري   هـا، فـضاي اثـر خـو    اهميت فراواني است و هنرمندان با تكيه بـر رنـگ        
  . مي كنند و به كمك رنگها بر ذهن و ضمير مخاطبان خويش تاثير بيشتري مي گذارند 

  ي تحقيق  مساله
ي عواملي كه باعث هنري شدن و جـاودانگي اثـر بـي             فردوسي بزرگ در شاهنامه از همه     

به صور خيال و يكي از اين عناصر و عوامل مهم مربوط       . بديل خويش مي شده سود برده است      
  . تصويرهاي شاعرانه، توجه شاعر به رنگ مي باشد 

فردوسي با به كارگيري رنگ، مضمون و درون مايه و پيام هاي اثر هنـري خـويش را بـه                    
از اين رو بايسته است كه عنصر رنگ در شاهنامه به صورت ويژه مـورد               . مخاطبانش مي رساند  

 پويايي داستانهاي شاهنامه و بهره گيري استاد از بررسي و كند و كاو قرار گيرد و سهم رنگ در  
رنـگ در ترسـيم شخـصيت هـا و صـحنه هـاي              . اين عنصر مهم در شاهنامه مشخص گـردد       

شاهنامه نيز موثر بوده است و ما در اين مقال و مجال اندك كوشيده ايم به هماهنگي و پويايي 
  . رنگ ها در صحنه هاي شاهنامه بپردازيم 

  حقيق ي ت پيشينه     
پرداختـه انـد كـه بعـد از ذكـر      » رنـگ در شـاهنامه  «سه مقاله به صورت ويژه به موضوع  

  : مشخصات، به ويژگي هاي هر يك اشارتي مي كنيم 
ي دكتـر   نگاشـته ) با تكيـه بـر سـياه و سـفيد         (» كاركرد رنگ در شاهنامه فردوسي    «) الف

  .كاووس حسن لي و ليال احمديان 
  . تاكيد شده است كه فردوسي جهان را سياه و سفيد مي بيند در اين مقاله بر اين نكته 

ي نگاشـته » ي فردوسـي  باز نمودن رنگ هاي سرخ، زرد، سبز و بنفش در شـاهنامه           «) ب
  . كاووس حسن لي و ليال احمديان 

هـا در شـاهنامه، نقـش هـر رنـگ و سـهم آن در                در اين مقاله پس از ذكر آمار اين رنگ        
  . شاهنامه بررسي شده است

الزم به ذكر است كه اين دو مقاله از پايان نامـه كارشناسـي ارشـد خـانم لـيال احمـديان                      
اين پايان نامه در    . استخراج گرديده و دكتر كاووس حسن لي استاد راهنماي پايان نامه بوده اند            

  . دانشگاه شيراز ارائه شده است 
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ي دكتر اكرم جـودي     نگاشته» تناسب رنگ ها در صور خيال و هسته روايي شاهنامه         «) ج
  . نعمتي 

  ي رواييدر اين مقاله به كاربرد رنگ در صور خيال فردوسي و هماهنگي رنگ ها با هسته             
  . هاي شاهنامه پرداخته شده است داستان

ي مـا   هاي متعدد ديگري وجود دارند كه به صورت غير مـستقيم بـه موضـوع مقالـه                مقاله
  : مي شوند از جمله  مربوط

  . گ در هفت پيكر نظامي از دكتر زرين تاج واردي و آزاده مختارنامه بررسي رن) الف
  نقد رنگ خرقه و نمادهاي آن از حيدر قمري ) ب
  . جايگاه رنگ در علم طب از ديدگاه ابن سينا از دكتر فروغ صهبا) ج

توسط علـي قاسـم   » بررسي عنصر رنگ در شعر معاصر     «همچنين پايان نامه اي با عنوان       
گاه تربيت مدرس تهران ارائه شده است كه ما از اين منبع نيز بـيش و كـم بهـره                    زاده در دانش  

  . برده ايم 
بررسي برجستگي هاي هنري در رنگ در شاهنامه موضوعي است كه در مقاله هـاي يـاد                 

  . شده مورد كند و كاوي در خور قرار نگرفته است و ضرورت تحقيق ما را ايجاب كرده است
   بحث و بررسي 

 تنوع حوادث و اشخاص در شاهنامه سبب تغيير رنگ طبيعت در لحظات حركـات               تعدد و «
ي نبرد مي شود و فردوسي براي ترسيم        سپاه، اسبها، كشتارها و ايجاد جويهاي خون در هنگامه        

صحنه هاي دنيائي از رنگ را با دقت و ذكاوت فراوان ارائه مي كند كه همه آنها از نهايـت    اين
نبرد برخورداري دارند و براي القاي هر چه بيشتر تصاوير رزمي، آبگيرها            هماهنگي با ميدانهاي    

و جويهاي خون در جابه جاي نبردگاهها جاري است و بـا حركـت سـپاهيان، زمـين بـه رنـگ                      
ها، هوا چون چشم خروس و پر كـركس و          آبنوس، چهره ها به مانند سندروس و از تنوع درفش         

ي اشـياء بـراي انعكـاس رنـگ هـا طبعـاً             ي بازيگرانه وهتذرو و يا بازار چين مي شود و اين جل         
. طبيعت شعر فردوسي را زنده ، ملموس و شناخت آن را بسيار ممكن و دست يافتني مي سـازد                  

ها براي نمودن حـاالت مختلـف طبيعـت در          زيرا فردوسي الاقل از هفتاد دسته از اشياء و رنگ         
ان سـود مـي جويـد امـا شـدت تـاثير             اي در زمـ   شب و روز و لحظات خاص قرار گرفتن پديده        

هاي ويژه بيشتر مديون شناخت شاعر از خود طبيعت است و آگاهي عميقـي      وانعكاس اين رنگ  
  ) 210: 1369رستگار فسايي، (» ي برداشت و شناخت مردم از آن دارد كه از نحوه



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٣٤١

 ي لغوي فردوسي از نظر توجه بـه       عنصر رنگ محور اصلي تداعي در شاهنامه است، دايره        
        ي لغوي رنگ در شـعر فارسـي باشـد          رنگ ها و تفاوت آنها با يكديگر ، شايد وسيع ترين دايره           

  ) .465: 1378شفيعي كدكني، (
سياه ، سپيد ، تاريك، تيره،روشن ، درخـشان،         : رنگ هايي كه فردوسي به كار برده شامل         

اسـت  ... نگ، بنفش ، پيـروزه و       زرد، سبز، سرخ، نيلگون، كبود ، الژورد ، ابلق ، زرين ، پشت پل             
  ) .61: 1387حسن لي ، (

هـايي كـه   ي جنگ، رنگ  فردوسي هر جا كه الزم مي داند از رنگ بهره مي برد در صحنه             
به كار مي گيرد متناسب با فضاست و در صحنه هاي عاشقانه و بزمي، رنگ هايي ماليم و آرام 

بيـشتر  .  نيز رنگ عنصر مهمي اسـت      در صحنه هايي كه وصف كرده است      . را به كار مي گيرد      
. آالت و اشيايي كه در دربار پادشاهان وصف مي كند زرين هستند و درخـشش خاصـي دارنـد                  

زين وستام زرين اسبان پادشاه نيز حاكي از آن است كه فردوسي با به كارگيري ايـن وصـف و                    
كتـر شـفيعي    اگرچـه د  . رنگ اشرافي، سعي دارد  شكوه و جالل آنان را بيـشتر برجـسته سـازد               

صور خيال وتصاوير شعر فردوسي چندان اشرافي نيست و كوشـشي را         «كدكني معتقد است كه     
... كه معاصران او در جهت اشرافي كردن تصويرها به طور مصنوع در آثار خود نـشان داده انـد           

  )463: 1378شفيعي كدكني، (» فردوسي ندارد
چنـداني در توصـيف نـدارد پرهيـز      همچنين فردوسي از عناصر انتزاعي و مجرد كه نقش         

دارد و تصاوير شعري او رنگ عادي و ملموس دارند و يكي از موثرترين نكته ها در تـشخيص                   
رنگ ويژه ي ايراني تصويرهاي او يكي ديگر از خصايص صـور خيـال      «كار او اين جنبه است        

ا در  وي به شمار مي رود و در اين عصر كـه بـيش و كـم نفـوذ فرهنـگ اسـالمي و سـامي ر                         
شـفيعي  (» تصاويراغلب شاعران مي بينيم او هيچ تاثيري از فرهنـگ عربـي و اسـالمي نـدارد                

  ) 456 : 1378كدكني، 
در اين فضا كـه فـضاي       . رنگ ها در شاهنامه به تناسب فضاي حماسي ساخته مي شوند          «

 ميدان جنگ پي در پي زير سم اسـبان        . جنگ و پيكار است ، رنگ هاي سرد و تيره غلبه دارند           
درفـش هـاي    . نيلگون مي شود و سپهر از گرد سپاهيان رنگ زنگار و آبنوس به خود مي گيرد               

سياه و كبود و بنفش برافراشته مي شود، مرداني كه زره آهنين پوشيده انـد، بـه كـردار كـوهي                     
سياه بر دشمن تاخته، با شمشيرهاي بنفش و آبگون، روز سپيد دشمن را قيرگون و شبگون مي                 

هنـر فردوسـي تـصاوير شـعري را بـا        .  ها هنگام درد و اندوه الجوردي مي گردد        سازند و چهره  
  ) 63: 1387جودي نعمتي،(» ي روايي داستان، متناسب و هماهنگ مي كندهسته



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٣٤٢

 برخي از عواملي كه باعث برجسته سازي هنري رنگ در شاهنامه شـده اسـت را بررسـي                  
  . كنيممي

  

  نامه گونه هاي برجسته سازي هنري رنگ در شاه
    قراردادن رنگ در جايگاه قافيه 

ي اصلي شاعر بر قافيه،     مي توان گفت كه در شعر همواره قافيه جايگاه مهمي دارد و تكيه            
مطلب را مسجل و آن را در ذهن ماندگارتر مي كند، بي گمان فردوسـي بـزرگ از ايـن اصـل                      

قـرار  . هـره بـرده اسـت     ي سترگ خويش از اين اصل ارزشمند ب       غافل نبوده است و در شاهنامه     
دادن رنگ در جايگاه قافيه مي تواند يكي از بهترين روشهاي او براي تأكيد برحالت و وضعيتي                 

ي شخصيت هاي داستاني او مي تواند بسياري از خاص باشد و به خصوص توصيف رنگ چهره       
اسـتان  ي د رمز و رازهاي درون شخصيتي آنها را هويدا سـازد و خواننـده را بـه خوانـدن ادامـه                   

كوشيم چند مورد نمونه از اين ويژگي ابيات شاهنامه ارائه دهيم تا خوانندگان           مي. كنجكاو نمايد 
  . نيز با ما در اين باره هم داستان گردند

  از آن شمع گشتي چو ياقوت زرد    همه روي گيتي شب الژورد 
  ) 188، ب 25ص : 1ج(

سلطان محمود غزنوي را مدح اين بيت مربوط به قسمتي مي شود كه فردوسي مي خواهد 
  . كند و تكيه بر رنگ ياقوت در سياهي شب و تشبيه سلطان به شمع نيز از اين جهت است 

  انش جهان تيره گونـــزدود ده   از بر سر چو دو چشمه خون  دو چشم
  ) 11، ب33ص : 1ج(                                                                          

  ر سياهــي خون از ابانندهــــفش  ــاه          ــــاد آوردگــــي بدهــزاينــف
  ) 647، ب177ص : 1ج(

در اين بيت نيز تاكيد بر رنگ به جهت اغراق بيشتر و تضادي است كه ميان رنـگ خـون                    
  . مي آورد و سياهي ابر احساس مي شود و فضا را حماسي تر و زيباتر به نمايش در) سرخ(

  چو گرد پي رخش تو نيل نيست    و گفت همرزم تو پيل نيست بد
  ) 600، ب 41ص : 3ج(

در اين بيت نيز مهمترين ويژگي حماسي يعني اغراق دليل برجسته سازي رنگ در جايگاه               
  : قافيه است

  م روز روشن بر او بر سياهـــكن    جز از من نشايد وراكينه خواه 
  ) 577، ب 40ص  : 3ج ( 
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اي است كه بر اسـاس اغـراق مـي خواهـد مخاطـب را تحـت تـاثير                   نايهدر مصراع دوم ك   
در جايگـاه قافيـه بـه       » سياه«ذكر روشني روز و سياه گشتن آن و قراردادن          . بيشتري قرار دهد  

همين دليل است وگرنه روشني روز ، دليلي براي تاكيد نمي خواهد و همه مي دانند صفت روز                  
  . روشني است

  دلش گشت پرخون و جان پر ز درد   زرد         بباريــد رستم ز چشم آب
  ) 199، ب 139ص : 2ج(

  . و زرد بودن اشك هم داراي كنايه و اغراق است . نشسته است» اشك«آب زرد به جاي 
  به روز سپيد و شب الژورد    به دادار دارنده سوگند خورد 

  ) 97، ب 14ص : 4ج(
رند و يادآوري اين تناقض به عنوان       تاكيد بر رنگ روز و شب به خاطر تناقضي است كه دا           

  . شاهدي بر توانايي آفريدگار مورد استفاده هنري شاعر قرار گرفته است
  همي رفت پويان و دل پرز درد          تنش گشت لرزان و رخساره زرد

  ) 281، ب 183ص : 6ج(
ي بحث اين كه بيشترين تعداد ابيات نتيجه . ي ترس استي زرد نشان دهندهرخساره

رنگي شاهنامه، ابياتي هستند كه در آنها رنگ قافيه قرار داده شده است و اين به دليل نقش 
براي اثبات اين نكته ابيات رنگي داستان رستم و سهراب را . مهم قافيه در القاي مطلب است

  . كه در آنها قافيه رنگ است به منظور استشهاد نقل مي كنيم 
  ي سنگ رنگ ر چرمهــشست از بن   گ ــــان جنــبپوشيد سهراب خفت

  ) 528، ب 211: 2ج(
  لــــد زرين برسان نيــيكي مه    به پيش اندرون بسته صد ژنده پيل 

  ) 546، ب 212 :همان (
  رش ماه زرين غالفش بنفشــس     ر درفش ـــــيكي برز خوشيد پيك

  ) 547، ب 212 :همان (
  در زهر سوسپاهــنردش اــرده گ     ده سياه ــــــر كشيـاي بسراپرده

  ) 551همان، ب (
  ي در ميانش گهرـــان يكــدرفش     ه زر ـــــر درفش بـيكي شير پيك

  ) 556، ب 213 :همان (
  اج كرسي ساجــران عــاده بـــنه     اج ـــه سپهدار بر تخت عـنشست

  ) 582، ب 215 :همان (
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  ر كشيده درفشــاي بونهــز هر گ              به گرداندرش سرخ و زرد و بنفش 
  ) 587همان ، ب (                                                                              

  رد پي رخش او نيل نيستــو گــچ              م آورد او در جهان پيل نيست ـه
  ) 618، ب 217 :همان(

 10ه از ايـن تعـداد        بيت رنگين اسـت كـ      22اين قسمت از داستان رستم و سهراب شامل         
  . ي رنگين مي باشدمورد داراي قافيه

  
   برجسته سازي رنگ از طريق تشبيه و استعاره 

كند و هرچه ايـن شـباهت بيـشتر         تأكيد بر شباهت ميان دو چيز، آنها را به هم نزديك مي           
باشد يا به ميزان بيشتري ادعا شده باشد، نزديكي و ارتباط بيـشتري ميـان مـشبه و مـشبه بـه            

كند كه آن دو يكي هستند و يكـسانند ادعـاي ايـن             حاصل مي شود تا جايي كه شاعر ادعا مي        
-باشد چند نمونـه از برجـسته  هماني به جهت بزرگ نمايي وجه شبه ميان مشبه و مشبه به مي           

  : كنيمسازي رنگ با تشبيه و استعاره را نقل مي
  

   جوانكه دولت جوان بود و خسرو    اه شد چون گل ارغوان ــرخ ش
  ) 139، ب 16: 4ج(

  ده ماهـــدو فرزندش آمد چو تابن    كتايونش خواندي گرانمايه شاه 
  ) 31 ب67: 6ج(

  دو چشم ابر خونين و رخ بادرنگ    ه جامها كرده پيروزه رنگ ــهم
  ) 242، ب30: 1ج(

  . گاهي از سنت ادبي هم سود مي جويد مثالً چشم را به نرگس تشبيه مي كند 
  رده از پر زاغـــرگي بــژه تيــم   دو نرگس به باغ دو چشمش به سان

  ) 317، ب 157: 1ج(
-هاي ادبي را مي  فردوسي با توجه به تناسب حماسي و پهلواني متن، گاه عادت ها و سنت             

بـا يـك تركيـب      » نـرگس نـيم خـواب     «يا  » نرگس پرخمار «شكند مثالً به جاي اينكه بگويد       
  )59: 1387جودي نعمتي، (چشم مي كند پاردوكسي ذهن ما را متوجه غلظت سياهي 

  لبانش چو بسد رخانش چو خون     دو چشمش چو دو نرگس قيرگون
  ) 516، ب169: 1ج(
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  ها  رنگ  جامه و هماهنگي آن با داستان
چنانكه . ي افراد وجود دارد     معموالً ارتباط تنگاتنگي ميان رنگ جامه و شخصيت و انديشه         

            . ي آنـان مـنعكس شـده اسـت         رنـگ خرفـه يـا جامـه        بارزترين سـمبلهاي صـوفيه از طريـق       
  . در شاهنامه رنگ جامه ها سياه، زرد ، سفيد ، سرخ و سبز است) 95: 1378قمري، (

   جامه هاي سياه رنگ در شاهنامه -1-3-5
ي باروري را نشان مي دهد و كنايـه اي اسـت   به اعتقاد يونگ رنگ سياه مبدا و سرچشمه    

رنگ سياه با عالم مردگان نسبت دارد و در آيين هاي سوگواري     . فه و رويش  از شكل گرفتن نط   
ي نويد رجعت باشد و در سوگ پهلوانان احتماالً حالت استتار جـاودانگي را معنـا                شايد به نشانه  

  ) 201: 1375كيا، (مي دهد 
  : در سوگ ايرج جامه ها سياه است

  سوگ شاهنشسته به اندوه در     همه جامه كرده كبود و سياه 
ي اهريمني پنداشتن مرگ بازگردد، چرا كه زنـدگي         پيوند سياه پوشي و عزا شايد به جنبه       «

  ) 153: 1386حسن لي ، (» از آن اهورامزدا و مرگ از آن اهريمن است
  . در شاهنامه خفتان افراسياب سياه توصيف شده است

  الهـــن كــاز آهنش ساعد ز آه    درفشش سياه است و خفتان سياه 
  ) 33، ب 64 : 2ج(

  : حمايل خسرو پرويز نيز سياه است 
  ان سپاهــق ميــد ابلــي رانــهم            ايل سياه ــقبايش سپيد و حم

  ) 257، ب 20: 9ج(
در داستان سياوش ، خوابي كه افراسياب مي بيند با جريان داستاني كـامالً انطبـاق دارد او            

  . يه پوش بر تخت او مي تازند در خواب مي بيند كه صد هزار مرد جنگي س
  سيه پوش و نيزه وران صد هزار    وار ـن تاختندي ســر تخت مــب

  ) 733، ب 49: 3ج(
  . پس از قتل سياوش ، ايرانيان به خونخواهي او با تورانيان مي جنگد 

  : ي سياه پوشيده اند در سوگ سياوش نيز جامه
  ر به جاي كالهه خاك بر ســهم    ه جامه كرده كبود و سياه ــهم

  ) 2599، ب170 : 3ج(
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روشني ، انعكاس، : صفات اصلي رنگ زرد عبارتند از «جامه هاي زرد در شاهنامه 
 بالمانع، نرمي يا آرامش خاطر انبساط پذيري خاصيت حاكي از اميدواري و خوشي روحي،

                      )87: 1384لوشر، (                                                            » بيان مي كندرا
  : در شاهنامه به كمربندهاي زرين نيز اشاره رفته است

  چنين گفت كاي گرد زرين كمر    به سام نريمان ستاره شمر 
  ) 704، ب 181 : 1ج(

  : كفن سهراب نيز زرد است 
  سر تنگ تابوت را سخت كرد    بپوشيد بازش به ديباي زرد 

  ) 1049، ب 448 : 2ج(
  جامه هاي سفيد در شاهنامه  
رنـگ  «) 185: 1386واردي،  (»رنگ سفيد رنگ پاكي، تقديس و عـاري از آلودگيهاسـت          «

سپيد در بيشتر اسطوره ها و از آن جمله اساطير ايراني رمز برتري ، معنويت و فـضيلت اسـت و    
  ) 155: 1386حسن لي ، . (» هر گاه با زرين همراه مي شود تقدس بيشتر مي يابد 

  : اي خسرو پرويز سفيد است قب
  ان سپاهــــهمي راند ابلق مي    قبايش سفيد و حمايل سياه 

  ) 257، ب20 ، 9ج (
  . ي شادي استي سپيد نشانهدر شاهنامه جامه

   جامه هاي سرخ در شاهنامه -4-3-5
رنگ هديه ها   . به كار بردن اين رنگ با صحنه هاي حماسي شاهنامه تناسب فراواني دارد            

  . هنامه سرخ است حتي جامه هايي كه هديه داده مي شوند سرخ هستند در شا
  ز ديباي زربفت و چيني حرير           ز دينار و ياقوت و مشك و عبير 

  ) 302، ب 156 : 1ج (
   جامه هاي سبز در شاهنامه 

رنگ سبز به عنوان يك عامل تنش مثل يك سر عمل مي كند كه در پشت آن هيجان                  «
ات خارجي وجود دارد، حس غرور ، خودداري ، برتري نسبت به ديگران از نظـر                ناشي از تحريك  

      قدرت مهار كردن حوادث يا دسـت كـم از عهـد مـشكالت برآمـدن و هـدايت آنهـا، افـزايش                     
رنگ سبز همچنين به عنوان رنگ مقدس در شاهنامه به كار رفته ) 81: 1384لوشر، (» مي يابد
  : اي سبز رنگ پوشيده است جامهسروش ياريگر خسروپرويز . است

  ) 1888، ب 121: 9ج (   ز ديدار او گشت خسرو دليرهمه جامه اش سبز و خنگي به زير    
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  . رنگ سبز ، رنگي است كه آرامش مي بخشد 
  ي شخصيت ها تناسب نام و رنگ چهره 

ا ارتبـاط   در شاهنامه نام هاي زيادي را مي توان يافت كه به گونه اي با صاحبان آن نام ه                 
  . دارند و بيشتر، اين ارتباط به چهره و ويژگي هاي ظاهري شخص مربوط مي شود 

» زال زر «سفيدي موي پسر سام باعث شد تـا او را زال بنامنـد و در شـاهنامه بـا عنـوان                      
  . ي او متناسب استنام پسر افراسياب ، سرخه است كه با چهره. بيشتر از او ياد مي شود
جالب است كه اين نـام هـا و       . هراب است كه به چهره او متناسب است       نام فرزند رستم، س   

تناسب رنگ چهره شخصيت ها با آنان گويي با رنگي كه سرنوشت براي آنها رقم زده است نيز            
يكي است چنان كه زال كه سفيد موي از مادر زاده شده است هيچ گاه نمـي ميـرد و جاودانـه                      

ه است حتي هنگامي كه بهمن به خونخواهي پـدرش          است و در شاهنامه از مرگ او سخن نرفت        
اسفنديار ، خاندان رستم را از بين مي برد؛ زال را به زندان مي افكند و سـپس آزاد مـي كنـد و                        

ي سهراب كه سرخ است با جنگاوري ها و پهلـواني هـاي او نـسبت دارد و همـين                    رنگ چهره 
ي رستم مجروح و خـونين مـي        نهروحيه است كه او را به كام مرگ مي كشد و بدنش را با دش              

  . نمايد 
در داستان سياوش نيز سياهي بخت سياوش گويا از پيش تعيين شده است و در چهـره او                  

ي سـوگ سرنوشـت بـر       اين رنگ سياه به علت مظلوميـت اوسـت و نـشانه           . نمايان شده است  
  . پريشاني او است

   رنگ حيوانات در شاهنامه   
اسـب سـياوش ،     :  در شـاهنامه ، تقريبـاً سـياه اسـت          ي شـاهان  اسب همه : رنگ اسب ها    

  . سياه است ) در ميان شاهان و شاهزادگان شاهنامه (كيخسرو، گشتاسب، خسروپرويز، اسفنديار 
سـياه  ) در ميـان پهلوانـان شـاهنامه    ... (اسب سام ، مهراب، الكوس ، فرامرز ، گيو، بيژن و            

 و رسـتم سـرخ اسـت و اسـبان زرد در             اسب فريدون ، گودرز، بهـرام ، هومـان، سـرخه          . است  
اسب سفيد در شاهنامه چندان جلوه خاصي ندارد و         . هستند... شاهنامه ، اسب هاي زرير، زال و        

در يك جا فردوسي اشاره مي كند كه مادياني كه رخش از آن زاييده شده است به رنگ سـفيد                    
بلق ذكر شده اسـت كـه   در مجموع رنگ اسب هاي شاهنامه سياه ، سرخ ، سفيد و ا            . بوده است 

ي اهـورايي و    البته سياهي اسب هـا گـاهي جنبـه        . در اين ميان رنگ سياه بسامد بيشتري دارد       
  . نيك دارد و گاهي اهريمني و زشت 

در شاهنامه شتران سرخ موي مامور رساندن هدايا هستند و هـدايايي كـه حمـل                : رنگ شترها   
  اينده چه ـگر و نمـرخ نشانـيم كه رنگ سپيش از اين گفت. تـد نيز به رنگ سرخ اسـمي كنن
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  . باشدمي تواند مي
پوست وي چون طاووس رنگارنگ بود و هر مـوي او بـه رنگـي               «: رنگ گاو بر مايه است    

خردمندان و ستاره شناسان و موبدان چـون چنـين گـاوي را ديدنـد ، بـر او گـرد آمدنـد و               . بود
وجـود چنـين گـاو      ) 172 : 1379،  رسـتگار فـسايي   (» ضحاك نيز درجستجوي اين گاو برآمـد      

  : عجيبي در پيرنگ داستاني فريدون و ضحاك ضروري بوده است 
  برافراختي چون دالور پلنگ    زپستان آن گاو طاووس رنگ 

  ) 166، ب 60 : 1ج(
   ذكر رنگ اشياء در شاهنامه -6-5

، تخت زريـن  . ي وسايلي كه از آن شاهان است، زرين توصيف شده است       در شاهنامه همه  
  . لباس زرين ، تاج زرين ، زرينه كفش و حتي ستام اسبان نيز زرين است 

  روزه تاج سرانــدو داد و پيــب    ران ـرز گــنياتخت زرين و گ
  ) 499، ب 109: 1ج (

  چه شمشير هندي به زرين نيام    چه اسبان تازي به زرين ستام 
  ) 501 ، 1همان ، ب (

شتر به منظور نشان دادن شكوه و جالل و قدرت          به نظر مي رسد كه ذكر چنين اشيايي بي        
اشيايي كه از آن پهلوانان است نيـز زريـن توصـيف شـده انـد                . شاهان پهلوانان شاهنامه است     

ي آالت و اشياء گرانبها را در ذكر و توصيف مايملك شاهان و پهلوانان مـي آورد                 فردوسي همه 
   : حتي جام ها نيز داراي رنگ زرد و زرين توصيف شده اند

  وردــــتهمتن به روز زواره بخ    ام زرد ـــــمي بابلي سرخ در ج
  ) 533، ب 161: 2ج(

هاي شاهنامه چندان قابـل توجـه نيـستند، فقـط در            به طور كلي اشياء در ارتباط با صحنه       
جاهايي كه مربوط به عشرت و شادي و يا به رخ كشيدن شكوه و جالل است مورد توجه قـرار                    

  . ا نيز تقريباً ثابت است و همه جا با زرق و برق توصيف شده اندگرفته اند رنگ آنه
  

   وصف شب و روز با توجه به موقعيت هاي داستاني -7-5
اين توصيف ها كه بـه همـراه تـشبيه و           . شب و روز در شاهنامه مكرر توصيف شده است          

ا مـي   توجه به رنگ است در صحنه هاي حماسي ، تراژيك و ليريك شاهنامه نقش مهمي ايفـ                
كنند مثالً در داستان بيژن و منيژه ، فردوسي شب را از لحاظ تاريكي به چاه بيژن تـشبيه مـي                     

وصف شب و روز در ابتداي داستان گويي شـيوه       . كند و مدخلي زيبا براي اين داستان مي آورد          
اي است كه فردوسي براي براعت استهالل برگزيده است وپيشاپيش صحنه هـاي داسـتاني را                
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مي كند و به مخاطبان و خوانندگان شاهنامه مي گويد كه با چـه               يف شب و روز نمايان    در توص 
  . در وصف هاي حماسي او مي خوانيم . نوع اثري سر و كار دارند 

  شب تيره گشت از جهان ناپديد    چو خورشيد تيغ از ميان بركشيد 
  ) 59، ب 12 : 4ج (

انه باشد و ما بـراي پرهيـز از اطنـاب ،            توجه به اين نكته مي تواند موضوع مقاله اي جداگ         
  . نمونه هاي ديگر را ذكر نمي كنيم 

  

  نتيجه
شناخت فردوسـي از رنـگ   . ي فردوسي رنگ از جايگاه ويژه اي برخوردار است    در شاهنامه 

او با به كارگيري رنگ هاي مختلف در صحنه هاي داستان ها سعي             . بسيار كامل و جامع است    
ي سرد آنها را دلنشين و گرم و جذاب نمايد و به خـوبي از عهـده            مي كند كه فضاي خاموش و       

  : آيد چنين كاري بر مي
رنگ هاي به كار رفته در بعضي از داستانها به صورت نمادين با فضا و شخـصيت هـاي                    

  . در اين باره مثالً مي توانيم به داستان سياوش اشاره كنيم . داستان ارتباط دارند 
تان به كار گرفته مي شوند بيشتر براي ارتباط با مخاطـب مـورد             رنگ هايي كه در داس     -1

ي خاصي پيروي نمي كنند چنـان كـه رنـگ درفـش             استفاده قرار گرفته اند و از قانون و قاعده        
 رستم در جايي سبز است و در جاي ديگري به رنگي ديگر 

،  سهراب ان سياوش يا داستان رستم و     در داستان هاي تراژيك شاهنامه همچون داست        -2
رنگ سياه جلوه ويژه اي دارد و با پيرنگ داستان و صحنه هاي داسـتاني هماهنـگ و منطبـق                    

 . است 
قراردادن رنگ ها در جايگاه قافيه يكي از مهمترين تمهيداتي است كه فردوسي بـه                -3
ها را برجسته تر و نمايان تر به كار مي برد و توجه مخاطب را به رنگ جلـب                   ي آن رنگ  وسيله
ها قافيه، رنگين ذكـر شـده اسـت نـسبت بـه مجمـوع         بسامد ابيات رنگيني كه در آن     . دمي كن 

 . اينگونه ابيات تعداد قابل مالحظه اي است 
اين نام  . گاه نام شخصيت داستاني با سرنوشت و سرشت او همخواني ويژه اي دارد               -4

پيونـدي  كه بيشتر بر اساس توجه به رنگ چهره و خصوصيات ظـاهري انتخـاب گرديـده انـد                   
عجيب با صاحبان خويش دارند از اين جمله هستند نام هاي زال ، سياوش ، سـهراب ، سـرخه                    

  ..و
لقـاء مـي    تكيه بر رنگ اسب قهرمانان گاه خصوصيات اهورايي يا اهريمنـي آنهـا را ا               -5

 . كند



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٣٥٠

رنگ اشياء در شاهنامه بيشتر براي نشان دادن شكوه و جالل به كـار رفتـه اسـت و                    -6
 . ن هستند رنگ اشياء چندان نقشي در شاهنامه ندارنداغلب اشياء زري

وصف شب و روز در ابتداي داستان يا در البالي داستانهاي شاهنامه باعـث پويـايي                 -7
اين وصف ها گاهي حماسي، گـاه عاشـقانه و گـاه تـراژدي وار هـستند و                  . صحنه ها شده است   

،  زندگي يعني شـب و روز يدي روزمرهمخاطب با شنيدن اين وصف هاي هنري از دو پديده عا         
احساس مالل و خستگي نمي كند بلكه براي شنيدن داستان بيشتر ترغيب مي شـود همچـون                 

 . به چاه بيژن تشبيه كرده استداستان بيژن و منيژه كه فردوسي در آن شب را از لحاظ تاريكي 
  

   منابع 
لد ، چاپ  مج4س چاپ مسكو ، بر اسا ، شاهنامه فردوسي) 1376(ـ حميديان، سعيد  1
  . نشر قطره: ، تهران چهارم
) آــ س  ( ، مجلـد اول      فرهنگ نامهاي شـاهنامه   ) 1379(ـ رستگار فسايي ، منصور      2

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: چاپ دوم ، تهران
انتشارات :  ، چاپ دوم ، شيراز       تصوير آفريني در شاهنامه   ) 1369(ـ رستگارفسايي،   3

  . دانشگاه شيراز
موسـسه  : ، چـاپ دوم ، تهـران        فرهنگ جامع شـاهنامه   ) 1380( زنجاني ، محمود     ـ4

  . انتشارات عطائي 
، چـاپ هفـتم ،      صور خيال در شـعر فارسـي      ) 1378(ـ شفيعي كدكني، محمدرضا     5
  . آگاه : تهران 
ي علمـي پژوهـشي    ، مجلهنقد رنگ خرقه و نمادهاي آن) 1378( ـ قمري ، حيدر     6

  . ي پنجاه و دو  انساني دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شمارهدانشكده ابيات و علوم
 ، چـاپ    قهرمانان بادپا در قصه ها و نمايشهاي ايراني        )1375(ـ كيا، خجسته      7

  . نشر مركز: اول ، تهران 
 ، چاپ يازدهم روانشناسي رنگ ها، ترجمه ليال مهرادپي) 1384(ـ لوشر، ماكس  8

  . نشر پورنگ : ، تهران 
 ، ترجمه ابراهيم بيگدلي ، محسن قلمكار معظم         فرهنگ رنگ ) 1373(رنست  ـ مليك، ا  9

  . شركت رنگ سازي كيميايي قم : ، فرانك منطقي ، قم 
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تناسب رنگ ها در صور خيال و هسته روايـي  ) 1387( ـ جودي نعمتي، اكرم  10
  شماره يازدهم » پژوهش زبان و ادبيات فارسي«، دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي شاهنامه

 كاركرد رنگ در شاهنامه فردوسي    ) 1386(ـ حسن لي ، كاووس و ليال احمديان         11
  . ي دوم ي ادب پژوهي ، شماره، نشريه) با تكيه بر سياه و سفيد(

، زرد ، سبز    باز نمود رنگ هاي سرخ    ) 1387(ـ حسن لي ، كاووس و ليال احمديان         12
انساني دانشگاه شهيد باهنر     و علوم    ي ادبيات ي دانشكده و بنفش در شاهنامه فردوسي ، نشريه      

  ) 20پياپي (23، دوره جديد، شماره كرمان
: ، همدان   جايگاه رنگ در علم طب از ديدگاه ابن سينا        ) 1383(ـ صهبا ، فروغ     13

   شهريور ماه 3-1همايش بين المللي ابن سينا 
 بـا   ،بررسي و تحليل عنصر رنگ در شـعر معاصـر         ) 1381(، علي   ـ قاسم زاده  14

پايـان نامـه    ) ، گرمـارودي و طـاهره صـفارزاده        موسـوي  ،د بر اشعار نيما، سـپهري، شـاملو       تأكي
  . كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس

رنگ در حكايـت هـاي هفـت          بررسي    مختار نامه ) 1386(، زرين تاج و آزاده      ـ وادي 15
  . ، شماره دوم پيكر نظامي، ادب پژوهي
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  *مردههدكتر حيدرعلي د                                                                              
  **احسان تميزي                                                                         

  
   فردوسي سير خرد ايراني در شاهنامه

  
  چكيده

شـاهنامه از   .  است *ي    شاهنامة فردوسي، حاصل باززايي فرهنگي ايرانيان در عصر سامان        
نوع ادبي حماسه است و حماسه در طول تاريخ و به تدريج شكل مـي گيـرد و نـشانگر عقايـد،                  

سير خرد ايراني در شـاهنامه بـا بنيـان هـاي اسـطوره اي،              . ارزشها، فرهنگ و تمدن ملّي است     
و خـرد    كه كـيش ا    اي ديشه ان .انديشة ايراني در پيوند است     بسترهاي تاريخي و مفاهيم مذهبي    
شـود و    گزيند و در سلوكي دروني با خرد خـدا يگانـه مـي             است، با خرد، خدايي خردمند بر مي      

 نـشان   يش در نيكي برگزيدن و نبرد با بدي و زشتي پيرامـون خـو             ،تجلّي بيروني اين سلوك را    
 شـاهي   ،كنـد  سازد و بر خـود مـسلّط مـي         با گسترش تمدن، نظامي خردمندانه را مي      . دهد مي

هاي خـود، در ايـن جهـان        چون به آرمان  و   .داردخردمند كه موبداني خردمند در كنار       آرماني و   
 و آرمـان دسـت نيـافتني خـود را در     آنچه بر او مي گذرد را به تقدير حواله مي دهـد    رسد،   نمي

تأثير ژرف آميـزش جهـان       .بخشد حكيم و شهريار الهي كامل كه روزي خواهد آمد، تجسم مي          
. شه ايراني، سبب به وجود آمدن مذاهب و فرقه هاي گونـاگون مـي گـردد               بيني اسالمي با اندي   

اين مقاله به منظور دريافتن هويت فرهنگي ايراني، به بررسي سير خرد ايراني در بستر مفـاهيم       
  .اسطوره اي، تاريخي و مذهبي شاهنامه مي پردازد

  
  . خرد ايراني، هويت فرهنگي، شاهنامه، فردوسي: هاكليد واژه

  
  مقدمه

 فردوسي شاهنامه را با نام خداوند جان و خرد آغاز مي كنـد و پـس از سـتايش خـدا بـه                       
. ستايش خرد مي پردازد همچنين ابيات زيادي در شاهنامه پيرامـون خـرد سـروده شـده اسـت                  

                                                 
  *عضو هيات علمي دانشگاه زابل

  ***دانشگاه زابلدانشجوي كارشناسي ارشد 
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اهميت و كاربرد وسيع واژگان و مفاهيم پيوند يافته با خرد در شاهنامه سـبب شـده اسـت كـه                     
گستردگي مفهوم خرد   . مون اين موضوع به تحقيق و پژوهش بپردازند       پژوهشگران بسياري پيرا  

. در شاهنامه باعث شده است كه هر پژوهشگر با ديدگاه ويژة خود به اين موضـوع توجـه كنـد                   
براي دريافتن مفهوم خرد در شاهنامه بايستي به تعريف حماسه توجه كرد از آنرو كـه شـاهنامه        

تكـوين  . ه به طور كلّي بر اساس سرگذشت انـسان اسـت          بنياد حماس . از نوع ادبي حماسه است    
حماسه به تدريج صورت مي گيرد و در حماسه تمام اعمالي كه در تاريخ يك ملّت اتّفاق افتـاده      

حماسة ملّي داراي ساخت اساطيري ويژه اي اسـت كـه از روي طرحـي از                . است بيان مي شود   
يني به وجود آمده اسـت كـه تمـام اجـزاء            پيش پرداخته و آگاهانه، براي بيان انديشه و قصد مع         

همچنين حماسه بسياري از كهن نمودگان فرهنگي جامعة خـويش          . شاهنامه را در بر مي گيرد     
حماسه جنبه اي جمعي دارد و آرزوها، آرمـان هـا و   . را اغلب به صورت ناخودآگاه به همراه دارد     

گر عقايد، آراء و تمدن يك ملّـت  هدف هاي يك ملّت را در خود نهفته دارد و به طور كلّي نشان          
حماسه در زمان آسيب ديدن روح ملّي و براي يگانگي بخشيدن به فرهنگ و تمدن ملّي                . است

   2)111، 216: 1378سركاراتي، (به وجود مي آيد 
   خردگرايي در شاهنامه از ديدي كلّي، بيانگر پيوستگي هميشگي خرد انسان بـا زيـستن               

رو خرد در شاهنامه نه تنها بيـانگر سـير خـرد ايرانـي بلكـه بيـانگر                  وي در هستي است از اين       
از سويي خردگرايي در شاهنامه، بيـانگر  . خردورزي نوع بشر براي زيستن در جهان هستي است     

جنبة گسترده اي از هويت فرهنگي ما است، ايرانيان در سرتاسر تـاريخ انـسان هـايي خردمنـد            
ت فرهنگـي      مي توان خ بوده اند به گونه اي كه       ردگرايي را يكي از ويژگـي هـاي اصـلي هويـ

اين پژوهش، تالشي كوچك در دريافتن هويت فرهنگي ايران بـا بررسـي سـير               . ايراني دانست 
خرد ايراني در بستر مفاهيم اسطوره اي، تاريخي و مذهبي شاهنامه است، متناسب با موضوعات 

  .  هر موضوع ارائه مي شودمطرح شده، مثالهايي از شاهنامه و ساير متون پيرامون
  از اسطوره تا تاريخ

   اسطوره، عنصر اساسـي تمـدن و جهـان بينـي آغـازين انـسان بـراي شـناخت و بيـان                      
اسـطوره، بيـانگر تحـوالت اجتمـاعي،        . رويدادهاي گيتي و زندگي اجتماعي تعريف شده اسـت        

ـ              بهـار،  (اريخ اسـت    تاريخي و مراحل پيشرفت شناخت و آگاهي انسان در دوره هاي گوناگون ت
در حماسه بسياري از معتقدات و مايه هـاي ديـرين اسـاطيري انـسان، اغلـب بـه                   ). 39: 1386

مفاهيم اسطوره اي در شاهنامه، بـه عنـوان آينـة تمـام             . صورت ناخودآگاه جمعي بيان مي شود     
 گونـه   نماي انديشة ايراني، آشكار شده و به تمامي بافت و ساختار شاهنامه پيوند خورده اند بـه                

                                                 
2 )9،24، 33: 1377؛ ثاقب فر، 374: 1378؛ بهار، 17: 1386آيدين لو، : (ك.  براي مطالعة بيشتر ر-  
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سركاراتي، . (اي كه گام نخستين در شناخت شاهنامه، آگاهي از اسطوره هاي كهن ايراني است             
1378 :21(3 .  

   بخشي از اساطير ايران در طول چند هزار سال، تحت تأثير انگيزه هاي بي شمار، همراه                
ورد فرهنگهـا و    با رويدادهاي تاريخي و اجتماعي و دين آوريهاي تازه و نوآييني ها و در اثر برخ               

زبانها در ضمن تحول و دگرگوني تدريجي ميراث ديني و فرهنگي ما دچار جا بـه جـايي شـده                    
جا به جايي اساطير در شاهنامه آشكار شده، ويژگي اصلي اين جـا بـه جـايي، جـايگزين                   . است

بـسياري از خـدايان كـه اعمـال و          . كردن انسان در مكـان و زمـان خـدايان اسـاطيري اسـت             
ها موضوع اساطير كهن بوده اند در حماسه جاي خود را به شهرياران و پهلوانـان       نسرگذشت آ 
  . سپرده اند

   فردوسي، اساطير و روايات كهن را در روند دگرديسي شان بـه حماسـه، خردمندانـه بـا                  
منطق زمان خود، سازگار مي كند و به مخاطب توصيه مي كند آنچه در شاهنامه با خرد در خور 

سـرامي،  (اراي معناي رمزي است كه معناي پنهان آن را بايد با خـردورزي دريافـت              نمي مايد د  
1383 :33.(  

  تو اين را دروغ و فسانه مدان       برنگ فسون و بهانه مدان
  از او هر چه اندر خورد با خرد       دگر بر ره رمز و معني برد

  )21، 1شاهنامه، (
  رايد به دين نگرودخردمند كاين داستان بشنود       به دانش گ

  وليكن چو معنيش يادآوري       شوي رام و كوته شود داوري
  )302، 4شاهنامه، (

فردوسي گاهي خود، اسطوره ها را با زمان سرودن شاهنامه سازگار مي كنـد و دسـت بـه                   
  :تأويل و تفسير خردمندانة آنها مي زند

   يزدان سپاسو ندارد زــ كسي ك     د شناس      ـتو مر ديو را مردم ب
  

  وان شمر، مشمرش آدميــ  ز دي     ره مردمي      هر آن كو گذشت از
  )310، 4شاهنامه،  (

   شاهنامه تنها بيان كنندة اساطير ملّي ايران نيست بلكـه سـابقة تـاريخي ايـران نيـز در                   
 حماسه به اعتباري، تاريخي شدن صورتهاي نوعي و ازلي اساطير اسـت  . شاهنامه بيان مي شود   

                                                 
3 )1386؛ آيدين لو، 568: 1374؛ ستوده، 268: 1379؛ مختاري، 96، 24: 1377ثاقب فر، :(ك.  براي مطالعة بيشتر ر-  
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حماسـه گـستره اي     . و اسطوره و تاريخ، پيشينة ذهني يا ريشة واقعي نمودهاي حماسي هستند           
انـسان  . ميان اسطوره و تاريخ است كه دگرگوني انديشه و احساس انـسان را نـشان مـي دهـد     

حماسي در تاريخ ريشه دارد اما انساني است كه از حد و مرزهاي واقعيت عادي انسان تـاريخي                  
مختاري، (انسان حماسه، انسان كلّ تاريخ است. د، او انسان دوره اي از تاريخ نيست    فراتر مي رو  

1379 :22 ،269 .(  
   شاهنامه بيانگر تاريخ، فرهنگ و تمدن ايراني است كه در قرون متمـادي و بـه تـدريج                  

ـ                    ي تغيير و تكامل پيدا كرده است، بنابراين مفهوم خرد در شاهنامه بيانگر سـير كلّـي خـرد ايران
در سرتاسر شاهنامه نشانه هايي     . است و نمي توان آن را مختص به دورة زماني خاصي دانست           

بـا مطالعـه در     . از هويت فرهنگي ايران در ادوار گوناگون تاريخي را مـي تـوان مـشاهده كـرد                
شاهنامه مي توان سرنوشت تاريخي مردم ايران را دريافت، آنچه بر اين مردم گذشته اسـت تـا                  

  .ت فرهنگي ويژة خود شوندداراي هوي
  رّخ مهانـــداران فــامــوزان ن          ان       ــــبپرسيدشان از كيان جه

  دون بما خوار بگذاشتندــه ايــك          ه گيتي به آغاز چون داشتند       ـك
  ه روز كندآوريـان همــايش  بــر          چه گونه سرآمد به نيك اختري     

  )31، 1شاهنامه، (
  زرتشت پيامبر

   سير خرد و سرچشمه هاي خرد گرايي در هويت فرهنگي ايران را مي تـوان از گذشـته                  
هاي بسيار دور، و در انديشة ديني ايرانيان، كه در كتاب هـاي دينـي و شـاهنامه آشـكار شـده                     

 ايرانـي   در اواخر هزارة دوم و اوايل هزارة اول پيش از ميالد كه قبايل هنـد و               . است، پي گرفت  
در ميـان ايـشان شـكل       » اهـورامزدا «هنوز از يكديگر جدا نشده بودند، پرستش خدايي به نـام            

النهـرين، محبـوب تـرين خـدا         در اساطير بين  . گرفته بود كه مظهر خرد، عدالت و آفرينش بود        
اهورامزدا نيز خداي خـرد اسـت و بـا ايـن الگـو              «. خالق بشر و خداي خرد است     ) Enki(انكي  

اقوام هند و ايراني به دو دسته از خـدايان اسـاطيري نيـز              ). 199: 1386بهار،  (» استهماهنگ  
پس از جدايي اقوام هند وايراني اهوره ها در بـين ايرانيـان بـا               . اهوره ها و دئوه ها    : معتقد بودند 

كاهشي در خويشكاري كُهنِ شان تا حدي صورت فرشتگان يافتند و دئوه ها مظهر شر گـشتند        
گرفتن دين اهورايي و تمايل قطعي آموزه هاي زرتشت به يكتا پرستي باعث شد كه               زيرا شكل   

بهـار،  (روايات اساطيري ديگر جايي جدي در تفكّر يكتا پرستانة اهورايي در ايران نداشته باشند               
1381 :161 ،30 ،401 .(  
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او » خواسـت و خـرد  « ديني زرتشت واالترين ويژگـي و صـفت اهـورامزدا       ه ي    در فلسف 
انديـشة هـستي    «يـا   » سـپند مينـو   «. خرد مزدايي واالترين خرد و خردي آرمـاني اسـت         . است
خدا در آغازين ترين جلوة خويش و بدون        . است» آگاهي ناب «يا  » مينوي خرد «همان  » بخش

هر گونه آفرينش و تحقّق بيروني، تنها به حال انديشه و انديشندة ناب، هستي دارد و دو مفهوم      
شُـدن يـا   «. ستي يا نيكي و بدي در انديشة خداونـد يگانـه بـا هـم همزادنـد             مجرّد هستي و ني   

» خواسـت و خـرد    «بالقوه در هستي وجود دارد و استوار به تصميم اهورامزدا يـا بـه               » آفرينش  
هستي يا اهورا بنا به سرشـت  . اوست، اين خواست نيز برآيند منطقي خرد يا دليل اهورايي است     

ده است يعنـي گـرايش بـه آفـرينش دارد و حتّـي ناچـار بـه                  خويش هست شونده و هست كنن     
. آفرينش است تا جنبة نيست كنندة دروني خويش را از ميان بر دارد و هـستي را جاودانـه كنـد           

هر اندازه هستي بر نيستي پيروز شود خود را به كمال و رسايي ناب يا به مينـوي خـرد كـه در                       
خداونـد،  .  سرانجام خويش را با آن يگانه گردانـد        روان خداوند وجود دارد نزديك تر مي سازد تا        

مينو يا مفهوم مجرّد هر پديده را به آرماني ترين چهره مي انديشد، در روان خويش مي آفرينـد           
پيوندي كه برخواسته از خرد اوست و سامان هـستي  . و ميان آنها پيوندي يگانه برقرار مي سازد  

، 119: 1377فـر،    ثاقـب (ناميده مي شـود     » راستي«يا  » اَشه«را مي سازد كه در زبان زرتشتي        
127.(  

امشاسپندان، برداشتهاي مجرّد و ايـزدي از نامهـاي مـادي و اسـطوره اي هـستند كـه از                    
امـشاسپندان واالتـرين مفـاهيم مينـوي هـستند كـه            . باورهاي كهن ايرانيان بر جا مانده است      

مانروايي، كمـال بخـشي و جـاودان        اهورامزدا براي آفرينش، سامان بخشي، سر رشته داري، فر        
امشاسپندان به نوعي صفات خرد كامـل الهـي و الگوهـايي    . گرداني گيتي و جهان آفريده است 

وظيفة آدمـي، بـه دليـل داشـتن شـعور و            . هستند كه آدمي را در نبرد با بدي ياري مي رسانند          
وتحقـق هـدف   آگاهي، ياري به آفرينش اهورايي از طريـق پيـروي از الگوهـاي خـرد خـدايي             

با اين كار، جدايي ميـان جهـان مـادي و         . اهورامزدا و خويشتن، يعني تحقّق كامل هستي است       
اين هدف تنها با همكاري   . جهان ايزدي از ميان خواهد رفت و اين دو به يگانگي خواهند رسيد            

 بـا  كار انسان، كار خداسـت كـه  . دو سويه خدا و انسان و يگانگي ميان اين دو قابل انجام است    
: 1379مختـاري،   ( خرد و فرزانگي اسـت انجـام مـي دهـد           خود كه برخواسته از   » خوره يا فرّه  «

161.(  
 دين ايران باستان و مفهوم امشاسپندان را در اين سخن زرتـشت مـي تـوان                 ه ي    فشرد

خويش به آنان كه پنـدار و       ) سپندارمذ(= و پارسايي   ) شهريور(= مزدا اهورا با توانايي     «: دريافت
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باشـد، رسـايي    ) ارديبهشت(= و آيين ايزدي    ) سپند مينو (= ار و كردارشان در پرتو خرد پاك        رفت
  ). 208: 1386كياني، (ارزاني دارد ) امرداد(= و جاودانگي ) خرداد(= 

كنـد  كه فردوسي، شاهنامه را با آن آغاز مي       » خداوند جان و خرد   «   برخي از پژوهشگران    
همچنـين دكتـر پورنامـداريان،      ). 226: 1377فـر،   ثاقـب (دانند  مي» اهورامزدا«برگردان پارسي   

گزينش خرد در كتاب مينوي خـرد را هـشياري بـه خـويش و يگانـه شـدن بـا آن مـي دانـد                          
  ). 256: 1367پورنامداريان، (

  اشد رواست       خرد جان پاك است و ايزد گواستــنباشد خرد جان نب
  )140، 8شاهنامه،  (

يكي آن كه به    : شمار آورد كه اين چند دسته مردم را بايد توانگر به        مينوي خرد پاسخ داد     «
  )50: 1379تفضّلي، (» ...خرد كامل است

  تو كردار خوب از توانا شناس       خرد نيز نزديك دانا شناس
  )214، 7شاهنامه،  (

هـايي اسـت كـه در جهـان     مينوي خرد پاسخ داد كه خرد است كه بهتر از همة خواسـته           «
  )59: 1379ضّلي، تف(» است

  خرد بهتر از هر چه ايزد بداد       ستايش خرد را به از راه داد
  )13، 1شاهنامه،  (

همان گونه كه هرمزد نام خويش را به ميانة هر شش امشاسپند جاي داد، آفرينش گيتي                «
  )78: 1380دادگي، (» .را نيز به همان آيين آفريد

  )53، 5شاهنامه، . (پردازدامشاسپندان ميدر داستان بيژن و منيژه، رستم به ستايش 
  )85: 1382جاماسب، (» .پر خرد هميشه به آسايش و دش خرد هميشه به رنج است«
اي مزدا دروغ پرستاني كه از خرد پاك روي بر تابند به رنج افتند ولي راسـتكاران هرگـز                   «

  )211: 1386كياني، (» .چنين نكنند
   از بد همه ساله ترسان بودرد آن بود       كهـنخستين نشان خ

  )412، 7شاهنامه، (
  خرد تيره و مرد روشن روان       نباشد همي شادمان يك زمان

  )13، 1شاهنامه،  (
  

  پس از زرتشت تا ساسانيان
   گسترش و نفوذ دين زرتشتي در ميان مردم سبب شد تا باورهاي كهن اسـاطيري آنـان                 

در مـسير   . طيري از نو در دين زرتـشتي راه يابنـد         در دين زرتشت رخنه كند و خدايان كهن اسا        
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اين تغيير و تحول، اهورامزدا با سپند مينو يكي شد و خود در برابر اهريمن قرار گرفـت و يكتـا                     
در اين صورت تازه از دين زرتشتي، جهان از دو          . تبديل شد ) Dualism(پرستي به آيين دوبني     

مزدا و ايزدان مظهـر راسـتي و اهـريمن و ديـوان       يافت كه اهورا  نيروي اَشه و دروغ تشكيل مي     
جنگيدند تا سرانجام به كمك انـسان، شـر         مظهر دروغ بودند، اين دو در جهان مادي با هم مي          

  ).560، 100: 1381بهار، (نابود و دنيا به صورت نخستين خود درآيد 
  ز شمشير ديوان خرد جوشن است       دل و جان داننده زو روشن است

  )197، 8، شاهنامه(
   در ميان اقوام غرب ايران، مادها كه بعدها حكومت هخامنـشي را تأسـيس كردنـد و در                  

در . شـد النهريني تقليـد مـي    هاي سلطنت بين  رابطة تاريخي طوالني با بين النهرين بودند گونه       
شـاه پاسـخگوي خداونـد در    . ناميدنـد مي» خدا«النهرين شاه، اصلي الهي داشت و گاه او را   بين

خدا به شاه،   . آمدشمار مي حفظ مردم، سرزمين و آبادي آن بود و تنها در برابر خداوند مسئول به             
فـرّه را پرتـوي     . شدگرفت، سرنگون مي  بخشيد و اگر خداوند فرّه را از او باز مي         فرّه سلطنت مي  

 از  .انگاشتند كه از شاه ساطع مي گشت و خدايان و هر آنچه الهي است داراي آن نـور بـود                   مي
وجـود  آميزش دين زرتشتي و دين هخامنشي در دورة ساساني، دين اوستايي جديد يا زرواني به              

  . آمد
آيين زرواني نيز مانند دين زرتشتي به اين باور دارد كه در آغاز جهـان دو مفهـوم مينـوي                    

قـرار  را  » زمان بيكرانه «، مفهوم   »انديشه ناب «جاي  اند ولي به  نيك و بد با يكديگر همزاد بوده      
منظور اينكه آفرينش آغاز شـود و ادامـه داشـته           زروان يا زمان بيكرانه و قادر مطلق به       . دهدمي

صورت طول عمر جهان و زمـان  زمان به. مند را آفريدباشد، درنگ خداي، زمان محدود يا كرانه     
قسيم آيد و به سه دورة مساوي سه هزار ساله ت  سال در مي   9000ستيزة اهورامزدا و اهريمن در      

دوران سه هزار سالة نخستين، زمان پادشاهي اهورامزدا، دوران سه هزار سـالة ميانـه،               . شودمي
زمانة پادشاهي اهريمن و دوران سـه هـزار سـالة آخـر، دورة اخـتالط و آميختگـي اسـت كـه                       
اهورامزدا و اهريمن هر دو در كار هستند و در پايان با آمدن سوشيانت، جنگ بزرگ نهـايي در                   

  ). 111: 1378سركاراتي، (گرفت و به نابودي اهريمن خواهد انجاميد خواهد 
 -1: مهر مظهر سه نيروي اجتماعي    . در مركز قدرت است   » مهر خداي «   در دين زرواني،    

وران است زيـرا در باورهـاي كهـن ايـن تـصور              كشاورزان، پيشه  -3 روحانيان و    -2ارتشتاران،  
خويشكاري امـشاسپندان نيـز بـا       .  سه نيرو وجود دارد    وجود داشت كه در جهان آسماني نيز اين       

ارديبهشت و بهمن به طور مشترك نمايندة : شودكاركرد و حوزة اقتدار اجتماعي آنها منطبق مي  
نقش موبد شاهي، شهريور نمايندة نقش ارتشتاري، خرداد و امرداد همراه با اسـفندارمذ نماينـدة      
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كنـد و   معنا ومفهوم فرّه تغييـر مـي      ). 112: 1379 مختاري،(اند  نقش باروري و بركت كشاورزي    
فرّه عالوه بر معناي راستين آن كه دريافتن خردمندانة وظيفه انسان و هر چيز مربوط بـه او در                   

گيـرد و بـدبخت را      فرّه معنـاي بخـت مـي      . گيردنبرد نيكي و بدي است، معاني ديگري نيز مي        
  ).61: 1379تفضلّي، (گفتند بدفرّه مي

كرد و موبدان خود را همچون      اراي فرّة ايزدي بود كه او را شايستة فرمانروايي مي            شاه د 
 اهورامزدا بهرمند از خرد و داناي كل مي دانستند، طبقات اجتماعي ديگر نيـز بـسته بـه رابطـة                   

  .بردنداي خاص بهره ميشان با مركز قدرت دين شاهي از فرّه
ه كياني هرمزد آفريده و فرّه آزادگان هرمـزد         چنين گويد كه فرّه روشن هرمزد آفريده، فرّ       «

  )110: 1380دادگي، (».آفريده و نيز آن فرّه ناگرفتني هرمزد آفريده
  چو فر و خرد دارد و دين و بخت       سزاوار تاج است و زيباي تخت

  )281، 8شاهنامه، (
بل انطباق اين تقسيم بندي قا.    در شاهنامة فردوسي خرد به چهار بهره تقسيم شده است        

  )89: 1383صرفي، . (با فرّه در ايران باستان است
  د بر چار بهرــرد را ببخشيــچو پيدا شد اين راز گردنده دهر       خ

  )16، 9شاهنامه، (
او خـود   ... را فراز آفريد  ... هنگامي كه اهريمن به پتيارگي آمد، هرمزد زمان درنگ خداي         «

          » .داشت؛ زيرا همـة دانـايي بـا آسـرونان اسـت           ) انيروح(= جامة سپيد پوشيد و شكوه آسروني       
  )47: 1380دادگي، (

دو : توان اين گونه خالصـه كـرد      بيني ايراني در دورة ساساني را مي         اصول اساسي جهان  
ها، كاركرد معين آدمي     اي ميان آن  بن آغازين اهورامزدا و اهريمن يا نيكي و بدي و نبرد هزاره           

بينـي، انـسان را نظـم       در اين جهـان   . گانة نظام اجتماعي  بندي سه  بدي و طبقه   در نبرد نيكي و   
كرد كه در تفكّر ايراني هر دو مفهـوم بخـت و سرنوشـت را               اجتماعي و قانون زمان محدود مي     

بيني سـبب شـد كـه مفهـوم اهـورايي ديـن در مفهـوم اهـورايي         پذيرش اين جهان  . مي گيرند 
  .مفهوم واحد ديني سياسي پديد آوردحكومت عجين شود و خدا ـ شاه يك 

يكي گاه، يكي دين و يكي زمان؛ همه دي نـام، كـه             . اندرا همكار آن سه دي    ) هرمزد(او«
  )48: همان(» .مينوي همه آفرينش است

 آميزش دين و سياست در ذهن ايراني سبب شد كه قيد و بندهاي اخالقي مورد پسند شاه 
رش وضع مسلّط، توسط همه يك قانون اخالقـي تخطّـي           صورتي درآورد كه پذي   و موبدان را به   

صورت قانون زندگي و بـراي     اين تصور ايستا از جهان و جامعه، تقدير را به         . ناپذير اخالقي باشد  
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در . توان كـردار آدمـي را بـا آن سـنجيد          توان آن را بر هم زد اما مي       آورد كه نمي  زندگي در مي  
انسان ايراني، توجيه اين تسليم را در ايمـان         . انه مي گردد  انديشة ايراني، پذيرش تقدير، خردمند    

، 287: 1379مختـاري،   (قطعي به خير و كمال نظام وسيع از پيش پرداختـة كيهـاني مـي دانـد                
145 ،98 .(  

رود كه خود زروان فرمانروا     كه كار جهان همه به تقدير و زمانه و بخت مقدر پيش مي            ... «
  )42: 1379تفضلي، (» .است) درنگ خدا(و 

 در دورة ساساني كشور ايران از لحاظ جغرافيايي در ميان دو جريان فكري هنـد و يونـان                  
تـري نـسبت بـه      با ورود فلسفه و منطق يوناني به ايران، ذهن ايراني شكل عملـي            . قرار داشت 

هـا    يونان در بسياري مـوارد بـا اصـول اديـان و هـدف آن      ه ي فلسف. گذشته به خودش گرفت   
ميختگي تعاليم فلسفه و دين، نفوذ فرهنگهاي يوناني و هنـدي و برخـورد عقايـد                آ. مخالف بود 

منجر به اختالف عقيده و پراكنـدگي   » مزدك، ماني و غيره   «: زرتشتي با عقايد مخالف همچون    
در اواخر دورة ساساني روشنفكران جامعه در تعليمات ديني و شعائر           . انديشه و فكر ايراني گرديد    

 موبدان پيوسته براي تقويت قدرت خويش بر تـشريفات آن مـي افزودنـد               ظاهري و بيهوده كه   
هـا  نوشتن پند نامـه   . دادندشك ورزيدند و حتّي حكمتهاي عملي را بر تعليمات ديني ترجيح مي           

بينـي زرتـشتي و پراكنـدگي عقيـده         نداشتن اعتماد به جهان   . در اين زمان رواج زيادي پيدا كرد      
اين عقايد  .  و در نتيجه ترك دنيا، گوشه گيري و درويشي گرديد          منجر به حس بدبيني به جهان     

و شرايط تاريخي در شاهنامه نيز آشكار شده است و نشان آن را مـي تـوان در ابيـاتي كـه بـه                        
  ). 215، 204: 1374محمدي، (پندهاي اخالقي و بي اعتباري دنيا پرداخته ي شود، جست

  ردم پاكرايـــــه مـــخرد يافت            نبندد دل اندر سپنجي سراي       
  )303، 8شاهنامه، (

  دو قرن سكوت
ها و ورود اسالم به ايـران منجـر             شكست ساسانيان در برابر لشكر اعراب به نابودي آن        

هنگـامي كـه يـك فرهنـگ از ديگـري           . بيني اسالم تأثير ژرفي بر ذهن ايراني نهاد       جهان. شد
هاي مشترك با فرهنگ و ماهنگ و داراي سرچشمه   خورد، اگر فرهنگ قوم پيروز ه     شكست مي 

آيد ولي اگر دو فرهنگ،     بيني قوم شكست خورده باشد، اشكال فرهنگي چنداني پديد نمي         جهان
هاي متفاوت و محتوايي ناهماهنگ و مغاير با يكديگر داشته باشند بايد در پي سـلطة                سرچشمه

 بروز اشكاالت فرهنگي دراز مدتي در       نظامي، سياسي، اقتصادي و بومي يكي بر ديگري، منتظر        
آن سرزمين بود تا دو فرهنگ بيگانه به نحوي فرصت تلفيق با يكديگر را بيابند و زباني خـاص   

دو قرن سكوت فرهنگي ايران بعد از فرارسيدن اعراب، در واقـع            . براي بيان تازة خود پيدا كنند     
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، اقتصادي و فرهنگي در پي سـلطة         اي اجتماعي، سياسي  اي است كه بر اثر ضربه     خاموشي ويژه 
  ). 352: 1378بهار، (است تر فرود آمدهتر بر قومي متمدنماندهقدرتي عقب

ها به يك سو و نيز اسـالم        خواهي   اين دورة زماني، سرشار از جنبشها، پايداريها، استقالل       
سده پيكار نظامي،   فرجام دو   . ورزيدن در اعتقاد و ايمان نوين به ديگر سو است         خواهي و تعصب  
پيدايي مذهبها  اي به آزادانديشي و گسترشي ژرف در فلسفه، دانش و هنر و به            سياسي و انديشه  

ا براسـتي   اي خود را به اسالم ميشيوه هاي گوناگون انجاميد كه هر يك به    و فرقه  چسباندند امـ
در . انـد ي سـاخته شـده    ها و آيين هاي كهن ايران با باورهاي اسالم         بيشتر آنها از آميزة انديشه    

اي كم شده اسـت و آشـكار      اين زمان چيرگي آشكار اعراب و رنجهاي برخواسته از آن تا اندازه           
هـاي   سوزد و اين تنها تب سوزان احـساس        ايراني در تب تند و شگفتي مي       ه ي است كه جامع  

  .شعوبي و ضد عرب نيست بلكه مهمتر از آن، تب دانش، انديشه و هنر نيز هست
خواهد آگاهانه با گردآوري و حتّي از نُو نويـسي تـاريخ            ش مهمي از جامعة ايراني مي        بخ

خودآگاهي ايراني . بيني خود را به اثبات برساندميهن خويش، برتري ارزشهاي اجتماعي و جهان     
بيني خويش، اعتقـاد بـه      شود، باوري قوي به جهان    هاي گوناگون و همه جا پديدار مي      به چهره 

حقّانيت خويش و رسالت از سوي خداوند براي پيكار با بدي، اتكاي            و بدي، ايمان به   نبرد نيكي   
به يزدان، گرويدن به نظام سياسي دادگرانة خويش، نقش شاه، دولت، سپاهيان و مردمان ساده،          

روح نـا  . هاي گوناگون خودآگاهي ايرانـي اسـت  وران، صنعتگران و كشاورزان همگي جلوه    پيشه
ترين جويد، يكي از مهم  همة ابزارها براي بازيافتن يگانگي دروني خويش سود مي         آرام ايراني از  

  ).52، 80: 1377فر، ثاقب(اين ابزارها، آفرينش حماسة ملّي است 
صورتي ادامة  ژان دومناش در مقدمه بر ترجمة خود از جلد سوم كتاب دينكرد، معتزله را به              

با آن كـه هـيچ يـك از نخـستين معتزلـه ايرانـي       . )367: همان(داند مي» تفكّر مزدايي«سنّت  
معتزلـه در  . شناسي ايران، يونان و هند استبيني معتزله متأثر از بينش و هستي  نبودند اما جهان  

نشر عقايد قلسفي و درآميختن آن با تعليمات اخالقـي و اجتمـاعي اسـالم قـدمهاي اسـتواري                   
از نظر معتزله انسان در انتخاب      .  تأثيرگذار بودند  معتزله تقريباً در تمام مذاهب اسالمي     . برداشتند

. خوب و بد آزاد است، معتزله به عدل خداوندي و يگانگي صفات الهـي و ذات او معتقـد بودنـد                    
كردنـد و از نظـر      عنوان يكي از اصول خود مطرح مي      معتزله امر به معروف و نهي از منكر را به         

    شرعي ندارد و انسان بـا مراجعـه بـه عقـل             ايشان تشخيص خوب و بد اعمال نيازي به دستور        
معتزله به خاطر اعتقاد . 4)366، 392: 1367ولوي، (مي تواند خوب و بد اعمال را تشخيص دهد 

                                                 
4 )174: 1375فراي، . ؛ ن97: 1375صفا، : (ك.  براي مطالعة بيشتر ر-  
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-اند كه مستقل از ارادة پروردگار عمل مي       به قدر، نوعي قانونمندي را در نظام عالم فرض كرده         
 شيعه همچون معتزله متـأثر از اعتقـاد بـه           معتزله از نظر اعتقادي به شيعه نزديك است و        . كند

  .توحيد صفاتي خداوند، مخالف با ديده شدن خداوند هستند
      نبيني مرنجان دوبيننده را                  به بينندگان آفريننده را   

  )12، 1شاهنامه، (
   مذهب تشيع از آميختن فلسفة يونان، احساسات شـعوبي و فرهنـگ و باورهـاي كهـن                 

اسـت  وجـود آمـده   گونه كه براي ذهن ايراني پـذيرا و خردمندانـه باشـد بـه             اني با اسالم، آن   اير
عنوان راه روشن دريافت احاديث و روايات در تفكّر شيعي مطرح           خرد به ). 92: 1383حميديان،  (

است و جـستجوي آيـاتي كـه    در قرآن به شناخت خداوند از راه عقل و انديشه تأكيد شده    . است
دهد كه قرآن مجيد سرچشمة ارزش      روشني نشان مي  است به ل و تفكّر در آنها آمده     مضامين عق 

خردورزي كه روشنايي راه بنـدگي خداونـد اسـت          . شناسدو اعتبار انسان و انديشة او را خرد مي        
  ).37: 1382مهاجراني، (

      تأثيرات اسالم بر شاهنامه به اين صورت است كـه برخـي چيزهـا جنبـة اسـالمي پيـدا          
براي مثال ازدواج زال با رودابه و پيمان تهمينه با رستم جنبة شـرعي و اخالقـي پيـدا                   . كندمي
شود و حتّي تا آنجـا پـيش        در شاهنامه بر هراس از خداوند و بيم و باك از او تأكيد مي             . كندمي
اي اسـالمي اسـت     رود كه او را رهنماي انسان به نيكي و بدي مي شناسد كه ايـن انديـشه                مي

  ).576: 1381هار، ب(
قُل اللّهم ملك الملك تؤتي الملك من تَشاء و تنزع الملك ممن تَشاء و تُعزُّ من تَـشاء و                   «

  5)26: آل عمران(» تُذلُّ من تَشاء بيدك الخَيرُ انَّك علَي كُلِّ شَيء قَديرٌ
  نيك و بد رهنمايهمويست بر         اي       ــان اويست گيتي بپـرمـبف

  ...رخ بلندــــز پستي بر آرد بچ         كسي را كه خواهد كند ارجمند      
  و گر بد كنم زو دل اندر هراس          بهر نيكي از وي شناسم سپاس     

  )177، 8شاهنامه،  (
  همي گل فشاند بر او بر درخت         تخت بخت        خفته بر هنر يكي بي

  ز بخشش نيابي بكوشش گذر           در      ــــ قضا و قچنين است رسم
  )112، 8شاهنامه،  (

                                                 
بار خدايا، تويي كه فرمانفرمايي، هر آنكس را كه خواهي، فرمانروايي بخشي، و از هر كه خواهي، فرمانروايي را «:  بگو-5

باز ستاني، و هر كه را خواهي عزت بخشي، و هر كه را خواهي، خوار گرداني، همه خوبيها به دست توست، و تو بر هر 
 .چيز توانايي
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  نتيجه 
.    فردوسي در شـاهنامه، بيـانگر خردگرايـي در انديـشة ايرانـي و در كـل انـساني اسـت                    

توان جست، خردي كه به زيستن جان       سرنوشت انسان ايراني را در سير خرد او در شاهنامه مي          
مي دهد، خردي كه پيش و پس از فردوسي و شاهنامه نيز در كـار بـود و                  انسان در جهان معنا     

توان ديد و خـردي كـه   تجلي آن را در بو علي سينا، خيام، موالنا و ديگر انديشمندان ايراني مي 
خردگرايي را مي توان مهمترين ويژگي هويتي براي فرهنگ ايراني دانـست            . هنوز در كار است   

در پايـان مـي     .  آينة تمام نماي هويت ايراني آشكار شده اسـت         كه در سراسر شاهنامه همچون    
خردي كه با . توان گفت كه جانمايه انديشة شاهنامه، خرد است كه با جان انسان سر و كار دارد

جهان از در سخن در مي آيد و مشكل او نه چيزهاي گذراي جهان و روزمرّگي زنـدگي، بلكـه                    
  .ستي استمسأله جاودانگي و بيكرانگي است، راز ه

   كه چشم سر ما نبيند نهان       خرد جويد آكنده راز جهان      
  ) 7،187شاهنامه،   (

  منابع 
  قرآن كريم

انتشارات جهاد دانـشگاهي    : ، مشهد از اسطوره تا حماسه   ) 1386. (آيدين لو، سجاد   -1
  .مشهد، چاپ اول

تـشارات آگـاه، چـاپ      ان: ، تهران پژوهشي در اساطير ايران   ) 1378. (بهار، مهرداد  -2
  .سوم

نـشر  : پـور، تهـران  ، ابوالقاسـم اسـماعيل  از اسطوره تا تاريخ) 1381. (بهار، مهرداد  -3
  .چشمه، چاپ سوم

  . نشر اسطوره، چاپ دوم: ، تهرانجستاري در فرهنگ ايران) 1386. (بهار، مهرداد -4
: ، تهـران يهاي رمزي در ادب فارسرمز و داستان  ) 1367. (پورنامداريان، تقـي   -5

  .انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم
  .نشر توس، چاپ چهارم: ، ژاله آموزگار، تهرانمينوي خرد) 1379. (تفضّلي، احمد -6
: ، تهـران شاهنامة فردوسي و فلسفة تـاريخ ايـران  ) 1377(ثاقب فر، مرتضي    -7

  .نشر قطره، چاپ اول
سـازمان ميـراث    : تهـران ، سـعيد عريـان،      هاي پهلـوي  متن) 1382(جاماسب، جي    -8

  .فرهنگي كشور، چاپ اول
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١٣٦٤

انتـشارات  : ، تهـران  درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي     ) 1383(حميديان، سعيد    -9
  .ناهيد، چاپ دوم

  .انتشارات توس، چاپ دوم: ، مهرداد بهار، تهرانبندهش) 1380(دادگي، فرنبغ  -10
انتـشارات  : ، تهران امدهنميرم از اين پس كه من زن      ) 1374(ستوده، غالمرضا    -11

  .دانشگاه تهران، چاپ اول
انتـشارات علمـي و     : ، تهـران  رنگ گل تا رنـج خـار       از) 1383(سرامي، قدمعلي    -12

  .فرهنگي، چاپ چهارم
  .نشر قطره، چاپ اول:  تهرانهاي شكار شده،سايه) 1378(سركاراتي، بهمن  -13

آن در شــاهنامة هــاي مفهــوم خــرد و خواســتگاه) 1383(صــرفي، محمدرضــا 
  ). 91 تا 65از / (، مجلّه مطالعات ايراني، سال سوم، شمارة پنجمفردوسي

: ، تهـران  دورنمايي از فرهنگ ايراني و اثر جهاني آن        )1375 (صفا، ذبيح اهللا   -14
  .انتشارات هيرمند، چاپ اول

، ابراهيم پورداوود، حـسين دهقـان،       هاي زرتشت سروده) 1386(كياني، بزرگمهر    -15
  .نشر جامي، چاپ سوم: تهران

فرهنگ ايران پيش از اسالم و آثـار آن در          ) 1374(محمدي ماليري، محمد    -16
  .نشر توس، چاپ چهارم: ، تهرانتمدن اسالمي و ادبيات عرب

انتشارات توس، چاپ   : ، تهران حماسه در رمز و راز ملّي     ) 1379(مختاري، محمد    -17
  دوم

انتـشارات اطّالعـات،    : ، تهـران  حماسة فردوسي ) 1382(  مهاجراني، سيد عطاءاهللا   -18
  .جلد اول، چاپ سوم

: نيـا، تهـران   ، مسعود رجـب   عصر زرين فرهنگ ايران   ) 1375(فراي، ريچارد   . ن -19
  .انتشارات سروش، چاپ سوم

انتشارات : ، تهران تاريخ علم كالم و مذاهب اسالمي     ) 1367(محمد  ولوي، علي  -20
  .  اول، چاپ2بعثت، جلد
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   *مريم خط كار                                                                         
  ازدواج برون مرزي در شاهنامه

  
  *چكيده 

    ازدواج از كردارها و موضوعات بحث برانگيز و داستان سـاز شـاهنامه اسـت، گرچـه در          
فريبـرز بـا    (رد ازدواجهـاي خـوش فرجـام        اي بزمي مي نمايد ولي جـز در چنـد مـو           ابتدا حادثه 

فرنگيس، شاپور اردشير با دختر مهرك، بهرام گور با سپينود، دختران آسيابان، دختران بـرزين و   
همه جا بد فرجام است و تقريباً مي توان گفت نطفه غمنامه هاي شـاهنامه               ) دختر گوهرفروش 

ا براسـاس نـوع پيونـدي كـه بـا           ازدواجهاي شـاهنامه ر   . در ازدواجهاي قهرمانان بسته مي شود     
در اين مقاله سعي بر اين بوده است        . يكديگر دارند به دسته هاي مختلفي مي توان تقسيم كرد         

است، مـورد بررسـي قـرار    ) برون همسري(يك دسته از اين ازدواجها را كه ازدواج برون مرزي       
 را بيرون از طايفه و ازدواج برون مرزي ازدواجي را گويند كه فرد براساس آن همسر خود . دهيم

قبيله خويش انتخاب كند و به واسطه جهانگردي، جنگ و پيكار، شكار، رنجش خاطر، ياري به                
خورد كه صاحب جاه و بزرگي و زيبايي اسـت،          بيگانگان به كشور ديگر مي رود و به زني بر مي          

 عـروس و دامـاد    از موارد مستقيم با او روبرو مي شود و يا از طريق يك ميانجي رابطه              در برخي 
هاي بارز آن سفر كردن خواستگار، مخالفت خانواده دختر با خواسـتار          از ويژگي . برقرار مي شود  

بيـشترين ازدواجهـاي شـاهنامه ميـان ايرانيـان و           . و اغلب ماندن داماد در خاندان عروس است       
نـاك  بيگانگان صورت مي گيرد و به واسطه همين ازدواجها است كه سرانجام رويـدادهاي درد              

اين حماسه رقم مي خورد و در برخي از اين ازدواجهاي برون مرزي ممكن است عنصر حادثـه                  
سازي در داستان پيش آيد كه ازدواج پايان خوشي پيدا كند و يا گاهي منجر به قتل مرد ايراني                   

در شاهنامه هجده مورد ازدواج برون مرزي روي        . يا فرزند ذكور او كه زاده اين پيوند است شود         
زال و رودابه، رسـتم و تهنيمـه،        (ها با عشق و دلدادگي شديد      اده است كه برخي از اين ازدواج      د

همراه است و برخي فاقد اين عنصر است و تنهـا جنبـه سياسـي               ) بيژن و منيژه، شاپور و مالكه     
كه در واقع دختر در   ) كيكاووس و سودابه دختر شاه هاماوران، داراب و ناهيد دختر فيلقوس          (دارد
  . ها وجه المصالحه قرار مي گيرد  ازدواجاين
  

  شاهنامه، ازدواج، ازدواج برون مرزي، زن غير ايراني:  كليد واژه ها
                                                 
   *   كارشناسي ارشد دانشگاه زابل دانشجوي
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  مقدمه
در شاهنامه فردوسي كه اثري كامال حماسي است و سهم مسائل غنايي و رمانتيك در آن                

خنان در چندان بارز نيست، گاهي سخن از عشق و وصف هم به ميان مي آيد و بيشتر ايـن سـ            
در اين بررسي كـه مربـوط بـه ازدواج بـرون            . باب ازدواجهاي صورت گرفته در اين كتاب است       

مرزي يا برون همسري در شاهنامه فردوسي مي باشد، ما از طريق بررسي هجـده نمونـه ايـن                   
ازدواج كه در شاهنامه ثبت است مي خواهيم بدانيم كه داليل ايـن ازدواجهـا چـه بـوده و سـر                      

  همانگونـه كـه    . دام به كجا ختم شده است؟ يا مسائل ديگر؟ مثالً مـسائل سياسـي             انجام هر ك  
كه به مناسبت عشق تهمينه     . مي دانيم يك نمونه از اين ازدواجها، ازدواج رستم با تهمينه است           

به رستم است و همانگونه كه خود مي گويد با شنيدن وصف رسـتم، آرزوي ديـدار او را داشـته       
  . خواهيم ديد كه گاهي اين ازدواجها منجر به حادثه اي تلخ شده استدر اين بررسي. است

        مثالً قتل سهراب بـه دسـت رسـتم كـه اگـر ايـن ازدواج رسـتم در مـرز بيگانـه صـورت                         
  . نمي گرفت پدر و پسر ناشناخته به جان هم نمي افتادند و آن حادثه تلخ روي نمي داد

رزي صورت گرفته است، عشق زنان بيگانه بـه         از مسائل مهمي كه در ازدواجهاي برون م       
بـاري مـا بـا    . پهلوانان ايراني است، به طور مثال عشق تهمينه به رستم و عشق رودابه بـه زال     

هـا را    بررسي چند كتاب و مقاله در اين زمينه، سعي داريم كـه جزئيـات و داليـل ايـن ازدواج                   
  .بنمايانيم

  

  آغاز بحث 
 داستان ساز شاهنامه است كه هر چنـد حادثـه اي بزمـي                ازدواج از كردارها و موضوعات    

فريبرز با فرنگيس، شاپور اردشير با دختر (مي نمايد اما جز در چند مورد ازدواجهاي خوش فرجام   
همـه جـا بـد فرجـام اسـت          ) مهرك نوشزاد، بهرام گور با سپينود، دختران برزين و دختر ماهيار          

. هـاي قهرمانـان بـسته مـي شـود          امه در ازدواج  تقريبا مي توان گفت نطفه غمنامه هاي شاهن       
  )501: 1388سرامي،(

هايي كه در شاهنامه ياد شده است بيانگر نـوع ازدواج هـاي بـرون طايفـه اي در                     ازدواج
درون قبايل بدوي است كه براساس آن مردان يك طايفه با زنان طايفه ديگر از همـان قبيلـه                   

ه، بيژن و منيژه نمونه هاي بارز اين گونه ازدواجهاي   ازدواج مي كرده اند ازدواج سياوش با جرير       
برون طايفه اي است كه برون همسري نام دارد ويژگي بارز آن سفر كردن خواستگار، مخالفت                

: 1383معصومي دهقـي،  . (خانواده دختر با خواستگار، اغلب ماندن داماد در خاندان عروس است          
293(  
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      اسـت امـا در بـاطن رويـدادي غـم انگيـز را              ازدواج برون مرزي در ظاهر حادثه اي شـاد          
مي پروراند كه گاهي منجر به قتل مرد ايراني يا فرزند پسر او كه نتيجه اين ازدواج اسـت مـي                     
شود، طرح كلي اين ازدواج به اين صورت است كه مرد ايراني براي سفر، شكار، جنگ، دعوت،                 

ورد كه صاحب جـاه، بزرگـي و زيبـايي          يا حتي توطئه به كشور ديگر مي رود و به زني برمي خ            
است، در برخي از موارد مستقيم با او روبرو مي شود يا از طريق يك ميانجي رابطـه عـروس و                     
داماد  برقرار مي شود در اين ازدواج عنصر حادثه سازي پيش مي آيد كه بعـضي اوقـات پايـان              

كه زاده اين پيوند است مـي       خوشي مي يابد و گاهي منجر به قتل مرد ايراني يا فرزند ذكور او               
شود فرزندان گاهي در سرزمين مادري مي مانند و گاهي نيز به ايران مي آينـد امـا هـيچ گـاه                      

  )20ش: 1354مزداپور،. (نسبت آنان با مادر و خويشان مادري فراموش نمي شود
 در شاهنامه با توجه به روابطي كه زن و مرد با يكديگر دارند ازدواجهـا را بـه دسـته هـاي         

) بـرون همـسري   (هـا، ازدواج بـرون مـرزي         مختلفي تقسيم كرده اند، يك دسته از اين ازدواج        
است، رسمي كه فرد براساس آن همسر خود را بيرون از طايفه و قبيله خويش انتخاب مي كند                  
بعضي جوامع ازدواج اعضاي يك طايفه با يكديگر را كاري ناپسند مي شمردند بدين ترتيب در                

جتماعي رسم ازدواج درون همسري جاي خود را به ازدواج برون همسري داد به       جريان تكامل ا  
اين معني كه هر مرد و زني بايد براي همسر گزينـي پـا از دايـره محـدود خـانواده و بـستگان                        

  .نزديك خود بيرون نهند
اي و افسانه اي بـرون      هاي شاهنامه به ويژه ازدواجهاي دوره هاي اسطوره        اكثريت ازدواج 

هاي برون همسري در ايران بعد از        ازدواج.  و دقيق تر بگويم برون مرز همسري است        همسري
اسالم نيز توصيه مي شود، امير عنصر المعالي پسر را اندرز مي دهد كه زن از قبيله ديگر خـواه                    

  ) 795: 1374ستوده،.(تا بيگانگان را خويش خود كرده باشي كه اقرباء تو خود اهل تو باشند
واجهـاي شـاهنامه ميـان ايرانيـان و بيگانگـان صـورت مـي گيـرد و همـين                    بيشترين ازد 

بي گمـان ايرانيـان و      . ازدواجهاست كه سرانجام رويدادهاي دردناك اين حماسه را رقم مي زند          
بالطبع پهلوانان و شاهان ايراني در روزگار باستان بيشتر با زنان هم ميهن خـويش ازدواج مـي                  

دواجها فاقد عنصر غرابت و بكارت بوده مـورد توجـه پردازنـدگان             كرده اند اما چون اين گونه از      
هـاي   حماسه قرار نگرفته است ازدواج فرنگيس مادر كيخسرو با فريبرز نمونه اي از اين ازدواج              

بي رمق است كه هر چند با پا در مياني رستم انجام مي پذيرد و در حقيقت رشوه اي است كـه                     
  طوس كه در جنگ با تورانيان به پـشت كـوه همـاون               شاه كياني به رقيب خويش مي دهد تا       

  )501: 1388سرامي،. (واپس نشسته است بشتابد، فاقد شور و حال داستاني است
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ع به خانـدان سـلطنتي در       در كتاب ايران در زمان ساسانيان مي نويسد راج        سن   كريستين  
سانيان است عـادت    عبارتي است كه ظاهرا مأخوذ از آيين نامه عهد سا         ) 99 و 98ص  (فارسنامه  

ملوك فرس و اكاسره آن بودي كه از همه ملـوك اطـراف چـون چـين و روم و تـرك و هنـد                         
نمونه هـاي    ) 273: 1381معصومي دهقي، (. و هرگز دختر را بديشان ندادندي      دختران ستدندي 

ازدواج پسران فريدون با دختران شاه يمن كه منجر به     : اين ازدواج در شاهنامه از اين قرار است       
كشته شدن ناجوانمردانه ايرج به دست برادران مي گردد، زال و رودابه دختر مهراب كابلي كـه                 

كاووس با سودابه  دختـر شـاه هامـاوران      . به كشته شدن رستم به دست برادر ناتني مي انجامد         
رستم با تهمينه دختر شاه سـمنگان       . كه باعث قتل محبوب ترين جوان ناكام سياوش مي شود         

كـاووس بـا دختـر بزرگـان تـوران كـه       .  سهراب به دست پدر را باعث مي شودكه كشته شدن 
سياوش با جريره كه منجـر بـه        .  هاي ايران و توران را سبب مي گردد        تراژدي سياوش و جنگ   

كشته شدن فرود مي گردد، سياوش با فرنگيس دختر افراسياب كه كيخسرو حاصل اين پيونـد                
نمي آيد ولي به كين خـواهي پـدر جنـگ هـاي دراز              است و هر چند براي وي حادثه اي پيش          

در اين جنگ بسياري از پهلوانان ايراني و        ) 274: همان. (آهنگ ايران و توران را باعث مي شود       
      توراني كشته مي شوند، بيژن و منيژه دختـر افراسـياب كـه بيـژن در چـاه گرگـساران زنـداني                      

.  آمده اسـت بـا افراسـياب در مـي گيـرد     مي گردد و سپس جنگي بين رستم كه براي نجات او         
ازدواج گشتاسپ با كتايون دختر قيصر روم كه منجر به كشته شدن اسفنديار بـه دسـت رسـتم                   

. انجامـد شاه كه به قتل جمشيد به دست ضحاك مي        جمشيد با سمن ناز دختر كورنگ     . گرددمي
 نـاتني خـويش دارا را        داراب با ناهيد دختر فيلقوس كه حاصل اين پيوند اسكندر اسـت و بـرادر              

طـاير  . مي كشد، اسكندر با روشنك دختر دارا كه ظاهراً هيچ حادثه غمباري به وجود نمي آورد               
شاه غسانيان با نوشه عمه شاپور كه حاصل اين پيوند مالكه است و منجر به كشته شـدن پـدر                    

رسـد ايـن    ظـر مـي   بهرام گور با سپينود دختر شاه هند كه به ن         . گرددخويش به دست شاپور مي    
كسري با مادر نوش زاد كه حاصـل        ) 275: همان. (اي را به دنبال نداشته باشد     پيوند هيچ واقعه  

اين پيوند نوش زاد است كه بر پدر قيام كرده در جنگي به دست وي كـشته مـي شـود خـسرو         
بهـرام  . پرويز با مريم دختر قيصر روم كه باعث مسموم شدن مريم به دست شيرين مـي شـود                 

. وبين با دختر خاقان چين كه كشته شدن بهرام چوبين به دسـت قلـون را باعـث مـي شـود                     چ
  )276: همان. (خسرو پرويز با شيرين دختر ارمني كه منجر به خود كشي شيرين مي گردد

برون همسري رسم و قاعده اي را گويند كه فرد به عنوان عضو گروه مجبور است همسر                 
ند، در بين همه گروههاي اجتماعي و در همـه مرحلـه هـاي              خود را از گروهي ديگر انتخاب ك      

لـوي  . تمدن انساني همواره ازدواج با عده اي از خويـشاوندان و نزديكـان ممنـوع بـوده اسـت                  
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اشتروس برون همسري را داد و ستدي مي داند كه پايـه و دوام زنـدگي اجتمـاعي گروههـا را                     
مردان هر گروه بايد همسر خـود       ) وتميجامعه هاي ت  (تضمين مي كند در ساده ترين جامعه ها         

  )794: 1374ستوده،. (را از گروهي انتخاب كنند كه توتم آن غير از توتم گروه خودشان باشد
ازدواجهاي برون همسري به انگيزه هـاي مختلفـي در شـاهنامه انجـام شـده اسـت كـه                    

  :بارزترين آنها به شرح زير است 
  جهانگردي

كن است ازدواج به خاطر آن صورت گيرد نمونـه آن زال   يكي از انگيزه هايي است كه مم      
است كه به منظور آغاز سفر و جهانگردي از زابلستان به قصد هندوستان حركـت مـي كنـد در                    

  .كابل توقف كرده و سرانجام با رودابه دختر مهراب پادشاه كابل ازدواج مي كند
ن از وطـن خـويش خـارج        گاه يكي از انگيزه هايي كه باعث مي شود پهلوا         : جنگ و پيكار  

شود جنگ و پيكار با دشمن است نمونه آن كاووس است كه پس از رهايي از بند هاماوران بـه                    
پايمردي رستم سوداي فتح هاماوران در سر مي پرورد و با آگاهي از فريباي سودابه، دختر شـاه             

  . هاماوران وي را به همسري خويش در مي آورد
  شكار

 كه بردلش چيره بود آهنگ شكار مي كند پس از شكار اسب  رستم براي فرونشاندن غمي
را يله مي كند و اندكي مي آسايد چون بيدار مي شود و رخش را نمي يابد در پي اسب گم شده                

  .خود به سمنگان او را پذيرا مي شوند سرانجام با دختر شاه سمنگان ازدواج مي كند
ي خويش رنجيده خاطر از پدر      سياوش پس از رهايي از تهمت هاي ناروا       : رنجش خاطر 

به توران مي رود بخت برگشته او با روياي افراسياب رنگ تازه اي به خود مي گيرد نخست بـا                    
دختر سپهساالر افراسياب به نام جريره ازدواج مي كند پس از چندي فرنگيس دختر افراسـياب                

  )229: 1383معصومي دهقي،. (را به زني مي گيرد
 مستند ديگر كه سبب مي شود پهلوان از شهر خويش خـارج مـي               دليل: ياري به بيگانگان  

  )230: همان. (شود ياري به مردم ستمديده و گاه برقراري نظم و آسايش است
   :در شاهنامه هجده مورد از ازدواج برون همسري روي داده است كه به شرح زير مي باشد

 شدن ناجوانمردانه ايـرج      ازدواج پسران فريدون با دختران شاه يمن كه منجر به كشته           -1
  .به دست برادران مي گردد

 زال و رودابه، دختر مهراب كابلي كه به كشته شدن رستم به دست بـرادر نـاتني مـي                    -2
  .انجامد
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 كاووس با سودابه، دختر شاه هاماوران كـه باعـث قتـل محبـوب تـرين جـوان ناكـام                     -3
  .شاهنامه، سياووش مي شود

منگان كه كشته شدن سهراب به دست پدر را باعث مـي             رستم با تهمينه، دختر شاه س      -4
  .شود

 كاووس با دختر يكي از بزرگان توران كه تـراژدي سـياووش و جنـگ هـاي ايـران و                     -5
  .توران را سبب مي گردد

  . سياوش با جريره كه منجر به كشته شدن فرود مي گردد-6
 اسـت و هـر چنـد         سياوش با فرنگيس، دختر افراسياب، كه كيخسرو حاصل اين پيوند          -7

براي وي حادثه اي پيش نمي آيد ولي به كين خواهي پـدر، جنـگ هـاي درازآهنـگ ايـران و                      
ن ايرانـي و تـوراني كـشته           توران را باعث مي شود و در اين جنگ است كه بسياري از پهلوانـا              

  )274: همان(.مي شوند
ي مـي گـردد و سـپس        بيژن با منيژه، دختر افراسياب، كه بيژن در چاه گرگساران زندان           -8

  .جنگي بين رستم كه براي نجات او آمده است با افراسياب در مي گيرد
 جمشيد با سمن ناز، دختر كورنگ شاه، كه به قتـل جمـشيد بـه دسـت ضـحاك مـي                      -9
  .انجامد

 داراب با ناهيد، دختر فيلقوس، كه حاصل ايـن پيونـد اسـكندر اسـت و بـرادر نـاتني                     -10
  .خويش، دارا را مي كشد

  . اسكندر با روشنك، دختر دارا، كه ظاهراً هيچ حادثه غمباري به وجود نمي آورد-11
 طاير، شاه غسانيان با نوشه، عمه شاپور، كه حاصل اين پيوند مالكه است و منجر بـه                  -12

  .كشته شدن پدر خويش به دست شاپور مي گردد
وند هيچ واقعـه اي را       بهرام گور با سپينود، دختر شاه هند، كه به نظر مي رسد اين پي              -13

  )275: همان. (به دنبال نداشته باشد
بـر پـدر قيـام كـرده در         .  كسري با مادر نوشزاد كه حاصل اين پيوند، نوش زاد اسـت            -14

  .جنگي به دست وي كشته مي شود
 خسروپرويز با مريم، دختر قيصر روم ، كه باعث مسموم شدن مريم به دست شـيرين       -15
  .مي شود
 با دختر خاقان كه كشته شدن بهرام چوبين به دست قلون را باعث مي                بهرام چوبين  -16

  .شود
  . خسرو پرويز با شيرين دختر ارمني، كه منجر به خودكشي شيرين مي گردد-17
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كتايون دختر قيصر روم بنا     .  گشتاسپ فرزند لهراسب بصورت ناشناس به روم مي رود         -18
  )276: همان.( كند، گشتاسپ را برمي گزيندبر رسم محل، در جشني كه قرار بود همسر انتخاب
  ازدواج پسران فريدون با دختران سرو شاه يمن

    فريدون كامگار بر تخت پادشاهي مي نشيند و به آيين و كيش پادشاهان تاج و تخـت                 
. مهي با كاخ شاهنشاهي مي آرايد و اسب شاهنشاهي را به مدت پانصد سال بر جهان مي تازاند

ني سلم و تور و ايرج زماني كه به سن ازدواج مي رسند شاه ايران براي آنهـا                  پسران فريدون يع  
دختراني شايسته مي طلبد و او در پي اين است كه براي هر سه پسر خود سه دختر از يك پدر                     
و مادر نژاده و حتي ظاهر بيابد او اين امر را به فرد شايسته و مورد اطمينان به نام جنـدل مـي                       

  )56: همان. (سپارد
  يـكـي را گـرانـمـايه تر خواند پيش              فـريـدون از آن نـامداران خـويـش
  اه بــر بــه هــر كـــار بـــد شــ      كـجــا نـام او جنـــدل پــر هــنر

  هانه دخـتـر گـزيــن از نـژاد مسـ              هانـبــدو گـفـت بـر گـرد گـرد ج
  پــري چـهـره و پاك و خـسروگهر   ـك پدرسـه خـواهر ز يك مادر و ي

  بـه پيوند من دــون بـشـايچـنـانـچ     بــه خـوبـي سزاي سـه فـرزند من
  گفت و شنيد ر گـونهـپـژوهـيـد و ه               يـكـايـك زايـران سـرانـدر كـشيد

  دخــتـري تـيه پـرده درون داشـبـ           ـه هـر كشـوري كـز جهان مهتري ب
  بــيـــامـد بـر سـرو  شــاه يـمـن               خــردمـند و روشن دل و پـاك تن

  سـه دختر چنانچون فريدون بجست             او را درست رـنـشان يـافت جندل م
  )54-67-83ص1: چاپ مسكو، ج(

    جندل چرب زبان و كاردان به همراه چند تن از فرزانگـان جهـانگردي خـويش را مـي                   
د و تمام سرزمين ها را به آهنگ يافتن سه جفت سزاوار زير پاي مي گذارد و نزد شاه يمن                    آغاز

  .مي آيد و پيغام فريدون كياني را در محضر پادشاه يمن بيان مي كند
  افـتمبــديــن آگـهـي تـيـز بـشت              ارآگــهـان آگـهـي يـافــتـمـز كـ
  و اي نامجويسـه پـاكيـزه داري تـ             وشيـده رويا از پـس پـرده پــكـج

  دم شاد كامچو بـشنيدم ايـن دل ش             اكـرده ناممـران هـر سـه را نـوز نـ
  ـاد ـچــو انـدر خـود آيـد نكرديم ي             كـه مـانـنـد نـام سـه فــرخ نــژاد
  ـا يـكديگربـبـايد چـو آمـيـخت بـ   كــنـون ايـن گرامـي دو گونه گهر

  ويـسـزا را سـزاوار بي گـفـت و گ             ويـسه پـوشيده رخ را سه ديهيم ج
  )83-1/84/88همان،(  
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بزرگان كشور پادشاه را از موافقت با سر گرفتن پيوند بين دربارهاي ايـران و يمـن برحـذر          
اند اين پيونـد را بـه       و پيشنهاد كردند كه با فريدون از در ستيز در آيد و اگر هم نمي تو               . داشتند

انجام كارهاي غيرممكن مشروط كند اگر فريدون پادشاه بزرگي است ما انـسانهايي بـي چـاره                 
نيستيم افرادي هستيم كه در شمشير زدن، نيزه انداختن و جنگيدن مهارت داريم و اگر با وجود                 

غير ممكـن و    اين از جواب كردن پادشاه ايران مي ترسي از وي كارهايي را بخواه كه انجامش                
  )57: 1383معصومي دهقي،.(دشوار باشد

  نـه سـر ديـد آن را بـه گيتي نه بـن             چـو بـشنـيد از آن نـامداران سخن
  )1/86/118/همان(              

ها را اينچنين      شاه يمن جندل را پيش خواند و گفت فرزندانش را مي سنجم و چون آن
يش را با كيش و آيين به ايشان مي سپارم و جندل به نزد              دادگر ببينم سه روشن جهان بين خو      

فريدون بازگشت و خبر را به فريدون رسانيد كه پادشاه يمن سه دختر چـون گـوهري ناسـفته                    
دارد كه هر سه را براي شما خواستگاري كرده ام اكنون برشماست كه بـه پـيش پادشـاه يمـن        

ريم پادشاه پرورش يافته اند بايد زاهد و پارسـا  برويد بسيار هوشيار باشيد زيرا فرزنداني كه در ح  
  .باشند و هر چه امر  مي كنم اگر قبول كنيد و آن را به كار ببنديد موفق خواهيد شد

پادشاه يمن فردي ژرف بين است روز اول جشني برپا مي سازد و شما را بـه حـضور مـي                     
به بزم مي آورد و سه خورشيد هستند با آرايش تمام  دختر خويش را كه به زيبايي ماه پذيرد سه

رخ خويش را بر تخت شاهنشاهي مي نشاند هر سه به قامت و اندام و چهره يكـسانند طـوري                    
كه هيچ تفاوتي بين كوچك و بزرگ وجود ندارد بدانيد كه دختر كـوچكتر، نـزد بزرگتـر شـما و         

م شما نقصاني ايجاد دختر بزرگتر پهلوي كوچكتر شما و ميانه ، كنار ميانه مي نشيند مبادا در عل
  .شود پادشاه يمن درباره دختران هم شكل خويش مي پرسد

  ه سالـكـدامـين شـنـاسـيد مـهـتر ب             ا را كزين سـه همالبـپرسـيد شـمـ
  بـبـايـد بـدين گـونـه تان بـرد نـام               دام اسـت و كهـتر كـداممـيـانه ك

  ن را نـشستن نه اندر خورستــمـهيـ              استكان بـرترين كهتر  بــگـويـيد
  رآمـد تـرا كــام و پــيكار كاستــبـ             مـيـانـه خـود اندر مـيانست راست

  )18-14): ملحقات/(1/254/همان (
  
    فرزندان فريدون به سوي يمن حركت كردند و وقتي سرو از حركت آنها با خبر شد بـه                  

ر سه فرزند فريدون را به كاخ درآورد و سه فرزند خـويش را بـه فرزنـدان                 پيشواز آنان رفت و ه    
  )59: همان. (فريدون مي سپارد
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  مـهـين را بـه مه داد و كـه را به كه               چنين گفت كـĤري هميـن است زه
  )12) ملحقات/(1/255/همان (

 سه آزاده نيكبخت    هنگام خواب به دستور شاه جاي خوابي به سرچشمه گالب آماده كردند           
در باغي زير درخت گل افشاني خوابيدند پادشاه يمن از اينكه سـه دختـرش همزمـان از او دور                    
شوند دلگير است بنابراين به كمك جادوگران سرماي سختي را به وجود مي آورد امـا آنـان بـا                    

 افـسون   كمك نيروي ايزدي افسون و جادو را خنثي كردند و روز بعد پادشاه براي ديدن نتيجه               
: همان. (خويش به سمت باغ رفت ولي آنان را تندرست و شاد و آسوده از هر بال و گزندي ديد                  

و نگراني سرو شاه يمن به خاطر نداشتن فرزند پسري است كه جانشينش گـردد در پايـان               ) 60
در . بار نوعروسان را بست و با همراهان و هدايايي فراوان دامادهاي خود را روانه ايران مي كند                

پايان فريدون كه فرزندان را عزيز مي داشت سرزمين پادشاهي خود را بين آنـان تقـسيم كـرد                   
روم و خاور را به سلم واگذار كرد و توران را به تور، ايران را كه قدر و منزلتي بيشتر داشـت بـه                     

  )61: همان. (ايرج داد
 كردند چـون ايـران را        از اين ازدواج غمنامه ايرج به وجود آمد كه برادران به وي حسادت            

كه منزلتي خاص داشت پدر به وي داده بود در نتيجه به او رشك بردند و او را كـشتند در ايـن        
ازدواج جنبه سياسي و عشق و دلدادگي وجود ندارد و علّت اصلي شكل گيري اين پيوند اصالت                 

ي پـسران خـود   و نژاد بوده است كه فريدون به دنبال يافتن دختراني با اصل و نسب برتـر بـرا              
  )دختر مهراب كابلي(ازدواج زال با رودابه .بوده است

 رودابه از تبار ضحاك تازي و فرزند نبيره اوست زال وصف زيبايي رودابه را از زبان يكـي                  
  .از بزرگان لشكر مي شنود

  تر استه رويش ز خورشيد روشنــك              پـس پـرده او يـكي دخـتـر اسـت
  بهشت و به باال چو ساجه رخ چونتـب               بــه كـردار عاجزسر تا بـه پـايش

  رش گـشـتـه چـون حلقه پاي بندـس    فت سيمينش مشكين كمندبرآن س
  ه دو نـاردانـزسيميـن بــرش رسـتـ      ب نـاردانــرخانش چو گلـنـار و ل

   زاغـرّتمـژه تـيــرگـي بـــرده از پـ    باغ بهسان دو نرگسهدو چشمش ب
  وشـيده از مـشك نازــبــرو تـو ز پـ     ان طـــرازدو ابـرو بـسـان كــمـ
  ر آرايـش و رامــش و خــواستهــپـ              ر آراسـتـهبهـشتيسـت سـر تـا س

  )313-1/157/319/همان   (
و رودابه چون وصف خوي و خصلت انساني زال را از پدر و مادر شنيد مـشتاق ديـدار زال                    

  .دگردي
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  ازو دور شـد خـورد و آرام و هـال   دلـش گـشت پر آتـش از مهـر زال
  )1/160/374/همان(  

    رودابه پنج كنيز خدمتكار داشت كه پرستنده و غمگسار او بودند و راز خود را با آنان در                  
ميان گذاشت كنيزان او را سرزنش كردند كه به بچه اي كه پدرش او را از خود رانده و به كـوه            

نداخته است دل مي بازي دنيايي عاشق و دلباخته تو هستند و جاي شگفتي نيست كه خورشيد ا
  )69: همان. (از آسمان چهارم به خواستگاري تو بيايد
  زچـرخ چهـارم خور آيدت شوي    ترا بـا چـنـين روي و باالي وموي

  )1/162/397/همان(  
و چين و ايران شوهر نمـي خـواهم         رودابه بر آنان بانگ زد و گفت من از شاهزادگان روم            

  .من شيفته زال هستم چه او را پير بدانيد و چه جوان از جانم عزيزتر است
  هـمـان دوسـتي از شـنيده گـزيد     مـرا مـهــر او دل نـديـده گـزيـد
  ه سـوي هـنر گشتمش مهر جوي ب     بـرو مـهـربانم نـه بـر روي و موي

  )405-1/163/406/همان(  
ون از شدت عالقه اش به زال آگاه شدند به دلجويي اش پرداختند و گفتنـد اگـر            كنيزان چ 

اين راز را پنهان داري به هر حيله اي زال را نزد تو مي آوريم پرستندگان خود را آراسـتند مـاه                      
فروردين و فصل بهار بود به بهانه چيدن گل به رودبـاري كـه سـپاهيان زال در آن جـا بودنـد                       

  .يكي گفت اينان از كاخ مهراب آمده اند. ن آن گفت اين گل پرستان كيستندزال با ديد. رفتند
    زال به محض شنيدن اين سخن كمان را برداشت به زه كرد و پرنده اي را شكار كـرد                   
پرنده در رود افتاد و به آن سوي رود كه كنيزان بودند غالم براي بردن شكار آمد و گفـت كـه                      

  )70: همان. (او را دستان مي خوانندزال فرزند سام است كه شاهان 
  كـه دسـتـانش خوانند شاهان به نام                  شــه نــيـمــروزفــرزنــد ســـام

  )2/165/437/همان(  
اين قدر به زال مناز، مهـراب نيـز دختـري در    :    كنيز رودابه خنده كنان به آن غالم گفت 

  :خانه دارد كه
  يـكــي ايـزدي بر سر از مشك تاج                اجبه باالي سـاج است و همرنگ ع

  رو چــو سيمين قلمـســتـون دو ابـ               ه خـمـرو بــدو نـرگس دژم و دو اب
  اي بندـسـر زلــف چــون حـلقـه پ            دهــانـش بــه تـنگي دل مستـمند

  وي تلـه رخسار و پر مشك مپـر از ال               روير آبـواب و پــدوجادوش پر خ
  چـنـو در جــهان نيز يك ماه نيست                ر لـبـش راه نيستـنفس را مگـر بـ
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  )441-1/165/445/همان(  
  .    كنيزان نزد رودابه رفتند و به توصيف زيبايي زال پرداختند

  هـمـش زيـب و هم فر شـاهنشـهي     ان سرو سهيكـه مـرديسـت بـرس
  ر فـراخ ـتســواري مـيـان الغـر و بـ             قد و شاخبوي و همشو رنگهمش

  و خون ـو بسد رخانش چــلـبـانش چ             دو چشـمش چو دو نرگس قيرگون
  ر ـهـيـون ران و مـوبد دل و شــاه ف              كف و سـاعدش چون كف شـير نر

  آهو همين است و اين نيست ننگ از               رنگ  سراسر سـپـيدسـت مويش به
  ـوان ـو سيمين زره بــر گــل ارغــچ              هــاند آن پـهـلــوان جــسـر جع

  )514-1/169/519/همان(  
.     رودابه به كنيزش گفت كه شبانه نـزد زال بـرو و بـدو بگـو رودابـه در انتظـار توسـت                   

ابه از فراز كاخ زال را ديد شادمان او را به كنيزك نزد زال رفت و او را به كاخ راهنمايي كرد رود
  :سوي خويش خداوند و به اوخوش آمد گفت

  كـه شـاد آمـدي اي جـوانمرد شـاد   اد و آواز داد«دو بـيـجــاده بـگـشـ
  خـم چـرخ گـردان زمــيـن تـو باد               درود جــهــان آفـريـن بر تــو باد

  بــرنـجيدت ايـن خسرواني دو پاي    اياده بــدين سـان ز پرده سرپــيـ
  )541-1/171/543/همان(  

  :     پري روي كمند گيسو را گشود و از باالي بام رها كرد و گفت 
  ز بــهـر تــو بــايـد هـمي گيسوم   بگير ايـن سـيـه گيسـو از يك سرم 

  ) 1/172/552/همان(                                                                    
    ميان زال و رودابه زني شيرين سخن پيام آور بود يـك روز كـه زن شـيرين سـخن از                     
ايوان رودابه خارج مي شد سيندخت مادر رودابه او را ديد زن ترسيد سيندخت به شـك افتـاد و                    

  :عاقبت دروغ زن آشكار شد سيندخت ناله كنان به رودابه گفت 
  بـه پـيـشـت زبهر چه آيـد هـمـي   هـمـيكه اين زن زپـيش كه آيــد 

  كـه زيباي سر بـنـد و انگشتريست  مرد كيست آن و برچه سانستسـخن
  )765-1/184/766/همان(  

    رودابه شرمگين در جواب مادر گفت كه عاشق زال و دلباخته اويم و سيندخت به فكـر                 
يبي نرسـاند و سـپس بـه ديـدار          چاره جويي افتاد و به ديدار سام رفت تا به سرزمين كابـل آسـ              

منوچهر شاه ايران رفته و او را راضي به اين امر مي كند سام نامه اي به منوچهر مي نويـسد و                      
در آن نامه از پادشاه ايران براي ازدواج فرزندش اجازه مي طلبد اخترشناسـان دربـاره منـوچهر                   



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٣٧٦

از اين ازدواج پهلواني بـه دنيـا        ستاره هاي زال و رودابه را مي بينند و به منوچهر مي گويند كه               
  )80: همان. (مي آيد كه زندگانيش دراز است و زور و فر دارد

  ان و هـم بـخـردان             سـتاره شــنـاس بــفـــرمــود مـــوبـــدان و ردان
  هـري پـــژوهـش كنند  زكـار ســپـ           تـخت بلند كـنـنـد انــجمن پـيـش

  كــه تـا بـا ســتـاره چـه يـابـند باز              ردنــد رنـجي درازبــرفـتـنــد و بـ
  نـدي بـه چنگ برفـتـنـد بـا زيـج ه  سـه روز انـدر آن كارشان شد درنگ

  كـه كـرديـم بـر چـرخ گـردان شمار              هريارزبــان بـرگشــادنــد بـــر ش
  ـام     گـوي پـرمنش زايـد و نـيـك نـ         از ايـن دخت مـهـراب و از پور سام

  ر پشـت ميغـاه از بـ             نـهـد تـخـت ش تـيغ جـهــان زير پـاي اندر آرد بــه
  )1458-1/165/1401/ژول مول(            

 سام فرستاده اي نزد مهراب و سيندخت فرسـتاد تـا آمـاده ورود آنـان شـوند مهـراب بـه                    
ندان به سيندخت گفت تا كي مـي خـواهي رودابـه را پنهـان     استقبال سام و زال شتافت سام خ    

سازي مي خواهيم او را ببينيم و بدين گونه رودابه دختر زيباي سيندخت و مهراب بـا زال شـاه                    
اين ازدواج اگر چه يكي از زيباترين ازدواجهـاي شـاهنامه اسـت         . زابلستان پيوند همسري بست   

ستم به دست شغاد با همداسـتاني مهـراب شـاه           ولي سرانجام به كشته شدن پهلوان شاهنامه ر       
كابل مي انجامد و غمنامه رستم حاصل اين ازدواج است بارزترين انگيزه شكل گيري اين پيوند 
عشق و دلدادگي شديد است و انگيزه ديگر كه كم رنگ تر به چشم مي خورد ايـن اسـت كـه                      

  . سيندخت براي جلوگيري از حمله منوچهر به كابل مي رود
  

  اج كاووس با سودابه دخت شاه هاماورانازدو
    كيكاووس پس از قباد بر تخت پادشاهي مي نشيند از همـان ابتـدا انديـشه رفـتن بـه                    
جنگ ديوان مازندران با سرود خواني ديو رامشگر در ذهـن وي جـاي مـي گيـرد بـا سـپاه بـه              

خبـر  .  مي شـود مازندران حمله مي كند اما از ديوان شكست مي خورد و اسير و در محبس كور          
اسارت كاووس به رستم مي رسد و پس از گذشتن از هفت خان، كاووس را از زندان مي رهاند                   

  )84: همان. (و چشمان او را با چكاندن خون ديو سپيد، بينا مي كند
  .   روزي كاووس خبر يافت كه پادشاه هاماوران، دختري در خور دارد

  ت     زمشك سيه بــرسرش افـسـرسكــه از سـرو بـاالش زيبــاترسـت        
  زبـانش چـو خنـجـر لبانش چو قند    ه گيـسو كمندبــه بـاال بـلـنـد و بـ

  يد تـابـان بـه خرم بهارچـو خـورش  اسـتـه پــر نـــگــاربـهشتيسـت آر
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  كــو بـود شـاه را جفت ماهچه نــي  كه بـاشد بـه جز جفت شاهنـشـايـد 
  )73-2/131/76/چاپ مسكو(            

.     شاه به ديدار دختر هاماوران مايل گشت مردي بيدار دل برگزيد و به هاماوران فرستاد              
  .و از او خواست كه با شيرين زباني از شاه هاماوران بخواهد تا دخترش را به همسري او درآورد

  شـنـيـدم كـه گـاه مـرادر خورست                پـس پرده تو يكـي دخـتـر اســت
  سـتوده بــه هر شـهر و هـر انجمن      ت و پاكيزه تنـاكيزه تخم اسكـه پ

  و دادـچنان دان كـه خـورشيد داد تـ                چو داماد يـابــي چـو پـور قـبــاد
  )87-2/132/85/همان(  

    مرد بيدار دل روشن روان نزد ساالر هاماوران رفت و پيـام كـاووس را بـه او داد و هـر              
 وصلت راضي نبود ولي پذيرفت چرا كه مي دانست اگر نپذيرد بايد آماده جنـگ بـا                  چند به اين  

كاووس شود آن گاه به مرد شيرين سخن گفت شاه از من دو چيز مي خواهد يكي خواسته كـه       
با اين حال هـر دو را  . پشت گرمي من بدان است و ديگر دخترم كه سخت به مهر او دلبسته ام       

ران، غمگين سودابه را فرا خواند و از كاووس با او سخن ها گفت هر               به او مي سپارم شاه هاماو     
چند از اين پيوند خشنود نيست اما سودابه پذيرفت پادشاه چون سودابه را راغب مي بيند پيماني               

) 85: همـان . (مي بندد و دخترش را آراسته با جهيزيه اي شاهانه به دربار كاووس مـي فرسـتد                
درگير شدن جنگ هاي دراز آهنگ ايرانيان و تورانيـان بـه كـين              اين پيوند به مرگ سياوش و       

خواهي سياوش از سوي كيخسرو مي انجامد آنچه از نتيجـه بررسـي ازدواج كـاووس شـاه بـا                    
سودابه به دست مي آيد اين ازدواج به دو دليل عمده صورت گرفتـه اسـت يكـي از داليـل آن            

در نتيجـه   . ت و خواسته شاه هاماوران بود     رابطه عاشقانه است و دليل ديگر به دست آوردن ثرو         
  .هم انگيزه عاشقانه در آن به چشم مي خورد و هم انگيزه سياسي

  

  
  )دختر شاه سمنگان(ازدواج رستم و تهمينه

.   روزي رستم براي فرونشاندن غمي كه بر دلش سنگيني مي كـرد آهنـگ نخچيـر كـرد     
افكنده گوري را با آتش بريان كـرد و  نزديك مرز توران دشتي پر از گور ديد نخست چند شكار     

خورد سپس آرام خفت چند نفر از سواران ترك كه بر آن نخچيرگاه عبور مي كردنـد رخـش را                    
رستم در جست وجوي ) 87: همان. (سرگرم چرا ديدند رخش را به كمند گرفتند و به شهر بردند

شكر به استقبالش شـتافتند     شاه و بزرگان ل   . اسبش به راه افتاد تا به نزديك شهر سمنگان رسيد         
رستم چون وي را صادق يافت گفت من نشان پاي رخش را در شهر سمنگان يافتـه ام و شـاه                     

  )88:همان.(سمنگان گفت مهمان من باش و تندي مكن تا به كام تو رخش را بيابم



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٣٧٨

  وزانـــديــشــه آزاد داريـــم دل   يـك  امشب بـه مي شـاد داريم دل
  )2/173/52/همان(                                                                        

  سـيـه چـشـم و گلـرخ بتان طراز                 گــســارنده بـــاده آورد ســـــاز
  بـدان تـا تـهمتـن نــبــاشد دژم                 نــشـستـند بـا رود سـازان بـه هم

  )58-2/174/59/همان(  
  هـمـي از نشستـن شتـاب آمدش              آمدشخوابو هنگامتچـوشد مس

  بـيـاراست و بنهاد مشك و گالب    ســزاوار او جـاي آرام و خــواب
  )60-2/174/61/همان(  

    شب هنگام در خوابگاه باز شد و بنده اي در حالي كه شمعي افروخته به دست داشت و                  
  .مان به بالين رستم آمددر كنارش ماهرويي چو خورشيد تابان، خرا
  و بويپر از رنگوخورشيد تابانــچ          پـس پـرده اندر يــكي مـــاه روي
  بـه بـاال بـه كـردار ســرو بـلــند             دو ابرو كــمــان و دو گـيسو كمند
  تو گفـتـي كـه بـهـره ندارد زخاك            روانش خـرد بــود و تـن جان پاك

  )65-2/174/67/همان(  
  ه خرم بهارــچـو خورشـيد تـابـان ب            بــهـشـتي بـــد آراســتـه پـرنگار
  فـرو هشته از غـالــيـه گــوشـوار             بـه رخـسـاره بـر كـرده از گل نگار
  سـتـون دو ابــرو چــو سيمين قلم             دويـاقـوت خندان دو نــرگس دژم

              
  )ذيل كتاب/2/174/نهما(  

    رستم او را مي پسندد موبدي را مي خواند و تهمينه را از پدر خواسـتگاري مـي كنـد و                     
  .موبد آنها را به عقد يكديگر در مي آورد

  بدان سان كه بـودست آيين و كيش             بدان پـهـلوان داد آن دخـت خويش
   خـوبـي بـياراســت پيمان اويبـه             ودي و راي و فـرمان اويبه خـشـن

  )92-2/176/93/همان(  
    در ماجراي رستم و تهمينه سبب اين ازدواج رفتن رستم به شـكار اسـت و پيامـد گـم                    
شدن رخش و رفتن رستم به سمنگان و آشنايي با تهمينه كه اين ازدواج هم جزو ازدواج هـاي                   

  .عاشقانه است
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  )رانيكنيز تو(ازدواج كيكاووس و مادر سياوش
    روزي طوس و گيو براي شكار نزديك مرز تـوراني رفتنـد ناگهـان دختـرك زيبـارويي                  

  .ديدند كه بروبر زخوبي بهانه نبود طوس به آن زيبارو گفت كيستي و چرا تنها اينجا آمده اي
  پـر از خـنـده لب هــر دو بشتافتند   بـه بـيـشــه يـكي خوب رخ يافتند

  بـرو بـر ز خـوبـي بـــهـــانه نبود          ـه نــبــودبـه ديـدار او در زمـانــ
  )28-3/7/29/همان(  

    دخترك پاسخ داد از نژاد فريدون هستم ديشب پدرم در حالي كه مست بـود خنجـري                 
از چنگ او گريختم اسبم از رفتن باز ماند و از نـاتواني           . آبگون بركشيد تا سرم را از تن جدا كند        

وس و گيو هر كدام شيفته او شدند بـين آن دو پهلـوان بـر سـر تـصاحب                    مرا بر زمين نشاند ط    
تصميم گرفتند حكميت را پيش كـاووس شـاه برنـد ولـي             ) 92: همان. (دخترك نزاع در گرفت   

كاووس خود فريفته او شد خطاب به پهلوان گفت بيهوده با هم نزاع نكنيد زيـرا ايـن دختـرك                    
  .شايسته من است

  كـه كـوتــاه شــد بر شما رنج راه               فت شاهه هـر دو سپهبد چـنين گبـ
  ه يوزـكـه خورشـيـد گيرند گردان ب             بـديــن داسـتـان بـگذرانــيـم روز
  شـكاري چـنين از در مـهـتر است               گوزنست اگـر آهــوي دلــبر است

  )53-3/9/55/همان(  
  .اد و با او ازدواج كرد    شاه او را به شبستان خويش فرست

  بـفـرمـود تـا بـرنـشـينـد بـه گاه                 شاهانـدر شبسـتان فـرسـتـاد بـت 
  )3/9/62/همان(  

حاصل اين پيوند سياوش است كه زندگي و مرگ اندوهبار او جنگ هاي ايران و تـوران را   
واجهايي است كه در ابتدا به      در بر دارد و در نتيجه بررسي هاي بدست آمده اين ازدواج جزو ازد             

انگيزه شكار انجام شده و بعدها شكل عاشقانه هم به خود گرفته ولـي انگيـزه عاشـقانه در آن                    
  .نسبت به ازدواجهاي عاشقانه ديگر كمتر است

  ازدواج سياوش با جريره دختر پيران ويسه
شـد لبـاس        سياوش با سپاهي به دستور پدرش، كاووس آماده جنگ با سپاه افراسـياب              

گرسيوز برادر افراسياب پيـام     . رزم پوشيد و به جنگ تورانيان شتافت و در چندين رزم پيروز شد            
صلح و آشتي براي سياوش فرستاد او نيز شادمان به رستم خبر داد اما كاووس تاكيد كرد كه به           

فت بـه   سرانجام سياوش سخنان پيران سپهساالر تـوراني را پـذير         . جنگ با تورانيان ادامه دهند    
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توران رفت افراسياب پذيرفت و به سياوش نامه اي نوشت و او را بـه سـرزمين تـوران دعـوت                     
  )94: همان. (كرد

  مـرا خـود بـه مـهـر تـو بـاشد نياز    مازهـمـه شـهر تـوران بـرندت ن
  پـدر پـيـش فـرزنـد بـسـتـه كـمر    تـو فـرزنـد بـاشـي و مـن پــدر

  ) 1153-3/74/1154/همان(  
    اما ديري نمي گذرد كه افراسياب با سعايت و سخن چيني گرسيوز نسبت به سـياوش                 

اين ازدواج هم به انگيزه سياسي انجام گرفته اسـت يكـي از           . بدگمان مي شود و او را مي كشد       
انگيزه ها اين است كه افراسياب محبت سياوش را كه بعد از كاووس شاه ايران مي شود جلـب                   

آورد و برسراسر جهان حكومت كند ازدواج سـياوش و جريـره دو غمنامـه               كند و قدرتي بدست     
دارد يكي غمنامه سياوش و ديگري غمنامه فرود است كه فرود در حمله كيخـسرو بـه تـوران                   

  .زمين به دست رهام كشته شد
  ازدواج سياوش با فرنگيس دختر افراسياب توراني

او گفت كه مقام و منزلـت تـو در نـزد                پيران سپهساالر افراسياب نزد سياوش آمد و به         
افراسياب از همه بيشتر است و هر چند جريره همسرتو، دختر من است ولي من صالح در ايـن                   

فرنگيس قدي چو سرو دارد و رخي چون مـاه بـا دو   . مي بينم كه با دختر افراسياب ازدواج كني  
  .زلف سياه و چشماني درخشان

  زمـشك سـيـه بر سرش افسر است              بـه بـاال ز سرو سهـي بـرتـر است
  )3/94/1452/همان(  

  .سياوش به پيران گفت كه تو در حق من پدري كن 
  مـگـو اين سخن با زمين جز به راز            پـدر بـاش و ايـن كـدخدايي بساز

                
  )3/95/1463/همان(  

ري كرد و گفت سـياوش       پيران نزد افراسياب رفت و از فرنگيس براي سياوش خواستگا         
  .پيغام فرستاده است كه دختري در پس پرده داري كه شايسته تخت و ايوان من است

  كه ايـوان و تـخت مرا در خورست   پـس پـرده تـو يكـي دخــتـر است
  در خورش ـشـوم شـاد اگر بـاشم ان            فرنگيس خــوانــدي همي مادرش

  )1484-3/96/1485/همان(  
ستاره شناسان گفته اند كه از نژاد تو : ياب در انديشه شد و با ديدگاني پر آب گفت    افراس

فرزندي به دنيا مي آيد كه توران را با خاك يكسان مـي كنـد پيـران           ) سياوش(و شهريار ايران    
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گفت به سخن ستاره شناسان اهميتي نده اگر اين ازدواج صورت گيرد دو كشور ايران و تـوران                  
واهند ماند و سرانجام افراسياب به ايـن ازدواج راضـي مـي شـود و دختـرش                  از جنگ آسوده خ   

فرنگيس را با هدايا و جهيزيه اي فراوان به خانه سـياوش مـي فرسـتد و در ايـن روز خيلـي از           
  )99: همان. (زندانيان را به پاس اين پيوند آزاد كردند
  ي بـه رسم كيان اهـهـمــه پـادش           نـوشـتند مـنـشـور بــر پـرنـيــان

  يكـي تخت زريـن و زريـن كـاله     اوش فـرسـتـاد شـاهبــه خان سـي
  از او شـادمــان بخت و او نيز شاد           در بـستـه زنــدان هــا گــشـــاد

  )1549-3/101/1547/همان(                         
هاي گرسـيوز بـه سـياوش           اين دوره شادي پايدار نمي ماند افراسياب بر اثر سخن چيني          

بدگمان مي شود و ميانجيگري فرنگيس هم فايده اي نمي كند و افراسياب گـردن سـياوش را                  
  )100: همان.(مي زند

    ازدواج سياوش با فرنگيس اگر چه از ازدواجهاي با شكوه در شاهنامه است و به داليـل       
تن كـارزار بـين ايـران و        خويشاوندي و استحكام موقعيت سياوش در توران زمين و پايـان يـاف            

  .توران انجام گرفته است و نتيجه آن غمنامه سياوش است
  ازدواج بيژن با منيژه دخت افراسياب توراني 

    روزي گروهي از ارمانيان براي دادخواهي به نزد كيخسرو آمدند و از ستم تورانيـان بـر                 
سي آمـاده كـارزار بـا گـرزان         شاه ايران از پهلوانان و سران پرسيد كه چه ك         . خود شكوه داشتند  

  )105: همان( :است از ميان تمام پهلوانان فقط بيژن بود كه پاسخ داد 
  كـه جـويـد همـي نام از اين انجمن               نكـه اي نــامــداران و گـردان م

  بـه نـام بـزرگ و بـه نـنـگ و نـبرد              شـود سـوي اين بيشه خوك خورد
  دارم از و گـنــج گـوهــر دريــغ ـنـ               گـرازان بــه تــيــغبـبـرد سـران 

  )76-5/11/78/همان(  
    بيژن آماده رفتن به شهر ارمان شد و گرگين ميالد كه فردي كهنه كار و با تجربه بـود                   

 بيـژن تنهـا بـه جنـگ       . با او همراه شد اما در بين راه از بيژن جدا شده و او را تنها مـي گـذارد                   
گرازان مي رود و همه آنها را مي كشد و دگر بار گرگين با ايـن حيلـه كـه دشـتي سرسـبز بـا                          
پريچهرگان زيبا بخصوص منيژه دختر افراسياب در حـوالي تـوران زمـين اسـت او را بـه آنجـا                     

  )107: همان. (كشاند
  ر آب جــوي ــگالبست گويـي مـگ    بويزمــين پـرنيان و هـوا مـشـك

  ـوا مشكـبوي و زميـن رنگ رنگ ـه              ز يـاقـوت سنگعـنبرش خاك و ز
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  صـنـم گـشـته پـالـيز و گلبن شمن               ـم آورده از بــار شـاخ ســمـنـخ
  )161-5/16/163/همان(  

    و در آنجا با منيژه روبرو و دلباخته او مي شود وقتي منيژه بيژن را مي بيند دايه خـود را            
  .اد از اصل او جويا مي شودنزد بيژن فرست

  استمگر زنده شد يا پريسـيـاوش  نـگه كن كه آن ماه ديـدار كـيـست
  )102 تا 127/99/همان(                          

  :    بيژن اين گونه پاسخ مي دهد 
  ه مـن اي فــرسـتـاده خوبگوي كـ           ام بـيژن بـدويـچـنين گفت خود ك

  از ايــرانـــم از شــهــر آزادگــان     زادگــانسـيـاوش نـيـم نـز پـري
  ه رزم گـزار آمـدم تــيـز جـنـگ   بـ            نم بـيـژن گيو، از ايـران بـه جنگم
  )206 تا13/1087/204/همان(             

    منيژه بيژن را مست و بيهوش كرده و به كاخ خود مي برد و دربان افراسياب را از وجود        
آگاه مي كند افراسياب خشمگين مي شود و تصميم مي گيرد كه بيـژن را بـه دار     بيژن در قصر    

بيژن را در غل و زنجير كرده و به چاه          . كشد اما پا در مياني پيران او را از مرگ نجات مي دهد            
مي افكند و منيژه را پرستارش مي كند و سرانجام كيخسرو جام جهان نما را بر كـف گرفـت و                     

  . كشور گرگساران دربند يافت بيژن را در چاهي در
  زهــر بــد تــن مـهــتـر آزاد دار   كـه زنـدسـت بـيـژن دلـت شـاد دار
  از آن پس كه بـر جانش نامد گزند   نـگـر غـم نـداري بـه زنــدان و بند
  رستـزوارش يـكـي نــامـور دخت  كـه بـيژن به تـوران بـه بند اندرست

  )606-5/43/608/همان(          
رستم در پوشش بازرگاني ايراني به سوي مرز توران حركت كرد و چون منيـژه از خبـر                      

بازرگان ايراني آگاه شد به اميد اينكه نشاني از سپاه ايران براي كمك به بيژن بيايد نزد رسـتم                   
رستم مرغـي  . آمده و در مورد نام و جاي پهلوانان ايراني سوال كرد كه درابتدا رستم امتناع كرد            

 كرد و انگشتر خود را در ميان آن گذاشت و به واسطه منيژه به دست بيژن رساند و بيژن                    بريان
متوجه حضور رستم در توران زمين شد به رستم پيغام رسانيد رستم بيژن را از چاه نجـات داد و                  
شبانه به كاخ افراسياب حمله كرد و افراسياب مي گريزد و تورانيان را تار و مار مي كند و به نزد 

  )117، 116-15، 112-110تلخيص، ص : همان.(كيخسرو  باز مي گردد
در ازدواج بيژن و منيژه دختر افراسياب سه انگيزه به چشم مـي خـورد عـشق و دلـدادگي                    
شديد و جنگ و پيكار با تورانيان و نيست و نابود كردن هميشگي آنان به وسيله بيژن و ديگـر                    



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٣٨٣

 در نتيجه هم عاشقانه است و هم داليل سياسي در آن            .شكار گرازان كه ارامانيان را مي آزردند      
  .وجود دارد

كورنگ شاه زابل، دختـري     :)دختر كورنگ شاه زابل   (ازدواج جمشيد و سمن ناز      
  .زيبا و چاالك بنام سمن ناز داشت كه روز و شب در باغ دلگشاي پدر همدم اوست

  گـار و بــه ميدان سوار در ايـوان نـ               به كاخ اندرون بت بـه مجـلس بهار
  دو ابرو كمانـكـش بـدو درع پـوش                مهش مشكساي و لـبش مي فروش
  بــر تـابـدار   ســـر زلـــف او عـنـ             رخ روشـــنـــش آتــش بــــدار

  )15، ملحقات، ص 6شاهنامه به كوشش دكتر دبير سياقي، ج  (
داشت اما پدر گفته بود تنها كسي مي تواند با او پيوند همسري             سمن ناز خواستگاران زيادي        

ببندد كه در كشتي پشت سمن ناز را به زمين در آورد و ديگر اينكه خود سمن ناز او را بپـسندد               
در آن زمان جمشيد از ضحاك شكست خورده و به زابل گريختـه روزي در فـصل خـزان كـه                     

نـاز بـه     افتاد و در آنجا با هم آشنا شـدند و سـمن            دختر كورنگ در باغ بود گذر جمشيد به آنجا        
كنيزك چنان كرد   . كنيزش گفت آن پرنياني كه چهره جمشيد شاه بر آن نقش بسته است بياور             

كه با ديدن آن جمشيد فرو شوكت و فرهنگ از دست رفته خود را به يـاد آورد و غمگـين شـد                
  .                                          و را به دل دارم سمن ناز متوجه شد كه او جمشيد شاه است و گفت من مهر ت

  كـنم خـاك تــن تـا توپي بسپري    دهم جان گر از دل بـه مـن بنـگري
  )26: همان  (

  .كورنگ با هم پيوند زناشويي بستند           و سمن ناز به دور از چشم     جمشيد
  ـيـمـبـر بــد از داور كــردگــار پ          چنان دان كه هـود انـدر آن روزگار

  به پـيـوند بگرفت دستش به دست        ن پـيـمـانـش بـا او ببستبـه آيـي
  ) 27: همان(  

    سمن ناز پس از مدتي باردار شد كه حاصل اين پيوند پسري بنام تور اسـت و ضـحاك            
د خـود را نـزد      كه براي پيدا كردن جمشيد مژدگاني گذاشته بود كورنگ وسوسه شـد كـه دامـا               

ضحاك ببرد ولي دلش به حال دخترش سوخت و اين كار را نكرد بعـد از چنـدي ضـحاك بـه                     
سمن نـاز هـم بـا       . اقامتگاه جمشيد كه به چين گريخته بود پي برد و او را با اره به دو نيم كرد                 

  )126-125-123-122تلخيص ص : همان. (خبر از موضوع خود را با زهر كشت
  بـكـشـت از پـي جـفت بيداد بهر              شتن را به زهرسـرانجـام هـم خـوي

  )36: همان(  
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جزو ازدواجهـاي عاشـقانه اسـت و انگيـزه          ) ازدواج سمن ناز و جمشيد    (    اين ازدواج هم    
  .سياسي در آن وجود ندارد

  ازدواج داراب با ناهيد فيلقوس 
داراب در  . نـگ او آمـد    فيلقوس پادشاه روم بـه ج     .     چون داراب بر تخت سلطنت نشست     

اين جنگ پيروز شد و فيلقوس وقتي خود را در برابر سپاه داراب ناتوان ديد با پيشكش هدايايي                  
داراب به فرستاده قيصر گفت به قيصر اين پيغام را برسان كـه شـنيده ام در                 . جوياي آشتي شد  

  )147: همان. (پس پرده دختري دارد كه در جهان بي مانند است
  كــه بــر تـارك افـســر اســت         ـو يـكي دختـر اسـتپـس پـرده ت

  بــر او رنـگ زريــن نـشاني ورا               نــگـاري كــه نـاهيد خـوانـي ورا
  )72-6/377/73/چاپ مسكو(            

    داراب از دختر او خواستگاري مي كند و قيصر مطابق رسم و رسـوم ناهيـد را بـه عقـد               
  . داراب در مي آورد

  كه بودش از آن شهر بهر هر آنكس    از آن پـس همـه فـيلـسوفان شهـر
  ـار دل را بـپـرداخـتـنـد ـزهــر كـ              رمـود تــا راه را ســاخـتــنــدـبـف

  گـرانـمـايـگـان هــر يـكي با نثار               بــرفـتـنـد بـا دخــتــر شــهـريار
  ـه گنجور او برشـمـردـگـهـرهـا ب               ســپـردسقف خـوب روي بـه دارا 

  )99-7/12/101/همان(  
  .     ثمره اين ازدواج اسكندر است كه بنا به روايت شاهنامه سي و شش پادشاه را مي كشد

ازدواج داراب با ناهيد جزو ازدواجهايي است كه به انگيزه سياسي انجام گرفتـه اسـت كـه                  
دارد و در واقـع وجـه المـصالحه قـرار گرفتـه اسـت و فيلقـوس بـراي                    ناهيد از خود اختياري ن    

  .جلوگيري از حمله روم دختر خود ناهيد را به عقد داراب درآورد
  ازدواج اسكندر و روشنك 

    دارا پس از مرگ پدر به تخت شاهنشاهي نشست با اينكه دوازده سال بيـشتر نداشـت                 
ج فرستاده اي به روم فرسـتاد و اسـكندر كـه بـه              شهري بنام زرنوش بنا بنهاد و براي گرفتن با        

  .جاي فيلقوس به تخت نشسته بود از دادن باج خوددادي كرد
  كه از بـاژ ما شد كنون رنگ و بوي              ويـبــدو گـفـت رو پـيش دارا بـگ

  بـمـرد و ســربـاژبـي مـايـه كـرد   كه مرغي كه زرين هـمـي خايه كرد
   )44-6/383/45/همان(  
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    اسكندر با سپاهي گران به ايران حمله كرد و هر بار دارا شكست خورد و گريخـت سـه                   
نفر از بزرگان كشور دارا به او گفتند كه به اسكندر نامه اي بنويس و بـا او صـلح كـن دارا غـم            
نامه اي به اسكندر نوشت و از در صلح وارد شد و شرط كرد اگر صلح را بپذيرد گنج گـشتاسپ                     

ار و گنج خودش را با پاره و طوق و گوشوار به خود او خواهد سپرد صلح پذيرفتـه شـد         و اسفندي 
اما بعد از چندي دارا دوباره تصميم به پيكار با اسكندر گرفت و از وفور هنـدي سـپاهي عظـيم                     
طلب كرد كه اين بار هم دارا شكست خورد و به دست وزير اسـكندر جانوشـيار در ايـن جنـگ                 

  . دارا آمد و سرش را به زانو نهادكشته شد و باالي سر
  ت هراسـان شـود دل بــدسـگـال          فت كين بر تـو آسان شودبــدو گ

  ر زين نشين ـوگر هـست نيـروت ب              ر مـهـد زرين نشينتو برخيـز و ب
  ز درد تـو خونـيـن سرشـك آورم    ز هـنـد و ز رومت پـزشـك آورم

  چو بـهـتـر شوي ما بـبنديم رخت                 و تختاهيســپـارم تـو را پادشـ
  بـياويـزم از دارشـان ســرنـگـون                و را هـم اكنـونجفا پـيـشـگان ت

  )332-6/400/336/همان(  
     دارا وصيت كرد براي اينكه آتش زرتشت و جشن هاي سده و نوروز هميـشگي باشـد                 

 جان به جان آفرين تسليم كرد و اسكندر طي نامه اي            .دخترش روشنك را به همسري برگزيند     
  .هم اظهار غم و اندوه خود را بيان كرد و هم روشنك را از دالرا مادرش خواستگاري كرد

  )152-151-150-149تلخيص ص : همان (
  ه چون او را ببايـد تو را در نهفت ـك            كـه او روشنك را به من داد و گفت

  ان يـگاز ايــران بــزرگـان پـر مـا             ـنـده و دايـگــانون بـا پـرسـتكـن
  زدايـد مــگـر جـان تـاريـك مـن   فــرســتـيد زودش بـه نـزديك من

  )23-7/7/25/همان(  
  :   دالرا نامه اسكندر را اينگونه پاسخ داد

  ا را تويي ـچـو خـورشـيد شد ماه م   بـه جـاي شـهـنــشاه مـا را تويـي
  همـيـشـه بــر ايـوان هـا نـام تـو              بادا بـه گيتي بـه جــز كــام تــوم

  اد كـــرد ـدل مــا بــدان آرزو شــ              دگـر آن كـه از روشـنـك يـاد كرد
  ه فـرمـان و رايت سـر افكنده ايمـب           پـرسـتنده ي توسـت ما بـنده ايـم

  )58-10/61/همان(  
  .سكندر با لشكري گران به پيشواز روشنك آمد و از او به گرمي استقبال كرد   ا

  سـكندر بدو كــرد چـنـدي نــگاه          در آمد بـه مشكوي شاهنچو مـاه ا
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  تـو گـفـتي خرد پـروريدش به مهر               هربدان بـرز و بـاال و آن خوب چ
  ـكـندر برو  بـر همي جان فشاندس              چـو مادرش بـر تخت زرين نشاند

  )95-7/12/97/همان(              
    ازدواج اسكندر و روشنك به انگيزه سياسي انجام گرفته است و جلوه عاشقانه در آن راه 
ندارد و در واقع روشنك در اين ازدواج وجه المصالحه قرار گرفته است كه بين دو كشور صـلح                   

رزمين دارا به وسـيله اسـكندر حفـظ شـود و از ميـان               برقرار شود و آيين و رسوم زرتشت در س        
ازدواجهايي كه با بيگانگان صورت گرفته است تنها ازدواجي است كه حادثـه غمبـاري در پـي                  

  .نداشته است
  ازدواج طاير شاه غسانيان با نوشه دختر نرسي 

    چون حكومت اورمزد به پايان رسيد جانشيني نداشت و ترس آن بود كه تخـت شـاهي           
در آن ميان موبدي از موبدان متوجه مي شود يكي از زنـان شبـستان               . بي صاحب بماند     ايـران

شاه از وي باردار است قبل از اينكه كودك به دنيا آيد تاج شاهي را بر سر مـادرش گذاشـتند و                      
فرزندي كه در شكم او بود را شاه ايران خواندند كودك كه به دنيا آمد او را شـاپور نـام نهادنـد                    

وزگار گذشت طاير فرمانرواي غسانيان با سپاهي از مردان رومي، پارسي، بحرين، كرد، قادسيه              ر
گرد كرده بود و خود را به تيسفون رسانيد و آنجا را تصرف كرد و طاير، نوشـه دختـر نرسـي و                       
عمه شاپور را اسير كرد و بعدها با نوشه ازدواج كرد و حاصل اين پيوند دختري اسـت كـه او را                      

: همـان . (ه نام نهادند كه موجب كشته شدن پدر خويش به دست شاه ساسـاني مـي شـود                 مالك
  )175-174تلخيص ص 

  كـجـا نـوشـه بـد نـام آن نوبــهار                 ز پـيـونـد نـرسـي يـكي يــادگـار
  )7/221/31/همان(  

   آگـاه بودهـمه گـيـتـي از حـالش                 انـوشـه بدش نـام و چـون ماه بود
  )پانوشت/7/221/همان(  

     ازدواج طالير شاه غسانيان با نوشه كامالً جنبه سياسي داشته اسـت و نمـود عاشـقانه                 
ت كـه بعـدها بـه    ندارد كه ابتدا به قصد و انگيزه لشكركشي و تصرف قلمرو تيسفون بـوده اسـ    

  .منتهي مي شود كه در ميان اسيران طاير شاه بوده استازدواج با نوشه 
  ازدواج بهرام گور با سپينود دختر شنگل پادشاه هند 

    بهرام گور پس از رسيدن به پادشاهي براي برقراري نظم و آرامش در مملكت به تمـام                 
كاردانان نامه نوشت كه بايد به زيردستان خود به مدارا رفتار كنند وزير به بهـرام گفـت كـه بـا        

هيان شنگل پادشاه هند به ايران دست مي يازنـد كـه            كارداني شما تمام ايران آباد است اما سپا       
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بهرام نامه اي به شنگل نوشت كه در آن از شنگل خواسـته             . بايد به شدت گوشمالي داده شوند     
بود كه با پرداختن باج از او فرمانبرداري كند خود او به شكل يك فرستاده نامه را به نزد شنگل             

تاده بهرام كه خود بهـرام گـور بـود فرسـتاد و از او               برد و شاه هند هم فرستاده خود را نزد فرس         
  .خواست هويت خود را باز گويد تا حكومت واليتي سرسبز و آباداني را به او دهد اما نپذيرفت

  بـه بـرخـاستـن گم كند راه خويش      خويشكه پيچيد سر از شاههر آن كس
  )7/422/2063/همان(  

ي دارد و چـون هنرنمـايي هـاي او را در تيـر و                مدت زيادي بهرام را نزد خود نگـه مـ         
  .كمان، كشتن گرگ مي بيند زيباترين دختر خود را كه سپينود است به عقد او در مي آورد

  چــو ســرو ســهي شـمـع بي دود را   بــدو داد شـــنــگـل سپــيــنــود را 
  گـل كـلـيـد بــدان مــاه رخ داد شـنـ  يــكـي گــنـج پــر مـايـه تـر بر گزيد 

  )2253-8/185/2251/ژول مول(                  
    پس از چندي بهرام به فكر بازگشت به ايران مي افتد هـر دو بـي خبـر كـاخ را تـرك                       

 كنار دريـا آن دو      گفتند و به سوي ايران گريختند و شنگل با لشكري در پي آنان مي تازد و در                
مقابل محبت من جفا كردي بهرام كه نتوانست        بانگ  مي زند كه اي بد نشان در          را مي بيند و     

تحمل كند و ناچار هويت خود را آشكار كرد و زماني كه سپينود را به ايـران بـرد ديـن و آيـين            
  .خود را به او آموخت

: همـان . (شنگل وقتي هويت بهـرام را شـناخت بـسيار شـاد شـد و از او پـوزش خواسـت                    
 سياسي روي داده است چون كه شاه هنـد          اين ازدواج هم به انگيزه    ) 91-90-89تلخيص، ص   

شـنگل بهـرام را سـردار گمـان         (مي خواست شاه ايران را از داشتن سرداري بزرگ چون بهرام            
  .محروم كند و از جنگ هاي بين دو كشور ايران و هند پيشگيري كند) كرده بود

  )زن مسيحي(ازدواج كسري با مادر نوش زاد 
ي رسيد با زني ترسا كه پر مايه و خردمند و بـا راي              زماني كه كسري انوشيروان به پادشاه     

  .و شرم بود ازدواج كرد
  رم ش خوب و آواي نسـخن گفتن              خردمـند و هـشيـار و باراي و شرم
  اه             به بـاالي سـرو و بــه ديـدار م برين سـان زني داشـت پر مايه شاه
  ز ديـدار او شـهر بي گفت و گوي               بـدين مـسيـحـا بـد ايـن ماه روي

  )737-8/97/738/چاپ مسكو(            
  .    از پيوند كسري و زن مسيحي پسري متولد شد كه او را نوش زاد ناميدند

  ز نـاهـيـد تـابـنـده تـر بر سـپهر               يـكي كودك آمدش خورشـيد چهر
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  ـجـســتـي ز ناز از برش تند باد ن              ورا نــام خــوانــدي نـــوش زاد
  )737-8/97/738/همان(  

    نوش زاد چون به سن جواني رسيد دين مادر را انتخاب كرد و پدر كه  مـذهب و ديـن                     
بعد از چنـدي    ) 195: همان. (زرتشتي داشت از پسر دلگير شد و او را به جندي شاپور تبعيد كرد             

در اين نبرد نوش زاد زخمي بر مـي دارد          .  داد نبردي بين پدر و پسر بر سر اختالف مذهب روي         
كه بر اثر آن جان مي سپارد انگيزه قتل از سوي قاتل حفظ كيان پادشـاهي خـويش واز سـوي      

  )449: 1388سرامي، . (مقتول اشاعه آيين مسيحي بود
  

  )دختر قيصر روم(ازدواج خسرو پرويز با مريم 
سيد بهرام چوبين با سپاهي عظيم          چون خسرو پرويز به جاي پدرش به تخت سلطنت ر         

آماده نبرد با او شد و چون خسرو پرويز از رويارويي با بهرام چوبين مي ترسيد از در آشـتي وارد                    
شد اما صلح با بهرام بي نتيجه ماند ميان خسرو پرويز و بهرام چوبين نبردي در گرفـت كـه در                     

ر خسرو پرويز نـزد قيـصر روم        اين نبرد خسرو پرويز شكست خورد و گريخت بنا به سفارش پد           
رفت و از او براي رسيدن به تاج و تخت كمك گرفت و قيصر روم بـراي اثبـات دوسـتي خـود                       

  )200-199ص : 1383معصومي دهقي، . (دخترش را به عقد او درآورد
  خردمـند و بـا سـنگ و بـا راي كام               يــكي دخـتـرش بـود مـريم به نام

  همـي خـواسـت از كـردگار آفرين               د بـه آيين و دينبه خـسرو فـرسـتا
              

  )1502-9/98/1503/همان(  
  كـزان كنـد شــد بــارگي هاي تيز                 س بـيـاورد چـنـدان جـهيزوزان پ

  اقــوت وز جــامـــه زرنـگار ـز يـ                 ز زريــنــه و گــوهــر شــاهـوار
  بـه زر پـيـكر و از بـريـشمش بوم                  ستــردنـي ها و ديـبـاي رومز گــ

  سـه تـاج گـرانـمـايــه گوهر نگار                  هــمـان يـاره و طـوق با گـوشوار
  )1505-9/99/1514/همان(  

     قيصر سه منزل دختر و لشكر را به سركردگي برادر خود، نياطوس، راهي ايـران كـرده                
  .بود بدرقه كرد و به مريم سفارش كرد كه تا مرز ايران از نزديكي با شاه بپرهيزد

  نــگـه دار و مـگـشاي بند از ميان              بــدو گـفــت دامـن ز ايـــرانـيان
  بـبـيـنـد كـه كاري رسـد نو تو را                بــرهـنـه نـبـايـد كه خـسرو تو را

  )1532-9/100/1533/همان(  
ت و      وقتي خبر به خسرو رسيد كه دختر قيصر روم با سپاهي عازم است به پيشوازش رف               

. از اين پيوند پسري به دنيـا آمـد كـه نـام او را شـيرويه گذاردنـد                  . با او پيوند زناشويي مي بندد     
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شيرويه سرانجام به اصرار بزرگان ايران كه از بازگشت پدرش خسرو پرويز به سلطنت بيمنـاك                
كشتن وي با سكوت خويش رضا مي دهد و بدين ترتيب خـسرو پرويـز بـا همداسـتاني                    به   دان

شيرويه تباه مي شود اين ازدواج از جلوه عاشـقانه خـالي اسـت و بيـشتر بـه انگيـزه يـاري بـه                  
بيگانگان صورت گرفته است در جنگي كه بين بهرام گور و خسرو پرويز  به وجود آمد و اينكـه            

توسـط قيـصر    (يدن به تاج و تخت پادشاهي كمك شود و ياري رسـانند             به خسرو پرويز در رس    
  )449: 1388سرامي، ).(روم

  ازدواج بهرام چوبين با دختر خاقان چين 
    بهرام چوبين با خسرو پرويز به جنگ پرداخت و در اين جنگ بهـرام چـوبين شكـست                  

فت و خاقـان چـين بـه    خورد و گريخت و بهرام به منظور پناهيدن به خاقان به سرزمين چين ر           
گرمي از وي استقبال كرد در آن روزگار در كوه هاي چين حيوانات درنده زيادي وجـود داشـت                   
كه به يكي از آن حيوانات درنده شيركپي مي گفتند كه يكي از دختران زيباي خاقان را كـه در                    

  .مرغزار بود بلعيد و خاقان از غم روي سياه كرد
  اگـر مــاه دارد دو زلــف ســيـاه               هيكي دخـتري داشـت خاتون چو ما
  دو بـيجـاده خـندان و نرگس دژم                دو لـب سـرخ و بـيني چـو تيغ قلم
  اگـر تـاختـي بــر سـرش آفتـاب          بـدان دخـت لرزان بـدي مام و باب

  )2292-9/145/2294/همان(  
. فرستاد و بهرام چوبين آن حيوان را از پـاي درآورد              خاقان چين بهرام را به انتقامجويي       

  .و بعد از اين پيروزي يكي از دختران خود را به عقد بهرام درآورد
  بـه فـرمـان او شـد هـمه كشورش     بـه بهرام داد آن زمـان دخــتــرش

  )9/151/2384/همان(  
قان نامه اي نوشـت و او          خسروپرويز كه از پايگاه بهرام نزد خاقان چين با خبر شد به خا            

را به دستگيري بهرام تحريك كرد ولي موثر نشد بهرام كه از نامه خسرو پرويز آگاه بود گفـت                   
به من دستور بده كه به ايران و روم لشكركشي كنم ، خاقان نمي خواست كه حركت بهـرام را                    

ويـز در نـزد   به سوي ايران كسي بداند اما در اين ميان شخصي بنام خراد كـه سـفير خـسرو پر      
خاقان بود پاره گل منقوش به مهر خاقان چين را به دست آورد و فردي نـزد او رفـت بـه نـام                        
قلون كه از بهرام كينه داشت خود را به بهانه اين كه مي خواهد با بهرام رازي بگويد و ناگهان                    

-204-203معـصومي دهقـي، تلخـيص، ص    . (با كاردي كه در دست داشت او را از پـا درآورد     
اين ازدواج هم مانند ديگر ازدواجها غمنامه اي را در بـر دارد و آن غمنامـه بهـرام                   ) 205-206

  .است و به انگيزه سياسي انجام شده است جنبه عاشقانه در آن وجود ندارد
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  ازدواج خسرو پرويز و شيرين ارمني
 بر وي       زماني كه خسرو پرويز هنوز به شاهنشاهي نرسيده بود عاشق شيرين بود و تنها             

  .نظر داشت
  بـرو بر چو روشـن جهان بين بدي            ورا در زمـين دوست شـيـرين بدي
  ز خـوبـان وز دخـتـران مـــهــان    پـسنـدش نـبـودي جـزو در جهـان

  )3384-9/211/3385/همان(  
    در جنگ هايي كه بين خسرو پرويز و بهرام گور صورت گرفـت خـسرو پرويـز بـه روم         

 تا مدتها بين او و شيرين جدايي افتاد تا زماني كه خسرو پرويز بـه بهانـه شـكار بـه                      گريخت و 
ديدار شيرين مي رود و شيرين خود را به او مي رساند و از او گاليه مي كند در حالي كه اشك                      

  )213: همان. (مي ريخت
  خـجـسـتـه كـيا گـرد شـيـراوژنـا كه تــهــمـا هـژبـر اســپـهـبد تنا

  كـه ديـدار شـيرين بد او را پزشك    سرشكخونين آن همه مهر وكـجـا 
  دل و ديـده گريان و خندان دو لب              ردن بـه شـبروز ككـجـا آن همه 

  كـجـا آن همـه عهد و سـوگند ما              كـجـا آن همه بـنـد و پــيـونـد ما
  )3420-9/213/3423/همان(            

  .نين بي تابي شيرين را ديد دستور داد او را به مشكوي خود فرستند    وقتي خسرو اينچ
  رومـي چـهـل خـادم نـيـك نـام  ز           امفـرسـتـاد بــاالي زريـــن سـت

  سـوي خـانـه گـوهـر آگيـن بـرند               كـه او را به مشكوي زريـن بــرند
  )3426-9/213/3427/همان(            

به رسم و آيين به عقـد هـم درآورد وقتـي خبـر ازدواج خـسرو پرويـز بـه        موبد آن دو را      
بزرگان رسيد ناراحت شدند و همه در خشم شدند و موبد چون خشم همگان را ديد برخاسـت و            

  :گفت
  د ديـدي از روزگـار ـبسي نـيـك و ب               بـه روز جـواني شـدي شــهـريـار

  ز كار بـزرگـان و كــار مـــهـــان                 نـيدي بسي نيك و بد در جهانشـ
  بـزرگـي از ايـن تـخمـه پالوده شد          ون تـخـمـه مـهـتـر آلوده شدكـن

  ايد به بر               چـنـان دان كـه پـاكـي نـي  پـدر پـاك و مـادر بـود بـي هـنـر
  تي تــي بـركـنـي كاس              كـه از راســ  يز كـژي نـجـويـد كـسـي راسـت

  )3447-9/215/3451/همان(  
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    خسرو پرويز به توطئه پسر و بزرگان كشور كشته مي شود و بعد از او شيرويه ناپـسري                  
شيرين عاشق او مي شود و دل به او مي بازد و شيرين به او مي گويد كه اگر مي خـواهي بـه                        

يز را براي آخرين بار برايم بگشا تا بـا          وصال تو برسم ثروت مرا به من بازگردان و در دخمه پرو           
او وداع كنم شيرويه شرطها را به جاي آورد اما شيرين در دخمه خسرو پرويز بـا خـوردن زهـر                     

ازدواج خسرو پرويز و شيرين تنها جنبـه عاشـقانه دارد كـه             . هالهل به معشوق خود مي پيوندد     
. رويز و شيرين را در پـي دارد       عشق و دلدادگي در آن به شدت ديده مي شود و غمنامه خسرو پ             

  )492: 1388سرامي، (
  ازدواج گشتاسپ با كتايون دختر قيصر روم 

    گشتاسپ جوان كه خواهان تخت و تاج پدر بود به صورت ناشناس بـه روم سـفر مـي                   
كند و در همان زمان قيصر روم طبق سنتي قـديمي مجلـسي مـي آرايـد و از همـه جوانـان و                        

كتايون .  دخترش كتايون از ميان حاضران همسر آينده اش را برگزيند          بزرگان دعوت مي كند تا    
از قبل خوابي ديده كه در اين مجلس جواني نامدار و با نژاد تنها و غريب نشسته اسـت و تنهـا                      
اوست كه شايستگي همسري اش را دارد در آن روز خوابش تعبير مي شود و گشتاسپ را تنهـا                   

                          . ل بـه او مـي بـازد و او را بـه همـسري بـر مـي گزينـد                    در گوشه اي از مجلس مي بينـد و د         
  )69: 1378ابوالمعالي الحسيني، (

  

  كه آن خواب سـر بر كشد از نهفت               چو از دور گشـتاسپ را ديد و گفت
  انــگـه بـيـاراست فرخ سرش              هم  رشبـدان مــايــه ور نـامـدار افس

  )247-6/23/248/مانه(  
 قيصر روم ابتدا مخالفت مي كند ولي چون از اصل و تبار او آگاه مي شود به گفته موبدان                   
به اين ازدواج راضي مي شود حاصل و ثمره اين پيونـد اسـفنديار اسـت كـه غمنامـه رسـتم و                       

ي آن  اسفنديار را در پي دارد و جنگ هاي شوم ايرانيان با ارجاسـب تـوراني از پيامـدهاي بعـد                   
  .است البته انگيزه عاشقانه در اين ازدواج بيشتر از انگيزه هاي ديگر جلوه نمايي مي كند

  نتيجه
 در پايان اين بررسي كه حول محور ازدواج برون همـسري صـورت گرفـت، ديـديم كـه                   

در اين هجده ازدواج چهار نمونـه از        . هجده نمونه از اين ازدواج در شاهنامه فردوسي آمده است         
اً عاشقانه است و دو نمونه آن هم عاشقانه و هم سياسي است و ديگر موارد آن صـرفاً                   آن صرف 

به داليل سياسي و براي بهتر شدن روابط دو دولت بوده كه در اين ميان، دختر به عنوان وجـه                    
قابل به ذكر است كه در اين ازدواجها كه بـين پهلـوان ايرانـي و زن    . المصالحه قرار مي گرفت   
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صورت  مي گرفت هيچگاه مردان براي ازدواج پيشقدم  نمي شـدند، زيـرا خـصلت                 غير ايراني   
  .پهلواني و جوانمردي آنها اين اجازه را نمي داد

 مطابق با اين صفت است كه پهلوان حماسه ايران حق ندارد به دنبال خواهشهاي نفساني               
آزادانه به عشقبازي با زنان بنابراين نمي تواند . خود باشد، بلكه بايد در راستاي اهداف ملي باشد     

امـا گـاه مـي بينـيم كـه بـا ايـن              . بيگانه بپردازد، خصوصاً اگر آن زن از ميان قوم دشمن باشد          
و گاه اين ازدواجها منجر بـه يـك حادثـه           . پيوندها، كدورت ها و دشمني ها از ميان رفته است         

  .ناگوار مي شده و آن حادثه چيزي به نام فرزندكشي بوده است
رگ سهراب به دست رستم، كه اگر رستم در مرز بيگانه، ازدواج نمي كـرد، اي بـسا         مثالً م 

برخي از اين ازدواجها هم بـراي اصـالت نـژاد و         . پسر خود را نادانسته به كام مرگ نمي فرستاد        
نسب بوده است مثالً كاري كه فريدون مي كند و از جندل مي خواهد كه براي سه پسرش سه                   

  .ند و لو اگر در مرز بيگانه باشددختر با اصالت پيدا ك
  منابع

  كتاب ) الف
، بـه كوشـش دكتـر سـعيد         براسـاس چـاپ مـسكو     ) 1376(فردوسي، ابوالقاسم    -1

  .نشر قطره: ، تهران4حميديان، چ 
، مـتن كامـل براسـاس نـسخه ژول مـول، بـه              شاهنامه) 1385(فردوسي، ابوالقاسم    -2

  .انتشارات سما: كوشش فرامرز ندايي، تهران
انتشارات نقش  : ، اصفهان زناشويي در شاهنامه  ) 1383(معصومي دهقي، احمدرضا     -3

  .خورشيد
انتـشارات علمـي و     : ، تهران 5، چ   از رنگ گل تا رنج خار     ) 1388(سرامي، قدمعلي    -4

  .فرهنگي
: ، تهـران  1، چ   نميرم از اين پس كـه مـن زنـده ام          ) 1374(ستوده، غالمرضا    -5

  .انتشارات دانشگاه تهران
، نسرين شكل شناسـي ازدواج در شـاهنامه فردوسـي     المعالي الحسيني،   ابو-6

   .13، ش 1387فرهنگ مردم ايران، تابستان 
، فصلنامه   زن سروري در چند داستان شاهنامه      نشانه هاي  مزدا پور، كتايون،   -7

   .20، ش 1354 پاييز -فرهنگ و زندگي، تابستان
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١٣٩٣

  *دكترآسيه ذبيح نياعمران
                                                                               

  فزون خواهي وسلطه طلبي  پادشاهان اساطيري شاهنامه فردوسي
  

 چكيده
اگر شاهنامه ي فردوسي را صرف نظر از بعد افسانه اي آن و به عنوان يك كتاب تاريخي                  

ين عوامل سقوط پادشاهان ايـران   مورد مطالعه قرار دهيم، مشاهده خواهيم كرد يكي از مهم تر          
شاهنامه روايت پادشاهاني است كـه همـاره در         . باستان،  ميل به افزون خواهي آنان بوده است        

از يك سو نيروي خير، آنان را بـه سـمت           . قرار گرفته اند  » شر« و  » خير« كشاكش دو نيروي    
گـر اهـريمن  بـا       مهر ورزي، پاسداري از سرزمين و عدالت جويي رهنمون شـده و از سـوي دي               

  .چيرگي بر برخي از شخصيت هاي داستان ، آنان را به وادي سقوط كشانده است
، ندر ابتـداي هـر داسـتا      . اغلب پادشاهان در شاهنامه فزون خـواه وسـلطه طلـب هـستند            

. بيني كرده است  فردوسي با فضا سازي مناسب، فرجام هر شخصيت و افول هر پادشاه را پيش               
 روحيه اي عدالت محور آن جا كه پادشاهان، نيك انديش و نيك رفتار              ، با حكيم خرد ورز توس   

بوده اند آنان را مايه ي مباهات  دانسته و آن گاه كه مقهور نيروي  اهريمن  شده اند، چهره ي           
  .  پلشت شان را فاش كرده است

 سـقوط شخـصيت هـاي       لدر اين مقاله، فزون خواهي وسلطه طلبي  به عنوان يكي از عل            
اين مبحث يكي از دغدغه هاي فكري فردوسـي و بـه     . ه ي شاهنامه معرفي شده است     خودكام

طور قطع و يقين، يكي از مبنا هاي زير ساخت خلق شاهنامه بوده است و شاعر فرزانه توانسته                  
  .،چهره ي شوم اين آفت اجتماعي را در قالب داستان به خوبي نشان داده است

تان، آزمنـدي و افـزون خـواهي، پادشـاهان ايـران            شاهنامه فردوسي، داس  :  ها كليد واژه 
 باستان، عدالت محوري

  

  مقدمه
فردوسـي بـر برخـي      . فزون خواهي درشاهنامه فردوسي ازبسامد بـااليي  برخـوردار اسـت           

پادشاهان آفرين و ثنا مي خواند و برخي را به خودكامگي، فزون خواهي و سـلطه گـري مـتهم               

                                                 
* ر يزد ت علمي دانشگاه پيام نوأعضو هي    
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١٣٩٤

مقالـه  . عبـرت حكومـت هـاي بعـدي قـرار داده اسـت            مي كند و پايان كـار آنـان را مايـه ي             
  . حاضرتالش داردتا باديدي تازه ونو،اين موضوع رامطرح كندوتشريح وتبيين نمايد

از دغدغه هاي فكري فردوسي ،هم چنين  يكي از مبنا هاي زير سـاخت               بدون شك يكي    
ه چهـره ي    خلق شاهنامه فزون خواهي وسلطه طلبي شاهان بوده است و شاعر فرزانـه توانـست              

  .شوم اين آفت اجتماعي و سياسي را در قالب داستان به خوبي نشان بدهد
مـردم   كينـه،  خـشم،  آز،كـشور گـشايي،   :در شاهنامه مترادف  » فزون خواهي «واژه ي پليد    

به كـار رفتـه     ... سلطه گري، حرص و طمع در مال اندوزي بيش از نياز و            پادشاه كشتن،  آزاري،
بدين معنـي كـه     . دايره ي شمول آز نسبت به بقيه بيشتر است         ور،از ميان واژه هاي مذك    . است

  :در هر داستان كه بيداد و ستمي رخ داده فردوسي آن را نوعي آزمندي شمرده است
   نخستين ز بيدادگر شهريــار     سر تخت شاهي بپيچد سه كار    
   ز مرد هنرمند سر در كشــد     دگر آنك بي سود را بر كشــد    

   به دينار كوشد كه بيشي كند        كه با گنج خويشي كند    سديگر
  )921: 1387فردوسي، (                                                

عالوه برمواردمـذكوردر مقالـه ي حاضـر بـه جهـت بررسـي داسـتان هـا در يـك محـور              
هم چنين بـه جهـت       .استفاده شده است  »سلطه جويي «و گاه » بيدادگري«از واژه ي   همنشيني،

فـزون  «ر مـورد    انسجام مقاله و پرهيز از اطناب سعي شده تابيشتر نمونـه هـاي شـعري كـه د                 
  .   لغات مترادف ديگر را نيز به خوبي در بر گيرد تا ذكر شودبوده است » خواهي

  در اين جا داد و بيداد به دو دسته ي مجزا تقـسيم شـده و در هـر دسـته شـاهان و افـراد                              
  :هر كدام مورد بحث قرار گرفته استو مصاديق برجسته 

  
  دادگري در شاهنامه:      الف
پادشاهي نيك انديش بوده چـون از افـزون         » فريدون«بر اساس نظر فردوسي،   : 1/     الف

خواهي بري بوده و حتي هنگام مرگ ،آخرين دغدغه هـايش تمايـل بـه جـور و سـلطه گـري                   
  :دان چنين مي گويدپسرانش بوده است و از همين رو،به فرزن

  ؟نچرا شد چنين ديو انباز تا           نبه تخت خرد بر نشست آز تا



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٣٩٥

  ا رهـنروان يابد از كالبد تا      بترسم كه در چنگ اين اژدهـا     
       )49: 1387فردوسي،(                 

ار ديگـران   بر خالف برادران،حكومتي را كه بر محور سلطه جويي و آز          » ايرج«: 2/     الف
بنا شده باشد،نمي خواهد و به برادران توصيه مي كند بزرگي و كام جـويي كـه فرجـامي تيـره                     

  :داشته باشد،ارزشمند نيست
   مباد آز و گردن كشي دين من   جز از كهتري نيست آيين مـن    

  )62: 1386فردوسي، (
كه زال براي كي قبـاد  ،يكي از زيباترين و بهترين دعايي   »كي قباد «در داستان : 3/     الف

به بياني ديگـر    . آرزو مي كند،بي نيازي از خلق،دوري از فزون خواهي و پيروزي بر دشمن است             
  :هر سه موردرامترادف مي داند

  مبادا به تو دست دشمن دراز            ز تو دور باد آز و چشم نيــاز   
  ) 190: 1386فردوسي،(

  :به زير دستان چنين گفتشاپور در جلسه ي معارفه، : 4/     الف
  و گشتـانه ي ديــدل آرزو خ        توانگرشودهركه خشنودگشت    

  بكوش و نيوش و منه آز پيش       ش     ــرا آرزو بيش تيمار بيــك
  )925: 1387فردوسي،(

در داستان رستم و اسفنديار، رستم اسـفنديار را نـصيحت مـي كنـد و او را بـه            : 5/     الف
      ، خدا جويي و ترك هوا فـرا مـي خوانـد و از جـوانمردي و آيـين پهلـواني رجـز                       عدالت ورزي   

  :مي خواند
    شود كار بي سود بــــــرتو دراز        و گر جان تو بسپــرد راه آز   

  )70: 1387فردوسي،(
يزدگرد در دوران هجده سـاله ي حكومـت خود،سـعي كـرد از رشك،حـسد و                 : 6/     الف

  :ري گزيندافزون خواهي دو
  )1048: 1387فردوسي،( ديوي بود دير سازه  دژ آگا   كه رشك آورد آز و گرم و گداز   
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مي خوانيم، لهراسب پس از نشـستن  » لهراسب« پادشاهيندر مقدمه ي داستا   : 7/     الف
  : بر تخت و تاج گذاري، نيايش پروردگار را به جاي آورد و خطاب به زير دستان گفت

  اداني خويش خستو شويمــه نــ ب ويم        ـشـ ه يكسوــبزوني ــز آز و ف
  دــز داد و آرام و پنــــنجوييم ج اهي و تخت بلند         ـاج شــن تــاز اي
  كين و نفرين و رنج يــايد همـني   ج       ـره مان زين سراي سپنـر بهـمگ

  رون كنــــم تبيه و آز ــ ز دل كين زون كنم        ــسرو افد كــمــن از پن
  )855: 1386فردوسي،(

اردشير يكي از بهترين نمونه هاي دادگري است و به زير دستان و دولتمـردان               : 8/     الف
  :خود سفارش كرد كه در امور كشور داري به عدالت رفتار كنند

  همه راستي جوي و فرزانگــي      ز تو دور باد آز و ديــوانگـــي 
  )914: 1387فردوسي،(

» اورمزد«تا زمان پادشاهي  . اين نصايح ارزنده از پدر به پسر متوالي و مكرر شد          : 9/   الف  
  :كه وي نيز به زير دستان چنين گفت

  بر سفلگان تا تواني مگــــرد      دل آز باشد دل سفله مـــــرد    
  )   927: 1387فردوسي،(

  از ــم و بيم و ني كه آز آورد خش     نگر تا نگردد به گرد تــــو آز     
  )928: 1387فردوسي،(

، فردوسي به يك نكته ي  نغز اشاره مـي كنـد و              »سهراب«در مقدمه ي داستان     : 10/الف
نهفته است ولي دليل آن معلوم      » ميل به فزون خواهي   «آن اين كه،در وجود همه ي انسان ها         

» خيام«يلسوفانه ي اين سخن بي شباهت به كالم ف    .نيست و راز آن را كسي گشادن نمي تواند        
: 1367خيـام، .(»وين حل معما نه تو داني و نه من        / اسرار ازل را نه تو داني و نه من        «:نيست كه 

  )مقدمه
    به كس بر نشد اين در راز بـاز   ـراز   همه تـــا در آز رفته فــ

  )245: 1386فردوسي،(



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٣٩٧

به عبارت روشـن    .د ،حتي خود را استثنا نمي كن      »همه«وقتي فردوسي مي فرمايد     : 11/الف
تر فزون خواهي وسلطه جويي در وجود همه ي انسان ها وجـود دارد،ولـي برخـي تـوان آن را                     
دارند كه بر آن مهار بزنند و در برخـي ديگـر عنـان اختيـار بـه دسـت هـوا ي فـزون خـواهي                     

در مقدمـه  .ضمن اين كه طمع در بزرگان و پادشاهان جلوه ي سهمگين تري پيدا مي كند    .است
ممكـن اسـت منظـور وي       . ،فردوسي خود را به آزمندي مـتهم مـي كنـد          »سياوش«ان  ي داست 

  :خواستن عمر طوالني باشد
  به سر بر فراوان شگفتي گذشت          هشت  آن پس كه بنمود پنجاه و از

  همي روز جويد به تقويم و فال            ـال متر نگردد به ســـهمي آز ك
  )287: 1386فردوسي،(

در مقدمه ي داستان پادشاهي كي خسرو و همـين طـور در ادامـه ي مـاجرا                  : 12/     الف
 ي آراسته به زيب خرَد كه علم و هنـر آموختـه و   ههاي اين داستان آمده،انسان نژاده و بركشيد      

برخوردار از فرّ ايزدي باشد،در نتيجه از فزون خواهي مبرا است و به تبع آن،از رنج و غم زندگي                   
  :بر كنار

  برآسايد از آز وز رنج و غــــــم     ار با يك تن آيد به هم     چو اين چ
  )425: 1386فردوسي،(

  همان گونه كه مشاهده مالحظه فرموديدفردوسي در اكثر داستان هاچـه مـستقيم يـا در                
اثناي مناظرات، نصايح و يا به عنوان مقدمه و حتي در مقام نتيجه گيري يـا در انتقـاد از رفتـار                      

سعي كرده گريزي به اين مقوله داشته باشدو به نوعي افزون خـواهي را بيـان                 ص،پادشاهي خا 
اين زير ساخت،در داستان هاي كوتاهي كه روندي ساده و بي چالش را بدون گـره افكنـي                  .كند

  .در داستان طي مي كنند نيز هويداست
هانـه قـرار    فردوسي فرا رسيدن مرگ را ب     » بهرام اورمزد «در ادامه ي داستان     : 13/     الف

  : مي دهد و مي گويد
  روانت گر از آز فرتـوت نيست     نشست تو جز تنگ تابوت نيست 

  )931: 1387فردوسي،(
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  :بهرام اورمزد روش اسالف خود در پيش گرفت و بر اين عقيده بود
  چو خشنود باشي تن آسان شوي     و گر آز ورزي هراسان شوي

     روان را بپيچاند از آز گنــــج نه كوشيدني كان برآرد بــه رنج  
  ) 931: 1387فردوسي،(

  :پادشاهي خود را با اين تفكر شروع مي كند» هرمزد«: 14/     الف
  شما مهرباني به افزون كنيـــــد     ز دل كينه و آز بيرون كنيـــد 

  )1195: 1387فردوسي،(
  پادشاهان فزون خواه و بيدادگر:      ب
از تقسيم سـرزمين ،توسـط پـدر        »سلم«هنگامي كه   داستان فريدون،  در ادامه ي  : 1/    ب

  :دناخشنود است و افزون خواهي و بيداد در سر مي پروران
     به انديشه بنشست با رهنمون    دلش گشت غرقه به آز انـدرون  

  )54: 1386فردوسي،(
رشك و بيشخواهي به    ،برادران كينه توز ايرج،او را از سر        ر     در پايان اين داستان اندوه با     

  .قتل مي رسانند و بدين سان اين تراژدي به پايان مي رسد
كي كاووس پادشاه ديگري بود كه بـه سـبب سبكـساري و افـزون خـواهي در                  : 2/     ب

  :اگرچه پدر او را نصيحت كرده بود. ورطه ي سقوط افتاد
     زهر كس نيابي بجز آفـــرين    تو گر دادگر باشي و پاك دين  

  ر آري يكي تيغ تيز از نيـامــ ب    گر آز گيرد سرت را به دام      و 
  )141: 1387فردوسي، (

كي كاووس سخن پدر را ناديده انگاشت و فزون خواهي مخاطرات زيـادي بـراي وي بـه                  
همراه آورد كه از جمله ي آن عبوررستم از هفت خوان پر رمز و راز است براي نجات دادن او و  

فردوسـي شكـست وي را معلـول خيـره سـري و             .  اين راه چه مـرارت هـا ديـد         ايرانيان كه در  
هر كس فزون خواهي بر او چيره شود،از ترقّـي و پيـشرفت بـاز     : بوالهوسي مي داند و مي گويد     

شاهد مثال آن جاست كه كيكاووس با ساختن محمل و بستن آن به چهار باز شكاري  . مي ماند 
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 ولي بعد از اندك زماني پرندگان خسته مـي شـوند و وي              ،سوداي آن مي پروراند كه پرواز كند      
  : گرديدشسقوط مي كند و گرفتاري هاي مهلكي پس از آن دامنگير 

   آز ش چنين باشد آنكس كه گيرد     پريدند بسيار و ماندند بــاز    
  )236: 1386فردوسي،(

پهلوانان هوشـيار و    در واقع ديو فزون خواهي نه تنها پادشاهان گردن فراز بلكه            : 3/     ب
كه ايـن امردرداسـتان     )70: 1382شجري،.(بيدار را نيز افسون نيرنگ و جادوي خويش مي كند         

چهارپايان،مـاهي  :رستم و سهراب به اوج خود مي رسد تا بدان جا كه،حكيم توس بيان مي كند               
 و گور، بچه هاي خود را تحت هر شرايطي  مي شناسند ولي آدمي وقتي دچار كينه توزي مـي                   

است، ممكن است خشم، خـرد او را در ربايـد بـه             » حرص و طمع  «شود و يا آن گاه كه گرفتار        
شايد مراد فردوسي فزون خواهي، جنـگ و انتقـام          .طوري كه حتي نزديكان خود را هم نشناسد       
  :و بدينسان نتوانست فرزند را باز شناسد...است  يا رستم فريفته ي نام جويي گشته بود

  ورماهي به دريا چه در دشت گ   چو    ند ستـور   همي بچه را باز دا
  ـاز      يكي دشمني را ز فـــرزند بــنداند همي مردم از رنج و آز   

  )271: 1386فردوسي،(
     در ادامه ي همين داستان،فردوسي يك بار ديگر نتيجـه ي تلـخ داسـتان را ناشـي از                   

  :فزون خواهي رستم مي داند و ياد آور مي شود
  مبادا كه با آز خـــــويشي بـود    لخي از بهر بيشي بــــود      همه ت

  )276: 1386فردوسي،(
زير ساخت داستان سياوش نيز كينه جويي و شهوت راني ناشي ازفزون خـواهي          : 4/     ب

در اين داستان،فزون خواهي به عنوان ديوي       . است كه جواني بي گناه مورد ستم واقع مي گردد         
است» اهريمن«رده ي معرفي شده كه ب:  

   دلش برده ي جان اهرمـن است    سوي آز منگر كه او دشمن است    
  )  299: 1387فردوسي،(

فردوسي در مورد همه ي پادشاهان چه ايراني و چه غيرايراني، داسـتان خـود را                : 5/    ب
لم منظور اين است كه همـه ي پادشـاهان عـا          . بر فزون خواهي و سلطه گري متمركز مي كند        
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در ايـن قـسمت  سـه نمونـه          .ممكن است در دست اهريمن استثمار و سلطه گري گرفتار آينـد           
  :  ، افراسياب از كشور توران و اسكندر از يونانبپدر افراسيا:ازشاهنامه ذكر مي شود

پدر افراسياب از باب نصيحت و از در دوستي با شاه ايران زمين، كـي قبـاد،از                 : 5/1/     ب
 دنيا سخن مي راند و به پرهيز از فزون خواهي وسلطه جـويي ترغيـب مـي                  مرگ و نا پايداري   

  :كند
  سراپاي،كرباس و جاي مغاك    ر خــاك     بمانيم روز پسين زيـــ
   شدن تنگدل در سراي سپنـج    دوه و رنج    و گر آزمندي ست و ان

  بسيجيده ام در سراي سپنـج     را نيست از كينه و آز رنج      ــمـــ
  )182: 1386فردوسي،(

ابتدا در چند بيت فردوسي فزون خواهي را        » دوازده رخ «در مقدمه ي داستان     : 5/2/     ب
  :توضيح مي دهد از جمله
      كه از آز گردد تهي آبــروي      آن چه داري و بيشي مجوي   بخور

  )490: 1387فردوسي،(
ي دقيقاًدر اولين بيت عنوان مـي            پس از آوردن اين حسن مطلع، در سرآغاز داستان يعن         

  :كند كه، شاه تركان،افراسياب،اين نصايح را نپذيرفت و راه فزون خواهي را پيمود
       هميشه به رنج از پي آز بــود      م شنود دل شاه تركان چنان كـ

  )490: 1387فردوسي،(
ن سلطه گري هاي         درنتيجه اين افسانه  نيز بر پايه ي افزون خواهي يك پادشاه و بيا             

 ي اين داستان،شهرت طلبي،نوعي افزون خواهي معرفي شـده و بيـان مـي        هنيز در ادام  . اوست
  :دارد جنگ و خونريزي، ناشي از كينه توزي و افزون طلبي شاهان خود كامه است

    نباشد چه گردد همي گـرد آز؟        از   كسي كو به نام بلنـدش نيــ
  )501: 1387فردوسي،(
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: در مناظره ي ميان اسكندر و برهمن، اسكندر چندين سوال مـي پرسـد از جملـه                : 5/3/ب
  :گنهكار ترين موجود روي زمين كيست؟ برهمن پاسخ داد

   كه از كين و آزش خرد گُم بود       ـردم بود     چيـز مـرگنهكار ت
  )859: 1387فردوسي، (

ن به دست كيست؟ وقتـي كـار ناشايـستي               باز اسكندر پرسيد كه زمام اختيار جان انسا       
  :مرتكب مي شويم، چه كسي فرمان را صادر مي كند؟  برهمن پاسخ داد

   سر مايه ي كين و جاي گنـاه         ه آزست شاه    چنين داد پاسخ كـ
  )859: 1387فردوسي،(

:      در سوال بعدي اسكندر دليل افزون خواهي آدمي را جويا مي شود و برهمن مي گويد               
 كه هر يك انسان را به سويي مي كشد و بدينسان در آدمـي تـنش                 دكه آز و نياز دو ديو هستن      

در ادامه ي داستان،اسرافيل اين گونه اسـكندر را خطـاب           )859: 1387فردوسي،.(ايجاد مي كنند  
  :قرار مي دهد

  كه روزي به گوش آيدت يك خروش          ـوش    كه اي بنده ي آز چندين مك
  ن بياراي و بـــــربنـــد رختـ  به رفت        مرنج از پي تاج و تخت   كه چندين 

  )867: 1387فردوسي، (
  :     درخت سخنگو كه در سرزمين روم بود،به اسكندر چنين گفت

  كه چندين سكندر چه پويد به دهر؟     كه برداشت از نيكــويي هـــاش بهر
  ا چرا بر شكنجــــي همـــي روان ر ي    ــــي همـــاز آز فـراوان نگنج

   كس آزردن و پادشا كشتن اســــت ن است    ترا آز گرد جهــان گشتـــ
  ) 871: 1387فردوسي،(

يزدگرد بزه گر در ابتدا طبق تعاليم پيشينيان افكار نيك در سر داشت و معتقـد بـود                  : 6/ب
عـد از انـدك زمـاني       ولي ب ) 955: 1387فردوسي،. (كه بايد دل از سلطه گري و بيداد پاك كرد         

  .رفتارش دگرگون گرديد
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: 1387فردوسـي، : (بنا نهـاد  » فزون خواهي «بهرام گور پادشاهي خود را بر پرهيز از         : 7/ب
و حتي در )997: 1387فردوسي،(»دل از كينه و آز بيرون كنيم«و بر اين عقيده بود كه بايد)976

  :ادامه ي داستان ،به درگاه پروردگار چنين نيايش مي كند
   مباد آز و گردن كشي دين من           ن مــن    بادا جز از آز آييـــم

  )997: 1387فردوسي،(
     بهرام گور پس از فتوحات خود به موبدان سفارش كرد كه اخبـار پيـشينيان را در يـاد                   

  :داشته باشند كه
  تهي ماند و هم تن ز آرام و ناز          بسي دست شاهان ز بيداد و آز     

  )1026: 1387ردوسي،ف(
     بهرام گور مستقيماًبيداد و ستمگري نكرد ولي افزون خواهي و شـهوت رانـي او خـود                 
نوعي فزون خواهي بود كه باعث شد در اواخر حكومت خزانه خالي شـود و پـس از مـرگ وي                     

  :فردوسي چنين نتيجه مي گيرد
  وز فزوني مسـدل را به آز و  تو       چنين بود تا بود و اين بود روز    

 )1048: 1387فردوسي،(

  كه نگزايدت           گذشته چو خواهي دت   بي آزاري و مردمي بايــ
  )1048: 1387فردوسي،(

كه بعدا وزير او  شد،آييني نو مي آورد » مزدك«در حكومت قباد شخصي به نام    : 8/     ب
ــوانگر با    ــرا ت ــد و چ ــوانگر برابرن ــه درويــش و ت ــود ك ــاور ب ــن ب ــر اي ــواهي  و ب ــزون خ ــد ف ي

ولــي در ادامــه ي ماجرا،متاســفانه مــزدك بــا نيرنــگ كــسري )1066: 1387فردوســي،(كنــد؟
به دار آويخته شد و دليل وي اين بود كه در كشور، نبايد طبقات برابـر باشـند و در           ) انوشيروان(

  ! آيين مزدك معلوم نيست كي كدخدا و كي زير دست است
   و گنجور كيســـت؟ د  همه گنجدارن        همه كدخدايند و مزدور كيست؟ 

  )1068: 1387فردوسي،(
  :     انوشيروان در آغاز حكومت بر اين عقيده بود 
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  فزوني بر اين،رنج و درد است و آز       خردمند وز خوردني بـــــي نياز                         
  )1070: 1387فردوسي،(

ا براي ماموريتي بفرستد چرا كه او بيش        ر» گشسب«     انوشيروان حتي حاضر نمي شود      
ولي همين انوشـيروان،در پايـان، گـرايش        )1173: 1387فردوسي،.(از نياز خود افزون خواه است     

را بر نمي تابـد و بـا زور و اجبـار وزيـر خـود را از ابـراز عقيـده بـاز         ) ع(بزرگمهر به دين عيسي  
شـايد  . دزدي زد و او را زنداني كـرد ، و نيز به وزير داناي خود تهمت )510: 1380بيهقي،.(داشت

در زماني كه شاهنامه سروده مي شده مردم از انوشيروان به نيكي ياد مي كرده اند و فردوسـي                   
نمي توانسته از بيداد هاي او دم بزند ولي اگر دقت شود در اين داستان بيش از ديگرموارد و به                    

به انحناي مختلـف سـخن      » خواهيفزون  «ويژه در مناظرات انوشيروان و بزرگمهر،فردوسي از      
  :بخشي از مناظرات اين داستان عبارتنداز. گفته است
  :بزرگمهر به كسري چنين نصيحت مي كند: 8/1/     ب

  ود گشت ــدو آز و تيمار او ســـب          آنكس كه خشنود گشت   شد توانگر
  )1100: 1387فردوسي،(

  ده،كش آز انباز نيست ــ خنك بن           ت  توانگر بود هركــه را آز نيســ
  )1100: 1387فردوسي،(

  و آز آوري زو هراسان شوي ــ چ        وي   ان شو خرسند باشي تن آســچ
  )1104: 1387فردوسي،(

  بزرگمهر مي گويد، ده ديو خيلي خطرناك همواره جان و خرد آدمي را تسخير       : 8/2/     ب
آز، نيـاز، خـشم،     :اسخ بزرگمهر عنـوان مـي كنـد       كسري مي پرسد آن ها كدامند؟در پ      . مي كند 

از ايـن   :سپس پادشاه مي پرسد   .رشك، ننگ، كين، نمامي، دورويي، نا پاكي در دين، و ناسپاسي          
  :»آز«ده ديو، خبيث ترين كدامند؟ و بزرگمهر در پاسخ مي گويد

   ديوي بود دير سازه ستمكار          »    آز«هچنين داد پاسخ به كسري ك
  )1138: 1387فردوسي،(

  :يزدگرد دبير نيز به انوشيروان چنين مي گويد: 8/3/     ب
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   روان ورا ديو انباز گشــــت               ت   آز گشــدل شاه گيتي چو پر
  )1108: 1387فردوسي،( 

  :مناظره ي ميان انوشيروان و موبد: 8/4/     ب
  ره سيري نيابي ز رنج كه هموا              ه رنــج   تو از آز باشي هميشه بـ

  )1182: 1387فردوسي،(
كه فرمان قتل يزدگرد را به آسيابان داد،فردي دژخيم و بد نهاد بوده             » ماهوي«: 9/     ب

  :موبدان وي را نصيحت كردند كه. است
       ببر گشتنت گرم و رنج و گداز         م آزترا زين جهان سرزنش بينـ

  )1399: 1387فردوسي،(
ــاه ــي م ــشه ي ديگــر در ســر داشــت   وي،     ول ــر از تخــت  «:اندي شــبان زاده را دل پ

  ) 1401: 1387فردوسي،.(»بود
  

  ضحاك: 10/     ب
  :      فردوسي ازضحاك با نفرت خاصي ياد مي كندوسخن مي گويد

   كه بيدادگر بود و ناپاك بود         نكوهيده تر شاه،ضحاك بـود    
  )883: 1387فردوسي،(

نواع پليدي ها و بيداد ها كه در نهادوي بود،او بنده ي اهرمن  گرديد و پـدر                     عالوه بر ا  
او پادشاهي فزون خواه و ناسپاس بود       .كشي كه گناهي نابخشودني است نخست بار از او سر زد          

كه همه ي هوسراني ها و بوالهوسي هاي كي كاووس، شهوت راني  بهرام ،كينه جويي تـور و                   
فردوسي در مورد   . در شاهنامه ضحاك با اژدها مترادف است      . داشت نوذر را در وجود خبيث خود     

  :گويد ضحاك،افراسياب،اسكندر و هفتواد چنين مي
    نماند و نيابند خرّم بهشت          برفتند و زيشان بجز نام زشت   

  )901: 1387فردوسي،(
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  سبب توجه فردوسي به فزون خواهي درشاهنامه
سلطه جويي نقش محوري در داستان هـاي شـاهنامه ايفـا                 به راستي چرا بيدادگري و      

مي كند؟يكي به اين دليل است كه، در شاهنامه آزمندي خاستگاه گناهان و انگيـزه ي افـزون                  
ديگــر ايــن كــه، در تفكــر ايرانيــان  )70: 1382شــجري،.(طلبــي هــا و بــيش خــواهي هاســت

فرّ «او همواره از  .ادم آنان مي باشد   باستان،پادشاه با تأييدات خداوند مامور ارشاد مردم،حامي و خ        
برخوردار است مگر آن كه راه شقاوت بپيمايـد همـچ ون جمـشيد كـه از خودكـامگي                   » ايزدي

ادعاي خدايي كرد و در نتيجه هم فرّ ايزدي را از دست داد و هم عامه ي مـردم عليـه او قيـام                        
نه مي كند و فرّ ايزدي      اين دسته از شاهان كه اهرمن در دلشان رخ        )186: باقري،رحيمي.(كردند

مردمـان نيـز    )883: 1387فردوسي،.(از آنان گرفته مي شود،منشور حكومت شان سياه مي گردد         
  :ازآنان به نيكي ياد نخواهند كرد

     دو گوهر بود در يك انگشتري             چنان دان كه شاهي و پيغمبري 
  ) 1399: 1387فردوسي،(

    كه نفرين بود بر تو تا رستخيز            تو تا بنده اي خون شاهان مريز  
  )1399: 1387فردوسي،(

پادشاهان هادي مردم تلقي مي شده اند و بديهي اسـت كـه اگـر بـزرگ قـومي               ، ازسويي
حتي در منابع ديني ما آمده كه،مردم بر دين پادشاهان          .فاسد شود، بر سر آن قوم چه خواهد آمد        

  :خود هستند
     تن زير دستان به رنــــج آورد           ج آورد  اگـــر پادشــــاه آز گنـــ

  )921: 1387فردوسي،(
  :     مقايسه كنيد با نظر سعدي، آن جا كه بيان مي كند

    بيخ  برآورند غالمان او درخت از         اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي   
  ) 54: 1373سعدي،(

  پرستنده ي فزون خواهي
 ترا  به سان بتي مي داندكه در درون آدمي س          » فزون خواهي    پرستنده ي «      فردوسي  

وي هـم   . اين نوع تفكر خاص فردوسـي اسـت       .،پس فزون خواهي مترادف با خود پرستي است       
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سعدي به بياني روشن تـر      .چنين معتقد است كه ديوان همان مي كنند با آدمي، كه خود پرستي            
خـود پرسـتي كمتـر از اصـنام         / ش  سعديا چون بـت شكـستي،خود مبـا       «:در اين باره مي گويد    

  ) 949: 1368سعدي،(»نيست
   و انـــده مخر آز مپرست   تو نيز       جهان چون بر او بر نماند اي پسر  

  )47: 1386فردوسي،(
     در مقدمه ي داستان دوازده رخ،فردوسي بيان مي دارد كه چه نيـك و چـه بـد،عاقبت                  

و راه افزون خواهي پيمايي،دچار مشكالت مي گردي       در اين ميان اگر ت    .روزي كار جهان سر آيد    
و در ادامه متذكر مي گردد،پرستنده ي فزون خواهي وسـلطه جـويي هـيچ گونـه تحـسيني از                     

  : مردمان نمي شنود و از او به نيكي ياد نخواهدشد
  د هميــــ بدو نيك روزي سرآي    جهان چون به زاري برآيد همي    

   به گيتي ز كس نشنــــود آفرين          ن و جوياي كيــپرستنده ي آز
         )651: 1386فردوسي،(

  عدالت محوري ، صلح طلبي
  ري كاستــــه           ز كمي دل ديگــه    يكي از فزايش دل آراستـــ

  )99: 1387فردوسي،(
  ر ستم          مكن تا تواني به كس بـــر درم     ر كس را ز بهـــــميازا

  )    446: 1387فردوسي،(
     با دقت در شاهنامه ي فردوسي، درمي يابيم كه وي اگرچه روحيه اي حماسي داشـته،            

  :ولي بيزاري خود را از جنگ، قساوت و خونريزي به زيبا ترين نحو،بيان داشته است
  ه دردـهميشه دل خويش دارد بـ    رد      آز مــشگفتي تر آنك از پــي

  !ن كينه گــاه؟ـندانم چرا بايد اي         هـادو شـيان نيــــا و نبيـــره م
  روي اندر آورده روي ــ دو لشكر ب    كشور چنين جنگجوي     دو دو شاه و

  )530: 1387فردوسي،(
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     در داستان كي خسرو،فردوسي پس از شرح جزء جزء ماجرا،به اين نتيجه مي رسد كـه                
  :هي بوده استانگيزه ي اين لشكر كشي هاي بيهوده افزون خوا

  ـارا ز راز              ندانيم بـــاز آشكـگ آز  به بند درازيــم و در چن
  )354: 1387فردوسي،(                                             

  :     پس از كشته شدن نوشين زاد در يك جنگ خونين،نيز چنين مي سرايد
  ي كه ايدر نمـاني دراز؟ چو دان     د آز     چه پيچي همي خيره در بن

  )1096: 1387فردوسي، (
و همـه را معلـول      .   فردوسي هيچ دليل منطقي براي جنگ، خونريزي، كينه و  نمي بينـد            

او .او به دنبال صـلح ، آرامـش و نيـك سـرانجامي اسـت              . فزون خواهي وسلطه طلبي مي داند     
ته كـه كـامجويي و سـلطه        پادشاهان دادگر و پاك دين را ستايش مي كند و با خشم از آن دس              

  .طلبي را دستمايه ي بقاي خود كرده اند ياد مي كند
اين نوع تفكر يا تحت تعليم قرآن و در سايه ي آمـوزه هـاي اسـالم بـه دسـت آمـده يـا                         

بـه عنـوان مثـال      . برخاسته از آرمان هاي آزاد انديشانه ي شاعر است و يا آميـزه اي از هـر دو                 
بيان مي كند با اين كه او از فرهنگ و آيين ديگر به سرزمين              وقتي فردوسي داستان اسكندر را      

ايران پاي مي نهد، باز در مناظرات و تعامالت، پيرنگ داستان را حول محور فـزون خـواهي  و                    
  . پرهيز از آن متمركز مي كند

 آن كه فردوسي با رندي بين پادشاهان دادگر و ناپاك دين تمايز قائـل اسـت و                  ر     نغز ت 
او طبق معيار هاي خـودفزون خـواهي و كـنش        .ند اين آگاهي را به خواننده القا كند       سعي مي ك  

بيدادگري را تعريف مي كند و پادشاهان اسطوره اي شاهنامه نيز منطبق با همين معيارها طبقه                
بندي مي شوندو مهم تر اين كه مالك سنجش،قضاوت وارزيابي درموردآنان راهمـين امرمـي               

هزار بيت حماسي سروده و سرگذشت شاهان و شاهزادگان بسياري          كسي كه حدود شصت     .داند
چه اساطيري و تاريخي را به رشته ي تحرير درآورده، نظر خود را در مورد جنـگ چنـين بيـان                     

  :مي كند
     برين كشتن و شور و تاراج باد        كه نفرين بر اين تخت و اين تاج باد 

  )985: 1386فردوسي،(
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  نتيجه 
دو ثلـث  . به كار رفتـه اسـت  » آز«ماري، در بيش از صد بيت شاهنامه واژه ي         از نظر آ  

تقريباًدر اكثـر داسـتان هـا    . مربوط به قبل از دوره ي اشكانيان و بقيه مربوط به بعد از آن است        
فزون خواهي و سلطه جويي نيروي محركه اي است كه داستان را به جلـو مـي بـرد و نقـشي                      

  .محوري را ايفا مي كند
 بسياري ازداستان ها قرار داده و بدين شيوه بعضي از           گ  فردوسي فزون خواهي را پيرن       

يكي از مالك هاي پادشاهان  . را به تصوير كشيده استرحوادث دلخراش و تراژدي هاي خونبا
خوب و بدميزان فزون خواهي وسلطه جويي آنان است يعني از نظر فردوسي پادشاه يا پهلـوان                 

بـه عبـارتي فـزون خـواهي     .ول محورفزون خواهي وسلطه جويي نگردد خوب كسي است كه ح    
بـدين سـبب    . چون ديوي است كه منشاء ومصدر همه نوع بيدادگري و ستم به شـمارمي آيـد               

فردوسي ،فريدون را به اين دليل كه فزون خواه وسلطه جونيست مي ستايد و ضحاك را جهت                 
 و نكندر و ضحاك فزون خـواه تـري  هم چنين اس. سبكساري و افزون خواهي نكوهش مي كند 

در »آز«پـس  بـسامدواژه ي       . سلطه جوترين  شخصيت هـاي شـاهنامه محـسوب مـي شـوند             
  .شاهنامه بدين دليل است كه مالك سنجش پادشاهان و نام آوران قرار مي گيرد

     

 منابع 

محورهـاي آزمنـد و كـنش        )1387(علي اكبر  و رحيمي نژاد،مهديه      باقري خليلي،  -١
،مجلـه تخصـصي زبـان و        هاي آزمند در شاهنامه ي فردوسي      هاي شخصيت 

 .87،پاييز 162،شماره )علمي،پژوهشي(ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد، 

بر اساس نسخه ي فياض، چاپ  ،1،جتاريخ بيهقي )1380(خواجه ابوالفضل بيهقي، -٢
 .هيرمند: تهران دوم،

 ،چـاپ اول،  ه ي فروغـي و غني     از روي نـسخ   رباعيات )1367(عمر خيام نيشابوري،  -٣
 .علميانتشارات  :تهران

خطيـب  :به كوشش  ،2،جديوان غزليات  )1368(شيخ مصلح الدين   سعدي شيرازي،  -٤
 .سعدي انتشارات :تهران چاپ سوم، رهبر،
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،انتخاب و  گزيده ي گلستان  دامني از گل  ،)1373(شيخ مصلح الدين   سعدي شيرازي،  -٥
 .خنغالمحسين يوسفي،چاپ چهارم، تهران،س:توضيح

، در شـاهنامه فردوسـي    » آز«تحليل و بررسي عنصر    )1382(رضـا  شجري، -٦
  .82، تابستان 1فصلنامه پژوهش هاي ادبي،شماره 

،چـاپ سـوم،    1،جالبيـات همـراه بـا كـشف ا      شـاهنامه    )1386(ابوالقاسم فردوسي، -٧
  . تهران،هرمس

اصـغر عرفانيـان    : ،ويرايشبراساس چاپ مـسكو   شاهنامه) 1387( ----------- -٨
 . هفتم، تهران،پيمانفرد، چاپ
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  *دكترآسيه ذبيح نيا عمران
  **حسين بردخوني                                                                               

 
  سو گيري ابوالفضل بيهقي نسبت به فردوسي وشاهنامه

 
  چكيده

رارگرفته است،به همين دليل هنـوز        تاكنون ابعاد شخصيتي فردوسي كمتر مورد بررسي ق       
  . اسرار زيادي پيرامون زندگي اين شاعر گران مايه، بر ما مستور مانده است

يكي از مسائلي كه ذهن را به كنكاش وا داشته و هنوز پاسخ آن به روشني معلوم نيـست،                   
گيـري  از جمله ،يكي ازآن رويكردها،موضع      . اتفاقات دربار غزنويان پس از خروج فردوسي است       

وي كـه بـه     . ابوالفضل بيهقي ،دبير سلطان محمودغزنوي نسبت به فردوسي وشاهنامه اواسـت          
گواه مورخان،وقايع دربار و كشور را موشكافانه و به دور از سو گيري ثبت كـرده،هيچ اشـاره ي                   
مثبت يا منفي به فردوسي نكرده است؛آيا اختالف آنان به دليل مسائل شخصي بوده يا داليـل                 

  داشته است؟ در اين مقاله تالش شده تا به پرسش هايي از اين دست پاسخ داده شود؟ ديگري 
ابوالفضل بيهقي،شاهنامه، شغل دبيري، سلطان محمود غزنـوي،          فردوسي، : ها كليد واژه 
  .   كتابخانه ي دربار

  مقدمه
بـه       اختالف فردوسي با سلطان محمود غزنوي بر همگان روشن است و منابع مختلف،            

هرچندكه پرداختن  به محمود غزنوي و افكار وي موضوع مقالـه            .اشاره كرده اند  ...اد،مذهب و نژ
  .حاضرنيست

در ديوان رساله هاي غزنويان، شخصي معتمد به نام خواجه ابوالفضل بيهقـي مـشغول بـه      
در ايـن كتـاب     .ادبي ايـران را نگاشـت     -خدمت بود كه بعدها يكي از ارزنده ترين منابع تاريخي         

 هجري قمري و نيـز شـرح حـال تعـدادي از رجـال               451 تا   376و احوال ايران از سال      اوضاع  

                                                 
*    يزددانشگاه پيام نورعضو هيأت علمي  
*    دانشگاه پيام نور يزدكارشناس ارشد 
*    كارشناس ارشد ادبيات فارسي 
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سياسي و غير سياسي مرتبط با دربار غزنوي بيان شده كه برخي از آنان شاعر و دانشمند بودند                   
  .ولي در آن بين هيچ يادي از ابوالقاسم فردوسي نشده است
 نوع برخورد محمـود غزنـوي بـا وي           امروزه كسي منكر ارتباط فردوسي با دربار غزنوي و        

دليل ابوالفضل بيهقي از ذكـر      .ولي بيهقي حتي به خصومت آن دو نيز اشاره نكرده است          . نيست
نكردن نام فردوسي چه مي توانسته باشد؟ ضرورت ثبت شرح حال  فردوسي در تاريخ بيهقـي،                 

دوسي يكي از رجالي بود     نه به دليل قرابت جغرافيايي با نويسنده ي آن بلكه به اين دليل كه فر              
هفت ساله كـه در  -شش«كه به نوعي مرتبط با حكومت وقت بوده و در يك محدوده ي زماني            

با دربـار در تمـاس بـود و اشـعار خـود را در حـضور                 )230: 1376معتضد،(»غزنين اقامت داشته  
بيهقي حتي يك بند از كتاب خـود را بـه مالقـات هـاي            .سلطان مي خواند،اهميت پيدا مي كند     

فردوسي با محمود غزنوي اختصاص نداده يا حداقل يـك بيـت از او بنـا بـه مـوقعيتي خـاص                      
  .نياورده است
  :  چند پرسش مطرح استادر اين ج

  آيا روي گرداني بيهقي از فردوسي به خاطر سياست هاي محمود غزنوي بوده است؟ -
 آيا بيهقي از احوال فردوسي باخبر بوده است؟ -

  فردوسي بوده است؟آيا بيهقي متاثر از -

  نشاني از فردوسي و شاهنامه در تاريخ بيهقي مي توان يافت؟  آيا- 

  .  در اين مقاله تالش شده به پرسش هاي از اين دست پاسخي ارائه شود    
  متن اصلي

 تا -  بهتر است در آغاز،نظري گذرا به روزشمار حكومت غزنويان و چارت تشكيالتي آنان       
ذكر اين مطلب شايسته است كه در ارائه        . داشته باشيم -اين مقاله مي شود   آن جا كه مرتبط به      

 اين است كه در اين حكومت، تعدد شـاهزاده   ي اين تاريخ ها،نظرات متفاوت است و علت آن
برخي فقط چند روز يا چنـد مـاه بـر تخـت بودنـد،چون منـابع تـاريخي ايـن                     .ها زيادبوده است  

درايـن  . رند، انـدكي در ثبـت اعـداد اخـتالف وجـود دارد            پادشاهان موقتي را به حساب نمي آو      
اقبـال  .(تنظيم كـرده ايـم  » تاريخ كامل ايران«از روزشمار غزنويان را بر اساس كتاب  جابخشي
  :و باقي اعداد حاصل تطبيق منابع معتبر ديگر است)285: 1390آشتياني،
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  روزشمارزندگي بيهقي وفردوسي درحكومت غزنويان
  يم ابوالقاسم فردوسي   تولد حك329سال 
  )او غالم امير احمد بن اسماعيل ساماني بود(  حكومت اَلبتَكين351سال 
     حكومت اسحاق بن اَلبتَكين  352سال 
  او غالم و داماد (   تاسيس حكومت غزنويان توسط سبكتكين366سال 

  )          اَلبتَكين بود
     تولد ابوالفضل بيهقي385سال 
  )هفت ماه( بن سبكتكين  ماعيل   حكومت اس387سال 
   سبكتكينن   حكومت يمين الدوله محمود ب387سال 
  فردوسي(   اولين ورود فردوسي به دربار محمود غزنوي394سال 

  ) در غزنين بود401 تا 394          از
   دبيريز   ورود بيهقي به دربار به عنوان كار آمو402سال 
  ع توسط بيهقي از رويشروع ثبت وقاي(   وفات فردوسي 409سال 

  ) مشكانر          دست نوشته هاي بو نص
  )هفت ماه( سبكتكين ن   حكومت محمد بن محمود ب421سال 
  بيهقي در ). سلطان شهيد(   حكومت شهاب الدوله مسعود اول421سال 

   سال كار آموزي رسما به عنوان دبير 19          اين سال پس از 
  .   مشكان مشغول به خدمت شد          زير نظر بو نصر

   لاز اين پس،بوسه(   فوت استاد شيخ العميد بو نصر مشكان431سال 
  .)سال رئيس ديوان شد10          زوزني به مدت 

     حكومت ابوالفتح مودود بن مسعود432سال 
  )ظاهراً بخاطر مسائل خانوادگي(   بيهقي به زندان افتاد432سال 
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  )فقط پنج روز(مسعود دوم/ ن ابراهيم   حكومت مسعود ب440سال 
  )كمتر از دو ماه(   حكومت علي بن مسعود بن محمود440سال 
  .)بيهقي به رياست ديوان گماشته شد(   حكومت عبدالرشيد441سال 
    هالكت امير عبدالرشيد و آغاز حكومت جمال الدوله فرخزاد 444سال 

  )زندان افتادبيهقي دستگير و به (          بن مسعود بن محمود
  .    بيهقي پس از آزادي از زندان، شغل دبيري را رها كرد450سال 
  492   حكومت ظهير الدوله ابراهيم برادر فرخزاد تا سال451سال 
  تكميل تاريخ بيهقي /    شروع تاليف451سال 
     وفات خواجه ابوالفضل بيهقي470سال 

ت كه بين حكيم ابوالقاسم فردوسي و       آن چه از اين روز شمار منتج مي شود دال براين اس           
خواجه ابوالفضل بيهقي هيچ گونه مالقات يا رويارويي نبوده و تنهـا سـال هـاي انتهـاي عمـر                    

اگر چـه   . حكيم توس مصادف با عنفوان جواني و كار ورزي بيهقي در دربار غزنويان بوده است              
ال خـروج فردوسـي از   ممكن است اندكي در ثبت تاريخ ها تغيير رخ داده باشـد و چـه بـسا سـ       

غزنين با سال ورود بيهقي مطابق بوده باشد ولي در حال حاضر مدارك و مـستنداتي در دسـت                   
به هرحال، هم زمان با وفات فردوسي كار فيش . نيست كه اين فرضيه را بتوان به اثبات رساند 

دسـتمايه ي  برداري از دست نوشته هاي بو نصر نيز آغاز شده بود كه بعدها همين يادداشت ها     
تاليف تاريخ بيهقي گرديد و به درستي نمي توان اظهار نظر كرد كه در خالل آن سال هـا كـه                     
بيهقي از ال به الي دست نوشته هاي بو نصر يادداشت برداري مي كرده، آيا مطـالبي در مـورد         

  فردوسي وجود داشته است يا نه؟ 
خبـر رانـده شـدن فردوسـي از        احتمال غالب اين است كه هم بيهقي و هم استادش، از            

  . دربار و سپس فوت وي مطلع بودند
  :       اكنون به بررسي سوال هايي كه در ابتدا مطرح شده خواهيم پرداخت

   مسائل سياسي چقدر مي توانسته بر ذهن بيهقي تاثيرگذار بوده باشد؟-1
ي بـا   سلطان محمود غزنوي به داليل سياسـي،نژادي و مـذهبي، پرخاشـگرانه و بـه تنـد                

فردوسي برخورد كرد در نظر اول پذيرفتني است كه گمان كنيم پس از اين رخداد و بـه دنبـال             
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تعقيب و گريز ها، جوي منفي بر دربار حاكم شده باشد و بيهقي شايد بنا به مصلحت اين فرض          
ولي در زمان مسعود غزنوي كارهـا از لـوني ديگـر شـد و مـسعوديان در                  . را رعايت كرده است   

  :محموديان جبهه گيري كردند به عنوان مثالمقابل 
ايـن پـدريان نخواهنـد    ...محموديان حيلت مي ساختند و كـسان را فـراز مـي كردنـد            ...  «

پدريان و محوديان برآن بسنده كـرده بودنـد كـه روزي بـه     ... گذاشت تا خداوند را مرادي برآيد   
ا بدان جايگاه كه در گوش اميـر   محموديان فرو نايستادند از تضريب ت     ...سالمت بر ايشان بگذرد   

محموديان از دم اين مرد باز نشدند و حيلت و تـضريب            ...افكندند كه اريارق بد گمان شده است      
 1387بيهقـي، ...(و اغرا مي كردند و دل امير از بس كه بشنيد، پر شد تا ايشان به مراد رسـيدند                  

:80،137،131،211،205(  
خودداري مي شود و همگي مبين اين واقعيت است   موارد ديگري نيز هست كه از بيان آن         

كه بين محموديان و مسعوديان اختالفات عميقي بوده است و حتي محموديان حد اقل يك بار                
اگرچه ابوالفضل بيهقي خود از پدريان بود و تا آخـر           )394:همان.(قصد عصيان و شورش داشتند    

 اوضاع و احوالي كه به وجود آمده بـود،          ،ولي با چنين  )9: 1380دانش پژوه، (نيز بر اين شيوه ماند    
ايزد عزّ ذكرُه مرا از تَمويهي و تلبيسي كردن مستغني كرده اسـت كـه آن                «:او كه ادعا مي كرد    

ــشتن خــواهم     ــا خوي ــد، برهــان روشــن ب ــدم و آن چــه خــواهم ران ــا ايــن غايــت بران چــه ت
ـ     )102:همان.(»داشت ي چنـين نكـرد   اگر مي خواست از فردوسي ياد كند، فرصت خوبي بـود ول

چون اختالفات بيهقي با فردوسي، سواي اختالف محمـود بـا فردوسـي بـوده اسـت و مـسائل                    
سياسي نمي توانسته دليل اختالف بوده باشد چرا كه در تاريخ بيهقي از برخي شـاهان سـاماني                  
كه به لحاظ سياسي دشمن غزنويان محسوب مي شدند نام برده و احـوال آنـان ذكـر گرديـده                    

نين از ابو طيب مصعبي شاعر و صاحب ديوان رسالت نصر بن احمـد سـاماني كـه                  هم چ . است
  )207 :1381ميرباقري و همكاران،.(داراي كيش اسماعيلي بوده شعري آورده شده است

   آيا بيهقي از اوضاع و احوال فردوسي و شاهنامه باخبر بوده است؟ -2
ز ورود بيهقـي بـه دربـار     بخش نخست، قبل ا   :  اين موضوع در دو بخش پيگيري مي شود       

در اين زمان بيهقي كه سواد خواندن و نوشتن داشته و از هوش سرشـاري نيـز برخـوردار                   .تاس
  از دور اخبار و جريانات دربـار را دنبـال مـي              - شايد از روي كنجكاوي    -بوده به دليلي نا معلوم    

روزگـار   بـه  ]اميـر محمـود  [و چند نكته ي ديگـر بـود سـخت دانـستمي كـه آن      « .كرده است 
كودكي،چون يال بركشيد و پدر او را وليعهد كرد،واقع شده بود،و من شمتي از آن شنوده بـودم                  
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: 1387بيهقـي، (»...بدان وقت كه به نشابور بودم سعادت خدمت اين دولـت ثبتهـااهللا را نايافتـه               
103(  

شاهنامه چرا كه   . به غير از مورد فوق،بيهقي باز امكان دسترسي به شاهنامه را داشته است            
اين اقبـال در حـدي بـود كـه بزرگـان و             . از همان زمان حيات فردوسي مورد توجه قرار داشت        

و بـي شـك بيهقـي ابيـاتي از          )704: 1386نـاجي، .(دانشمندان از آن نسخه ها بر مـي داشـتند         
هـيچ نبـشته    «:شاهنامه و برخي داستان هاي آن را شنيده يا خوانده بود زيرا كه عقيـده داشـت                

  )101: 1387بيهقي، .(» به يك بار خواندن نيرزدنيست كه آن
 نكته ي ديگر كه در خور تامل بيشتر است اين كه،برخي واژگان در تاريخ بيهقي ثبت شده      

است كه اگر چه قبل از فردوسي نيز رايج بوده اند ولي بـه واسـطه ي حـضور فردوسـي در آن                       
بـود و بـه كـار بـردن آن ها،واژگـان            سال ها، به تازگي گوش مردم به شنيدن آن عادت كرده            

 ،زال،  نرخـش، رسـتم دسـتا     : لغاتي از قبيل  . شاهنامه ي فردوسي را به ذهن متبادر مي ساخت        
  ....اردشير، اسكندر، دارا، بهرام گور،يزدگرد،بزرگمهر و

   تحقيقات وسيع تر، تاثير فردوسي بر بيهقي را ثابت مي كند بـه عنـوان مثـال،در تـاريخ           
سلطان محمود به وقت    «:آمده- كتاب مفقود شده ي بيهقي     –قل از تاريخ ناصري     جهانگشا به ن  

 اژدهــايي را بكــشت كــه طــول آن ســي گــز و عــرض آن چهــار گــز   تمراجعــت از ســومنا
اين نقل قول و توصـيفات اژدهـا، بـي شـباهت بـه افـسانه هـاي                  )2/44ج:1382جويني،.(»بود

 كه بيهقي از فردوسي و افكار او هم         با جمع بندي مطالب فوق روشن مي شود       . شاهنامه نيست 
  . باخبر بوده و هم تاثير پذيرفته است

 عالوه بر آن چه تا كنون گذشت، بيهقي در كتاب خود از شـاعر گـران مايـه،دقيقي،يازده                  
دقيقي و فردوسي سال هاي زيادي  از زمان       )339،349: 1387بيهقي،.(بيت شعر ذكر كرده است    

هنامه را،فردوسي به احترام دوست خـود و در تكميـل كـار او بـه     نو جواني با يكديگر بوده و شا 
 ،سالياني چند در سپاه سامانيان مشق نظامي        وپايان برد و حتي بنا به گزارش برخي منابع، هر د          

چگونـه مـي تـوان      ) 160: 1376معتـضد، .(گري مي كردند و در جنگ ها نيـز شـركت داشـتند            
  ته ولي از ديگري بي اطالع بوده است؟پذيرفت كه بيهقي يكي  از آن دو را مي شناخ

   آيا نشاني از وجود شاهنامه يا فردوسي در كتاب تاريخ بيهقي وجود دارد؟-3
بين فردوسـي و بيهقـي      » ديباي خسرواني « از جمله وجوه اشتراكي كه نويسنده ي كتاب         

و ديگر  بيان كرده اند يكي دعا به درگاه حضرت احديت به جهت توفيق در اتمام كارشان است                 
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        .اين كه هر دو خواسته اند اثري خلق كنند كه در روزگاران از گزند بـاد و بـاران در امـان مانـد                 
اين ها از روي صدفه و اتفاق نمي تواند باشد بلكه بيهقـي دنبالـه               )21: 1373ياحقي و سيدي،  ( 

  .رو فردوسي بوده است
ي و سـلوك شـاهان غزنـوي؛    ديگر اين كه، تاريخ بيهقي خود كتابي است در وصف زنـدگ           

فردوسـي  . واين بدان معناست كه  بيهقي نا خواسته دست به خلق شاهنامه اي ديگر زده اسـت       
  .شاهنامه اي حماسي و اساطيري سرود و بيهقي شاهنامه اي تاريخي نوشت

بـه جهـت   . بي شك بيهقي در نوشتن كتاب خود گوشه ي چشمي به شاهنامه داشته است 
  : دو مورد بحث را ادامه مي دهيممستند سازي، با بيان

 در داستان امير مسعود در شكار شير،پس از بيان شجاعت و دليري هاي او، شـيوه                 -  الف
ي شكار و تير اندازي و نيزه انداختن امير كه بيهقي آن را شبيه بهرام گور دانـسته، اشـاره دارد                     

 ربـودن تـاج از كـام    يكـي در صـحنه ي شـكار آهـو و ديگـر     .به روايت فردوسي از بهرام گـور   
غالمي درآمد و بر شير زخمي      ...امير او را فرو افشرد    ...به دو دست بر سر و روي شير زد        «:شيران

ــب           ــه تعج ــران ب ــه ي حاض ــاد و هم ــد و بيفت ــام ش ــدان تم ــه ب ــان ك ــرد چن ــتوار ك اس
  :فردوسي چنين توصيف كرده و)195: 1380بيهقي،(»...بماندند
  : صحنه ي شكار آهو-

  د سروهاي آن نرّه تيزـسپهب   شد اندر گريز       هم آنگه چو آهو
  كنيزك بدو ماند اندر شگفت    به تير دو پيكان ز سر برگرفت     

  : شيران ميان صحنه ي ربودن تاج از-
  اهي كند آرزويـه شــكسي را ك        ببنديم شير ژيان از دو سوي       

  اجــ تررداــام بــبر نهد نبه سر         شود تاج برگيرد از تخت عاج        
  ايي ببردــي روشنـز چشمش هم      زد بر سرش گرز بهرام گرد         ـب
  ده خون از برش ـفرو ريخت از دي         رش    ــر ديگر آمد بزد بر سـب

  ) 972،974،960 :1387فردوسي،(
ام از دهـان    نمونه ديگردراين زمينه  داستان شكار آهو و ربودن تاج پادشـاهي توسـط بهـر               

  . شيران در شاهنامه فردوسي است
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 كتـاب و مقـرر شـد كـه آن چـه در            «:در ادامه ي مطلب فوق،بيهقي چنين آورده      -ب
در ايـن جملـه منظـور از        )195: 1380بيهقـي، .(»نوشته اند از حديث بهرام گور راست بـود        

» شـاهنامه «،كه نخواسته به طور روشـن ذكـري از آن بـه ميـان آورد، احتمـاالً                  »كتاب«
 مثبـت اسـت كـه    سير ملـوك عجـم  چنان كه در كتاب     «:مقايسه كنيد با اين عبارت    .است

اگـر در عبـارت اول      )612: 1387بيهقـي، (»...خويشاوندي از آن بهرام گور بدان زمين آمـد        
منظور بيهقي از كتاب،سير ملوك بود ابايي نداشت كه نا م آن را ذكر كند ضمن ايـن كـه                    

 به آن اشاره كند؟     ءر است پس چه دليلي داشته كه با ايما        هر دو موضوع در مورد بهرام گو      
  . بيان كندنخواستهبوده كه » شاهنامه«به احتمال قوي آن كتاب مبهم،

داستان ها ي شكار و افسانه هاي بهرام گور قبل از شاهنامه در كتاب التاج جـاحظ و                  
ـ )200: 1378كريستنسن،.(عيون االخبار ابن قتيبه دينوري نيز آمده است        ا وسواسـي كـه     ب

بيهقي در ذكر منابع و مĤخذ روايات خود دارد اگر منظورش دو كتـاب فـوق بـود مـستقيماً      
ضمن اين كه كتاب هاي ابن قتيبه در كتابخانه ي دربار نگهداري مي شده و .ذكر مي كرد

ادب «ابن قتيبه از اين لحاظ اهميت دارد كـه كتـاب            .همواره در دسترس بيهقي بوده است     
  )726: 1386ناجي،.(در دوره هاي پيشين،همواره سرمشق دبيران بوده استوي » الكاتب

  ها»افسانه«  نظر فردوسي و بيهقي در مورد -
    عالوه بر ثلث شاهنامه كه ماهيتي اسـاطيري دارد، بقيـه ي داسـتان هـاي آن نيـز بـا                     

اولين بـشر و  اين كتاب گران قدر، تاريخ ايران است از ابتداي پيدايش     .افسانه آميخته شده است   
» تـاريخي «با اين كه شـاهنامه كتـابي        . اولين شاه تا انقراض شاهنشاهي ايران به دست اعراب        

محسوب مي شود، ولي عمده ي اين تاريخ مطابق واقع نيست بلكه به طوري اسـت كـه ملـت                
  )177: 1386سبحاني،.(ايران آن را تصور كرده اند

وي معتقــد . ضل بيهقــي قـرار مــي گيـرد     ايـن ديـدگاه در تقابــل بـا ســاز و كـار ابوالفـ     
بيشتر مردم عامه آنند كه باطل ممتنع را دوست تر دارند چون اخبار ديو و پـري و غـول                    «:است

  )614: 1387بيهقي،...(بيابان و كوه و دريا كه احمقي هنگامه سازد و گروهي همچنو گرد آيند
ر اين اساس، بيهقي شاهنامه ب.     يك وجه تمايز بين اين دو نويسنده،همين ديدگاه است       

را به عنوان يك كتاب تاريخي از اساس مردود مي دانسته و تنها به عنوان يك كتاب سـرگرم                   
شايد اين نوع خرده گيري ها و انتقـادات تنـد در            .كننده و غير واقعي به آن نگاه مي كرده است         

  : زمان خود فردوسي هم بوده
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  به رنگ فسون و بهانه مدان     تو اين را دروغ و فسانه مدان       
  رد     ــي بـــدگر بر ره رمز معن        از او هرچه اندر خورد با خرد    

  )14: 1387فردوسي،  (
و آن  «:مي دانـد  » سخن زشت «     بيهقي در ادامه ي نظر پيشين، اين گونه افسانه ها را            

مرند، و سـخت انـدك اسـت        كسان كه سخن راست خواهند تا باور دارند ايشان را از دانايان ش            
  )614: 1387بيهقي،(»... را بيندازندسخن زشتعدد ايشان، و ايشان، نيكو فرا ستانند و 

اين گونه ديدگاه ها و     .   البته نبايد بيهقي را سرزنش كرد كه چرا چنين نظري داشته است           
. قي نمي كاهد  سو گيري ها از ارزش معنوي هيچ كدام از اين دو اثر ارزنده،شاهنامه و تاريخ بيه               

اگر اكنون خواجه ابوالفضل بيهقي مي زيست،بي گمان به عظمت شاهنامه ي حكـيم تـوس و                 
در مورد افسانه ها نيز بعداً ديدگاه ها دگرگون شد مثال           .رنجي كه وي متحمل شد،اقرار مي كرد      

مولوي در قرن ششم مي گويد،راست يا دروغ بودن افسانه مهم نيست بلكه مهم اين است كـه                
  :ايق را براي ما روشن كندحق

  يك فسانه راست آمد يا دروغ       تا دهد مر راستي ها را فروغ
  )285: 1378مولوي،                         (

 ارزش شاهنامه و رونق واقعي آن،حدود يك قرن بعد معلوم شـد يعنـي،در               هبا توجه اين ك   
نويس فلورانس و بعدها شهرت و      قرن پنجم با ترجمه ي بنداري و در قرن هفتم نسخه ي دست            

هم چنـين ابيـاتي كـه در تـاريخ يمينـي از شـاهنامه               ) 3/13ج: 1387فردوسي،.(قبول تام يافت  
  )176: 1374جرفادقاني،.(اقتباس شده، مويد رونق شاهنامه در قرون بعد از فردوسي است

  شيوه ي نگارش شاهنامه و تاريخ بيهقي
 نويـسنده، شـيوه ي جمـع آوري و تحليـل            يكي ديگر از چالش هاي عميق بـين ايـن دو          

 سال فيش برداري كردنـد و سـپس بـه ثبـت آن هـا اقـدام                  30مطالبي است كه آنان در طول       
  :در اين جا بطور مجمل هر دو را مقايسه مي كنيم.نمودند

  

   روش فردوسي-الف 
مي زيست و سرگرم مطالعه و تحقيـق      » باژ«  سالگي در ديه     40 تا   26 فردوسي در سن      

  : ولي در مورد جمع آوري مطالب بايد گفت فردوسي از دو طريق به اين كار مبادرت ورزيد.ودب
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اصالح و به نظم درآوردن شاهنامه ابومنـصوري را بـا اسـتفاده از يكـصد و پنجـاه                   -الف/1
، 1376:معتضد.(كتاب و رساله و منظومه ي ديگر به زبان هاي پهلوي،فارسي و عربي انجام داد              

برخي از اين منابع بر اساس اطالعات شفاهي تهيه شـده بودنـد و نـسخه هـا را                   كه البته   )183
  :موبدان و دانايان از روي گفته هاي پيشينيان نوشته بودند

  بگفتند  پيشش  يكايك  مهان          سخن هاي شاهان و گشت جهان
  ه افكند بنـــــي نامور نامـــچو بشنيد ازيشان سپهبد سخن          يك

  )14: 1387فردوسي،                                  (      
« : خيلي از اطالعات ديگر را فردوسي شخصاً بطور شفاهي گـردآوري كـرده بـود                -الف/2

را بيهقـي قبـول     » هر كسي بيشمار  «و اين   )15: 1387فردوسي،(» از هر كسي بيشمار    مبپرسيد  
  )613: 1387بيهقي،(»باشدشرط آن است كه گوينده بايد ثقه و راستگو « ندارد بلكه
   روش بيهقي-ب 

خـود او   .  استاد ابوالفضل بيهقي در تدوين كتاب خود از منابع موثق تر بهره گرفته اسـت                
  :چنين مي گويد

و گذشته را به رنج توان يافت به گشتن گرد جهان و رنج بر خويشتن نهادن و احـوال و                     «
اخبــار درســت را از آن معلــوم خــويش اخبــار جــستن و يــا كتــب معتمــد را مطالعــه كــردن و 

و ... يا از كسي ببايد شنيد و يا از كتابي ببايد خوانـد : و اخبار گذشته را دو قسم گويند ...گردانيدن
 ام تا آنچه نويسم يا از معاينه ي من است           همن كه اين تاريخ پيش گرفته ام ،التزام اينقدر بكرد         

  )613،614: 1387بيهقي،(»يا از سماع درست از مردي ثقّه
 بيهقي خود مي دانسته كه فردوسي از برخي منابع استفاده كرده ولي چون اخبار آن كتب                 

و كتاب همچنـان اسـت ، كـه هرچـه           «:را دور از واقع مي دانسته روي خوش نشان نداده است          
  )614: همان( »...خوانده آيد از اخبار كه خرد آن را رد نكند، شنونده آن را باور دارد

  نتيجه 
خواجـه  .يخ بيهقي از جمله منابع موثـق و دسـت اول در تـاريخ و ادبيـات ايـران اسـت                    تار

ابوالفضل بيهقي نويسنده ي كتاب، وقايع را با دقت روز و زمان وقوع ثبت كرده و از همـين رو                    
منبع قابل استناد براي تحقيقات اجتماعي و تاريخي ربع آخر قرن چهـارم و نيمـه ي اول قـرن          

  .پنجم است
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ب ارزشمند دوره اي را در خود ثبت كرده كـه يكـي از خورشـيد هـاي كهكـشان                    اين كتا 
با كمال تاسف نويسنده ي تاريخ بيهقي در خالل اين .ادبيات ايران زمين در آن مي زيسته است

  .سال ها از ثبت آثار و احوال پير رنج برده ي توس سر باز زده است
 حتـي در مـورد      –شرح حالي از فردوسي     اگر با دقتي كه بيهقي در ثبت وقايع داشته است           

 قيـد كـرده بـود،امروزه زنـدگي فردوسـي و            -دشمني هاي او و محمود يا حد اقل هجويـات او          
چرا كه نزديكترين اخبار    .مخصوصا سال هاي پايان زندگي وي، آكنده از نقاط ابهام و معما نبود            

شگفت تر اين كـه    )225،228: 1381ريپكا،.(از فردوسي حد اقل از صد سال پس از مرگ اوست          
  )269: 1374برتلس،.(تا كنون نام درست فردوسي بر ما معلوم نيست

  با بيان داليل و مستندات سعي شده تا علت خودداري بيهقي از ذكر نام فردوسـي بيـان                  
آن چه از شواهد موجود بر مي آيد دال بر اين نكته اسـت كـه دخالـت مـسائل سياسـي و                       .شود

ده ترين نتيجه اي كه از اين بحث بدست مي آيد يكـي ديـدگاه               عم.مذهبي كمرنگ بوده است   
بيهقي در مورد شاهنامه و كالً افسانه ها است كه اين دسته كتاب ها را فاقـد واقعيـت و ارزش                     
مي داند و ديگر اشكالي است كه وي به شيوه ي مستند سازي شاهنامه كه عمدتاً شفاهي بوده                  

  .وارد مي كند
  منابع

  .رفاه: تهران چاپ اول، بخش دوم،تاريخ كامل ايران )1390(اساقبال آشتياني،عب -1
 سيروس ايـزدي، : ، مترجمتاريخ ادبيات فارسي )1374(برتلس،يوگني ادوارد ويچ  -2

  .هيرمند: چاپ اول،تهران
بر اساس نسخه ي     ،تاريخ بيهقي  )1380(بيهقي،خواجه ابوالفضل محمد بن حسين     -3

منـوچهر دانـش پـژوه، چـاپ دوم،         : فياض پيشاوري و غني فياض، مقدمه و توضـيح        
 .هيرمند: تهران

عزيـزاهللا  :،مـصحح تاريخ بيهقـي   )1387(بيهقي،خواجه ابوالفضل محمد بن حسين     -4
 .فردوس: تهران عليزاده،چاپ اول،

جعفـر  : ،مـصحح ترجمه تاريخ يميني   )1374(جرفادقاني،ابوالشرف ناصح بن ظفـر     -5
 .علمي و فرهنگي: شعار،چاپ سوم،تهران
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 .محمد قزويني، تهران،افراسياب: ،تصحيحتاريخ جهانگشا )1382(جويني،محمد -6

عيسي : ،مترجماز دوره ي باستان تا قاجاريه     تاريخ ادبيات ايران   )1381(ريپكا،يان -7
 .علمي و فرهنگي: شهابي،چاپ اول،تهران

 ،تهران ، )قطعي(،چاپ چهارم )1(تاريخ ادبيات ايران   )1386(سبحاني،دكتر توفيق    -8
 .پيام نور

اصغر عرفانيـان   : ،ويرايش)براساس چاپ مسكو  (شاهنامه )1387(سمفردوسي،ابوالقا -9
 .پيمان: فرد، چاپ هفتم،تهران

  ،3 ،  ج دســت نــويس مــوزه فلــورانس   شــاهنامه )1387(فردوسي،ابوالقاســم -10
 .عزيزاهللا جويني ،چاپ سوم،تهران،دانشگاه تهران:تصحيح

يد رشـــ: ،ترجمـــهايـــران در زمـــان ساســـانيان )1378(كريستنـــسن،آرتور-11
 .صداي معاصر: حسن رضايي باغ بيدي،چاپ اول،تهران:ياسمي،ويراستار

 .،چاپ اول،تهران،شركت توسعه كتابخانه هاي ايرانفردوسي )1376(معتضد،خسرو -12     

كـريم  :دوم،نقـد و تفـسير  ،دفـت  مثنوي معنـوي ،)1378(مولوي، جالل الدين محمد  -13     
  .اطالعات:تهران چاپ پنجم، زماني،

  تاريخ                                               )1381(ميرباقري فرد، سيد علي اصغر و همكاران -14     
  .سمت:تهران چاپ اول،،)1(ادبيات ايران

،چـاپ  فرهنگ و تمدن اسالمي در قلمـرو سـامانيان        ،)1386(ناجي،محمدرضا-15
  .اميركبير: تهران اول،

شـده تـاريخ   كوتـاه  ديباي خـسرواني   )1373(محمد جعفر و سيدي،مهدي     ياحقي، -16
  .ديبا: تهران چاپ اول، ،بيهقي
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  *ربيعي كرهرودي فاطمه                                                                              
  **مهوش واحددوست                                       

  

 فردوسي  شاهنامه  سرودن  تاريخي  زمينه
  هچكيد

گشايد كـه     انداز نويي را به روي خواننده مي        بررسي هر اثر ادبي در زمينه تاريخي آن چشم        
ها از خلق يك اثر ادبي بگذرد، آنقدر          وقتي قرن . آيد  گاه از طريق خواندن صرف بدست نمي        هيچ

فضاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي تغيير يافته است كه حقيقتاً از همدلي خواننده بـا خلـق آن                  
چرا نويسنده اين قالب و اين محتوا را برگزيـده اسـت؟ در             : پرسش مهم اين است   . كاهد  مياثر  

زيسته است مورد بررسي قرار       اين نوشته در پي آن هستيم كه فضايي را كه فردوسي در آن مي             
از ايـن ميـان وضـعيت       . دهيم تا بدانيم محتوا و قالب شاهنامه چرا به اين صورت در آمده است             

ايم و نيز بطـور خـاص رابطـه او بـا              ي، سياسي و ادبي دوران فردوسي را برگزيده       ديني، اجتماع 
  .كنيم سلطان محمود غزنوي و نگاه او به تركان و تازيان را مطرح مي

  فضاي سياسي سلطان محمود غزنوي، مه،شاهنا:كليد واژه ها

  وضعيت ديني و اجتماعي
 بود كه تقريبـاً اكثـر ايرانيـان بـه     ها نگذشته مدت زمان زيادي از فتح ايران به دست عرب  

. گاه نتوانستند به سرسپردگي به حكومت مركزي خلفا تن در دهنـد             اسالم روي آوردند، اما هيچ    
به همين جهـت ايـران يكـي از         . ايران هميشه محل تقابل فرهنگي، ديني و نظامي با خلفا بود          

ها ايران را     همچنين آن . اشتندهاشم در قيامهاي خود به آن اتكا د         مهمترين مناطقي بود كه بني    
هاشـم    روي آوردن ايرانيان به بني    . ديدند  محل مناسبي براي تبليغ و افزايش پيروان خويش مي        

  :داد به اين داليل رخ مي
  .ها سلطه داشتند  بدرفتاري امويان با مردم كشورهايي كه بر آن -1
 آنان به برتري عـرب بـر        كردند و اعتقاد    اميه دنبال مي    سياست تبعيض نژادي كه بني     -2 

                                                 
  *دانشگاه اروميهكارشناس ارشد 

  * *و هيأت علمي دانشگاه اروميهعض
*اروميهو هيأت علمي دانشگاه عض

 

*  
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  .ساير اقوام
هاشم براي هر قيامي و جنبشي به ايـران رو بياورنـد              اينها عواملي بود كه سبب شد تا بني       

خراسان ) 12،  1تاريخ ادبيات در ايران   (مخصوصاً مناطقي كه جمعيت شيعيان در آنجا زيادتر بود          
  .ه بوداز مهمترين مناطقي بود كه شيعيان زيادي را در خود جاي داد

آمد و    ها بسيار گران مي     ها بر آن    ايرانيان صاحب يك حس ملي قوي بودند و تبعيض عرب         
همچنـين از آنجـا كـه    . ها تا پيش از اسالم مشهود است اين در بسياري از آثار ديني و ادبي آن        

هنوز فاصله زماني زيادي از دوران ساسانيان نگذشته بود، ايرانيـان هنـوز شـكوه و عظمـت آن        
در نتيجـه بـه   . آمـد  ها بسيار گران مـي  ها بر آن از اين رو تحقير عرب  . ن را به خاطر داشتند    دورا

تدريج در آثار ادبي مضاميني مربوط به دوران پيش از اسالم و فخر به عظمت ايـران و ايرانـي                    
  )19-20همان، . (در آن زمان پديد آمد

هـا را بـه       انيان نشان دادند و آن    عباس در ابتداي دوران عباسي به اير        اقبالي كه خلفاي بني   
، )هر چند به تدريج با مكر و خدعه آنـان را از بـين بردنـد               (وزارت و كارهاي حكومتي گماشتند      

واكنش ايرانيـان در برابـر ايـن      . ها پديد آورد    ها شد و تعصبي را از نو در آن          سبب مخالفت عرب  
ايرانيـان در   . خود را نـشان داد    ها اظهار حيات و تعصب ملي بود كه مخصوصاً در ادبيات              تعصب

شدنشان، مخصوصاً در عهد اموي، سه راه  ها با خود و موالي ناميده آميز عرب مقابل رفتار تبعيض
  :در پيش گرفتند

 قيامهاي سياسي كه غالباً با شكست مواجه شدند و يا در نهايت با خلف وعده از ناحيـه         -2
قيام ابومسلم خراسـاني از     . گرفتند  يان بهره مي  شدند كه از نيروي نظامي ايران       كساني مواجه مي  

  .زمره چنين قيامهايي است
 قيام عليه آيين اسالم به قصد تخريب آنكه در واقع نوعي مقاومت منفي عليه حكومت                -2

  .اسالمي بود
شد در ابتدا با بيـان اينكـه در اسـالم       قيام اجتماعي و ادبي كه توسط شعوبيه انجام مي         -3

ن       : د و مالك برتري فقط تقواست با استناد به آيه         همه با هم برابرن    إنّا خلقناكم مـ ها النّاسيا اي
» ذكَرٍ و اُنثي و جعلناكم شُعوباً و قبائلَ لتَعارفوا إنّ اكرمكم عنـداهللا اتقـيكم إنّ اهللاَ علـيم خبيـر                    

روه اما بعدها ايـن گـ     . كردند  ها اعالم مخالفت مي     ، در مقابل تبعيض نژادي عرب     )13حجرات،  (
اين حركت بعدها به سمت اعـالم برتـري نـژاد           . شوند، كمرنگ شدند    كه اهل تسويه ناميده مي    

ها در قبال تفاخر اعراب به نژاد خويش شروع بـه تفـاخر بـه                 آن. فارس بر عرب سوق پيدا كرد     
حركت شعوبيه از اوايل قرن دوم تا قـرن چهـارم بـا             . مليت  اجداد و سوابق تاريخي خود كردند       

  )26، 1تاريخ ادبيات در ايران . (مه داشتشدت ادا
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ا چـون از          اس نيز، ايرانيان اگر چه در دستگاه دولتي بسيار نفوذ يافتند، امـدر دوره بني عب  
شدند و از جانب ديگر غدر و مكرهـاي خلفـا آنـان را                جانبي گاه گرفتار طغيان عرب بر خود مي       

از اينروي شـعوبيه  . و سختي نمودندساخت، با قوم عرب شروع به كشاكش شديد           خشمگين مي 
در اين ايام، فرصت بسيار براي نشر افكار و عقايد خود يافتند و بـه تـأليف كتـب و رسـاالت و                       
سرودن اشعاري در باب تفضيل قوم ايراني بر عرب و يا تفاخر به نژاد خود و تحقير عـرب آغـاز    

. ول تبليغ افكار و عقايد خود بودند      شعوبيه از اوايل قرن دوم هجري تا قرن چهارم، مشغ         . كردند
در اين مدت شعراي بزرگي از ميان ايرانيان به افكار شعوبي برخاستند و بـه شـدت بـه اظهـار                     

  )25-26همان، ص. (عقايد خود پرداختند

  وضعيت سياسي
اي كه ايرانيان توانستند اندكي از قدرت سياسي را بدست آورند بـه تـدريج                 در ابتداي دوره  

از ميان حاكمـان قـرون اوليـه        .  مورد حمايت بيشتري از ناحيه حاكمان قرار گرفت        زبان فارسي 
پس از اسالم در ايران، يعقوب ليث به فرهنگ و ادب ايراني عالقه بسيار داشت و به اين سبب                   

جانشينان او نيز اين راه را ادامه دادند و         . كرد كه به زبان فارسي شعر بگويند        شعرا را تشويق مي   
به اين ترتيب ايرانيان پس از سالها تفوق زبان عربـي           . كردند  زبان حمايت مي     فارسي از شاعران 

بر دربارها دوباره مايه وحدت، عظمت و استقالل خود را باز يافتند و از آنجا كه اين سياسـت در       
تاريخ ادبيات در ايران . (دوره سامانيان هم دنبال شد در نتيجه سبب گسترش ادبيات فارسي شد

مطرح شدن لهجه فارسي دري به عنوان زبان رسمي ادب فارسي تـا پـيش از بـه                  ) 40-39،  1
البتـه تـا قبـل از سلـسله صـفاريان           . مستقل ايرانـي ممكـن نبـود        هاي نيمه   وجود آمدن سلسله  

شواهدي بر اقبال به زبان فارسي در ميان حكام واليات مخصوصاً طاهريان نيست امـا از آنـان                  
به ويژه در   . ، سامانيان و آل بويه به ترويج اين زبان همت گماشتنند          هاي صفاريان   به بعد سلسله  

دوره سامانيان تشويق مترجمان به ترجمه آثاري چون تاريخ طبري به زبان فارسي سبب شد تا                
ها در  از نقش اين حمايت. اين زبان به سرعت رشد كند و زمينه استقالل ادبي ايران فراهم شود

بـراي پـرداختن بـه  مـسأله عـشق           . توان به سادگي گذشت     نميرشد شاعراني چون فردوسي،     
 -5 و   4فردوسي به وطنش، ضروري است كه به وضعيت اجتماعي و سياسـي ايـران در قـرن                  

اي كه وضع سياسي و اجتماعي  دوره.   اشاره گردد -زيسته  يعني دوره اي كه فردوسي در آن مي       
اي اسـت كـه سـامانيان در ايـران حكومـت            دهيم، دوره     آن را به اختصار مورد مطالعه قرار مي       

، ماوراءالنهر و خراسان تحت حكومت سامانيان       )چهارم هجري ( در قرن دهم ميالدي   . كردند  مي
اين دودمان كه خود را از اعقاب بهرام چـوبين،  . بود كه پايتختشان، بخارا و اصلشان از سغد بود     
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نـشاندگان فرمانروايـان      دسـت ،  )قـرن سـوم هجـري     ( دانستند، در سده قبـل      سردار ساساني مي  
مورخان اسالمي نسبت به سـامانيان      . طاهري خراسان بودند و سپس به جانشيني آنان نشستند        

توان بـه ايـن امـر         بارتولد خاطر نشان ساخت كه اين حسن توجه را مي         . نظر بسيار موافق دارند   
 سلـسله مراتـب   استناد كرد كه اين دودمان، مدافع نظم و قانون، شريعت عامـه، حفـظ سـنن و          

  .دان عرب نيز مشهود است اين حسن توجه در گزارش جغرافي. اجتماعي بود
در « : ، به هنگام عمارت منصور بن نوح از ماوراءالنهر ديدن كـرد و نوشـت              »ابن حوقل   «

تر   شان بيشتر و ساز و برگشان كامل و منظم          سراسر مشرق، حكومت آل سامان، استوارتر و عده       
تـر اسـت، بـا آن كـه      تر و بيستگاني اشان مـداوم     تر و جيره سربازانشان فراوان    و عطاياشان وافر  

  )25تاريخ غزنويان، ص(» .ها كمتر است ها و اموالشان در خزانه خراج
ت خـود عالقـه                   امراي ساماني از آن جهت كه از يك خاندان قديم ايراني بودند، بـه مليـ  

 ايراني را كه در خراسان و ماوراءالنهر بـاقي          بسيار داشتند و به همين سبب، رسوم و آداب قديم         
ها طبقات قديم مانند دهقانان، آزادان و اهـل بيوتـات را همـواره                آن. كردند  مانده بود، حفظ مي   
م شـاهان سـاماني اسـت               . دادند  مورد اكرام قرار مي    ه به زبان و ادب پارسي از خدمات مهـتوج .

تـاريخ  . (دادنـد   سندگان و شعرا را مورد انعام قرار مي       ها عالقه وافر به نظم و نثر داشتند و نوي           آن
ت ايـران و آزادي افكـار و                  ) 206: 1ادبيات در ايران ج      اين دوره، عهد مفاخرت بـه نـژاد و مليـ

شود؛ به    عقايد فرق مختلف و عدم تعصب امرا و حفظ سياست ملّي و نژادي ايرانيان شمرده مي               
هاي ملّي مـا در ايـن دوره گذاشـته شـده               و داستان  ها  همين سبب است كه پايه و بنياد حماسه       

  )217-218: همان. (است
حكومت ساماني در اواخر، دچـار      .   اما دوران باشكوه و افتخار سامانيان چندان پايدار نماند        

بايـد  . نوعي تزلزل و دگرگوني شد؛ علّت عمده آن هم نفوذ غالمان ترك در امور كشوري بـود                
ين نفوذ، خود دولت ساماني بود؛ بدين گونـه كـه امـراي سـاماني               خاطرنشان ساخت كه علّت ا    

كردند كه به تقليد از خلفاي بغداد، سپاهي از غالمان ترك تشكيل دهند؛ لذا مدارسي               تالش مي 
تاريخ ايران  . (ها را براي خدمت نظامي يا اداري تربيت كردند          را براي غالمان ترتيب دادند و آن      

. اما با افزايش شمار غالمان بـر نفوذشـان نيـز افـزوده شـد        ) 131، ص )4ج(از اسالم تا سالجقه   
ها توانستند    غالمان سپاه ساماني مانند غالمان بغداد، به باالترين پايگاه قدرت دست يافتند؛ آن            

هـا    در بخارا قدرت را از دست پادشاهان بربايند، بـه گونـه اي كـه پادشـاهان، آلـت دسـت آن                     
مراي ساماني كه ايجاد سپاهي از تركان را سدي در برابـر قـدرت   بنابراين، اين تصور ا . گرديدند

  )125 :همان. (دانستند، نادرست از آب درآمد نظامي ديگر طبقات مي
آلبتكين .   از ميان غالمان ساماني، فرماندهان بزرگي چون آلبتكين و سبكتكين برخاستند          



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٤٢٦

ت       خـود را در غزنـه سـامان داد و    با دريافت منشوري از منصور بن نوح، پادشاه سـاماني موقعيـ
او ابتدا در مقام يكي از تيولداران وفادار      . چندي بعد سبكتكين به جانشيني او به فرماندهي رسيد        

ساماني باقي ماند اما زماني كه محمود، پسرش بر سر كـار آمـد، وابـستگي خـود را بـه دولـت                       
وانـست دولـت مـستقلي را بـا         او ت . ساماني كم كرد و احترام او به اميران ساماني سستي گرفت          

بـدين طريـق موجبـات ضـعف و         ) 44تاريخ غزنويان، ص  . (عنوان غزنوي در غزنه تشكيل دهد     
  .شكست سامانيان به وجود آمد

   سلطان محمود غزنويفردوسي و
داشت بطوري كـه فردوسـي        سلطان محمود نسبت به شيعيان و معتزله ستم بسيار روا مي          

نجا كه متهم به شيعه و معتزلي بودن بود، به شاهنامه او پاداشي             نصيب نماند و از آ      هم از آن بي   
اينكه فردوسي موافق با ديدگاه معتزله باشد با نظـر بـه ايـن بيـت                ) 49چهار مقاله،   . (اندك داد 
  :شود كه تقويت مي

  )5/ 1/12ج(نبيني مرنجان دو بيننده را               به بينندگان آفريننده را
زله بر عدم امكان رويت خدا دارد و در تقابل با ديدگاه اشاعره و اهـل                كه اشاره به باور معت    

  .حديث است
تـوان ايـن مـوارد را ذكـر           هاي اختالف ميان فردوسي و سلطان محمود مـي          از جمله علت  

  :6كرد
فردوسـي شـيعه بـود و در مقابـل          .  اختالف مذهبي ميان فردوسي و سـلطان محمـود         -1

عصب فراوان داشـت و عمـالً در راه تـضعي مـذاهب             سلطان محمود در مذهب تسنن خويش ت      
روشن است كه در اين شرايط تجليـل از         . داشت  شدند قدم بر مي     مخالف كه رافضي خوانده مي    

  .يك شاعر شيعه چندان از نگاه او مطلوب نبود
    نــــمرا غمز كردند كان پرسخ

    من از مهر اين هر دو شه نگذرم
  نــــد كهــــبه مهر نبي و علي ش

  غ شه بگذرد بر سرمــــــر تيــــگا
دوستي فردوسي و تجليل او از ايران و فرهنگ ايراني و بـه بـدي يـاد كـردن از                       ميهن -2

هـا    هـا در رفتـار آن       فردوسي به نقش تبـار انـسان      . ها  دشمنان ايرانيان مخصوصاً تركان و عرب     
دهـد و چنانكـه در ادامـه           مـي  اعتقاد فراوان داشت و رفتار او را به بزرگزاده نبودن او نيز نسبت            

  .خواند خواهيم ديد او را پرستارزاده مي
                                                 

ايم از تاريخ ادبيات در ايران، جلد اول،  آنچه از هجونامه فردوسي درباره سلطان محمود غزنوي در اينجا آورده-9                    
  . نقل شده است478 نوشته ذبيح اهللا صفا، 
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  ودـــــنيارست نام بزرگان شن    ي نبودـو اندر تبارش بزرگــــچ
 بدگويي برخي مخالفان فردوسي در دربار سلطان محمود؛ مخصوصاً به خاطر مذهب و              -3

  .شد ميها نام رافضي داده  گرايش كالمي فردوسي كه در آن هنگام به آن
  نــــه شد بر شاه بازار مـــتب             د برد بدگوي در كار منـــحس
  و

  ه گفتار بدگوي گشتي ز راهــب              ن نامه من نگاهـنكردي در اي
 اينكه فردوسي فضل بن احمد را مدح گفته بود و اين شخص پيش از تقديم شـاهنامه                  -4

  )479-482، 1بيات در ايران تاريخ اد. (به سلطان محمود عزل شده بود
نويسد كه سلطان محمود پاداشـي انـدك بـه فردوسـي داد و                  نويسنده چهار مقاله مي     -5

فردوسي از سر آزردگي آن پول را به فقاعي و حمامي داد و چون از خشم سلطان بخـاطر ايـن                     
  )49 چهارمقاله، ص. (ترسيد به سرعت از شهر خارج شد اعتنايي به پاداش او مي عمل و بي

    را در گشادـــبه پاداش گنج م
    ارــــه كـــپرستارزاده نيايد ب

  به من جز بهاي فقاعي نداد
  اريـــاگر چند دارد پدر شهر

با همه اين تفاصيل، بهار داليلي استحساني را بيان كرده تا نشان دهد كه دقيقاً بـه                 
نامه احـضار   همين داليلي كه برشمرديم سلطان محمود فردوسـي را بـراي گفـتن شـاه              

  )229فردوسي به قلم بهار، . (نكرده و به او هيچ وعده و وعيدي نداده است

  تقابل فردوسي با تركان و تازيان
زاده در عهد فردوسي به معناي ايراني         زاده بود و البته دهقان و دهقان        فردوسي يك دهقان  

. شـود انتقـال پيـدا كـرد        زاده بوده و بعدها به معناي جديد كه به كشاورزي مربوط مـي              و ايراني 
از اين رو شهرت فردوسي به اين مطلب بيشتر از آنكه به منبع كسب درآمـد او                 )  72فردوسي،  (

توانـد منـشأ تقابـل فردوسـي بـا اقـوام              اين خود مي  . معطوف باشد به اصل و نژاد او اشاره دارد        
ماعي و سياسـي كـه در       اي باشد كه ايران را مورد هجوم قرار داده بودند، زيرا شرايط اجت              بيگانه

 بر ايران حكمفرماست، كامالً متناقض – يعني دوره تسلّط تركان   _5 و اوايل قرن     4اواخر قرن   
ه بـه                 . است) 4قرن  (با دوره سامانيان   ت و افتخـارات قـومي و توجـ ك به مليـدر اين دوره تمس

دم توجه به مليت    حريت عقايد و آزادي آرا از قيود تعصب متروك ماند و تعصب در مذاهب و ع               
رواج تعـصب   . و فراموش كردن گذشته هاي پر افتخار و تحريم فلسفه و علوم رواج پيـدا كـرد                

ديني، اثر بارز تسلّط غالمان ترك در ايران است كه محمود غزنوي در رأس آن و مصداق اين                  
ن ترك در   شايان ذكر است كه با ورود غالما      ) 229تاريخ ادبيات در ايران، ص    . (باشد  تعصب مي 
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هاي دولتي و نفوذ و تسلّط آنان بر امور و آزار و ايذايي كه نسبت به مردم در بغداد و در                       دستگاه
داشتند، به تدريج شاعران اين دوره ناخـشنودي خـود را در آثـار                 روا مي  4خراسان از اواخر قرن     

ان در حماسه ملّي، شدت مبارزه ايرانيان با ترك.  نشان دادند5 و 4ادبي و حماسه هاي ملّي قرن 
تا به آن اندازه است كه در كمتر موردي است كه سخن تركان به ميان آيد و از آنان به نحـوي          

آيد، يـاد نـشده باشـد، بـه خـصوص در            كه از ديوان و ديو پرستان و جادوان سخن به ميان مي           
  )228:همان. (نامه دقيقي و شاهنامه فردوسي گشتاسب

ي اصيل كه از تاريخ گذشته و دوران شكوه قدرتمند ساماني             فردوسي، به عنوان يك ايران    
برد و بر جان ايران و ايرانيان كه فرهنگشان لگدكوب بيگانگـان              آگاه بود، از اين مسأله رنج مي      

ايران پهناور و مقتدر ساماني در عـصر او تجزيـه شـده، بـه نهايـت                . خورد  گشته بود، تأسف مي   
 است كه اين مسأله نه تنها به خـاطر بـاز شـدن پـاي                الزم به ذكر  . ضعف و سستي رسيده بود    

پرستي   وطن. (شد  تركان به ايران، بلكه به خاطر نفوذ حكومت چهارصد ساله عرب نيز ناشي مي             
  )9 -19فردوسي، 

اوج . ، بلكه از چنـدي پـيش در ايـران رواج داشـت            4  تأثير و نفوذ تازيان، نه تنها در قرن         
د، به گونه اي كه تا اواخر ايـن عهـد، تمـام مـشاغل بـه عـرب                   ها در عهد بني اميه بو       نفوذ آن 

داشتند و اين تحقير بر ملـل         ها به اقوام ديگر كمال تحقير و اهانت روا مي           آن. اختصاص داشت 
تابعه حكومت اسالمي، خاصه ايرانيان كه حس مليت و سوابق درخشان تاريخي آنـان بـيش از                 

  .انگيخت روي، آنان را با اين غرور و كبريا بر مي آمد، از اين ديگران بوده، سخت گران مي
دهد، لـذا در   ها نشان مي فردوسي نيز در حماسه سترگ خود، خشم و نفرت خود را از عرب            

تـصويري  . آيند  شاهنامه، عالوه بر تورانيان، تازيان، نيز از منفورترين دشمنان ايران به شمار مي            
  كشد، در واقع بيانگر همين نفرت است ميكه حكيم توس از روزگار اهريمني ضحاك تازي 

  انـپراكنده شد نام ديوانگان گشت كردار فرزانگانـــنه
  دـنهان راستي آشكارا گزن  هنر خوار شد جادوي ارجمند
  بنيكي نرفتي سخن جز براز شده بر بدي دست ديوان فراز

   )3-/1/51ج                                              (
گيرد، دسـتور     اهي هرمزد نيز كه ايران از همه سوي مورد هجوم بيگانگان قرار مي            در پادش 

  :كند او بيش از همه، تازيان را تحقير مي
  كه از ديده شان ديده دارد زيان  ه دل بيم از تازيانـــــندارم ب

  ي گه كارزارــد جنگـــــندارن   كه هم مارخوارند و هم سوسمار
   )305-306 /8/333ج                  (                        
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شود، نمونه هاي مذكور، نشان دهنـده كمـال كينـه و نفـرت                  همان طور كه مالحظه مي    
حكيم توس به استيالي تازيان در ايران است اما هنر بزرگ و مصلحت بيني فردوسـي در ايـن    

  .كند ستان بيان ميهاي دا است كه به مالحظه تعصبات عصر، احساساتش را از زبان شخصيت
  با اين توصيفات هويداست كه ايران در عصر او، از يك سـو، دسـتخوش سـتم و تـاراج                     

انگيزانـد كـه      بنابراين، عشق به ايران او را بر مـي        . تازيان بود و از ديگر سو مورد هجوم تركان        
كـه سراسـر   براي زنده كردن نام و نشان از ياد رفته ايران بكوشد و با به نظم كشيدن شاهنامه           

احساس و عشق فردوسـي بـه ايـران را، از زبـان رسـتم               . افتخار ملّي ايرانيان است، به پا خيزد      
فرخزاد كه ظاهراً در رثاي نابودي شاهنشاهي ساماني و در واقع حديث نفس و تـشريح اوضـاع                  

  :خوانيم سياسي عصر اوست، چنين مي
  ريان شدمــ بان نيزـــز ساماني  دمــان شــــبر ايرانيان زار و گري

  ي و فرّ و بختــدريغ اين بزرگ  اين داد و تختجتاج و و دريغ اين سر
  ر بر زبانـــــاره نگردد مگـست  انـون پس شكست آيد از تازيـكن
  كزين تخمه گيتي كسي نشمرد  ان چار صد بگذردـــن ساليـــبدي
  رو كنندــر و عمـهمه نام بوبك  دـرابر كننـــر بـو با تخت منبــچ
  رازــش فــي درازست پيـنشيب  ج هاي درازــــه گردد اين رنـــتب

  ر همه تازيان راست بهرــز اخت  رـــه شهـنه تخت و ديهيم بيني ن
  د ببرــر آيــــر كمتـنژاد و هن  رـي شود بي هنــــــكشاورز جنگ

  ه كارــزرگي نيايد بــــنژاد و ب  ارـــــود بنده بي هنر شهريــــش
  ميان درـــژادي پديد آمد انـــن  رك و تازيانــــران وز تــــاز اي

  ودـــــها بكردار بازي بــسخن  ان نه ترك و تازي بودـــــنه دهق
  رام گورــكه شادي به هنگام به  ج و شورـچنان فاش گردد غم و رن

  شـــبجويند و دين اندر آرند پي  شــان كسان از پي سود خويــزي
                                    )43-314/112-319/ 9ج(

 همان طور كه از ابيات مذكور آشكار است، نامه رستم فرخ زاد به برادر، درد دل فردوسـي           
اي آگاه است با بياني روشـن،       است؛ سندي گويا از انديشه آزادمرد تاريخ ايران و درد نامه ايراني           

هـاي پـسنديده      ها فـرو مـرده، آيـين        نيكيهدف كه در آن       اي گسيخته و بي     از چگونگي جامعه  
  .هاي ناروا گرفته است هاي نادرست و انديشه فراموش شده و جاي آن را رسم

ا     فردوسي در چند جاي حماسه عظيم، ارادت و عشق خود را به ميهنش بيان مـي               دارد امـ
سات و عواطـف    اي متبحر، در آثار خود به طور مستقيم از احسا           او همانند هر شاعر و يا نويسنده      
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ها و فضاي داستان است كه خواننده را بـه آن چـه در    گويد، بلكه اين شخصيت   خود سخن نمي  
براي پي بردن بـه ميـزان عالقـه فردوسـي بـه             . سازد  ذهن نويسنده يا شاعر بوده، رهنمون مي      

او از  . هاي شاهنامه پرداخت    وطن، بايد بيش از هر چيز به بررسي ميزان وطن پرستي شخصيت           
ن جا كه تمام آرمان هاي خود را در وجود رستم تجلّي بخشيده است، براي پي بردن به ميزان             آ

دوسـتي    مـيهن . محبوبيت وطن نزد فردوسي، بايد اين عشق را در وجود رستم جست و جو كرد              
عنوان انسان آرماني شاهنامه و قهرمان ملّـي و            الشمس است؛ چرا كه رستم به       رستم، اظهر من  

 در  -از كشور، فرزنـدش، سـهراب را كـه از نظـر نيـروي عاطفـه و مهـر خـانوادگي                    نماد دفاع   
كيفيـت و فنـون تـراژدي در شـاهنامه،          .( رسـاند    است، بـه قتـل مـي       -ترين پيوند خون    نزديك

خطـاب ايرانيـان    . او مظهر نيروي پاسداري ايران در برابر دشمنان و ناجي ايران است           ) 179ص
  :     كند مازندران گفته مذكور را تأييد ميبه رستم هنگام گرفتاري كاوس در 

  چو گم شد كنون فرّ كاووس شاه  اهـــي پنـــكه ما را ز بدها تو باش
  ودــــــكنام پلنگان و شيران ش  ران شودـــ دريغ است ايران كه وي

  ديـــاران بــــنشستنگه شهري  واران بديــــ همه جاي جنگي س
  استـــنشستنگه تيز چنگ اژده   كنون جاي سختي و رنج و بالست

  ا را دستگيرــــــبدين رنج بود م  رـــ كسي كز پلنگان بخوردست شي
  )193-/2197/128ج                                           (

  :شود    اما پاسخ رستم به ايرانيان، زماني كه از حمله دشمنان به ايران باخبر مي
  لش گشت پر خون و جان پر ز دردد  م آب زردـبباريد رستم ز چش

  واهـــميان بسته ام جنگ را كينه خ چنين داد پاسخ كه من با سپاه
  )199-/200/139ج                                            (

او دربـاره تبـار     . دوستي فردوسي تفاوت بـسياري بـا نژادپرسـتي دارد           دوستي و ايراني    ايران
كه مادر كيخسرو پادشاه ايراني، فرنگيس دختر افراسياب توراني اسـت           ايراني تعصبي ندارد چنان   

) 194فردوسـي،   . (رسد  و مادر رستم، رودابه دختر مهراب كابلي است كه نسبش به ضحاك مي            
تحـسيني كـه   . همچنين او هر كجا خردي و فرهنگي در كسي ببيند از گفـتن آن ابـايي نـدارد        

. اي در اوست دهنده چنين آزادانديشي كند، نشان ست مي فردوسي از پيران ويسه كه از تورانيان ا       
فردوسي از زبـان  . حقيقت امر اين است كه از نگاه او فرهنگ و اخالق، برتر از گهر و نژاد است         

  :گويد بزرگمهر به انوشيروان مي
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  ود يا گهرـگ بهتر بـــكه فرهن  د پس دادگرــا بپرسيــــــــز دان

  كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون  ونــــــچنين داد پاسخ بدو رهنم

  به فرهنگ باشد روان تندرست   گهر بي هنر زار و خوارست و سست
 )2493-5 8/198ج(

گاه صرف ايراني بودن را در برابر ترك بودن و يا             آنكه فرهنگ را برتر از گوهر بنشاند هيچ       
ده ظلمي است كـه     دهن  خشم او از اين دو گروه بيشتر نشان       . گيرد  تازي بودن مالك برتري نمي    

  .اند و اينكه فرهنگ و استقالل ايرانيان را زير پا نهاده بودند ها در حق ايرانيان روا داشته آن

  وضعيت ادبي
از زمـان  (هـا   هـا تنهـا در ديـوان    نفوذ زبان عربي تا مدتها پس از فتح ايران به دست عرب          

گاه به ميان توده مردم عادي       و در آثار علمي بوده است، بنابراين زبان عربي هيچ         ) حجاج يوسف 
ها افتاد و همچنين بـه جهـت          نفوذ نكرد، زيرا غالب مناطق شرقي ايران با صلح به دست عرب           

. ها در اداره اين مناطق، تا مدتها اداره آن مناطق بدست فرمانروايان محلي بـود      تجربه اندك آن  
در اين ميان اكثـر     . يان بود ها كارهاي اداري بر عهده ايران       حتي تا يك قرن پس از استيالي آن       

فردوسـي خـود از ميـان       ) 307-9خانلري،  . (بردند  جامعه ايراني تنها زبان ملّي خود را بكار مي        
با توجه به اينكه فردوسي اهل علم به معناي . اي اهل توس بود زاده همين مردم عادي و دهقان

بـه  .  نداشـته اسـت    توان حدس زد كه آشنايي كاملي هم به زبان عربـي            تخصصي هم نبود مي   
شـود    اي كه بعدها در آثار ادبي در زبـان فارسـي مـشاهده مـي                اعتقاد خانلري حجم لغات عربي    

  )313خانلري، . (نتيجه استفاده فراوان دانشمندان و درباريان از واژگان عربي بوده است
به اين واسطه است كه عهد فردوسي دوران رواج و رونـق شـعر فارسـي اسـت و يكـي از               

هـا    ها و هدايايي است كه بـه آن         ن عوامل آن حمايت امرا و سالطين از شاعران و صله          مهمتري
هاي مختلفي در دست است كه نـشان از اقبـال           درباره ثروت شاعران اين دوره روايت     . دادند  مي

بسياري از پادشاهان همچـون امـراي صـفاري و سـاماني            . حاكمان به شعر و ادب فارسي دارد      
اينگونه بود كه سامانيان براي ترويج زبان فارسي گاه به ترجمه           . نا نبودند حتي با زبان عربي آش    

. دادند و از اين ميان فرمان به ترجمه تاريخ طبـري مـشهور اسـت                ها عربي نيز فرمان مي      كتاب
شعر اين دوران همراه با مضامين ناب و تشبيهات بديع است زيـرا شـعر فارسـي در ابتـداي راه               
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كرارها كه ثمره مطالعه در آثـار شـعراي پيـشين اسـت كمتـر در ميـان                  خود بود و بسياري از ت     
  .شود شعراي اين دوره ديده مي

اولين بـار خـسرو انوشـيروان امـر بـه           . اي طوالني دارد    هاي ملي تاريخچه    توجه به حماسه  
اين كار براي تقويت روحيه ملـي در مقابـل هجـوم هيتاليـان              . هاي ملي كرد    آوري حماسه   جمع

ها در ميان شـعراي اوليـه توجـه جـدي بـه               اما بعد از پيروزي عرب    ) 187فردوسي،  . (انجام شد 
وضعيت حماسه ملي حتـي در قـرون چهـارم و پـنجم چنـدان               . شود  هاي ملي ديده نمي     حماسه

. توان اشارات متعددي به حماسه ملـي را در اشـعار رودكـي ديـد                روشن نبوده است، هرچند مي    
دوسـتي    ارتباط با حس مـيهن      هاي ادبي اين دوره كه بي       يكي از گرايش  )16فرهنگ تلميحات،   (

نويسي به حدود يك  سابقه شاهنامه. نويسي بوده است شاعران آن زمان نيز نبوده است، شاهنامه
البتـه برخـي معتقدنـد كـه شـاعران دوره سـاماني لزومـاً از        . گردد قرن پيش از فردوسي باز مي 

هـا چنـدان رواجـي      انـد، زيـرا ايـن شـاهنامه     كـرده  هاي مدون در آن دوره استفاده نمي     شاهنامه
.  اند، زيرا در آن صورت لزومي نداشت كه فردوسي اساساً دست بكار اثر عظيم خود شـود              نداشته

اند كه فردوسي بطور جدي به آن آثـار نظـر             اما نويسندگان عمدتاً بر اين باور بوده      ) 16همان،  (
د داشت؛ يكـي شـاهنامه مـسعودي مـروزي از           پيش از او دو شاهنامه مشهور وجو      . داشته است 

شاعران اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم و ديگري شاهنامه دقيقـي كـه فردوسـي آن را در                    
مسعودي اولين كسي است كه بـه نظـم شـاهنامه روي آورده             . ضمن شاهنامه خود آورده است    

ن خود مـشهور و مـورد       شاهنامه او البته از لحاظ ادبي خيلي قدرتمند نيست ليكن در زما           . است
اما شاهنامه دقيقي كه بالغ بر      . توان حدس زد كه فردوسي از آن مطلع بوده است           اعتنا بود و مي   

هزار بيت و ناتمام بوده است، به كوشش فردوسي با ادامه كار دقيقي به اثري سترگ بدل شـد                   
ده كردن شكوه و    كرد زن   نويسي صرفاً كاري ادبي نبود بلكه هدفي كه دنبال مي           نهضت شاهنامه 

عظمت ايران و ايراني بود اين نكته با نظر به زرتشتي بودن دقيقي و تعمد فردوسي در استفاده                  
بلكه تالشي كـه    . هاي عربي مشهود است     از واژگان پارسي و در نياميختن زبان اثر خود با واژه          

ـ                     يش از  فردوسي مصروف اين راه كرد و شكوه و عظمت و تحـسين و تقـديري كـه از دوران پ
. دوستانه فردوسي است    جاي شاهنامه قابل مشاهده است نشاندهنده هدف ميهن         اسالم در جاي  

 روي بياورد برخي از داستانهاي حماسي را به نظـر            فردوسي حتي پيش از آنكه به نظم شاهنامه       
 بسامد واژگان فارسي در شاهنامه فردوسي بـسيار       ) 463،  1تاريخ ادبيات در ايران     . (درآورده بود 

شود، بـا ايـن حـال در ميـان      پايين است و اين امر به وضوح هنگام خواندن شاهنامه پديدار مي       
اهللا صفا در تاريخ ادبيات در ايران، معتقد است           ذبيح. باره اختالف نظر وجود دارد      محقّقان در اين  

يـد  نبا. هاي عربي در شاهنامه امري غريب نيست و در آن زمان سـابقه دارد               كه بسامد كم واژه   
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در قـرن چهـارم و      . تصور كرد كه زبان فارسي پيش از اسالم تا زمان فردوسي نابود شـده بـود               
هـاي    تا آن زمان شـاهنامه    . پنجم هنوز بسياري از ايرانيان با زبان و خط پهلوي آشنايي داشتند           

هـا بـه    نفوذ لهجه و ادب پهلوي در اين ترجمه «. متعددي به فارسي تدوين و ترجمه شده بودند       
ها به شعر فارسي توسط دقيقي و فردوسي هم وجوه تقارب فراواني               بود كه بعد از نقل آن      حدي

همچنين آنچه در قالـب ديـن       ) 132همان،  (» .ها با اصل پهلوي هر يك مشهود است         ميان آن 
زرتشتي و ميان موبدان محفوظ مانده بود بر فردوسي تأثير گذاشته بود حتي بسياري از آنچه در 

هـاي تـاريخي در شـاهنامه         شود مخصوصاً در باب روايـت       ت و بندهشْن ديده مي    كَر  كتاب دين 
، پندنامـه  )نامـه  شـطرنج (هايي چـون ماديگـانِ چترَنـگ      همچنين رساله . شود  فردوسي ديده مي  

-139همـان،   . (بزرگمهر بختكان، اَندرژِ خسروِ كَواتان در شاهنامه فردوسي اثر مـشهودي دارد           
135(  

اهللا صفا خصوصيت شعر در اين دوره آن است كه به علت آنكه زبان فارسي                 به اعتقاد ذبيح  
هاي بعد كمتر با واژگان عربي آميخته بود، در آثار ادبي ايـن دوره بـه نـسبت                    در نسبت با دوره   

از . شـود   بينيم و قواعد دستوري زبان فارسي هم بيشتر رعايـت مـي             هاي عربي كمتري مي     واژه
انديـشند تعمـدي در آوردن        دگان اين عهد خـالف آنچـه برخـي مـي          شاعران و نويسن  «نگاه او   

كلمات پارسي بجاي عربي نداشتند بلكه چون زبان عربي در اين عهد هنوز به نسبت كمـي بـا                   
زبان عربي آميخته بود و شـاعران و نويـسندگان هـم از لهجـه عمـومي در كـار خـود پيـروي              

» .كـرد    مگر در مواردي كه ضرورت اقتضا مي       بردند  كردند طبعاً لغات عربي را كمتر بكار مي         مي
كنـد و نـشان      صفا در دفاع از نظر خود به مفردات عربي در شـاهنامه اشـاره مـي               ) 359همان،  (

دهد كه آنجا كه منبع مورد استفاده فردوسي اقتضاي آن را داشته است، مثالً در ذكر احـوال          مي
ايـن  ) 497همـان،   . (استفاده كرده اسـت   اسكندر بر مبناي اسكندرنامه، از تعابير عربي بيشتري         

نظر البته مورد قبول ادوارد براون نيـست و او دقيقـاً از همـين مقايـسه آثـار ادبـي آن دوره بـا                         
از مطالعـه سـاير اشـعار آن دوره بـه خـوبي معلـوم       «گويد   گيرد و مي     نتيجه عكس مي    شاهنامه

» .شـيوه كـالم را برگزيـده اسـت    تـرين   توانسته كهن شود كه فردوسي عمداً، تا آنجا كه مي      مي
در مقايسه شاهنامه با ديگر آثار ادبـي آن دوره،          ) 17تاريخ ادبيات ايران، از فردوسي تا سعدي،        (

ملك الشعراي بهار نيز سخني مؤيد اين ديـدگاه         . تر است   رسد كه سخن براون دقيق      به نظر مي  
شودكه در عهـد خـود    ه ميدر شاهنامه فردوسي برخي لغات اوستايي و پهلوي ديد       «آورده است   

انگيزه فردوسي بـراي    ) 251فردوسي به قلم بهار،     . (»بينيم  فردوسي آنها را در كتب فارسي نمي      
اين سيطره . برد ها بر ايران رنج مي او از سيطره چندصد ساله عرب . چنين كاري نيز روشن است    

ستفاده بـسيار محـدود از   قاعدتاً ا. چندصد ساله حجمي از واژگان عربي را وارد زبان فارسي كرد      
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تعبيـر تـازي دربـاره    . هـا باشـد   توانست اعتراضي بر اين نفوذ فرهنگـي عـرب     واژگان عربي مي  
ها بـا ايرانيـان و مـوالي و عجـم      ها نيز خالي از نگاهي تحقيرآميز در مقايسه با رفتار عرب     عرب

  .ها نيست خواندن آن

   نتيجه
اش   ش و مستحكم نمودن زبـان قـومي       در زبان فارسي، شاعري چون فردوسي كه به وطن        

اش را صـرف سـرودن    اين قدر عشق و عالقه داشته باشد كه حتّي تمام عمر و سرمايه زنـدگي      
زمينه ديني، اجتماعي، سياسي و ادبي كه در اين مقاله مطرح كرديم            . اين كار كند، سراغ نداريم    

ت، اما نبايد فراموش كرد كـه       ترديد در اراده فردوسي براي تأليف اثر سترگ او مؤثر بوده اس             بي
فـرو كاسـتن   . انـد   ها ميان فردوسي و ديگر شاعران زمان او مشترك بـوده            بسياري از اين زمينه   

ها، خطايي است كه در اينجـا بايـد از آن             هاي تاريخي آن    هاي آثار ادبي به زمينه      محض ويژگي 
اش  دوسـتي  و و مـيهن   كند، شخـصيت خـود ا       آنچه فردوسي را متمايز از ديگران مي      . پرهيز كرد 

اش و تقابل او با اكثريـت     دوستي  حتي گرايش او به مذهب تشيع را نيز بايد در كنار ميهن           . است
  .داشت اهل سنتي ديد كه طرفدار خالفتي بودند كه ايرانيان را خوار مي

بـه گفتـه    . كرده كامياب بوده اسـت      حاصل سخن اين كه فردوسي در هدفي كه دنبال مي         
 مرتسولف، هويت ايراني در تمام ادوار و اعصار تحت تأثير شاهنامه فردوسـي              پروفسور اولريش 

با وجود تمام اختالفات قومي و مذهبي، اين اثر  به همبستگي ملـي ايرانـي كمـك                  . بوده است 
. هـا خـاطره ايرانـي بـودن را از ذهـن ايرانيـان بزدايـد                 بسياري كرده است و نگذاشته تا هجوم      

  )159شاهنامه و هويت ايراني، (
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  منابع
، ترجمـه ي حـسن انوشـه، انتـشارات          تاريخ غزنويـان   )2536(ادموند باسورث، كليفورد   -١

  .اميركبير، چ اول
 از فردوسـي تـا سـعدي، ترجمـه فـتح اهللا             تاريخ ادبيـات ايـران    )1367(براون، ادوارد  -٢

  .مجتبايي، انتشارات مرواريد، چ چهارم
نامـه پـاژ، سـال        ، فصل هارفردوسي به قلم ملك الشعراي ب      )1387(محمدتقيبهار،   -٣

  اول، شماره اول
، ن تراژدي در داستان رستم و سهراب      مقاله كيفيت و فنو   ،  )2534(تجدد، مهين  -۴

  .اي طوس، انتشارات سازمان جشن هنرفردوسي و ادبيات حماسي، مجموعه سخنراني ه
  .، نشر قطره، چاپ مسكو،چ هفتمشاهنامه فردوسي)1384( حميديان، سعيد،  -۵
  .، فرهنگ نشر نوتاريخ زبان فارسي  )1387(  ناتل،خانلري، پرويز -۶
، طرح نو، چاپ چهارم،     .، انديشه و شعر او    فردوسي زندگي  )1388( رياحي، محمدامين،    -٧

 .طرح نو
 ،  تابش، چ اول فرهنگ تلميحات )1386(شميسا، سيروس -٨
  .، انتشارات فردوسي، چ دوازدهمتاريخ ادبيات در ايرانصفا، ذبيح اهللا،  -٩
، ترجمه حسن انوشه، )4ج(تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه )1371  (،ن. فراي، ر -١٠

  .1363سلسله تحقيقات گروه تاريخ ايران دانشگاه كمبريج، انتشارات امير كبير، چ اول، 
  .2، مهر، شپرستي فردوسي وطن) 1313( فلسفي، نصراهللا،  -١١
  .قرآن كريم -١٢
از كتـاب رازهـاي     قاله شاهنامه و هويت ايرانـي       م)1389(مارزولف، اولريش،    -١٣

  .،1نشر پازينه، چ . ، به كوشش ياسر موحدفردشاهنامه
 .سينا ، تصحيح محمد قزويني، ابنچهارمقاله ) 1346( نظامي عروضي سمرقندي، -١۴
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  *مرحبا رجباوه
  

  ابوالقاسم فردوسي» شاهنامه«ي در وبشعانعكاس افكار 
  

حركـت  -بيـه  وعضت شـ   بزرگترين اثري، كه در ادبيات فارس و تاجيك اهداف و آمال نه           
حكـيم  » شـاهنامه «خواهانة مردم ايراني را با بهترين شكل و مضمون افاده نموده اسـت،                وطن

بيه از آغاز ظهور آن احياي       وع ش  تاگر هدف اساسي نهض   . داناي توس ابوالقاسم فردوسي است    
، اثـر   از ايـن رو   . زوال اين هدف تحقق كامل پيدا كـرد         بي» شاهنامه«عجم باشد، پس با ايجاد      
اثـر    توان جمبست تالشهاي ميهنپرستانة پيروان نهضت شووبيه و شـاه           جاويدانة فردوسي را مي   
شـكن و در رونـد        آن واقعاً هم به عربگرايان متعـصب پاسـخ دنـدان          . اين نهضت به شمار آورد    

  .ترين است عجمگرايي شووبيه بخش برجسته
f          س داشتن       يرت ملّي و مسئوليت معنوي و اخالقي فردوسي را بر آنواداشته بود، تا با مقد 
انگيز نمودار كـردن دورة       گر ساختن سيماي ايرانزمين باستاني، روشن و نوراني و حسرت           و جلوه 

  .پرستي مردم عجم را بيدار كند ساساني احساسات وطن
اثـر   او شاه. فردوسي بيداردل فرا رسيدن مرحلة پرخطر را در تاريخ عجم احساس نموده بود   

نوشت، كه قلمرو دولت سامانيان همواره دچار تركتازيهـاي نظـامي و سياسـي        ني مي خود را زما  
  .گرديده بود

انديـشة    پرست به ياري ايرانزمين برخاست و طبع روان و            در آن روزهاي دشوار شاعر وطن     
او تصميم گرفته بود، كه با سـرودن        . آفرينندة خويش را در خدمت احياي عجم و مردم آن نهاد          

شـدة    ملّي و تاريخ باستاني سرشار از عظمت و غرور و فرّ و شكوه افتخارات فراموش              داستانهاي  
روزگاران سرافرازي را به ياد مردم ايرانزمين بيـاورد، روح ميهنپرسـتي را در آنهـا بيـدار سـازد،                    

  .عشق به وطن و نفرت به دشمنان اين سرزمين را در قلبهاي آنها برانگيزد
يان برساند، كه هويت و اصالت نژادي و اعتبار تاريخي          خواست به عجم    سخنور طوسي مي  

. و برتريت باستاني خود را نه در تاريكي زمانه، بلكه در آيينة اسطورها و سـيرت قـديمي ببيننـد      
فردوسي آگاهانه و باشعورانه تاريخ ايران را تا سقوط ساسانيان و قتل يزدگرد سـيوم نوشـته، از                  

يكم، هدف اصلي شاعر    : كند   اين عمل او دو معني را افاده مي         دادن آن خودداري كرد، كه      ادامه
تصوير حماسة ايران باستان از آغاز تا انجام است؛ دوم، پس از انقـراض سـلطنت ساسـانيان او                   

                                                 
*   دانشگاه خجند، تاجيكستانعضو هيأت علمي 
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براي فردوسي نوشتن تاريخ ايران استيالشده خيلي دردناك بوده، . ديگر حرفي براي گفتن ندارد
  .دانسته استتر  او در اين مورد سكوت را اولي

به تعبير محقّق ايراني محمودريزاي افتخارزاده سكوت شاعر در اين نكتة تاريخ عجم براي  
 سال حياتش انشا كـرده      30 هزار بيتي، كه طول      60فردوسي در   . اعراب بيشتر تحقيرآميز است   

، 2 (است، مرثيهي به گذشتة ملّت و نژاد خود سروده، با اين عجم را زنده و جاويدانه كرده است                 
97.(  

فردوسي توانست شعلة خاموشگرديدة نهضت شووبيه را از نو فروزان نموده، عجم را زنـده               
  : رفته است اشاره» شاهنامه«گرداند، كه به فكر مذكور در 

  اين سال سي،-بسي رنج بردم بد
  .اين پارسي-عجم زنده كردم بد

ز عجـم نظـر شـووبي       آميـ   هاي نصرت   شاعر در ذكر تفاخر ملّي و ورقگردان كردن صحيفه        
از ايـن جهـت فردوسـي، بـه     . دهد داشته، در برابر اين به اسالم احترام و اعتقاد كامل نشان مي         

الدين همايي سيادت ايراني را با ديانت عربي در خود جمع كرده بـود               قول دانشمند ايراني جالل   
)6 ،124.(  

وبـاره بخـشيد، تـاريخ      به قصه و روايتهاي كهن عجم عمر د       » شاهنامه«فردوسي با ايجاد    
اگـر نخـستين شـعراي      . ايرانزمين را با همه برد و باخت و شـيب و فـرازش جاويـداني گردانـد                

شووبيمزهب از قبيل اسماعيل ابن يسار، بشّار ابن برد و ديگران در اشعار خويش تنها با ذكر نام 
 اسطوروي هـر    هاي تاريخي و    بزرگان تا اسالمي عجم تفاخر كرده باشند، پس فردوسي كارنامه         

يكي از آن بزرگان را به رشتة تحرير كشيد و آنها را چون حجت برازندگي قومهـاي ايرانـي در                    
انديشة ملّي    انگيزة مهمترين اين كار شاعر همانا تمايل عجمگرايي و          . مسير تاريخ به جلوه آورد    

 از مزاحير،   كردن فردوسي خود مظهري   » شاهنامه«فزون بر اين، عمر خود را وقف نظم         . او بود 
آيد، زيـرا   بلكه بارزترين مظهر عجمگرايي و ميهندوستي در ادبيات فارس و تاجيك به شمار مي  

ها به  شد و آنها پابند نوشتن مدحيه در زمان زندگي شاعر هنر شعرا صرف دريافت مال و جاه مي
االنـه و مرفّـه   ح با اين راه شاعران زندگي آسـوده     . فرمانروايان دور و گرفتن تحفه و سلحا بودند       

چنانچـه، فرّخـي از سيـستان در جـستجوي ممـدوحان ثروتمنـد و               . كردنـد   خود را تـأمين مـي     
ها   زنوي مدحيه fزايري از ري براي محمود      fيا خود   . رفت  زنين مي fدست تا به چغانيان و        گشاده

د عنصري از راه ستايشگري چنان ثروتي گر      . گرفت  فرستاد و براي هر قصيده هزار دينار مي         مي
اما فردوسي طبع و هنر خود را در راه هدف عالي خويش به كار              . آورد، كه قرنها زبانزد همه بود     

  .او نه به فكر خود، بلكه به فكر ايرانزمين و مردم آن بود. انداخت
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حكيم بيداردل تنگدستي و خاري را در ره بيدار كردن مردم ايرانـزمين و ايجـاد همـدلي و                 
اي آفريد، كه گنجينة فرهنـگ فـارس و           رد و شاهكاري جاويدانه   همبستگي ميان آنان تحمل ك    

  .تاجيك، پشتيبان وحدت و آزادگي مردم ايرانزمين و استقالل اين كشور بود
هاي آنها به هر چيزي كه        نشانده  سبب نيست، كه حاكمان خالفت عباسي بغداد و دست          بي

را تحمـل كـرده     »  شـاهنامه « آنهـا    پروريدند و از ايـن رو،       به ايرانزمين ارتباط داشت، كينه مي     
گويد، كـه چـون محمـود         را نقل كرده، مي   -420/1030هاي سال     ابن اسير حادثه  . توانستند  نمي

f                   ،ولة ديلمي را دستگير كرد، در بازپرسي از او نخست سـؤال كـردزنوي ري را گرفت و مجدود
را »  ريخ طبـري  تـا «خـواني، كـه آن تـاريخ فُـرس اسـت، بايـد تـو                  مـي » شاهنامه«كه تو آيا    

  ).372-371، 9، 1(خواندي، كه آن تاريخ مسلمين است  مي
» شـاهنامه ««: دارد  چنين تأكيد مـي   » شاهنامه«دانشمند ايراني محمدمين رياهي در مورد       

آن انعكاسكنندة طبقات مختلـف مـردم،       . گنج بيكراني از آداب و رسوم و فرهنگ ايرانيان است         
نيان، سنّتهاي سياسي و ترتيبـات سـفير فرسـتانيدن و سـفير             آيين كشورداري و لشكرارايي ايرا    

باشـد، كـه ايـن        هاي گوناگون مي    پذيرفتن، بزم و رزم و هنرها و جشنهاي ايراني و صدها جنبه           
تـرين منبـع بـراي پـژوهش محقّقـان در             همه با لطف مضمون و قدرت بيان سروده شده، غني         

  ).21، 1، 5 (»هاي جامعة ايراني است و خواهد بود شناخت گذشته
انديـشه و عقايـد       همچنـين بهتـرين تجـسمگر       » شـاهنامه «اين جا بايد عالوه نمود، كـه        

توجه شاعر  . ميهنپرستي و تمايالت عجمگرايي و ضدخيالفتي مؤلف آن فردوسي بزرگوار است          
، كـه بـه اسـتيالي ايـران از جانـب            »شاهنامه«به افكار نهضت شووبيه خاصتن در آن قسمت         

  .رسد ه شده است، روشن به نظر مياعراب بخشيد
فردوسي در مورد خود حادثه و واقعات تا دورة استيال را به سـلك تـصوير كـشيده، چهـرة                    

 بـر آن   شاعر اشـاره . نمايد گر مي شاه، اشرافيت ايراني، روحانيان زردشتي و نظام طبقاتي را جلوه     
  .ر مساعد گشته بوددارد، كه اوضاع داخلي براي هجوم خارجيان و اشغال ايران بسيا
كند، كه آن واقعة مهم در تاريخ  به اين مناسبت، در پادشاهي قباد قيام مزدك را تصوير مي        

دولتداري ساسانيان بوده، شورشـهاي ملّـي و مردمـي ايـن سـرزمين را بـراي عـدالت تجـسم                     
 بـه . آرد  سنج عاقبت دردناك اين شورش را با درد و الـم روي صـفحه مـي                 شاعر نكته . سازد  مي

بايد باشد، كه آن را عبداهللا      » كتاب مزدك «احتمال غالب، منبع فردوسي در بارة مزدك ترجمة         
  .ابن موقفّع از پهلويي به عربي انتقال داده بود

در پادشاهي خسرو پرويز و شيرويه وضع ايران نهايت متشنّج به تـصوير آمـده اسـت، كـه           
  :استفردوسي آن را عاقبت ظلم و شكنجة شاهان زمان دانسته 
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  ز بيچارگان خواسته بيستدي،
  ).2062، 7، 5(ز نفرت به روي تو آمد بدي 

شوند و نوبـت بـه    از اين پس در تصويرات فردوسي شاهان يكي از پس ديگر سرنگون مي     
بنـا بـه    . گـردد   در عهد سلطنت او ضعف دولت ساساني روشن هويدا مـي          . رسد  يزدگرد سوم مي  

 634ران سه مرحله را فرا گرفت، كه مرحلة اول در سـال  اخبار مورخان قديم هجوم عربها به اي    
  ).131-128، 1، 1(ميالدي با اشغال هيرة عراق، كه تحت حمايه ايران بود، آغاز گرديد 

 راست آمد، كه حرب چهاروزة قاديسيه       636دورة دوم درگيريهاي اعراب و ايرانيان به سال         
  .ي بين آنها بودنخستين جنگ كامالً رسم) ديهه بيرونتر از كوفه(

  :فردوسي نبرد قاديسيه را چنين به قلم داده است
  اس را با سپاه،ــد وقّـر، سعـعم

  .اهــاد، تا جنگ جويد ز شـفرست
  چو آگاه شد زان سخن يزديگيرد،

  ).2274، 7، 5(ز هر سو سپاه اندر آورد گرد 
ـ         اس پيـشنهاد  به موجب گفتار فردوسي، يزدگرد در عوض مصالحة طرفين به سعد ابـن وقّ

  :نمود، كه از قاديسيه تا فرات را به آنها ببخشد، ولي عربها اين را قبول نكردند
  از ايشان فرستاده آمد به من،

  .سخن رفت هر گونه بر انجمن
  ارــا لب رود بــكه از قاديسي ت

  ).2275، 7، 5(ار ــا شهريـــزمين را ببخشيم ب
  :رز ذيل بازگو شده استبه ط» شاهنامه«جنگ قاديسيه و فرجام آن در 

  سه روز اندر آن جايگه جنگ بود،
  ...سر آدمي سم اسپان بسود

  رانيان،ــهزيمت گرفتند اي
  ).2284، 7، 5(بسي نامور كُشته شد در ميان 

 در نهاوند رخ داد، كـه در آن         643كنندة حربهاي تازيان و ايرانيان سال         مرحلة سيوم و حل   
ني كُشته گرديد و اعراب در آستانة شكست قـرار داشـتند،            سرلشكر عرب نعمان ابن ميقران ماز     

 46-645 آذربايجـان، سـالهاي      644نهايت، سال   . اما با راه حيله آنها بر سپاه ايران غلبه كردند         
  ).320-319، 2، 4(اصفهان و ري نيز به دست عربها افتاد 
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اش بـه     سـتي رسد، خون ميهنپر    چون فردوسي به قسمت ايران را استيال ساختن اعراب مي         
در نامة سرلشكر ايران رسـتم فرّخـزاد بـه بـرادرش            . كند  جوش آمده، به حرارت تمام سخن مي      

دارد، كه محك اساسي آن عقايد  شاعر حس نفرت و عداوتش را به جنس عرب آشكارا بيان مي       
  :قسمتي از نامه چنين است. شووبي اين سخنور ناتكرار است

  ر شودــــمه نام بوبكر و عم ه    ر شودــــــچو با تخت منبر براب
  

  فراز ردنــــــ شود ناسزا شاه گ    اي درازــــــتبه گردد اين رنجه
  

  رــر همه تازيانراست بهـــز اخت    نه تخت و نه ديهيم بيني، نه شهر
  

  د از بر سر كالهــــا نهنـــز ديب      روهي سياهـــبپوشند از ايشان گ
  

  درفشنه گوهر، نه افسر، نه بر سر     نه تخت و نه تاج و نه زرينه كفش
  

  ...به داد و به بخشش كسي ننگرد    وردــي، ديگري برخـــبرنجد يك
  

  ... ي شود كژّي و كاستيــــ گرام    يـــــردند و از راستـز پيمان بگ
  

) 5 ،7 ،2277(  
توان از اهل تفزيل عجم بر عرب خواند، زيرا توسط مقابله و مقايسة  فردوسي طوسي را مي 

نمايـد، كـه ايـن        رب و عجمـي شـاعر همـواره اعـراب را تحقيـر و ايرانيـان را سـتايش مـي                    ع
چنـين طـرز بيـان، كـه در اشـعار شـووبية             . ج بـود  i-8ترجيحديهي خاص شووبيان عصرهاي     

شاعر در تحقير عربها همان     . عربيزبان معمول بود، با ابيات فردوسي در نظم فارسي زنده گشت          
ست، كه آنها را بشّار ابن برد، ابو نواس و ديگر شـووبيگرايان ايرانـي               معنيهاي را به كار گرفته ا     

  :گيرد  نامة رستم فرّخزاد همين معني و مضامين را فرا مي ادامه. در اشعار خود ذكر كرده بودند
  ركُشايم سخُن،ــان بــر از چهرشــگ

  .نـــه بــايد بــرگز نيــهمانا، كه ه     
  .و قارـچبه ديده چو خون و به رخ هم

  .ود سوسمارـرّشان بـــاي بـــه جــب
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  ،وينــــــخورش دوغ دارند و نان ج
  .نــــــــنخوانند يك بر ديگر آفري

  م گرسينه،ــــــسر و پا تهي و شك
  

به ديده چو خون و به رخ همچـو         .از چهرشان بركُشايم سخُن، همانا، كه هرگز نيايد به بن         
سـر  .رش دوغ دارند و نان جوين، نخوانند يك بر ديگر آفرين          خو.به جاي برّشان بود سوسمار    .قار

ابيات مـذكور چنـين صـدا       . و پا تهي و شكم گرسينه، ز جامه تن خارشان برهنه نه افسر، است             
  :دهند مي

  در،ـــر بر پــبدانديش گردد پس
  .رــگ ارهـپدر همچنين بر پسر چ

  ار،ــــر شهريـــهن شود بندة بي
  ...ارـــه كــنژاد و بزرگي نيايد ب

  رك وز تازيان،ــران و وز تــز اي
  .انــدر ميــد انــنژادي پديد آي

  نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود،
  .ودـازي بــب ردار ــها به كـسخن

  د،ــن نهنــهمه گنجها زير دام
  .دهند بميرند و كوشش به دشمن

  به نام، دــد و زاهـــبود دانشومن
  ه دام ــب بكوشد از اين، تا كه آيد

)5 ،7 ،2278(  
هـاي خـود      الذكر سپهساالر ايراني رستم فرّخزاد را از سـاخته          برخي از دانشمندان نامة فوق    

نمايند، كه افكار تند و تيز شووبيه در بعضي قسمتهاي آن به خـوبي                فردوسي خوانده، عالوه مي   
ـ            د آمـده باشـد، در   آشكار است و گويا اين نامه يا قسمتهايي از آن بر اثر مقصدهاي سياسي پدي

  ).98، 2(هاي منثور قديمي موجود نبوده است »  شاهنامه«حالي كه اين نامه در 
هـاي فردوسيـست يـا آن در مـتن            در هر صورت، ناوابسته به آن، كه اين نامـه از سـاخته            

ه              » شاهنامة ابومنسوري « وجود داشته، شاعر آن را به نظم كـشيده و در ايـن قـسمت اثـر توجـ
توانست ايـن   داشت، مي بيه برعال هويدا است، زيرا او اگر ميلي به شووبيت نميفردوسي به شوو  

  .قسمت را هزف نمايد
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تصوير نبرد ميان رستم فرّخزاد و سعد ابن وقّاس نيـز از عقايـد شـووبي شـاعر سرچـشمه                    
باك و دالور ايراني هنگام مراجعت به سپهساالر عرب از مساليب قوم              سرلشكر بي . گرفته است 

  :دهد كند، كه از عداوت و نفرت گوينده بشارت مي  مياو سخن
   دستگاه، زد كه جويي هميـــه نــب
   سپاه هــــــ سپهبد، برهن هــرهنــب
  اني تو سيري و هم گرسينه،ـه نـــب
  .هـل و نه تخت و نه بارو بنــه پيــن
  س است،ــران ترا زندگاني بـه ايــب
  ه تاج و نگين بهر ديگر كس است ـك
)5، 7 ،2279(  

دهد، كه فرياد پـركين و عـداوت او      گفتار رستم فرّخزاد آنچنان با جوش و خروش صدا مي         
چنين طريق افادة افكار شـووبي تنهـا خـاص سخنـسرايان            . سازد  دل هر خواننده را تسخير مي     

گيري كردن ممكن     از بيتهاي زيرين چنين نتيجه    . ج بود i-8بزرگ جريان شووبيه در عصرهاي      
  :است

  ار،ــوردن و سوسمـر شتر خز شي
  .ارــعرب را به جايي رسيدست ك

  د آرزو،ــــكه ملك عجمشان كن
  .چرخ گردون، توف و توف و باد، بر

  نيست، چشم اندرون شرم شما را به
  .تــر و آزرم نيســرد مهــز راه خ

  آن مهر و خوي،-آن زاد و-آن چهر و و-بد
  ! چنين تاج و تخت آمدت آرزوي؟

)5 ،7 ،2280(  
نهايت به يأس و نااميدي سخن كردن فردوسي در باب ضبط ايران از جانب اعـراب خـود                  

  :آيد سند قطعي ايرانگرايي شاعر است، كه از ابيات ذيل همين معني برمي
  كه بخت عجم از عرب تيره شد،

  .همه فرّ ساسانيان خيره شد
  رآمد جهان را ز شاهان قفيز،ـب

  .د پشيزــنهان گشت زر و برآم
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  ونه شد چرخ گردانسيپيهردگرگ
  اك ببريد مهر ــان پــاز آزادگ

)5 ،7 ،2283(  
در اين زمينه بايد اضافه نمود، كه فردوسي محض از نظر شووبي خود پيوسته براي ايمـن                 

دري از آاليشات كلمات عربي سعي كرده، با اين خدمت بزرگش پـاكيزگي    -داشتن زبان پارسي  
هـاي   زوال مقدار نهايـت كـم واژه   بي» شاهنامه«ر سراسر د. زبان مادريش را تأمين نموده است     

انـد، مـشاهده      عربي، كه تنها از روي ضرورت هنگام نبودن مرادفات فارسيـشان بـه كـار رفتـه                
  .شود مي

تـرين مظهـر      گزند نظم فارس و تاجيك عـالي        كاخ بي -فردوسي» شاهنامه«همين طريق،   
وده، اهداف و آمال اين نهضت بزرگ را در         عجمگرايي و ميهنپرستي در ادبيات خلقهاي ايراني ب       

  . بهترين شكل و صيغه در خود تجسم نموده است
    

               ها پينوشت
  

  .1386بيروت . دار الصادرللطباعة و النشر. 13-1. ج. الكامل في تĤريخ. ابن االثير عزالدين
1 

تهران، . معارف اسالمى  نشر  دفتر .يرانى ا ناسيوناليسم  شعوبية. رضا محمود افتخار زاده،     
 2   . ص424  -.1376
 3)ت.د(دار الكتب العربية، بيروت . 3 -1.ج.الطبعة العاشرة.  ضحى االسالم. امين، احمد 

 
ترجمـه ابـو القاسـم      . 2 -،1. ج. مروج الذهب و معـادن الجـوهر      . مسعودى، على بن حسين   

  . ص923 -2.  ص، ج785-1.  ج.–. 1374ى، تهران گ شركت انتشارات علمى و فرهن.پاينده
 5.                              1991تهران . 7-1. ابوالقاسم شاهنامه  ج.فردوسى 

 
 6. ص177  -.1363اصفهان، . چهر قدسىبا اهتمام منو. شعوبية. همائى، جالل الدين
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  ∗ رحيميدكتر امين                                                              
  ∗∗فرهاد ديناري                                                                 

  
  نگرشي تطبيقي بر زروان و زال

  چكيده
. زروان و زروانيسم از مسائل پيچيدة ايران باستان است كه ناگفته درمورد آن بـسيار اسـت           

م يكي از اديان پيش از زرتـشت        آن چه آشكار است اين است كه زروان خداي زمان و زروانيس           
بوده كه مدتها نيز به موازات دين زرتشتي در ايران رواج داشت و اگرچه ظاهراً از ميان رفت اما                   

  .آثار آن در دين زرتشتي و بعضي فرق بعد از اسالم باقي ماند
هاي پهلواني شاهنامه و تـاريخ حماسـي        از طرف ديگر زال نيز يكي از مهمترين شخصيت        

زال از .  ها و كاركردهاي گوناگون خود در بين ساير پهلوانان ممتاز استست كه با ويژگيايران ا
هايي با زروان دارد كه با توجـه  برخي جهات از جمله طول عمر و شخصيت متضاد خود شباهت        

به تناسب زروان و سرزمين و تاريخ سيستان،كه در اين پژوهش نيز به آن پرداخته شده اسـت،                  
  .آيدرتباط چشمگيرتر به نظر مياين شباهت و ا

در اين نوشتار با توجه به خصوصيات اين دو و تشابهات و تمايزات هر يك از آنهـا، سـعي                    
هـاي تـاريخي و جغرافيـايي،    شده است رابطة آنها مورد كند و كاو قرار گيرد و با توجه به زمينه         

  .شباهت و شايد ارتباط آنها با هم روشن شود
  

 .ان، زال، سيستان و شاهنامهزرو:  ه هاكليد واژ
  عضو هيئت علمي دانشگاه اراك* 

  
  

                                                 
  ∗ ت علمي دانشگاه اراكأعضو هي *

∗ ∗   ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناس  
∗  
  *عضو هيئت علمي دانشگاه اراك

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
**  
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  مقدمه
شـود كـه از يـك       هايي ديده مـي   ها و نام  در تاريخ اساطيري و حماسي ملل مختلف پديده       

اي از واقعيـات و     طرف نماد و معرف ابعادي از افكار و تخيالت آن قوم و از طرف ديگـر سـايه                 
-تحقيق در ابعاد شخصيتي و اسـطوره      . ملت گذشته است  حوادث تلخ و شيريني است كه بر آن         

تواند زواياي تاريكي از تاريخ و گذشته دور هر قومي را آشـكار             ها و حتي افراد مي    اي اين پديده  
  .كند

         هـا زيـاد ديـده      ها و پديـده   اي ايران نيز از اين نمادها و نماينده       در تاريخ حماسي و اسطوره    
شـد و چنـدين كـشور و        گ تاريخي آن محدود به ايران كنوني نمـي        سرزميني كه فرهن  .شودمي

گرفت و عـالوه بـر آن خـاطرات دور سـالها و هـزاره هـاي پيـشين در                    ملت ديگر را در بر مي     
  .سرزمينهاي اوليه محل سكونت آنها را نيز با خود داشت

 .هـستند  حماسي، و زروان، خداي زمان، دو نمونه از اين اسـامي             -ايزال، پهلوان اسطوره  
ايست كه او را در ميان ديگر پهلوانان شـاهنامه بـه نـوعي              شخصيت و خصوصيات زال به گونه     

ممتاز كرده است، شمايل او در بدو تولد، عمر طوالني و حتي ابدي و پيشگويي از ايـن ويژگـي                 
زروان نيز از خدايان اسرارآميز ايران باستان و متصف بـه خـصوصياتي اسـت كـه بـا                .ها هستند 

  .هايي با زال داردبه ارتباطش با سرزمين نيمروز و سيستان، تناسبتوجه 
اين تحقيق برآن است كه با ذكر توضيحاتي در مورد زروان بر اساس منابع مختلـف و آن                  

اي تطبيقي بين اين دو شخصيت      گاه بررسي شخصيت زال بر اساس شاهنامه فردوسي، مقايسه        
  .  داشته باشد

  

  زروان
اي است به معنـي     آيد كه زروان واژه   اند چنين برمي   به زروان پرداخته   از مجموع منابعي كه   

اين زمان بـه دو بخـش       . زمان و نام خدايي است برتر كه اورمزد و اهريمن از او به وجود آمدند              
زروان با واژگانِ زرمان،زربان و زرفـان از يـك ريـشه و بـه               . شودمند و بيكران تقسيم مي    كرانه

هـاي  هـا را از نـام     همچنـين ايـن واژه    ). 309ص: 1371اكبري بيرقي، : ك.ر(معني روشني است  
زروان، خداي بدي و ديو مرگ هم بود كـه بعـدها اسـتوداد يـا                . اندابراهيم خليل اهللا نيز دانسته    

اي از زرتشتيان آن    زروان در زبان پهلوي به معناي زمان بود كه دسته         . با آن يكي شد    استويهاد
معناي ديگر زروان قضا بود كه در عربي به دهر ترجمه شـد             . انستنددرا اصل اعتقاد زرتشت مي    

  .گفتندمي  دهريهو اهلِ آن را
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به كار رفته و در     )به معني نيمروز،جنوب و ظهر    (اوستا با كلمة رپيئوين   جالب آنكه زروان در     
  ). 91: 1386پورداوود،( استآمده)دراز(و دراجه)درنگ=دير(هاي درِغيسنا مكرراً با واژه

اند و پيداست بـراي آن آغـاز و انجـامي قائـل             فت درنگ خداي را به زروان نسبت داده       ص
ها نيز به اورمزد نيك معتقدند اما با توجه         زرواني. دانستنداند و او را جاوداني و فناناپذير مي       نبوده

گيري و تقديرگرايي و فراموشـي     به تسلط بيشتر و طوالني تر اهريمن بر جهان، به نوعي گوشه           
ها حاكي از آن است كه زروانيسم ديني بوده، كه ميل           نشانه. انددنياي پس از مرگ گرفتار شده     

دانست وگوشه گيـري را چـون نوشـدارويي توصـيه     و گرايش انسان را اساساً به سوي بدي مي        
اين لحن تسليم فلسفي در مينوي خرد كه گرايش نيمه زرواني دارد مشهود است براي               . كردمي

زيـاد در فكـر آراسـتن دنيـا مبـاش چـه مـرد گيتـي آرا تبـاه كننـدة گيتـي                        «: يـد مثال مي گو  
-توان بـا نوشـته    اين مسئله را مي   . زروان خداي مرگ و تقدير نيز بود      ). 284: 1375زنر،(»!باشد

هاي كرتير در كعبة زرتشت مقايسه كرد كه در آنها از وجود            هاي خالص زرتشتي از جمله كتيبه     
 پادافره كردار سخن گفته شده و نيز بـر آبـاداني دنيـا و امـور مـادي                   بهشت و دوزخ و پاداش و     

  ).75-71همان،: ك.ر(تأكيد شده است
شود و ثوابت   ميترايي نقوش و بروج مشاهده مي     / گرداگرد ايزد شيرسر، يعني خداي زرواني     

 ارتباط و سيارات به او بازمي گردد و از اينجاست كه زروانيسم و ميترائيسم با اخترشناسي و جبر         
ها همه چيز را از بخت و تقدير و تولد و مـرگ             زرواني ) 1171: 1386رضي،: ك.ر.(كنندپيدا مي 

  .دانستندافراد را وابسته به خواست افالك و ستارگان مي
زروانيسم يعني اعتقاد به خداي زمان، ديني مستقل بوده كه فارغ از زمان و مكان پيـدايي،            

اي را فراگرفته بود، برخالف عقيدة برخي محققان،كه آن را فرقهقبل از دين زرتشت تمام ايران 
از غرب ايران وحتي بين النهرين، تـا شـرق و نـواحيي چـون               . دانندمنشعب از دين زرتشتي مي    

  هــاي هنــدي آثــاري از ايــن ديــن ديــده     سيــستان و نيــز در يونــان و برخــي آئــين    
شود بيـشتر اشـارات راجـع بـه        سوب مي ، در شاهنامه نيز كه از منابع مهم زرواني مح         . شود مي

زروان مربوط به زمان شهرياري منوچهر است در حالي كه زرتشت در زمـان گـشتاسب ظهـور                  
البته منوچهر در وصيت خود به نوذر خبر از آمـدن    ). فصل ششم : 1379دولت آبادي، : ك.ر(كرد  

  .كند با او مدارا نمايددهد و توصيه ميپيامبري مي
  ريــه پيغمبـــچو موبد بيايد ب  ان داوري              كنون نو شود در جه

  نـــر تا نيازي بر او به كيــنگ                نــپديد آيد آنگه به خاور زمي
   نگه كن ز سر تا چه پيمان بود  ود               ـبدو بگرو آن دين يزدان ب

  )3749-1،3747ج. 1379كزازي        (                                                          
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اين پيامبر با زرتشت كه در زمان گشتاسب ظهور كرد فاصلة زيادي دارد و چندين شـاه در                  
  .اندفاصلة زماني بين نوذر و گشتاسب حكومت كرده

. دانند كه در زمان ساسـانيان وارد ايـران شـد    برخي نيز آيين زرواني را محصول يونان مي   
دانند كه تصوف نيـز از  هاي نوافالطوني در زمان ساسانيان ميصل تأثير انديشه  آنها زروان را حا   
اين امر همزمان بود با سختگيري دولـت مـسيحي        ). 219تا215: 1373محمدي،(نتايج آن است  

شدة روم نسبت به فالسفه و انديشمندان و دگرانديشان، كه به اين خاطر گروهي از آنـان وارد                  
  ). 90: 1375زنر،(ندايران و دربار ساساني شد

از طرف ديگر، ايران چند قرن پيش مورد حملة اسكندر قرار گرفته بـود كـه در نتيجـة آن                
ها بر ايران حكومت كردند و سپس ايران تحت         جانشينان اسكندر نيز تا مدت    . اوستا از بين رفت   

ن خاطر ايران به اي. اي نداشتندسيطرة طوالني اشكانيان قرار گرفت كه سياست ديني جانبدارانه  
  .از قبل نيز آمادة ورود اين افكار شده بود

براين اساس و در ميان اين تشتت آرا، زماني كه ساسانيان، كه به تبعيـت از خويـشاوندان                  
قومي هخامنشي خود تعصب بيشتري نسبت به دين زرتشتي داشتند، تصميم گرفتنـد اوسـتا را                

اچار بسياري از انديشه هاي خـارج از ديـن          گردآوري و سياست ديني را سروسامان بخشند، به ن        
قيام مزدك و ظهور    . زرتشتي، كه با آن هماهنگ هم نبودند، وارد متون اصلي دين زرتشتي شد            

ماني و گرايش برخي شاهان ساساني به آنها نيز بـه ورود ايـن افكـار و عقايـد بـه درون ديـن                        
الملل و النحل، زروانيه را يكي بسياري از محققان و از جمله شهرستاني در        . زرتشتي كمك كرد  

يكي از اديان و شايد مهمترين آنها كـه در ايـن            . انداز فرقه هاي دين زرتشتي به حساب آورده       
دوره با دين زرتشتي خلط شد، زروانيسم بود كه بعد از اسالم نيز در بعـضي فرقـه هـاي مهـم                      

  . چون دهريه تأثير گذاشت
گئـو  : ك.ر(روانـي در اسـتخر پديـد آمـده بـود          هـاي ز  جامعة ديني ساساني از اختالط مـغ      

براثر اين كار جريان آيين زرواني، ايران عهد ساساني را چنان جلوه داده بود كه ما                ). 391ويدن،
  .توانيم از آيين زرتشتي به شكل زرواني سخن بگوييممي

گري كنـوني را  بـه وجـود    بعدها دو دين مزديسني و زرواني با هم سازش كرده و زرتشتي     
الهيات دينكرت در واقع تالشي براي سازش اين دو است، دين مانوي ازدواج را نهـي و             . وردندآ

.                                               نمـود و زروانيـسم در ايـن مـورد چيـزي بـين آن دو اسـت                 دين زرتشتي سخت تـشويق مـي      
  ).355: 1375زنر،(

توان بسياري از ابيات و قطعات شـاهنامه را بـا تعـاليم زروانـي               ها مي آموزهبا توجه به اين     
تقديرگرايي موجود در اشـعار ابتـدايي فارسـي و ازجملـه اشـعار فردوسـي از نـوع                   . مطابقت داد 
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اسالمي نيست و نشاني غيرقابل انكار از نگاه يا تلقـي تقـديرگرايي ايرانـي               _تقديرگرايي عربي 
اسالمي، كه خود تا حد زيادي تحت تـأثير         _نوز مفاهيم و تعاليم عربي    است، زيرا در آن زمان ه     

. افكار ملل تابعه بود، چندان در جامعه ايران نفوذ نكرده بود تا بر انديشه هاي آنان تأثير بگذارد                 
نمونة اين امر اشارات فراوان فردوسي و ديگر شاعران آن عصر به عناصر زرواني زمان همچون  

هـاي  از طرف ديگر، تقديرگرايي اسالمي نيز خود تا حدي حاصل آموزه          . تسال و ماه و روز اس     
  .اشاعره بود كه نفوذ آنها بعد از قرن پنجم در جامعة ايران پديدار شد

كند زروان خدايي مادي است نه مينوي، زيرا در اكثر موارد           اين تصورات از زروان ثابت مي     
 از بهـشت و نجـات و رهـايي و مجـازات و              شاهنامه و ديگر اشعار ابتدايي فارسي كمتـر اثـري         

اين وضعيت درمورد برخي شاعران ديگـر       . شودپادافره اعمال بد يا پاداش اعمال خوب ديده مي        
  .آن عصر از جمله رودكي و مخصوصاً اشعاري كه درمورد مرگ سروده شده، نيز صادق است

است كه برخي   هاي شاهنامه داراي  خصوصيات و صفاتي        زال به عنوان يكي از شخصيت     
هـاي زال   اينك  با تحليل برخـي ويژگـي       . آوردها و باورهاي زرواني را به ياد مي       از آنها انديشه  

  .پردازيمبراساس شاهنامه فردوسي، به بحث ارتباط او با زروان مي
  

  زال
در زبان اروپايي بـه معنـي كـسي كـه از     albino واژة زال در فارسي معادل است با  واژة 

 دچار شود است كه خود از واژه        albinism و سپيدموي زاده شود يا كسي كه به          مادر سپيدروي 
albus66: 1369مختاري،: ك.ر(  التيني به معني سپيد مأخوذ است.(  

سـاخته  آيد در آن زمان برخي اسامي را برحسب مدلول آنها انتخاب كرده يا مي             به نظر مي  
... هايي چـون كيومرث،تهمورث،جمـشيد و     اگر بخواهيم براساس شاهنامه قضاوت كنيم واژه      .اند

اند زيرا نـه در شـاهنامه و نـه در ديگـر             هاي مسماي خود به وجود آمده     همگي براساس ويژگي  
در شاهنامه  . اي ايران، قبل از تولد اين افراد از اين اسامي خبري نيست           متون حماسي و اسطوره   

درمورد زال نيز . نها اشاره شده استبه صراحت به ارتباط هيئت ظاهري افراد هنگام نامگذاري آ
چنين است، كودكي سفيدرو،سفيدمو و پيرانه سر متولد شده است و بايد نامي بـراي او انتخـاب                  

پـس واژة زال    . آيـد كرد كه هيئت ظاهريش را توصيف كند و اين گونه واژة زال به وجـود مـي                
  . همزاد مدلول و مسماي خود است

همـان ذات اوست؛مشخـصة مهـم شخـصيت اوسـت و            درنظر انسان بدوي نام هركسي      «
كنند، و همواره يـك     واژه ها از ذات مدلول آنها حكايت مي       . تمامي معناي دقيق خود را داراست     

هرتلقي يا واكنشي نسبت به اين ارزش ذاتـي وجـود           . شودارزش ذاتي به اسامي نسبت داده مي      
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مفهـوم شخـصيتي و ذاتـي زال در    همچنان كه تمام . داشته باشد نسبت به نام نيز موجود است   
  ).66: همان(» نام او نيز هست

زال پايدارترين پديده حماسه، معنوي ترين پهلوان حماسه، مركب ترين موجـود حماسـه و         
زندگي او بخش بزرگي از حماسه ملي را در برگرفته و دوره او             . اي ترين چهرة آن است    اسطوره

مانند قهرمانان اسـطوره شخـصيتي چنداليـه دارد و          زال  . دوره آغاز و انجام دوره پهلواني است      
زال ). 15 -13همـان (ابعاد كاركردي او وسيع و متنوع است و تولد و زندگي او اسطوره اي است        

داند؛ او داناي جادوگرمانندي اسـت      خردمندي پيشگو است كه راز سپهر و رويدادهاي آن را مي          
  . كندكه پيشگويي مي

ع داستان اساطيري زال چنين است كه سام، جهان پهلوان براساس شاهنامه فردوسي، شرو 
اي حـل   جوان پسري ندارد و اين براي پهلوان ايرانشهر مصيبتي بزرگ است كه بايد بـه گونـه                

براساس همين نيـاز اسـت كـه        . شود تا نسل او منقرض نگردد و كاركرد پهلواني پدر ادامه يابد           
  :مي شودزال متولد

     نگاري چو خورشيد گيتي فروز    برآن چند روز               ز مادر جدا شد 
  )1،2173ج. 1379كزازي،                                                                     (

اما با آنكه پس از انتظاري طوالني ظاهراً مشكل برطرف شده، در واقع ايـن نـوزايي خـود                  
هاي پهلواني به   هاي فرهنگي و سنت   پيدمو ارزش با وجود كودكي س   . سرآغاز مشكلي تازه است   

اي است كه شاعر كسي را كه قرار است خبر تولد پيرِ نوزاد را مصيبت به گونه. خطر افتاده است  
  :كندبه سام بدهد، اين گونه توصيف مي
  رـــدر آمد دليـوان انـــرِپهلــبشير              ردارـــ           يكي دايه بودش به ك

  ده بادــدسگاالن او كنــــدل باد             ــــب         كه برسام يل روز فرخنده   
  اهرويـاك پور آمد از مــيكي پوي             ـــــ           پس پرده اندر، يل نامج

  راو بر، نبيني يك اندام زشت    ــبپاك و رخ چون بهشت                         تنش نقرة
  امجويـچنين بود بخش تو اي نكش سپيداست موي              از آهو همان          

  )2183-2178:همان    (                                                                      
چنـين  : دهد كـه  اين تقدير پهلوان ايران زمين است و دايه نيز اين گونه به سام هشدار مي              

: اين جاست كه نشانة زرواني ديگري در داستان آشـكار مـي شـود             !  ويبود بخش تو اي نامج    
  .اعتقاد به قضا و قدر

برخورد با فرزند چنان سام را آزرده مي كند كه اگر تاكنون در انتظار او بود اكنون به فكـر                    
  :افتدطرد او مي
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  ا اميدـــسر نان سربـــببود از جهرزند را ديد مويـش سپيــد                ـوفـ     چ     
  ...اد خواستــــز داد آور آنگاه فري   وي آسمان سربـرآورد راسـت             ــ     س     

  ويم از اين بچة بدنشانـــه گـچـــان                و آيند و پرسند گردنكشــ          چ
  وگرنه پريست و دورنگ است پلنگ                       چه گويم كه اين بچة ديوچيست؟   

  ن بوم و برآفرينــــنخواهم بر اين                ــن ننگ بگذارم ايران زميـ           ازي
  )2196-2187:همان (                                                                          

 اهـريمن بـه   است كـه  ايهرگونه نقص در جهان هستي و موجودات به اعتقاد قدما نشانه
سام با ديدن زال به وحشت مي افتد، وحشتي كه از ديدن اهـريمن بـه زروان   . انسان داده است  

  .دهدنيز دست مي
شود و توان و اهميت آن چيزي       اي گسترده تر مي   هرچه دامنة قدرت يك موجود اسطوره     «

. شـود گتر مي كند افزون ترگردد، پهنة نفوذ نامش نيز بزر       اي متجسم مي  كه اين هستي اسطوره   
شود، به پهنـه    گيرد كه از رنگ سپيدش آغاز مي      ازهمين روي نام زال گسترة وسيعي را دربرمي       

گـسترد و تـا معنـا و درخـشش زروان     اش كه سيستان و زرنگ اسـت مـي       زيستي و فرمانروايي  
  ).67: 1369مختاري،(»رودچنانكه خواهيم ديد فرامي

جدايي فرزند از خانواده بارها در شـاهنامه آمـده          . بدين ترتيب پسر بايد از خانواده جدا شود       
ها تـا نوجـواني و دوران   معموالً اين رانده شده. داستان داراب و فريدون از اين گونه است  . است

مكان تبعيد زال و فريدون، كه در واقع كـسي انتظـار بازگـشت آنهـا را                 . مانندبلوغ در تبعيد مي   
كند كه البته در شاهنامه به      م جواني خود را درآنجا سپري مي      كيقباد نيز ايا  . ندارد، البرزكوه است  

  .اي نشده استعلت رفتن او به اين كوه اشاره
سفيدي در بسياري از اشياء طبيعي و امور زندگي انسان به نحو آشكاري تعالي بخش است    

هـاي  اين تقدس در امـوري لبـاس روحـانيون و لبـاس           . رودو نماد پاكي و قداست به شمار مي       
  .شودمراسم خاص چون لباس نوعروسان يا لباس احرام ديده مي

بدون شك . عالوه براين، رنگ سفيد حاكي از غيرطبيعي بودن برخي اشياي واجد آن است
هراسـاند همـان رنـگ      اين خصيصه مخصوصاً در اموات كه بيش از هر چيز ديگر بيننده را مي             

  ).69: همان: ك.ر(ماندپريدگي سفيد است كه در صورت ميت برجاي مي
شـود در نخـستين   همين هراس از خصيصة درك ناشدني رنگ سپيد است كه باعـث مـي             

براي نابودي و فراموشي ايـن بچـة        . برخورد زال را به ديوان و نيروهاي اهريمني منسوب دارند         
  .پندارند كه زال از بين رفته استبرند و چنين ميديوزاد او را به البرزكوه مي
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شـود و او را بـه خانـه     و بزرگ شدن او در كنام سيمرغ، سام پشيمان مـي           پس از طرد زال   
اما پس از مدتي با بزرگ شدن زال نشانة اهريمنـي ديگـري در وجـود او آشـكار                   . گرداندبازمي
شود، گرايش به مهراب كابلي و عشق به دختر او، رودابه، بار ديگر سام و حتي شاه ايران را                   مي

شود ي اين ماجرا و پژوهش موبدان از اوست كه احساس خطر رفع مي            دارد؛ در پ  به خشم وا مي   
  .شوندو آنها به اين وصلت راضي مي

كند، هرگز صـراحتاً    در شاهنامه عالوه برآنكه زال بيش از همة پهلوانان و شاهان عمر مي            
د اين ماية زرواني درتماس با نام زرنگ سيستان و رنگ سپي          . آيدذكري از مرگ او به ميان نمي      

كـه زنـده    »هوم سـپيد ضـدپيري    «اي هست به نام   در اوستا و شاهنامه ماده    . نمايداو شگفت مي  
اين گياه خداي مقدس به صفاتي موصوف است        . كنندة مردگان و بخشندة زندگي جاودان است      

  .كه زال نيز دارد
 او از . داستان زندگي زال سيستاني در شاهنامه به منزله يك دوره درس زروان باوري است             

ابتداي ورود به شاهنامه حضوري برتر و فراگير دارد و با وجود مرگ پهلوانان و پادشاهان متعدد              
  .آيدهرگز از مرگ او سخني به ميان نمي

اي مبهم و دو بعدي است و تلفيقي است از افكار متـضاد اقـوام      زال همچون سيمرغ پديده   
اما از نظرگاه نهاد سياسـي و دينـي بـه           ها، مقدس است    او در ارتباط با اساطير و حماسه      . ايراني

اين تضاد يعني تقدس اسـاطيري و ملـي و   . ويژه موضع اسفندياري و گشتاسبي، اهريمني است      
اي از دين نوظهور زرتشت است كه براي بسياري ازجملـه زال            تكفير سياسي و ديني هم نشانه     

. يابـد تباط با زروان معنـا مـي      هاي فردي زال كه در ار     اي از ويژگي  نمايد، و هم نشانه   بيگانه مي 
  .هاي متضاد هستنداورمزد و اهريمن فرزندان زروان نيز دو بعد اين انديشه

در وجود زال و زروان تركيب و تضاد ميان دو قلمرو تقدس و پليدي نمايان اسـت، بـراين                   
  .پذيرداساس در بدو تولد، خود او بدعتي است كه جامعه آن را نمي

زال، زال را برزخ ميان اسطوره و حماسه و واسطة دو دوره در سـير               نويسنده كتاب اسطوره    
اي است كه درعـين اسـاطيري بـودن بايـد           او واسطه . داندهاي انسان ايراني مي   تكوين انديشه 

  ).53-52:همان. (جريان رويدادها را به سوي حماسه سوق دهد
ا در جامعه مورد پذيرش اي و اعتقادي، كاركرد زال او ربا وجود همة اين تضادهاي اسطوره

گردد و پهلوان جديد سيستان و ايران       زال بار ديگر به آغوش پدر و خانواده بازمي        . قرار مي دهد  
كنند، زال درغيبت سام، به دختر مهراب كابلي دل         بعدها اين تضادها بارديگر ظهور مي     . شودمي

  آنهـــا پـــس از   . انگيـــزد بـــازد و خـــشم ســـام و شـــاه ايـــران را بـــر مـــي      مـــي
گيرند آزموني جامع از زال به عمل آيـد تـا حقيقـت وجـودي او                هاي زياد تصميم مي   شمكشك
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هـا،  آزمايند كه ازمجموع اين پرسش    هاي خود مي  موبدان منوچهر، زال را با پرسش     . آشكار شود 
  .شودالهيات زرواني آشكار مي

يت از باورهاي   آيد حكا پرسش و پاسخ موبدان منوچهر با زال آنچنان كه از شاهنامه بر مي            
هـاي مطـرح شـده عـالوه بـر          زال درپاسخ پرسش  ). 54: 1379دولت آبادي، : ك.ر(زرواني دارد   

گانـه و نظـارت و      صحبت از عناصر زماني يعني روز و شب و سال و ماه، درمـورد بـروج دوازده                
 گويد كه حاكي از تقديرگرايي مطلق و اعتقاد تام به بخـت سلطة آنها بركار جهان نيز سخن مي   

امري كه بارها در ديگر جاهاي شاهنامه وحتي در شـعر ديگـر شـاعران همعـصر          . و اقبال است  
  .شودفردوسي ازجمله رودكي نيز ديده مي

  
  پرسش و پاسخ مؤبدان منوچهر با زال

  
  ان سي شود باز چون بشمريــهم                 يكي كم شود راست چون بنگري        

  ر ازسبزه و جويبارـــــه بيني پــ     ك    زار      ــان مرغارم چنين گفت كـ         چه
  رگـزار اندر آيد ستـــوي مرغــس      ا تيز داسي بزرگ         ــرد بـــ         يكي م

  ودـن نشنـــر البه سازي سخــاگ       م بدرود        ــه تر و خشكش بهــ         هم
  ان غروــــاي پر موج بر ســز دري           سرو    دگر گفت كان سركشيده دو         

  ...نشيمش به شام آن بود اين به بام          رغ دارد بر ايشان كنام     ــي مــ         يك
  وارـــم استــــي شارسان يافتــ يك    ار          ـركوهســد ديگر كه بــ          بپرسي

  انـــارســگزيده به هامون يكي خ         ارسان      ردم از آن شــرامنده مــ         خ
  )3384 -3360 ،1ج: 1379كزازي،                                                                (

  : دهدها زال به هركدام از آنها به طور جداگانه پاسخ ميبعد از طرح اين پرسش
  كه هريك همي شاخ سي بركشند                 ت بلند ــنخست از ده و دو درخ          
  وـوآيين ابر گاه نـاه نـــــو شــ چ و                ــــبه سالي ده و دو بود ماه ن          
  ...ارـود گردش روزگـان بـــ  برين س      ار          ــد شمـبه سي روز مه را سرآي          
  ردار آذرگشسبـه كـروزان بــــ ف       اسب          كنون آن كه گفتي زكار دو          

  ر دو روان ــز هـر نيـدگـس يكــپ        ان         ــردو زمـ         سپيد و سياه است ه
  ...ردـــي بشمـر ما همـــدم چرخ ب        د كه مي بگذرد       ــ     شب و روز باش

  ار ـــر شهريـرگذشتند بــــكجا ب        و ديگر كه گفتي از آن سي سوار              
  انـرمان خداي جهـرد فــچنين ك ه دان                ـن گونــــشمار مه نو بدي     
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  گاه گاه كه يك شب كم آيد همي       اه            ـان مـنگفتي سخن جز ز نقص     
  ...مـــ كان مرغ دارد نشيروـز دو س           كنون از نيام اين سخن بركشيم            

  ...د دانـــدو بيم و اميـان را بــجه     د دان             ـــبر مرغ پران تو خورشي     
  اي شمارــسراي درنگ است و ج       ار           ــــر كوهسـ     دگر شارسان از ب

  )3400-3387: همان                                                             (
كند كه اجزاي زمـان هـستند و        ها، زال از روز و شب و سال و ماه حكايت مي           در اين پاسخ  

از سخنان او پيداست كه معتقد است بر كار جهان تقدير  . گويدگانه سخن مي  دربارة بروج دوازده  
اسـت، هـر لحظـه از زنـدگي او در      » درنـگ «حكمرواست و در دوراني كه انسان ساكن سراي         

گويد و از بـاد يـا واي        زال از زمان و صحنة مرگ همچون يك زرواني سخن مي          . آيدار مي شم
  . كندنيز ياد مي

كنـد كـه برخـي از آنهـا در        ها زال به عناصر زرواني ديگري اشـاره مـي         در ادامة اين پاسخ   
هاي موبدان نيست و اين توضيحات است كه ديگر شـكي در زروانـي بـودن زال بـاقي                   پرسش
  :رد و حتي شاه نيز شادمان مي شودگذانمي

  ... پديد آيد آنگه كه بي جان شويم         ــم        وگر آز ورزيم و پيچان شوي          
   تر و خشك را زو دل اندر هراس   ـز داس            رد با تيـــ           بيابان و آن م

  ودــــنشنر البه سازي هميــ اگ          بدرود               تر و خشك يكسان همي
  اـش نيـــره همانـانش نبيــهم                      دروگر زمان است و ما چون گيا  

  به يك دست بستد به ديگر بداد            رسم و نهاد     چنين است را»زمان           «
  ان شد دل شهريارـــادمـاز او ش    آشكار             ها بكرد           چو زال اين سخن

  )3417-3408: همان(                                                                             
كـه از عناصـر منفـي و بـه شـدت            » آز«: كنددر اين ابيات زال به دو نكته مهم اشاره مي         

ـ     » زمان«جاي شاهنامه نكوهش شده، و      مذموم زرواني است و در جاي      ر جهـان و    كـه حـاكم ب
  .                  مخلوقات و محور و عنصر اصلي زروانيسم است

دهد كه او نيز زروانـي بـوده        شود و اين نشان مي    هاي زال شادمان مي   منوچهر نيز از پاسخ   
در ). 54: 1379دولـت آبـادي،   (است و به خاطر اين كه زروانيت زال ثابـت شده،شـادمان اسـت             

البتـه در هـيچ جـاي       . ربوط به زمان منوچهر و قبـل از اوسـت         شاهنامه بيشتر اشارات زرواني م    
ــاليم و      ــف، تع ــابع مختل ــاس من ــا براس ــت ام ــه اس ــخن نرفت ــراحتاً از زروان س ــاهنامه ص   ش

در زمان گشتاسب، زرتشت وارد شاهنامه      . اندهاي ياد شده را از اصول دين زرواني دانسته         آموزه
لط و رايج بود؛ سيستانيان نيز در آن ادوار، حتي شود، اما هنوز در جامعة ايران دين زروان مس مي
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در اين احوال آنها ابتدا از تولـد و ظـاهر اهريمنـي             . مانندبا وجود ظهور زرتشت زرواني باقي مي      
شـوند  زال و بعدها از گرايش او به مهراب كابلي كه از تبار ضحاك ماردوش است، هراسان مي                

ها اهريمني است و دليلي مستند برنگرش منفي        انهچرا كه مطابق باورهاي زرواني، تمام اين نش       
  . اطرافيان زال نسبت به او

  

  زروانيسم در سيستان
واژة سيستان  . سيستان از مكانها و اساميي است كه به نوعي با زروان ارتباط و تناسب دارد              

 darangiana درنگيانـا  آن را استرابو آمده است، zaranka زرنكادر كتيبة داريوش به شكل     
اين سـرزمين را نيمـروز هـم        . بط كرده كه در پهلوي سكستان يا سيستان خوانده شده است          ض

  ).1439: 1386رضي،(اند خوانده
اند؛ زرنگ آن در عربي زرنج شد و از آن ميـان            سيستان را زاول و زرنگ و نيمروز نيز گفته        

 اين خاطر زرنـگ     در تاريخ سيستان آمده است كه آنجا را به        . زاهدان كنوني برجاي مانده است    
زال را در عربي زالق العتيق يعني زال كهن       . گفتند كه بيشتر آباداني آنجا را زال زر انجام داد         مي
اين سرزمين را نيمروز بـه معنـي نيمـة روز و            . گفتنداند و مردم سيستان او را زرورنگ مي       گفته

  ).78: 1375بهار،(اندجنوب نيز ناميده
دين زروان مربوط به اوايل هزاره اول قبل از مـيالد يعنـي             ترين نشانة   از طرف ديگر كهن   

هاي دينـي خـود را بـه زبـان     زماني است كه سغديان درشمال شرق ايران ساكن شدند و كتاب        
ترجمه كردند كه عبـارت     » آزروا«را به   »براهما«آنها نام خداي بزرگ خود    . سغدي ترجمه كردند  

ل از ميالد به سيـستان كوچيدنـد و در ابتـدا           سغديان در طول هزارة اول قب     . سغدي زروان است  
زرنگستان به احتمال قريب    . آنجا را زرنگستان يا درنگستان وبعدها سكستان و سيستان ناميدند         

  ).48-47: 1379دولت آبادي،: ك.ر(به يقين مركز اصلي زروان پرستي بوده است
ت و درنـگ نيـز از       دراوستا نيز زروان همراه رپيئوين به معناي نيمروز و جنـوب آمـده اسـ              
  ).91: 1386پورداوود،(ملزومات آن است كه همگي نشانه هايي از ارتباط زروان و سيستان است

طريقت اهل سيستان تا زمان فرامرز ابن رستم بر طريقي بود كه آدم عليـه الـسالم آورده                  
  بـود  _زرتـشتي _بود؛ پيكاري هم كه ميان رستم و اسفنديار در گرفت به سبب دين مزديسني               

  ). 79: 1375بهار،(كه رستم منكر آن بود
  هايي بـراي آن بـه نتيجـه    هرچند با توجه به خصوصيات دين زروان، جستجوي پرستشگاه   

  .كننده زروانيسم هستندرسد اما معبد و رصدخانه كوه خواجه در سيستان تداعينمي
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 نتيجه
ستان و برخي اسامي ديگر يابيم كه بين نام زروان، زال، سيبا نگاهي به مطالب فوق در مي   

نام سيستان، زرنكـا يـا درنگيانـا بـوده اسـت و صـورت               . مرتبط با آن ارتباط خاصي وجود دارد      
ملموس تر آن در زرنج و زرنگ و زابل، از شهرهاي اين سرزمين، و حتي به نـوعي در زاهـدان                     

  گمــان . گفتــه انــدسيــستان را زاولــستان يــا زابلــستان نيــز مــي. شــودكنــوني نيــز ديــده مــي
  .هاي زال و زاول ارتباطي با هم داشته باشند، احتماالً زاول نسبتي از زال استرود واژهمي

از لحاظ تاريخي نيز اگر سيستانيان طبق منابع، مهاجران سغدي و سكايي باشـند و زروان                
نـام  نام خداي آنها باشد، احتماالً در مهاجرت آنها به سيستان، اين      » آزروا«يا معادل سكايي آن     

يا حداقل دين و آيين زرواني همچنان پايدار مانده باشد و اهالي اين سرزمين تا ظهور زرتـشت                  
هايي آييني بـوده    زرواني باقي ماندند و جنگ هاي دربار گشتاسب و حاكمان سيستان نيز جنگ            

  .است
بسياري از مظاهر شخصيتي زروان در زال نيـز ديـده           . نكتة اصلي رابطة زال و زروان است      

. ظاهر اهريمني، كردار اهورايي، عمر طوالني و حتي جاوداني همگي در زال نيز هست             . شودمي
هـا پـرورده شـده ،    اي تاريك از شخصيت زروان است كه در حماسه        رسد زال خاطره  به نظر مي  

 نيمه -بسياري از خصايل و صفات زروان با او همراه و در حماسه ها به شخصيتي نيمه انسان                
  . مه خدا تبديل گرديده استزروان يا ني

  
  منابع

  .اساطير:  تهران. چاپ دوم.خرده اوستا)1386( ابراهيم پورداود-1
  .ارديبهشت:  تهران.چاپ اول.دايره المعارف نام )1371( اكبري بيرقي،محمدرضا-2
  .آگاه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران ).1375( بهار،مهرداد-3
  .ني:  تهران. چاپ اول.اي زروانجاي پ) 1379( دولت آبادي،هوشنگ-4
  .سخن:  تهران. چاپ دوم.دانشنامه ايران باستان) 1386( رضي،هاشم-5
: تهران.چاپ دوم .معماي زرتشتي گري ترجمة تيمور قادري      زروان )1375.(سي. زنر،آر -6
  .فكرروز
  .سمت:  تهران. چاپ اول.نامة باستان )1379( كزازي،جالل الدين-7
:  تهـران .چـاپ اول . ترجمة منوچهر فرهنـگ  .دينهاي ايران )1377( گئو ويدن گرن   -8

  .آگاهان ايده
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  .توس: تهران.چاپ سوم.فرهنگ ايراني پيش از اسالم  )1373( محمدي،محمد-9
 .آگاه:  تهران. چاپ اول.اسطورة زال) 1369( مختاري،محمد-10
اي دنيـ :  تهـران  .تصحيح ملك الشعرا بهار   . تاريخ سيستان ) 1381( مؤلف ناشناس  -11
  .كتاب
  .طرح نو:   تهران.چاپ دوم.تن پهلوان و روان خردمند) 1374( مسكوب،شاهرخ-12 
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  *صغري رحيمي غياثي
  

گرايي در داستان رستم و اسفنديار و ظهور گرايي و مذهبتضاد ملي
  آن در تاريخ معاصر

  
  چكيده

زينـد،  متـضاد مـي   هـاي متفـاوت و      هاي گوناگون با افكار و انديـشه      اي كه گروه  در جامعه 
گـردد و چگـونگي روابـط       گر اصول و موازين سلوك گروهي طبقاتي نيـز مـي          اسطوره، نمايش 

  .نماياندهاي آنها را ميهاي اجتماعي و كشمكشگروه
اختالف ميان هويت ملي و مذهبي ايرانيان، موضوعي است كه در شـاهنامه مـورد تأكيـد                 

هاي ملـي و مـذهبي بـه عنـوان يـك تـضاد              وهاين تضاد و اختالف ميان گر     . قرار گرفته است  
شود كه در اشعار فردوسي و در داستان رسـتم و اسـفنديار بـه    اساسي در ايران در نظر گفته مي      

  .اوج خود رسيده است
گرايي در داستان رسـتم و اسـفنديار و بـه بيـان             گرايي و مذهب  اين مقاله به بررسي مليت    

ه خصوص در انقالب مشروطه و در نهـضت ملـي           چگونگي ظهور اين حادثه در تاريخ معاصر ب       
  .شدن صنعت نفت پرداخته است

اختالف ميان دو گروه ملي و مذهبي منجر به شكست در انقالبات معاصـر شـده اسـت و                   
گرا و اسفنديار بـه عنـوان       طور در داستان اسفنديار نيز كه جنگ بين رستم به عنوان ملي           همين
  .يان شده است انجاميدگرا به نتايجي كه در شاهنامه بمذهب
  

   داستان رستم و اسفنديار، انقالب مشروطه، نهضت ملي شدن صنعت نفت: هاكليدواژه
  

  مقدمه
رود كـه در    هاي ملـي ايـران بـه شـمار مـي          گاه حماسه ترين جلوه شاهنامه فردوسي بزرگ  

اي زباني ههاي قومي كه داراي ريشه  ها و تاجيكان و ديگر گروه     فرهنگ و ادب ايرانيان و افغان     
   هاي مشترك فرهنگي هستند از پايگاهي واال برخـوردار اسـت و بـه عنـوان يكـي از                   و پيشينه 

                                                 
*   دانشگاه سيستان و بلوچستانكارشناس  ارشد 
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هاي كهن را فـرا خوانـده       هاي سربلند ادب جهاني، رويكرد كارشناسان و پژوهندگان حماسه        قله
  .است

هـاي  شـاهنامه بـه غيـر از جنبـه        «: گويـد پرفسور اولريش مارزولف در مورد شاهنامه مـي       
مـسلم اسـت كـه غـرض     . ريخي، مواد و عناصر اسـاطيري و حماسـي پرمايـه و بلنـدي دارد              تا

فردوسي در سرايش شاهنامه، نقل اساطير نبوده، بلكه حكيم طوس در صدد آن بوده است كـه                 
منظومه بـزرگ فردوسـي،     . هاي افواهي به نظم آورد    تاريخ ايران از روي روايات كهن و داستان       

هايي مانند داسـتان ايـرج، داسـتان    ي در خود جاي داده است، حماسه هاي بسيار درخشان  حماسه
  )8: 1380مارزولف، (»تن، داستان سياوشرستم و سهراب، داستان اسنديار روئين

-هاي شاهنامه به شمار مي    ترين داستان ترين و درخشان  بداستان رستم و اسفنديار از جذا     
ان گـشتاسبي، از جـايي آغـاز كـرده اسـت كـه              فردوسي رابطه پهلوانان سيستان را با خاند      . آيد

اي اسـت كـه از      كند و سـخنش بـه گونـه       گشتاسب، اسفنديار را به جنگ با رستم تحريض مي        
پس از پايان ماجراي كيخسرو از زال و رستم سـخني  . تضادي مشخص ميان آنان حكايت دارد     

در دوران .ه اسـت آيد و دوران لهراسب به عوامل و مسايل ديگري اختـصاص يافتـ        به ميان نمي  
هاي دروني نهادهاي سياسي و تعارض ميان لهراسـب و گـشتاسب مطـرح              لهراسب، كشمكش 

هاي گشتاسب با فرزندش اسفنديار و تـضادهايش بـا دشـمنان ديـن بهـي                شود و گرفتاري  مي
  .شودآشكار مي

او در . ناهماهنگي زال با حكومت سياسي ايران از آغاز پادشاهي لهراسب روي نمـوده بـود             
  :شناختوگو با كيخسرو، لهراسب را سزاوار اين مقام نميگفت

  دـــ كه لهراسپ را شاه بايست خوان  ي بماند                 ـهمي هركسي در شگفت
  بگفت آنچه بودش به دل راه راست    ـاست                   اي خـــاز ايرانيان زال برپ

  اك را ارجمندـــــر كني خـسزد گ         ار بلند           ـــــن گفت با شهريـچني
  ادــاك بــــريــــر تـروان ورا زه    سر بخت آن كس پر از خاك باد                
  ادـــم يــــز نگيريـــز بيداد هرگ      كه لهراسپ را شاه خواند به داد                

  ش با يك اسپـــاي ديدمرومايهف   زد زرسپ                  ــبه ايران چو آمد به ن
  ) 788: 1386فردوسي، (

    
ويـژه در   هاي خاندان زال با گشتاسب در راه ديـن بهـي، بـه            و اين تعارضات و ناهماهنگي    

  . ها شركت ننمودشود؛ زيرا رستم در اين جنگمقابله با ارجاسب توراني نيز تشديد مي
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  افروزگشتاسب عنصر جنگ
نام او  « . يار ذكر شده است كه به معني صاحب اسب رمنده است          نام گشتاسب در اوستا بس    

ويشت يعني جزء اول اين نام بمعني رمنـده         (در اوستا ويشتاسب؛ يعني صاحب اسب رمنده است       
 آمده است يعنـي دارنـده اسـبان تنـدرو تـا            8و اين نام صفتي كه ازو در آبان يشت فقره           ) است
  )528: 1363صفا، (».يي متناسب استدرجه
جاي شتاسب در اوستا بسيار مورد ستايش قرار گرفته كه با پذيرش دين زرتشتي در جاي              گ

  .آوردگشتاسب را در كنار زردشت ميويژه در يسنا نام كيشود؛ بهاوستا ستايش مي
 پـسر   -خواستار ستايشم فَرَوشي گيومرت، زرتشت پستمان، كي گشتاسپ، اينست و استَر          «
  )184 : 1370اوستا، (».همه نخستين آموزگاران كيش را و فَرَوشي هاي پاك -زرتشت

كند؛ اما اين تمكين بيچـون  او در اوستا بي هيچ معارضتي تا حد امشاسپندان اعتال پيدا مي          
در دينكـرد هفـتم، فـصل    « . و چراي او تا حدودي در برخي از متون پهلوي نقض شـده اسـت   

پ را به دين بهي خواند؛ اما گشتاسپ         به بعد آمده است كه زردشت، گشتاس       64چهارم، بندهاي   
با اين كه خردمند و كامل انديش و مينوگرا بود، به فريب بدخواهان و جادوگران كه سي و سـه    
دروغ بر پيامبر بستند، او را به بند سپرد و ديو گرسنگي نيـروي پـا و بـازو و چـشم زردشـت را                         

  )83: 1375حميدي، (».كاستي داد
اي پاك و پادشـاهي درسـتكار اسـت كـه           ن و در اوستا، چهره    هاي ايرا گشتاسب در افسانه  

كوشد و آن را    پذيرد و در اعتالي آن مي     كند او دين زرتشت را مي     زرتشت در زمان او ظهور مي     
گيـرد كـه    گستراند؛ به همين دليـل هنگـاهي كـه كيخـسرو تـصميم مـي              در سراسر جهان مي   

كنند، كيخـسرو   انان به اين امر اعتراض مي     پادشاهي را به لهراسب واگذار كند زال و ديگر پهلو         
  : گويددر پاسخ مي

  راست لهراسپ اين سخنها به كه گشتــت                     جهان آفرين بر روانم گواس
  رخوردـــي بـــي همـــز كردار نيك  شرم و دين و خرد                     كه دارد همي

  تــدســا دل و پاكــــ           خردمند و بينهست            دار هوشنگـــنبيرة جهان
  اكــــــزدان پـــد آورد راه يــ پدياك                     ــــپي جادوان بگسالند زخ
  رزند اويـود پاك فــــن هم بـــد اوي                      بديـــزمانه جوان گردد از پن

  )788: 1386فردوسي، (
ن گشتاسب است؛ اما در شـاهنامه از بخـش سـخن دقيقـي كـه         منظور از پاك فرزند، هما    

خواهد و از روي خواست و      بگذريم گشتاسپ آدمي است چند چهره، نه از آن رو كه خودش مي            
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اي از پيش تعيين شده باشد، بلكه علت آن ضعفي است كه در ساخت قصه و پـردازش                 با برنامه 
  .شودآن ديده مي

د تا بر دشمنانش پيروز شود، سپس تـاج شـاهي   كنگشتاسب نخست به لهراسپ كمك مي   
رود و زرير به هند مي. رودكند با قهر به سوي هند ميخواهد و چون پدرش انكار مي   را از او مي   

باك و  او تا اينجا پهلواني بي    . رودكند و به روم مي    گرداند؛ اما و براي بار دوم قهر مي       مياو را باز  
. جنگيده است  گويا او تا به حال به خاطر كسب شاهي مي          .در عين حال خودخواه و احمق است      

  .پهلواني فرا نيرومند و جوانمرد و وارسته است. اي متفاوت دارداو در روم چهره
اما به احتمال زيـاد در      . شوددر اوستا آمده است كه زرتشت در زمان گشتاسپ آشكار مي          « 

امه از آتشكده و موبد و زند و اوستا نـام           زيرا از همان آغاز اين شاهن     . شاهنامه اصل چنين نبوده   
همـان ايـزدان زرتـشتي      ... شود و همه ايزدان اين شـاهنامه ماننـد سـروش و هـوم و                برده مي 
  )525 : 1384وكيلي، (».هستند

  

  گرا ملي شخصيترستم
در اوستا نامي از رستم نيامده است؛ اما در كتب پهلوي نام او و خاندانش ذكر شـده اسـت؛       

سام شش فرزند داشت كه از هر جفتي يك         «:  آمده است  41-36 بندهش در فقرات     از جمله در  
 -)يا يمنـگ (دمنگ: پسر و ديگري دختر و هر دو را يك نام بود نام اين شش توأمان چنين بود              

هر يـك از شـش پـسر سـام سـلطنت يكـي از               .  دستان - سپرَنگ - اَپرَنگ - گَندگ -خسروماژ
 آن واليـــات در مـــشرق ايـــران واقـــع بـــود و ري و  انـــد و مركـــزواليـــات او را داشـــته

) سيـستان (سيدستان بر واليت سكان   . شده است نيز جزء آن شمرده مي    ) طبرستان(پشتخوارگر
  ).566: 1363صفا، (»از پسرا او بودند) زواره(حكومت ميكرد و روت ستَخم و اوزوارگ

كه مؤلفين اوستا او را     كند  شپيگل گمان مي  «: گويدنولدكه در كتاب حماسه ملي ايران مي      
اند و عمداً از لحاظ آنكه رفتار او به دلخواه موبـدان نبـوده اسـت، از او اسـمي                    شناختهخوب مي 

هاي مقدس رستم را از جملة      چنانچه مدونين نوشته  . آيداما اين فرض به نظر بعيد مي      . برندنمي
چنانكه دربارة پهلوانان ديگر خود     توانستند او را بد قلمداد كنند،       دانستند، مي پيروان زرتشت نمي  

  ).42 : 1379نولدكه، (»اندگاهي بعضي از رفتارهاي ناپسنديدة آنها را نيز گوشزد كرده
كه نام رستم در اوستا بوده است و بـا توجـه            توان نتيجه  گرفت     با توجه به اين مطالب مي     

ته پس احتمال دارد كه نـام       اند كه قسمت زيادي از اوستا از بين رف        به اينكه مورخان بيان كرده    
ي ساساني نوشـته شـده اسـت راه          است سپس به كتب پهلوي كه در دوره        رستم در اوستا بوده   

  . يافته و با از بين رفتن قسمتي از اوستا نام رستم هم حذف شده است
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ديگر اينكه همين اوستايي كه در دست است را منبع قرار داده و بيان كنيم كه نـام رسـتم          
 نيامده و نظر آقاي صفا را پذيرفت كه نام رستم از شاهان اشكاني گرفته شده و بعـدها       در اوستا 

توضـيح  «. به اين صورت درآمده است كه در كتب پهلوي و سپس در شاهنامه وارد شده اسـت                
درخت آسوريك چنانكه دانـشمند     .  از رسالة درخت آسوريك آمده     41آنكه روت ستخم در فقره      
يي بود متعلق به عهـد       ثابت كرده اصالً مانند اياتكار زريران منظومه       مشهور فرانسوي بنونيست  

اشكاني و از اين طريق ميتوان گفت كه در داستان مذكور در روزگاران كهن بيادگار مانده است                 
 - گيـو  -گودرز(پندارد كه رستم نيز مانند چند تن از پهلوانان ديگر شاهنامه            و نگارنده چنين مي   

از امرا و رجال و سرداران ايران در عهد اشكاني بود كـه در سيـستان قـدرتي                  ...) بيژن و ميالد    
: 1363صـفا،   (»داشت و بر اثر كارهاي بزرگ خود در داستانهاي ملي ايرانيان مشرق راه جست             

567.(  
اما اگر نظريه اول را بپذيرم كه نام رستم در اوستا مذكور بـوده اسـت و بعـدها وارد كتـب                      

توان بيان كرد كـه  يد داستانهاي مربوط به او را پذيرفت؛ در نتيجه مي       پهلوي شده است؛ پس با    
با توجه به كتب پهلوي و كتب تاريخي رستم در گسترش دين زرتشتي نقشي نداشـته اسـت و                   

: گوينـد «. در كتاب اخبـارالطوال ابوحنيفـه دينـوري آمـده اسـت           . ديد زرتشتي را نپذيرفته است    
من فرستادة خدايم به سوي تـو و كتـابي   :  آمد و گفتزردشت پيامبر مجوس نزد گشتاسب شاه   

رستم پهلوان سـخت    ... گشتاسب به او گرويد   . را كه در دست مجوسان است بر وي عرضه كرد         
بردند، فـرو گذاشـت و دل   كيش پدران ما را كه از يكديگر به ارث مي: خشمگين گرديد و گفت   

د و بر كنر كـردن گـشتاسپ را بـراي           پس از آن مردم سيستان را گرد آور       . به آيين نويني بست   
گشتاسب پسر خود، اسفنديار را پيش خواند . آنان كاري شايسته جلوه داد، از اين رو متمرد شدند 

گردد و كار تو جز با كشتن رستم        شهرياري من به زودي از آن تو مي       ! اي فرزند : و به وي گفت   
حميـدي،  (»ه سوي او رهـسپار شـو      هر كه را از سپاهيان خواهي بگزين و ب        ... پذيرداصالح نمي 

1375 :115.(  
ي آقـاي  ي دوم را بپذيريم كه نام رستم در اوستا ذكر نـشده اسـت و نظريـه         اما اگر نظريه  

ها شده است و به مـرور       صفا را قبول كنيم؛ پس رستم شخصيتي تاريخي است كه وارد حماسه           
مري ششـصد سـاله شـده       ي نسل پهلواني شده و ع     زمان چنين شخصيتي يافته است و نماينده      

  .است
شخـصيتي  . اما رستم در شاهنامه، پهلواني بزرگ با قدرتي شگرف و ماوراي بـشري اسـت      

ي چند نـسل    خورد، قدرتي برابر با صدها نفر و عمري به اندازه         ي دهها نفر غذا مي    كه به اندازه  
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كنـد، ديـوان را نـابود    با شير و اژدها برابري مي  . زنداي از او سر مي    العادهدارد كه كارهاي خارق   
  .اندازدرود و جوي خون به راه ميكند و خود به تنهايي در جنگ از ميمنه به ميسره ميمي

تواند ششـصد سـال عمـر داشـته         آيا اينها با منطق انسان سازگار است؟ آيا يك انسان مي          
ي هـم   تواند غذاي چندين نفر باشد و ششصد سال عمر چند نسل بر رو            باشد؟ آيا يك گور نمي    

ي پهلواني  نيست؟ يا رستم چندين انسان است كه بر روي هم جمع شده و او نماينده يك دوره                
ها اين پهلوانان خرد  ي بشري در طول سال    اند و حافظه  ها زندگي كرده  است؟ پهلواناني كه سال   

  .بر روي هم گذاشته و كوه رستم را به وجود آورده است
كرد كه ملت راي دفاع از كشور نياز بـه حـس مليـت و               گونه بيان   توان اين دليل آن را مي   

وطن پرستي دارد و اين احساس همراه با حس افتخار نسبت بـه  گذشـته و داشـتن الگوهـاي                     
گـذارد و   ي بشري اين پهلوانان خرد را بر روي هـم مـي           شود؛ بنابراين حافظه  بزرگ محقق مي  

-ها را كوچك نشان مي     و شكست  دهدها را بزرگ جلوه مي    پيروزي. سازديك انسان بزرگ مي   
  .كندها را توجيه ميدهد و با داليلي آن

ي پهلوانان در شاهنامه است و پهلوانان نماينده مليـت و وطـن پرسـتي             پس رستم نماينده  
كننـد، چيـزي كـه باعـث        هستند كه براي ايرانيان حس وطن پرستي و وطن دوستي را القا مي            

  .گرددطنان ميدفاع از مرزهاي وطن و جان و مال همو
  

  اسفنديار عنصر ديني 
اين نام در اوستا به صـورت       . گشتاسب پادشاه كياني است   اسفنديار نام يكي از پسران كي     «

سپنتودات به معني آفريده مقدس و در پهلوي به صورت سپنددات و در فارسـي اسـفنديار و در                   
 است براي او بـه كـار رفتـه          در اوستا لقب آن تَخم كه به معني امير        . عربي اسفندياد آمده است   

  ).436: 1374عفيفي، (»است
روزي كـي   «. گردد؛ چنانكه در وجركرد دينـي آمـده اسـت         او توسط زردشت رويين تن مي     

مرگ گشتاسب شاهنشاه براي آزمايش معجزه پيامبري زرتشت از سوي ايزدخواست كه من بي             
ة راز آسمان هرچه كه بود و هـست         پيري باشم و بر تن من كارد و نيزه كارگر نباشد و هم            و بي 

از : زردشـت گفـت   .  بدانم و برترين جهان پارسايان را در زندگي ببينم         -و بعد از اين خواهد بود     
. اين چهار چيز، يكي را براي خويشتن بخواه و آن سه خواست ديگر را بـراي سـه كـس ديگـر                

دگي، برترين جهـان را     پس كي گشتاسب خواست كه در زن      . آفريدگار آن چيز برتر را به تو دهد       
م را     ... اَشو زردشت به يـاري اورمـزد خـداي        . پذيرفت) اين را (ببيند و براي خويشتن      رسـگيـاه ب

پـس از سـتايش و نيـايش        . بر آن درون، شير، گل، مي و انار نهاد        ]. را[يشتبگسترد و در درون   
اار ... ترين جهان را ديد   آفريدگار مهربان، مي دعا خوانده را به گشتاسب داد تا به خواب شد و بر              
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-تن شد، به طـوري كـه كـارد تيـز بـر تـن او اثـر نمـي        را به اسفنديار بخشيد، اسفنديار سخت 
  )120: 1375حميدي، (»...كرد

   آيـد تـا   اما در شاهنامه از ابتداي ورود اسفنديار به داستان و از تولد او سخني به ميان نمـي    
  .تني او اشاره شده استج بار به رويينرسد به داستان رستم و اسفنديار كه پنمي

گويد هـركس  دارد و ميو اما اسفنديار او كيست كه سيمرغ رستم را از كشتن او برحذر مي        
  :او را بكشد، زندگي او سراسر رنج خواهد بود

  ارــرد روزگــبريزد ورا بشك          كس كه او خون اسفنديار            كه هر
  جـــرهايي نيابد نيابدش گن    ج                ـــز رنهمان نيز تا زنده باشد 

    وگر بگذرد رنج و سختي بود  ود                  ـــب اش شوربختيبدين گيتي
  )943 -942: 1370فردوسي، (

هاي عمرش را در راه گسترش دين بهي        ترين مجاهد آيين زرتشتي است كه سال      او بزرگ 
چون گشتاسب دعوت زرتشت را     . پرستي است  از دين و دين    كند و انديشه و سخن او     صرف مي 

خواهد كـه دسـت از ديـن بكـشد و      نويسد و از او مي    اي به گشتاسب مي   پذيرفت ارجاسب، نامه  
  :گويداسفنديار در اين مورد مي

  دار و اسفنديارــــــ زرير سپهشهريار                 اين سخن همانگه كه گفت
  سركسي باشد اندر جهان سربهتند اگر                 و گفر ـــــكشيدند شمشي

  د رهيـــمرين دين به را نباشــــي                 ن بهــرد از او راه و ديـنگي
  ركنيم ــسرش را به دار برين ب     م            ـه شمشير جان از تنش بركنيــب

  )832: 1370فردوسي، (
، با خدا پيمان بست كه پس از پيروزي، صد آتشكده در            و يا هنگامي كه از بند پدر آزاد شد        

  :رهان را به راه دين آوردي بيجهان برپا كند و همه
  ر جادوان بر زمين آورمـــ  س  ن آورم                  ـــرهان را به ديهمي بي

  د مرا كس به آرام جايــنبين اي                     ـپرستش كنم پيش يدان به پ
  )868: همان(

  :كند وگو با رستم خود را چنين معرفي ميچنين در گفتو هم
  امرآوردهــان سر بـام                  ز گردنكشردهــشنو كارهايي كه من ك

  پرستان زميننخستين كمر بستم از بهر دين                  تهي كردم از بت
  )924 -923: همان(
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كه در پاسخ پشوتن كه او را از        داند؛ چنان  دين مي  و حتي دعوي پادشاهي خويش را دستور      
  :گويدكند چنين ميكينه و جنگ نهي مي

  وش و چشم دليران توييـدل و گ تويي                ر ايدون كه دستور ايرانــگ
  اه را ــــرد را و آزردن شــــــخ  ـي چنين راه را              وب دانـي خــهم

  ي دين زردشت بيداد گشتـــهمــاد گشت               با ــهمه رنج و تيمار م
  ه دوزخ بود جايگاه ــــد بـــبپيچ    كه گويد كه هر كو به فرمان شاه           

  )931: همان(
ي مذهبيون است كه از ابتداي عمر براي ديـن          توان گفت كه اسفنديار نماينده    بنابراين مي 

  .        يابدين پرورش ميو داراي پرورش ديني كه توسط پيامبر د
   

  گرايي در تاريخ معاصردين و مذهب و ملي
زيند؛ بدين هايي متفاوت و متضاد ميهاي گوناگون با افكار و انديشهاي كه گروه  در جامعه 

گـردد و   سبب اسطوره سرانجام نمايشگر اصـول و مـوازين سـلوك گروهـي طبقـاتي نيـز مـي                  
  .نماياندها را ميهاي آنكشمكشهاي اجتماعي و چگونگي روابط گروه

تضاد ميان هويت مذهبي و ملي ايرانيان، موضوعي است كـه           «: گويدپرفسور مارزولف مي  
اين تضاد ناشي از ارتباط حوادث تاريخي و پيامـدهاي          . در شاهنامه مورد تأكيد قرار گرفته است      

اد اساسي در ايران    به عبارت ديگر تضاد ميان هويت ملي و مذهبي به عنوان يك تض            . آن است 
مـارزولف،  (».شود كه در اشعار فردوسي و در شاهنامه به اوج خود رسيده است            در نظر گرفته مي   

1380 : 27(  
جنگ بين رستم و اسفنديار، همان دعواي هميشگي بين مليت و دين اسـت كـه پـس از                    

اسـت؛ امـا    ي عبـرت    شاهنامه در طول تاريخ، بارها تكرار شده است؛ اما بـستر تـاريخ هنگامـه              
گرايان و مـذهبيون    اين دعواي ملي  . گيرندها تكرار آن را درك نكرده و از آن عبرت نمي          انسان

خواهان دشوار نموده است و تـا       تا تاريخ معاصر نيز كشيده شده است و راه ترقي را براي عدالت            
 شـدن   امروز نيز ادامه يافته است؛ از جمله در ماجراي مشروطيت و پـس از آن در قـضيه ملـي                   

شود كه وجوباً نه جنگ روبرو و آشـكار         ها ديده مي  صنعت نفت، به خوبي اين اختالفات و بحث       
هايي است كه نتايجي جز شكست براي دو طـرف در پـي نداشـته    بلكه وجود اختالفات و تنش   

  .است
پس از مبارزات مليون و مذهبيون، مشروطه به پيروزي رسـيد و فرمـان مـشروطه توسـط               

 امضا شد؛ اما زماني كه وقت سازش و سياست مداري بود، هـر كـدام از گـروه                   مظفرالدين شاه 
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كردند و به هيچ وجه به فكر حـل اختالفـات و   هاي خويش فكر ميمليون و مذهبيون به آرمان 
  .سازش نبودند، كاري كه رهبر گرانقدرمان، امام خميني به خوبي از پس آن برآمدند

روشـنفكران مـا كـه      «: نويسدروطه پژوه معاصر، مي   ابوالحسني به نقل از احمد اشرف، مش      
غالباً از طبقه عمال ديواني برخاسته بودند، خواهان رشـد و توسـعه و مـدرنيزه كـردن دسـتگاه                    
حكومت بودند تا دستگاه حاكمه استوار و پابرجا بماند و با تحوالت دنياي جديد همساز شود، تا                 

گيرنـد بـر دسـتگاه امـروزين حكومـت          يروزي كه آنان به جـاي پدرانـشان بـر رأس قـرار مـ              
  ).21 : 1385ابوالحسني، (»كنند

رهبران مذهبي كه هدايت مردم را به عهده داشتند، به دنبال رواج دين و شـريعت اسـالم                  
. توانند حكومت اسالمي در ايران تـشكيل دهنـد        كردند با پيروزي مشروطه مي    بودند و فكر مي   

  .ز خود عكس العمل نشان دادندوقتي اوضاع را بر وفق مراد نيافتند ا
 به فريب خوردن خود پي برده بوده اين را دانستند كه مشروطه رواج شريعت نيـست                 ... « 

شود، از اين رو انبوهي از آنان كه به اميد سـود بـا جنـبش            و آن خوان نه براي آنان درچيده مي       
تهـران بـه دشـمني      همراهي كرده بودند خود را كنار كشيدند و حاج فـضل و همدسـتان او در                 

  ).589 : 1385كسروي، (»آشكار نيز برخاستند
در داستان رستم و اسفنديار نيز زماني كه گشتاسب به قولي كه بر مبناي آن بايد حكومت                 

-سپرد، عمل نكرد، براي از سر باز كردن اسفنديار او را به جنگ با رستم مـي             را به اسفنديار مي   
چ نوع حاضر به سازش و يافتن راهـي كـه هـر دو بـدان                رستم و اسفنديار هر دو به هي      . فرستد

راضي باشند نشدند؛ بنابراين به جنگ با يكديگر و فدا شدن يكي پس از ديگري در اين جنـگ               
اسفنديار هرگز نپذيرفت كه رستم را با دست باز و با همراهي با يكديگر به دربـار                 . راضي شدند 

  : رستم را با خواري نزد گشتاسب ببردي گشتاسب،خواست طبق خواستهگشتاسب ببرد و مي
  ار و نهانــــم روان آشكـنپيچ   ان             ــــجه وليكن ز فرمان شاه

  گــا نامداران آن مرز جنــنه ب  درنگ              ا راــــبه زابل نفرمود م
  رآن رو كه فرمان دهد شهريارـب  تو آن كن كه بر يابي از روزگار            

  اه ننگـــــد شهنشـاشد زبنـنب  درنگ             ود بند بر پاي نه بيتو خ
  از گردد گناهـــــر بدو بـراسـس    شاه           برم بسته نزديك تو را چون

  )918: 1370فردوسي، (
شود كه دست بـسته    دارد و هرگز راضي نمي    و رستم نيز از غرور ملي خويش دست بر نمي         

  .نزد گشتاسب برود
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يابند  سير پيشرفت انقالب را بر طبق اسالم نمي        اريخ انقالب مشروطه وقتي مذهبيون     ت در
گرايان تصميم به حذف رهبر گروه مذهبيون،       پردازند؛ بنابراين ملي  گرايان مي به مخالفت با ملي   

پيتـر  . دنـ كنگيرند و حكم اعدام آن رهبر بزرگ اسـالمي را صـادر مـي             اهللا نوري مي  شيخ فضل 
  :گويداريخ نويسان معاصر ايران چنين ميآوري از ت

اهللا نوري را بايستي نماينده آن مكتب فكـري دانـست كـه حاكميـت را از                 اما شيخ فضل  «
اهللا نـوري يكـي از كارهـاي زشـت و            اعـدام شـيخ فـضل      .دانند و نه از مردم و شاه      خداوند مي 

  ).251 : 1379آوري، (»خواهان بودتندرويانه مشروطه
گرايـان نيـز در مـسير انحطـاط         ي مذهبي مردم، ملـي     نماينده اهللاخ فضل پس از اعدام شي   

گرايان پس از اعـدام شـيخ نارضـايتي         افتادند و مشروطه عمالً با شكست روبرو شد و اكثر ملي          
افزون بر اين تـاريخ نارضـايتي و        «: گويدابوالحسني مي . خويش را از روند مشروطه بيان كردند      

روطه را نسبت به اوضاع و احوالي كه پس از شـهادت شـيخ بـر                افسردگي بسياري از سران مش    
. ضبط كرده اسـت   )و احياناً پشيماني آنان از عملكرد خويش در مشروطة اول را          (كشور حاكم شد  

نظيـر سـيد محمـد طباطبـايي و         (توان از علماي مشروطه خواه ايران و عـراق        در اين زمينه مي   
شـيخ  )شاعر مشهور و مدير روزنامه مجلس     (ني  و همچنين اديب الممالك فراها    )آخوند خراساني 
دو ركـن بـزرگ     (زاده، دهخـدا و تقـي     )المتـين و مجلـس    هاي حبل مدير روزنامه (يحيي كاشاني 

-ياد كرد كه هر يك به نحوي نارضايتي يا ندامتشان از روند مشروطيت ابراز داشـته               ) مشروطه
  ).124 : 1385ابوالحسني، (»اند

اي كه همه انتظار داشتند برقـرار       رو شد و حكومت عادالنه    بنابراين مشروطه با شكست روب    
كار، زمينه براي ظهور و نگرديد؛ بلكه باعث تضعيف سلطنت قاجار و روحانيت شيعه شد و با اين 

كه در داستان رستم و     ي يك ديكتاتوري كامالً وابسته به نام پهلوي فراهم شد؛ همچنان          سلطه
رستم نيز به طرز رقت باري به دست برادر خاين خـويش            اسفنديار پس از كشته شدن اسفنديار       

-لياقت كه بنا به درخواست اسفنديار نزد رستم رشد و كمال مـي            شود و بهمن شاه بي    كشته مي 
ي پهلـواني بـا مـرگ     دهـد و دوره   يابد پس از رسيدن به پادشاهي، دودمان زال را بر باد فنا مي            

  .رسدرستم و خاندانش به پايان مي
خيزند، گـروه موسـوم بـه       گرا در عصر مشروطيت به پا مي      اي كه به عنوان ملي    هالبته طبق 

گونه كه شـيخ    آن» طبيعي مذهب و خارج از قانون الهي و كتاب آسماني          «.روشنفكران هستند   
هاي رايج بنـاميم    اهللا ناميد يا اتصافاتي ديگر نظير سكوالر، افراطي غربگرا در ديگر نوشته           فضل

  .انه و از سر جهالت با اسالم داشتندكه تعارضي ناآگاه
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دانـد و نـه تنهـا    مـي » فناتيزم«دين را مرادف  ] از رهبران تجدد خواه مشروطه    [آخوندزاده«
اي پروتـستانتيزم اسـالمي از      كند بلكه مدعي تحقق گونـه     براي خود رسالتي جهاني تعريف مي     

  ).354 : 1388صالحي، (»مجراي تغيير الفباست
دانند و به تأثير از غـرب سـعي در هـدم و             اعث عقب ماندگي ايران مي    آنها دين اسالم را ب    

گران مشروطه اعمـم    هاي انديشه در نوشته «. گيرندنابودي دين و خروج آن از زندگي مردم مي        
هاي مذهبي ها، ملي گرايي به عنوان آرماني در برابر احكام و ارزش از مذهب ستيزان يا التقاطي    

گرايي و همه و همه تقابلي بـا        گري و مانويت، مزدك   گرايي، زرتشتي باستان. استقد علم كرده  
خـان در   ملكـم . گرايي ظهور يافتـه اسـت     مذهب تشيع و مباني اسالمي بوده كه در ميدان ملي         

ترين اشخاص براي نظـم مملكـت و        علما دشمن : گويدتئوريزه كردن مشروطه، به صراحت مي     
  ).87 : 1386رجبي، (»تربيت هستند

-اي بازگشت به ديـن گذشـتگان و باسـتان         گرايان مشروطه به گونه   ن در ميان ملي   بنابراي
  .شود؛ درحالي كه اسالم با ايراني عجين شده است و از او جدايي ناپذير استگرايي ديده مي

رستم فطرتي در منتهاي نجيبي دارد؛ از اختالف ديني هيچ          «اما بنا به گفته تئودور نولدكه       
معلوم بـود   . رودمانند پهلوانان ديگر يكي از خداپرستان باايمان بشمار مي        او نيز   . صحبتي نيست 

اما اين تـوهين بـر شـرف و         . وظيفه رستم بود كه از اسفنديار كه فرستاده شاه بود، اطاعت كند           
  ).160: نولدكه (»آمد و در نتيجه كشمكش آنها ضروري استافتخار سخت گران مي

اسفنديار را به سوي رستم روانه كند و بتواند به اهداف           اي بود كه گشتاسب     دين تنها بهانه  
گونه تضادي با اسفنديار، با عنوان مـروج ديـن نـدارد؛ بلكـه              رستم هيچ . خويش دست پيدا كند   

غرض آن نيست كه از رستم بـه عنـوان بـددين يـا              «در شاهنامه   . اختالف او با گشتاسب است    
 حماسي رستم با معرفي او بـه صـورت          زيرا شخصيت . مبارزي عليه دين بهي سخن گفته شود      

او قهرمـان حماسـي اسـت و تـضادش بـا روش و مـنش       . يابـد قهرماني ضد ديني، تنـزل مـي      
  ).226 : 1379مختاري، (»گشتاسپي است، نه با دين او

  

  نهضت ملي شدن صنعت نفت و اختالفات ملي و مذهبي
ر اخـتالف بـين رهبـران    گرايان و مذهبيون در تاريخ معاصاز ديگر قضاياي جدال بين ملي  
  .نهضت ملي شدن صنعت نفت است

ي جبهـه . ي مختلف قـرار داشـت     سنگرهاي مقاومت ملت ايران در آن روزگار در دو جبهه         
دادنـد كـه بـا    نخست از روحانيون و طالب علوم ديني و بازاريان و ديگر مسلماناني تشكيل مي  

ي دوم از جواناني سرشار از      ردند و جبهه  كهاي فاسد مبارزه مي   اهللا كاشاني با دولت   رهبريت آيت 
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شور و عشق و آزادي و برابري و برادري تشكيل يافته بود كه با رياست دكتر مصدق در حـذب           
  .ي ملي گرد هم آمده بودندجبهه

ي وي  هايش كه محمدرضا پهلوي و اعوان خيانـت پيـشه         استعمار انگليس و دست نشانده    
 گلـشاييان را  -ثروت ملي ايران، قراداد الحاقي معروف گسي غارت بر آن بودند كه براي ادامه  

به هر ترتيب كه شده از تصويب مجلس پانزدهم كه انتخاباتش را بـه همـان منظـور بـه طـور              
  .ساختگي ترتيب داده بودند بگذرانند

ي پـانزدهم  كـه پـس از واقعـه   اهللا كاشاني را بارها به زندان افكندند؛ چنان    پيش از آن آيت   
 و تيراندازي به شاه در دانشگاه خواه ساختگي و خواه حقيقي، اين فرصت را بـراي                 1327بهمن  

شـرمي پـون سـرتيپ دفتـري،     مزدور بي«آنان . دست نشاندگان استعمار انگلستان فراعهم كرد   
فرماندار نظامي تهران را نيمه شب همچون دزدان با نردبان به خانه آية اهللا كاشاني فرستادند تا 

 سالخورده را كه گناهي جز دفاع از حقوق مردم مسلمان نداشت ابتدا بباد ناسـزا                آن مرجع تقليد  
و سپس فرمان دهـد تـا       » سيد حاال ميخواهي شاه را بكشي     «و سيلي و مشت و لگد بگيرد كه         

آبـاد  االفـالك خـرم   وي را هماندم در ته اتومبيل جيپ بيندازند و هر چه زودتر بـه قلعـة فلـك                 
  ).9: تا دگان، بيجمعي از نويسن(»برسانند

هـاي دينـي بـه      چنانكه در داستان اسفنديار، گشتاسب پس از بازگشت اسـفنديار از جنـگ            
خواهد شاه را بكـشد و پادشـاهي را از او        هاي گرزم اسفنديار را به خيال اينكه مي       دنبال بدگويي 

  :افكندكند و به زندان ميبگيرد در بند مي
  تـوان نگهبان رخــه ايــنشسته ب               ت    ـتخ اج وــدر جز يكي تـندارد پ

  رـد ز ســـاب را دور خواهــن بــت ش و سپاه                 ــان و درفــپسر را جه
  گ اويـــر جنـاده دلش تيز بــنهگ اوي                   ـا سپاه خود آهنــد بــكن
  انــن داستـــد از كس چنيــيشن ان                  ـاشد بدان نيز همداستـو بـــچ

  رگز اندر شمارــود اين هــريار                   نيايد خـاي شهــد كــگزينانش گفتن
  اري مخواهــتر نيز كن خامــاز اي اي گاه                   ـــده و پور جويــدر زنــپ

  درــه جاي پــرد به آهنگ داـــك ك پسر                   ــا اينـــــاندار گفتــجه
  مــــــه عبرت گيرند ازو برزنــه چوبي زنم                   كـن او را بــن مـوليك

  به بندي كه كس را نبستست كس        ببندم چنان كش سزايست و پس            
  )857: 1370فردوسي،(

سـپ تـوراني بـه     ي ارجا شود و تا زمان حملـه     پس از آن اسفنديار در گنبدان دژ زنداني مي        
  .ماندايران در زندان مي
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برد، مردم براي مجلس شانزدهم به او رأي اهللا كاشاني در حالي كه در تبعيد به سر مي   آيت
بـاالخره بـا همكـاري رهبـران ملـي و           . دادند و با شروع مجلس شانزدهم او به ايران بازگشت         

عت نفـت بـه تـصويب       ي ملي شـدن صـن      اسفند اليحه  29مذهبي در مجلس شانزدهم در روز       
هاي او ندارد؛ امـا بـه       ها و پيروزي  رسيد؛ اگرچه در داستان اسفنديار، رستم هيچ نقشي در جنگ         

انـد و از نفـوذ بيگانگـان در كـشور جلـوگيري             هر حال هر دو پهلوان در اعتالي ايران كوشيده        
  .اندكرده

عمال «ري رسيد؛ اما    دكتر مصدق با پشتيباني آية اهللا كاشاني و مردم ايران به نخست وزي            
افكني را بـه اشـكال      انگلستان در داخل و خارج مجلس، مخالفت و كارشكني و دشمني و نفاق            

ممكن آغاز كرده بودند و روحانيت با دعوت مـردم بـه يگـانگي و اتحـاد و پـشتيباني از دكتـر                       
هـاي كـه بـراي      با نگـاهي بـه اعالميـه      . گذاشتهاي آنان را عقيم مي    ي كوشش مصدق، همه 

برگزاري تظاهرات و ميتينگها به منظور پشتيباني از دوست دكتـر مـصدق انتـشار يافتـه اسـت                   
ها با دعوت پيشواي روحاني مردم، آيـة  ها و متينگ تظاهرات و سخنرانيدهد كه همه نشان مي 

  ).21: تا جمعي از نويسندگان، بي(»گرفته استاهللا كاشاني صورت مي
دانـد و   كند و او را بـر حـق مـي         ر گشتاسب از رستم دفاع مي     همانگونه نيز اسفنديار در براب    
  :شودبزرگي و خدمات او را يادآور مي

  ردـــز گـــرانگيـاز آن نامداران ب جوي جنگ و نبرد                 تو با شاه چين
  واندش ورا شير گيرـكه كاووس خ ي نبرد يكي مرد پير                 ــــچه جوي

  ادــود شــــقباد                 همه بوم ايران بدو ب ا كيـر تـــــــزگاه منوچه
  بخش اجــش                 جهانگير و شيراوژن و تـداوند رخـ خواندندش خهمي

  رو است ـوست                  بزرگست و با عهد كيخســامداري نـنه اندر جهان ن
  )906: 1370 1فردوسي،(

صدق او مسؤوليت اجراي قانون ملـي شـدن صـنعت نفـت را بـه               با نخست وزيري دكتر م    
عهده گرفت؛ اما مطلقاً در رويه و تاكتيك سياسي خود تجديد نظري به عمـل نيـاورد و توجـه                    
نداشت كه تاكتيك سياسي نمايندگان اقليت منتقد با سياست و مسؤوليت زمامداري يك رئيس              

ي گام برداشتند كه در رأس جبهه ملي و ايشان درست در همان خط. دولت، تفاوت فاحشي دارد
آميز به مقامات مملكتي را آغاز      هاي كنايه گويياقليت مجلس بودند، باز هم تهديد، تهمت و تلخ        

رشته كار از دست شخص جناب مصدق خارج شده، مجلس را بسته، عمالً در برابر آية                «كرد و   
زهتـاب  (»ق ايران با ناكامي روبرو شد     اهللا كاشاني قرار گرفته و در سياست خارجي و استيفا حقو          

  ).590 : 1378فرد، 
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هاي آنهـا عمـل     انقالبيون مذهبي ديگر چون نواب وقتي ديدند دكتر مصدق طبق خواسته          
كند به مخالفت با او پرداختند و دكتر مصدق نيز او و يارانش را به زندان انداخت و به طـور       نمي

  .آشكار با مذهبيون به مخالفت پرداخت
در اين كه چرا بـين      «: گويدردالن از ياران دكتر مصدق در جواب محمد كاشاني مي         علي ا 

مصدق و مرحوم كاشاني اختالف افتاد و گناه يا تقصير از كدام طرف بود، ايشان حـق دارنـد از                    
پدرشان دفاع كنند و گناه را به گردن دكتر مصدق بيندازند، من هم حق دارم بگـويم كـه ايـن                     

داخالت نابجا در كار دولت و برآورده نشدن بعضي توقعـات ناشـي شـد كـه                 اختالف بيشتر از م   
  ).352 : 1379طلوعي، (»گناه آن هم بيشتر متوجه اطرافيان مرحوم كاشاني بود

اهللا كاشاني زماني كه مقدمات كودتا بر عليه دولت مـصدق را مـشاهده كـرد و دكتـر                   آيت
ته بود، سعي كرد با مـصدق مـذاكره         گيري از سمت نخست وزيري گرف     مصدق تصميم به كناره   

ايـن نامـه را وسـيله       «كنـد و    اي كاشاني به دكتر مصدق پيشنهاد همكـاري مـي         كند و در نامه   
و دوساله بود   فرزندزادة مورد اعتمادش آقاي محمد حسن سالمي كه در آن هنگام جواني بيست            

مرحـوم  . صدق فرسـتاد  كرد بخانة دكتر مـ    و عمالً دفتر مكاتبات جدش را با صميميت اداره مي         
دكتر مصدق وي را پذيرفت و نامه را خواند و هماندم دستور داد تـا پاسـخ يـك سـطري آن را                       

؛ امـا دكتـر     )35: تـا   جمعي از نويسندگان، بي   (» اهللا داد تهيه كردند و امضا كرد به فرستاده آيت       
  .  شكل گرفت32 مرداد 28پذيرد و كودتا در مصدق پيشنهاد همكاري او را نمي

دارد تا با همكاري بـا      چنانكه اسفنديار فرزند جوان خود بهمن را به سوي رستم گسيل مي           
ي او را بپذيرد و با او دست بسته به بارگـاه            دهد اگر خواسته  خويش دعوت كند و به او قول مي       

  :ي خود پشيمان و موجبات آزادي او را فراهم كندگشتاسب بيايد، شاه را از كرده
  يــان كنــروان از نشستن پشيم ان كني                  ــــ و پيمو ايدر بياييـچ
  رـان پدر آن جهاندار شيــه جــب ر                 ـه خورشيد و روشن روان زريــب
  گون ماه رارازم اين نيرهــر افــه من زين پشيمان كنم شاه را                   بـك

  اي من استـرد رهنمــروان و خ             پشوتن بر اين بر گواي من است      
  )911: 1370فردوسي، (

پذيرد؛ چرا كه دست بسته رفـتن او خلـل بـر آبـرو و هويـت و               اما رستم پيشنهاد او را نمي     
كشد دهد، او را كه نماينده دين و مذهب است را مي          مليت اوست و به جنگ با اسفنديار تن مي        

  ...و شد آنچه كه شد
فرسـتد و او را در اختالفـات        و، پيامي با مضمون زير براي دكتر مصدق مي        جواهر لعل نهر  

  :كندپيش آمده سرزنش مي
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اهللا كاشاني، ملكي، حائري زاده و دكتر بقايي        رزم خود مانند آيت   دانم چرا با رفقاي هم    مي«
هاي صعود شما بـه بـام نخـست وزيـري           كنيد كه آنها پله   تصور مي . اصل حل اختالف نكرديد   

ها را خراب كنيد تا ديگري نتوانـد از آن بـاال بيايـد و جـاي              خواهيد اين پله  اند و اكنون مي   هبود
ايد روزي كه مجبور شويد از بام نخست وزيـري پـايين   شما را بگيرد ولي هيچ اين فكر را كرده       

شده باشد  ها نابود   ها وجود داشته باشد به راحتي پايين خواهيد آمد و اگر پله           پله  بيائيد اگر اين    
  )336 : 1379طلوعي، (»ناچار با مغز به زمين خواهيد خورد

 مرداد توسط سرلشكر زاهـدي شـكل        28گيري دكتر مصدق كودتاي     بدين ترتيب با كناره   
چنانكه رسـتم  . گرفت و مصدق سقوط كرد و چندي پس از آن محاكمه شده و سپس تبعيد شد       

  . ي بهمن ازميان رفتبه دست برادرش شغاد كشته شد و خاندانش به وسيله
  

  نتيجه
-هاي شاهنامه به شمار مي    ترين داستان ترين و درخشان  بداستان رستم و اسفنديار از جذا     

ي پهلوانان در شاهنامه است و پهلوانان نماينده مليت و وطن پرستي هـستند              رستم نماينده . آيد
ي اسـفنديار نماينـده   كننـد و    كه براي ايرانيان حس وطن پرستي و وطـن دوسـتي را القـا مـي               

  .        يابدمذهبيون است كه از ابتداي عمر براي دين توسط پيامبر دين زرتشتي پرورش مي
جنگ بين رستم و اسفنديار، همان دعواي هميشگي بين مليت و دين اسـت كـه پـس از                    

ي عبـرت اسـت؛ امـا       شاهنامه در طول تاريخ، بارها تكرار شده است؛ اما بـستر تـاريخ هنگامـه              
  .گيرندها تكرار آن را درك نكرده و از آن عبرت نمينسانا

خواهان دشوار نموده است و تا امروز نيز ادامه يافته است؛ از جمله             راه ترقي را براي عدالت    
در ماجراي مشروطيت و پس از آن در قضيه ملي شدن صنعت نفت، به خوبي اين اختالفـات و                   

هايي است  برو و آشكار بلكه وجود اختالفات و تنش       شود كه وجوباً نه جنگ رو     ها ديده مي  بحث
  .كه نتايجي جز شكست براي دو طرف در پي نداشته است

يابند در تاريخ انقالب مشروطه وقتي مذهبيون سير پيشرفت انقالب را بر طبق اسالم نمي             
بيون، گرايان تصميم به حذف رهبر گروه مذه      پردازند؛ بنابراين ملي  گرايان مي به مخالفت با ملي   

  .  دنكنگيرند و حكم اعدام آن رهبر بزرگ اسالمي را صادر مياهللا نوري ميشيخ فضل
گرايـان نيـز در مـسير انحطـاط         ي مذهبي مردم، ملي    نماينده ،اهللا  پس از اعدام شيخ فضل    

گرايان پس از اعـدام شـيخ نارضـايتي         افتادند و مشروطه عمالً با شكست روبرو شد و اكثر ملي          
كه در داستان رستم و اسفنديار پـس از كـشته           همچنان.  روند مشروطه بيان كردند    خويش را از  

شود و بهمـن  شدن اسفنديار رستم نيز به طرز رقت باري به دست برادر خاين خويش كشته مي    
يابد پـس از رسـيدن بـه        لياقت كه بنا به درخواست اسفنديار نزد رستم رشد و كمال مي           شاه بي 
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ي پهلواني با مرگ رستم و خاندانش به پايان         دهد و دوره  ا بر باد فنا مي    پادشاهي، دودمان زال ر   
  .رسدمي

گرايان و مذهبيون در تاريخ معاصر اخـتالف بـين رهبـران    از ديگر قضاياي جدال بين ملي  
از مهمترين داليل اختالف بين مليون و مـذهبيون، عـدم           . نهضت ملي شدن صنعت نفت است     

نهنـد و بـدون      نظرات و پيشنهادات يكـديگر را وجهـي نمـي          سازش رهبران دو گروه است كه     
  . كنند كه شكست نهضت را درپي داردمشورت تصميماتي را اتخاذ مي
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           ∗دكتر احمد رضايي
  

  *جايگاه و نقش موبدان در شاهنامة فردوسي
 چكيده                                                                                           

،در ..ان و بررسي جايگاه ونقش طبقات اجتماعي،خصوصاً طبقـات موثرماننـد دهقانـان،دبير          
 موبدان در كنار طبقة دبيـران،     .شاهنامه فردوسي،مي تواند به فهم بهتر متن كمك شاياني نمايد         

مورخان و دهقانان،از جمله طبقاتي هستند كه خواندن و نوشتن مي دانند  و در شاهنامه جايگاه                 
سيم،كمي فراتـر   عمدتاً آنان را به اعتبار جايگاه دينيشان شناخته و مي شنا          .ويژه و ممتازي دارند   

يل روايت برخي  قسمتهاي اين متن       از اين،اهميت اين گروه را در شاهنامة فردوسي شايد به دل          
اما مطالعة كامل شاهنامه شناخت جامعتري از جايگاه موبدان ارائه كـرده و نقـشهاي               .دانسته اند 

وابگزار،ستاره در اين كاركردها موبدان را در نقش سفير،خ       .اساسي ديگري از آنان نشان مي دهد      
گـاهي بـه ابيـاتي برمـي        .شناس،پزشك،،فرماندة سپاه و حتّي گاهي هم شأن پادشاه مي بينـيم          
 منطقـي اي از آن  ارائـه         خوريم كه به علت واژه موبد،برايمان مبهم مانده و نتوانسته ايم درك           

ايگاههاي ديگر  شايد تصور تاريخمند از موبدان بعنوان رده اي ديندار،ناخودآگاه ما رااز ج           . نماييم
پژوهش حاضر كه حاصل بررسي كامل شـاهنامة فردوسـي   .  آنان در شاهنامه غافل كرده است  

است،تمام نقشهايي را كه به موبدان منتسب است،برشمرده ونشان داده كه جايگاه و نقش ايـن      
 .طبقه در شاهنامه فراتر از چهره اي ديني يا گروهي از راويان شاهنامه و متون حماسـي اسـت                  

.                                                     برخي از ابيات مبهم شاهنامه را نيز دريافت هايي، شايد بتوان با توجه به  چنين نقش
  

  شاهنامة فردوسي  جايگاه، نقش، موبدان،:ه هاكليد واژ
                                                          

  

  مقدمه                                                                                        
به نظر مي رسد هر اثر ادبي عالوه بر جنبة تخيلي وهنري،بازنمود يا نـشانه اي اجتمـاعي                  

 و شرايط اجتماعي آن بررسي كنـيم،آن        به طوري كه هر گاه يك اثر را با توجه به محيط           .است
اساس بررسي يـا   ) 1377،284گورين و ديگران،  .ال.(را در حيطة نقد جامعه شناسي قرار داده ايم        

نقد جامعه شناسانة ادبيات بر اين اصل استوار است كه در آفرينش هنري،يك فرد بـه تنهـايي                  

                                                 
∗    دانشگاه قمعضو هيأت علمي 
  *استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه قم
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د با شدتي  بيش از اكثر افراد        مورد نظر نيست بلكه اثر،بيان نوعي آگاهي جمعي است كه هنرمن          
در چنين پژوهـشهايي اثـر ادبـي از         )1377،64گلدمن  وديگران  .( در تدوين آن شركت مي ورزد     

زواياي گوناگوني بررسي مي شود؛گاهي بررسيهاي جامعه شناختي دربارة چاپ و نشر،يا دريافت      
بي در مقام نشانه ها     و پذيرش اثر ادبي است و زماني بررسي برخي از جنبه هاي جزئي متون اد              

مثال بازنمود گروههاي اجتماعي در     ) 65همان،(و فرانمودهاي آگاهي جمعي و دگر گونيهاي آن       
البته اين گونه بررسيها بـه منزلـة پـذيرش    .آثار ادبي  يكي از گونه هاي پژوهش نوع اخير است     

بيات و مطالعـة    ديدگاههاي ماركسيستي دربارة متن ادبي نيست كه اعتقاد داشتند كه مطالعة اد           
جامعه،الزاماً به طرزي ظريف و پيچيده با هم در ارتباطند  يا اينكه اين گونه پژوهشها بايد تضّاد     
طبقاتي را كه ناآگاهانه بر پرولتاريا  تحميل شده  بررسي كند و وظيفة منتقد  فـاش سـاختن و                     

بلكه هدف اصـلي     ) 231-1386،230برسلر،(محكوم نمودن اين ايدئولوژي ضدپرولتاريايي است     
تبيين جايگاه برخي طبقات  در متون ادبي يا انواع ادبي است  كه نتيجـة آن درك بهتـر مـتن                      

در برخي متون  ادبـي بـا گروههـا و طبقـات             .است نه محكوم نمودن كسي  يا دفاع از ديگري         
قـش  مختلفي مواجهيم كه مكرراً از آنان ياد مي شود و در بزنگاهها يا رويدادهاي اصلي مـتن ن                 

ممتازي دارند؛به ديگر سخن در مقام شخصيتهاي متن مورد نظر،چنين طبقـات يـا گروههـاي                
جزو صحنه گردانان  اصلي هستند؛روشن است شناخت كاركردهاي آنان  در كل متن،بـه فهـم                  

بر اساس چنين نگرشي  مي توان گفت درشـاهنامة فردوسـي            .بهتر آن كمك شاياني مي نمايد     
نقشهاي اصلي  ... در رويدادهاي مختلف مانند پادشاهي،جنگ ،تولد و         چند گروه برجسته هميشه   

لكـن  بـه     .را بر عهده دارند؛اين  گروها عبارتند از پادشاهان يا خانوادة شاهي،پهلوانان  وموبدان             
نظر مي رسد  در كنار پادشاهان و پهلوانان به موبدان كمتر توجه شده است يا بر اساس زمينـة                    

دود براي آنان در نظر گرفته اند،حال آنكه اگر همة متن شاهنامه را             ذهني خاصي چند نقش مح    
بررسي نماييم و تمام نقشهاي  اين گروه را بررسي كنيم شايد بتوان مدعي شـد ايـن گـروه از                     
اركان اصلي شاهنامه به شمار مي روند به گونه اي كه بدون آنان نمي توان چنين متن حماسي      

ن معرفي  موبدان،نقشهاي متنوع آنان را در شاهنامة فردوسي در اين پژوهش ضم.را تصور نمود
  .          بررسي خواهيم نمود

  موبدان
مـغ  «مرحوم معين در حواشي برهان قاطع واژة موبد را مركب دانسته اند كه جزاول همان              

در فرهنگها  1.است كه اين عنوان به روحانيان زرتشتي اطالق مي شود         »بد«و جزء دوم پسوند     »
عالمـه  .دتاً آن را به معني دانشمندعالم،حكيم،حاكم،وصاحب دير آتش پرستان آورده نـد           هم عم 

ا آنچـه    .دهخدا با توغّل در متون مختلف تالش نموده بيـشترمعاني ايـن واژه را ذكـر نمايـد                  امـ
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مشهود است اين كه بيشتر بر جنبة روحاني و ديني موبدان تاكيد كرده اند،در صورتي كه اندك                 
ن نشان مي دهد جايگاه سياسي و حكومتي موبدان بر مرتبة ديني آنـان رجحـان                تاملي در متو  

طبق متون تاريخي،مرتبة موبدان يا موبـدان موبـد،پس از پادشـاه بـاالترين جايگـاه بـوده              .دارد
موبـدان  :است؛مثالً به نقل از مسعودي وضع مراتب در زمان يزگرد دوم بدين قـرار بـوده اسـت                

ــپا  ــردار س ــد،وزير بزرگ،س ــشاورزان  موب ــار و ك ــنعتگران و تج ــيس ص ــستن (ه،دبير و رئ كري
موبـدان موبـد    .چنين رده بندي از قدرت و جايگاه باالي موبـدان حكايـت دارد            )1377،362سن،

داراي چنان قدرتي بود كه با شاه رقابت مي كرد و بدين ترتيـب نيرومنـدترين و جـدي تـرين                     
ف كنند و قدرت موبدان را بكاهنـد،ولي        شاهان ساساني مي كوشيدند تا موقع روحانيان را تضعي        

فقط يزگرد اول موفق شد تـا انـدازه اي بلنـدپروازي و دعـاوي اعيـان و روحانيـان را محـدود                       
همين منابع از اختالف شديد ميان مغان و پادشـاهان  و            )1363،79پيگولوسكايا و ديگران،  .(كند

بـر جايگـاه خـاص      شـايد بتـوان گفـت عـالوه         .2قدرت بيش از حـد موبـدان خبـر مـي دهنـد            
موبدان،ثروت هنگفت آنان عامل اقتدار و برابريشان با شاه بود؛امالك آنان در نواحي آذربايجان               

امـالك و ثـروت     .در زمان شاپور دوم به اندازه اي بود كه اين منطقه را كشور مغان مي ناميدند               
         و حـصري بـر   روساي بزرگ اين طايفه چندان گسترده و فراوان بود كه به زحمت مي شد حـد

قدرت موبدان تا بدان پايه بود كه انتخاب،وعزل پادشـاه          )2،102،ج1376رضايي،.(آن تصور كرد  
در ادوار مختلف به عهدة آنان بود؛چنانكه هنگام بر تخت نشستن كيقباد،آن گاه كه رسـتم او را            

                                                         :                      نزد زال آورد،موبدان براي تاييد او يك هفته انجمن نمودند
  نشستند يك هفته با راي زن          شدند اندر آن موبدان انجمن

  )341، 1،ج1386فردوسي،(
رياست عالية امور روحاني با موبدان موبـد بـود و او مـشاور عـالي شـاه در امـور مـذهبي                       

بـه هـر روي ايـن       3.فوق العـاده اي داشـت     محسوب مي شد،لكن وي در همة امور شوون نفوذ          
موارد و نظاير آن تصريح مي نمايد كه موبدان تنها عهده دار امور ديني و مذهبي نبوده اند،بلكه            
توان و قدرت سياسي يا به عبارتي نقش سياسي و حكومتي آنان بيش از نقش ديني شان بوده                  

  .                        است
  موبدان در شاهنامه

ر كه پيشتر آمد، بررسي تمام شاهنامه،نقشها و معانيي بيش از پيـشوايي دينـي يـا                 همانطو
تا بدان جا كه به نظر مـي رسـد چنـين            .روايت داستانهاي حماسي براي موبدان نشان مي دهد       

درمقابـل نقـشهاي فـراوان ديگـر        - پيشوايي ديني يا روايت داستانهاي حماسـي         -كاركردهايي
شاهنامه پرداخته انـد،معانيي  )دشوار(هم كه منحصراً به واژه هاي      كساني  .موبدان،رنگ مي بازند  
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كه به نظر مي رسد چنين برداشتهايي       4.بيش از پيشواي زردشتي،حكيم و آموزگار،ذكر نكرده اند       
تغافل از تمام متن شاهنامه و فراموش كردن مواردي است كه مـي توانـد در فهـم ايـن مـتن                      

ون موبدان را بر اساس آنچه در شاهنامة فردوسي آمـده           دراين جا نقشهاي گوناگ   . راهگشا باشد 
  :                                                                است،بررسي مي نماييم

فرزانگـاني از طبقـة   «:دربارة موبدان در شاهنامه آمده است    :  راويان داستانهاي باستاني   -1 
استانهاي ملي و روايات حماسي ايـران باسـتان         روحاني دين زردشت هستند،كه حافظ و راوي د       

مجموعة حماسة ملي ايران در اصل به صورت افسانه ها و           .وآگاه از اخبار گذشتگان نيز بوده اند      
قـرار داشـته و همـين    »پراكنـده در دسـت هـر موبـدي      «اساطيري بوده كه به تعبيـر فردوسـي       

نـد حـوادث روزگـار مـصون        داستانهاي پراكنده است كه به همت موبدان ايـران دوسـت از گز            
مانده،تا سرانجام به عنوان مرده ريگي گرانسنگ و ارزشمند به ايرانيهـايي كـه در قـرون اوليـه         

  )1،71،ج1381رزمجو،.(زندگي مي كرده اند،رسيده است
  انــراوان بدو اندرون داستـف  ان                  ـيكي نامه بود از گه باست

  ر بخرديــازو بهره يي نزد ه              پراكنده در دست هر موبدي      
  ردمند و رادـزرگ و خـدلير و ب   نژاد                 ود دهقانـيكي پهلوان ب
  از جستـگذشته سخنها همه ب  نخست                  ارـــــپژوهندة روزگ

  رد كردــن نامه را گـبياورد كي    سالخورد                زهر كشوري موبدي
  )12، 1،ج1386فردوسي،(

چنان كه روشن است همت  موبـدان،موجب گـردآوري شـاهنامه نبـوده اسـت و چنانكـه                   
فردوسي مي گويد دهقان نژادي راد خردمند،كه همان ابومنصور محمد عبدالرزاق است،دسـتور             

                                                   .            موبدان تنها راويان متن بوده اند.داد روايات  پركندة حماسي را جمع آوري كنند
پادشاه عالوه بر مقام شهرياري،مقام موبدي دارد؛به ديگر سـخن          :  موبدي -شهرياري -١

هنگـامي كـه    . موبد اسـتفاده نمـود     -پادشاه و موبد يكي است و مي توان از عنوان شهريار          
ـ               د، خـويش را هـم      جمشيد سوگ پدر را مي گزارد و بر تخت شاهنشاهي جلوس مـي نماي

 :         شهريار مي داند و هم موبد
                                         

  در                   به رسم كيان برسرش تاج زرــبرآمد بر آن تخت فرّخ پ
   به فرمان او  ديو مرغ وپريود از داوري                   ــــرآســزمانه ب

  وبديــ  همم شهرياري هم م زدي                 ايرّة   ــمنم گفت با   ف
  بدان را ز بد دست كوته كنم                    روان را سوي روشني ره كنم

  )41همان،                                                                          (
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يكديگر است،هنگامي  كـه     استاد رياحي معتقد است شهرياري و موبدي دو قدرت مجزّا از            
از بهم پيوستگي اين دو نيرو تباهي و تيره         «:اين دو به هم پيوسته شوند،تباهي حاصل مي شود        

اين بار ظلم و    .روزي مي زايد و خود كامگي به اوج مي رسد و مانعي در راه ظلم باقي نمي ماند                 
 و موبدي و بدفرجامي     نخستين نمونة پيوستگي شهرياري   ...كشتار را فرمان يزدان فرامي نمايند     

با ايجاد سـاماني    .جمشيد پادشاه شايسته اي بود    .قدرت مطلقه را در سرگذشت جمشيد مي بينيم       
معقول در جامعه و پيشرفت دادن دانش و صنعت و معرفت در آبـادي كـشور و آسـايش مـردم                     

كـه تنهـا   از آنجا .مردي با اين شايستگي سرانجام خود و مردم را به تيره روزي كشانيد            ...كوشيد
به نظر مي رسد سخن استاد )1376،229رياحي،(».به شهرياري قانع نبود،دعوي موبدي هم كرد      

مبني بر اينكه پيوستگي شهرياري و موبدي موجب تباهي پادشاهي جمشيد گرديد،جاي چنـد و     
براسـاس  .دست كم مي توان گفت از متن شاهنامه چنين چيزي بر نمي آيـد   !چون و درنگ دارد   

پس از چند صـد سـال و        . موبد مي داند   - جمشيد،خود را در آغاز پادشاهي شهريار      متن شاهنامه 
انجام كارهاي  شايستة فراوان،گردنكشي نمود و خويشتن را جهان آفرين خوانـد و بـه همـين                  

           :                                                           سبب،فرّة ايزدي از او جدا شد و جهان پر آشوب گشت
  بپيچيد و شد نا سپاسزدان ــزي  زگيتي سر شاه يزدان شناس                 

   چه مايه سخن پيش ايشان براند     گرانمايگان را ز لشكر بخواند            
  انـه جز خويشتن را ندانم جهـ ك  مهان                چنين گفت با سالخورده

  )45-44، 1،ج1386فردوسي،                             (                              
 خدايان آسماني به شـمار مـي رفت،سـعي          ه ي پادشاه چون زاد  «كريستن سن معتقد است     

در شاهنامة فردوسي كساني كه بـه       .مي نمود كه رياست جامعة عالية مذهبي را نيز داشته باشد          
 اين نكته را فردوسي ظـاهراً از يـك منبـع            مي خوانند و  »موبد«شاه خطابي مي كنند غالباً او را        

معلوم نيست چنين اظهار نظـري بـر چـه          ) 358: 1377كريستن سن، ( ».پهلوي اخذ كرده است   
زيرا وي بدون هيچ اشاره و ماخذي  بـر مبنـاي شـاهنامه،چنين حكمـي را صـادر                   !مبنايي است 
رسم نبوده كه شاه را     در شاهنامة فردوسي،شاه با عنوان موبد خطاب نشده است يا           . نموده است 

كـه موبـد بـه      -در ادامه اين مقاله نيز بدان اشاره گرديده       -البته مواردي هست  .موبد خطاب كنند  
.                                                      معناي پهلوان يا فرمانده به كار رفته است؛ولي اين خطاب دربارة شاهان نيامده است

از جمله وظايف و نقشهاي مهم موبدان تعبير خواب اسـت؛موارد متعـددي             : خوابگزاري -3 
ضحاك پـس از آنكـه    :درشاهنامه وجود دارد كه موبدان به تفسير و تعبير خواب دست مي يازند            

:                                               تعبير نمايندخواب دهشتناكي مي بيند،موبدان سراسر كشور را احضار مي كند تا خوابش را 
  دار دل بخرديـــــسخن دان و بي       بد موبدي           رآنجا كه ــسپهبد ه
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   بگفت آن جگر خسته خوابي كه ديد  يش آوريد               ور بنزديك خوـزكش
  ردش روزگارـــــد و گـك و بــزني                واستار ـ خنهاني سخن كردشان

  ت و كمرــاج و تخـن تـكرا باشد اي يد بسر                 ن زمانه كي آــكه بر م
  رــك با دگــــير زگفتار ــان پـزب      تر             لب موبدان خشك و رخساره

  ست پيگار و جان بي بهاستجان ا به     ه گر بودني باز گوييم راست             ـك
  ان دست شستـايد هميدون زجــبب  ودني ها درست                ـر نشنود بــوگ

  ارـرد آشكــارست كــسخن كس ني ار شد روزگار                ـسه روز اندر آن ك
  اينده راهــوبدان نمـــرآن مـــــب ت شاه                 ـــه روز چهارم برآشفـب
  ايد نمودــي ها ببــــــودنــگر زنده تان دار بايد بسود                 وگر به ــك

  ول دل،ديدگان پر زخونــر از هــپ  ه موبدان سر فكنده نگون               ــهم
  زكوشـــا دل و تيــود بينــيكي ب   وش              ــامداران بسيار هــاز آن ن
  وبدان او زدي پيش گامـزان مـــم                 كد و بيدار و زيرك به ناـخردمن

  ان پيش ضحاك شدـــاده زبــگش  ر گشت ناباك شد               ـدلش تنگ ت
  ز مرگ را كس ز مادر نزادـــه جـك  دو گفت پردخته كن سر زباد               ــب

  )60همان،(
  :بدان را فرا مي خواندسام نيز هنگاميكه در خواب از پور خويش آگاه مي شود مو

  ن در سخن چند گونه براندـــوزيواند               ــدان را بخـچو بيدار شد موب
  اردانان شنيدـز آن هرچه از كــبديشان بگفت آنچه در خواب ديد               ج

  داستانـردتان بدين هست همــخن داستان               ـــچه گويد گفت اندري
  )  168همان،                                                                   (             

موبدان تنها خوابگزاران شـاهان ايرانـي نيـستند بلكـه خـوابگزاران تورانيـان هـم                 
افراسياب آشفته از خواب بيدار مي شود،كرسيوز به درگاه وي مي شتابد و پس              .موبدانند

  :                                                   دو مي گويداز آگاهي از خواب افراسياب،ب
  ز از كامه ي نيك خواهــ نباشد ج   واب شاه              ـبدو گفت كرسيوز اين خ

  دازه دارد بسيـــه از دانش انــك د كسي                 ـــايـواب بـگزارنده ي خ
  ان و از بخردانــر شناســاز اخت          دار دل موبدان        ـــــم  بيــبخواني

  ر در شاه بودــده گر بـــــپراكن            هر آن كس كزين دانش آگاه بود       
  دان تا چرا كردشان خواستارـــب        ريار          ـن بر در شهــــــشدند انجم

  ل نيك پي بخردانكه اي پاك د       دان           ــور موبــا نامــچنين گفت ب
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١٤٨٠

  انــوم آشكار و نهــس بشنــزك          جهان         در  و گفتار منگر اين خواب
  ر لب آرند دمــن بــاگر زين سخ ن بهم                  ـــــيكي را  نمانم سر وت

  
موبدان نيز همانند خواب ضحاك بيم دارند كه تعبيرشان را بگويند،لذا از افراسياب             

ي خواهند؛از طرفي گويا رسم بر اين است كه در جمع موبدان،چنانكه پيشتر نيز              زنهار م 
  :                             آمد،يكي كه سخنورتر است و بي باكتر،تعبير را بازگو مي كند

  خواست             كه اين خواب را كي توان گفت راست؟ ارــبترسيد و از شاه زنه
  ان كندــــخ گروگــه پاســزوان را بد              ــكنان ــمگر شاه با بنده پيم

  م دادــاه يابيــــا شــاييم بـــــگش   ياد             در سخن هر چه داريمجكزين
  ان نبيند گناهــد ازيشــــزان بــــك   اه           ــــاد شبه زنهار دادن زبان د
  ...ادي سخنهاي نغزــــــا برگشــكج  ار مغز            ــــــزبان آوري بود بسي

  )2،251،ج1386فردوسي،                                                                  (
موبدان عالوه بر خوابگزاري،وظيفة پيشگويي و ستاره    :اختر شناسي  و پيشگويي    -4

ن خواسته مي شود شناسي را نيز بر عهده دارند،به عبارت ديگر در رخدادهاي مهم از آنا
چونان منجمي،حوادث را پيش بيني كنند،مثالً پس از اينكه سام از حال زال در آشـيانة                

  :                  سيمرغ آگاه شد و او را از آنجا برگرفت و به درگاه منوچهر آورد
  ان و هم بخردانــاره شناســ ستشاه تا موبدان                  بفرمود پس 
  ختر زال چيست                   بر آن اختر و بخت ساالر كيستبجويند تا ا

  )177، 1،ج1386فردوسي،(                                                            
به سـام رسيد،سـام انـدوهناك شـد و          ه  وقتي نامة زال دربارة خواستگاري از روداب      

  :اندكي خوابيد،چون برخاست
                                                        ي انجمن كرد با بخردانــيك          موبدان              چوبرخاست از خواب با

  سر خامه بر بخش فرّخ نهيد    از اختر بجوييد و پاسخ دهيد                     
          )209همان،(                                                                       

يا زماني كه زال با نامة سام براي جلب موافقت و كسب اجازة ازدواج با رودابه  به                  
در نهان، ضمن ستايش وي،از موبـدان سـتاره شـمر مـي      شاه،  مي رود،  در گاه منوچهر  

  :                                                                     خواهد در اين كار پژوهش نمايند
  اره شناسان و هم بخردانــستموبدان و ردان                  ا ــرمود تــبف

  ه كار سپهري پژوهش كنندــ                 بكنند انجمن پيش تخت بلند  
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١٤٨١

  ا با ستاره چه يابند رازــه تــكند رنج دراز                   ردـــرفتند و بــب
  )246همان،(

  
از ديگر نقشهاي موبدان در شـاهنامه سـفارت ورسـالت           : سفارت و پيغام رساني    -5

دي با هـوش را بـر مـي         است؛سلم و تور براي رساندن پيغام خويش  براي فريدون موب          
  :گزينند
  ...ن گوي بينادل و يادگيرــسخ وبدي تيز وير              ـزيدند پس مـگ

  ام درشت                زمين را ببوسيد و بنمود پشتــچو بشنيد موبد پي
  اد آتش بجنبد زجايــكه از ب بدانسان به زين اندر آورد پاي              

  د سر ناپديدـي ديــ  برآورده يرسيد              دون ـشاه آفريبه درگاه 
  )111-110همان،                                                                            (

ــدان در شاهنامه،مــشاورت اســت، : مــشاورت-6 پادشــاهان و  نقــش برجــستة ديگــر موب
مـثالً سـام پـس از جلـوس در          .اينـد برجستگان كشور در امور گوناگون با آنان رايزنـي مـي نم           

  :                                                                                                زابلستان آنان را فراخواند 
 جهان ديدگان را زكشور بخواند              سخن هاي بايسته چندي براند

  ه پاك و هوشيار دل موبدانـ     كور بخردان         ـــچنين گفت با نام
  ه لشكر همي راندبايد به راهـچنين است فرمان هوشيار شاه               ك

  )179همان،      (                                                         
                        :                                                     زال پس جلوس بر تخت زابلستان

  زهر كشوري موبدي را بخواند                      پژوهيد هر كار و هر چيز راند
   سواران و گردان و كين آورانن آوران                     ــستاره شناسان و دي

  )181همان،(  
بـدان كـه    هنگامي كه منوچهر نظر خويش را دربارة ازدواج زال و رودابه بيان مـي كند،مو              

  :طرف مشاورة او بودند،ضمن تحسين او،ابراز مي دارند
  ن خواندندــورا خسرو پاك ديدان آفرين خواندند              ه موبــهم   
  تواناتري ايسته ها برــه بــب    ري           ـــــبگفتند كز ما تو دانات   
  رد بشكردــرا خا ـــهمان كن كجا درخورد با خرد               دل اژده  

  )221همان،(
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١٤٨٢

     افراسياب نيز پس از كشته شدن بهرام و تژاو و پيروزي نـسبي تورانيان،هديـه هـايي                 
براي پيرن ويسه مي فرستدو سفارش مي كند كه وي هميشه با موبدان باشد كه به نظـر مـي                    

  :                          رسد در اين جا مشاوران پيران هستند
   باش و بيدار باش             سپه را ز دشمن نگهدار باشكه با موبدان

  د كارآگهان             پراكنده بفرست هر سو نهانــــنگه كن خردمن
  )102، 3،ج1386فردوسي،(

از جمله نقشهاي منحصر بفرد و يگانة موبدان كه يك بـار در شـاهنامه بـدان                 : پزشكي -7
اشكانيان چنين مستفاد مي شود كه كار موبدان   از متون تاريخي دورة     .اشارت شده،پزشكي است  

.( به امور ديني منحصر نبوده است،بسياري از آنان پزشك،آموزگار،منجم و سالنامه ساز بوده اند             
هنگام تولد رستم،آنگاه كه همگان از پيدا كـردن راه چـاره اي بـراي                )311،  1،ج1376رضايي،

:                                                    مي طلبد،سيمرغ سفارش مي كندزاده شدن  كودك در مي مانند و زال از سيمرغ ياري
  رد بينا دل پرفسونـــي مــيك       ون        ــي خنجر آبگــــاور يكــبي

   ز دل بيم و انديشه را پست كن   نخستين به مي ماه را مست كن           
  دـا شير بيرون كنــ  به صندوق ت و منگر كه بينا دل افسون كند            ـت

  هيــــر او را ز درد آگـ نباشد م رو سهي            ــــافد تهي گاه ســبك
  ز دل دور كن ترس تيمار و باك         پس بدوز آن كجا كرد چاك      وزان

  :اين مرد بينا دلِ پر فسون،كسي جز موبد نيست
   مر آن ماه رخ را به مي مست كرد  يامد يكي موبدي چرب دست               ب

  راهه را سر ز ــر بچــــابيد مــبت     ي رنج پهلوي ماه              ــافيد بــبك
  چنان بي گزندش برون آوريد                    كه كس در جهان آن شگفتي نديد

  )267-266، 1،ج1386فردوسي،(                  
از ديگر نقشهاي موبدان در شاهنامه،آزمودن و سنجش خرد ديگـران           : سنجش ديگران  -8

است؛مثالً هنگامي كه زال با نامة سام نزد منوچهر مي رود و از او مي خواهد اجازه دهـد تـا بـا      
ست با رودابه ازدواج كند،شاه پس اينكه آيندة اين كار را از موبدان ستاره شمر پرسيد،از آنان خوا

  :                           پرسشهاي گوناگون خرد زال را بيازمايند
   سخن هاي پوشيده در پرده نيز   سند ازو چند چيز               بدان تا بپر

  ان زال با نامور موبدانـــــردان                   همــنشستند بيدار دل بخ
  ... از آن پيش بين تيز هش بخردي   دي                ــبپرسيد مر زال را موب

  )247همان،(
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١٤٨٣

با توجه به ساختار برخي ابيا ت شاهنامه به نظر مي رسد موبد،گاهي بـه               : موبد لشكري  -9
پيران ويسه پس از پيروزي بـر ايرانيـان   :معني فرمانده و مبارز يا لشكري به كار  مي رفته است         

  :           د خطاب مي كنددر داستان كاموش كشاني، سپاهيان را با عنوان موب
  ادند گوشـرمان پيران نهــه فــ ب برآمد ز لشكر خروش             به شادي

  نامور موبدان، رـر هنــه اي پــ          كن گفت با بخردان   ـد چنيــسپهب
  چه سازيم و اين را چه آريم راي             كه اكنون ز دشمن تهي ماند جاي 

   )135،  3،ج1386سي،فردو(           
چنان كه در برخـي از تـصحيحات شـاهنامه آمـده است،افراسـياب پـس از كـشته شـدن                     
پسرش،سرخه،در غم او نوحه سرايي مي كند و ازجمله صفاتي كه در اين سوگواري بيـان مـي                  
نمايد اينكه سرخه راموبد خطاب مي نمايد كه با توجه به متن مي توان گفت منظور از موبد در                   

  :                                          نيز پهلوان و سردار استاين جا
  رداــال  بخــدارا يـــــ  ردا نام دا           ـــهمي گفت رادا سرا موب

  )1372،383شهاليي مقدم،(
در داستان رودابه وزال،آن گاه كه دختـران ويژگيهـاي زال را بـراي رودابـه بـاز گـو مـي                      

ي كه بيان مي دارند،موبد دل است كه به نظر مي رسد به معني شجاع و كنند،ازجمله خصوصيات
  :                                                    دالور باشد

  كف وساعدش چون كف شير نر          هيون ران و موبد دل و شاه فر
   )1،197،ج1386فردوسي،       (                                                                    

  
منـذر  :از ديگر كارهاي موبدان در شاهنامه آموزش بويژه آموزش نظامي است          : آموزش -10

براي آموزش بهرام سه موبد را فرامي خواند تـا يكـي دبيري،ديگـري نخچيـر بـا بـاز و يـوزو                       
     :                                  سومين،چوگان وتير و كمان بدو بياموزند

  كه در شورستان بودشان آب روي  سه موبد نگه كرد فرهنگ جوي            
  رافروزدشـا بـــــدل از تيرگيه اموزدش               ـبي ريــا دبيـــيكي ت

  ود دلفروزـــــاموزدش كان بـبي  ازان و يوز              ـــدگر آنك نخچير ب
  همان گردش و پيچ  با بد گمان      ان          ـو ديگر كه چوگان و تير كم

  ردن افراشتنـــــميان يالن گ     داشتن             پيچان عنان چپ و راست
  سخن هرچه دارد ز گردي به ياد ژاد               ــــن ه بهرام خسروـبگوبيد ب

   )369،  6،ج1386فردوسي،(
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نشي نبوده ،بلكـه آمـوزش     چنان كه مشهود است كا رموبدان تنها آموزشهاي فرهنگي و دا          
با توجه به اين مطلب كه در اين جا صراحتاً آمده           .فنون رزم و جنگ نيز بر عهدة آنان بوده است         

كه در آن پيرا ويسه سران سپاه را موبد  خطاب مـي             -موبد لشكري -و با عنايت به فقرة پيشين     
يان مـي آيد،نبايـد     كند،مي توان گفت در مواردي كه از همراهي موبدان با سپاهيان سخن به م             

تنها آن را به جنبة ديني  منوط كنيم،بلكـه بايـد در نظـر داشـت كـه موبـدان،بر اسـاس خـود                         
شاهنامه،در اين گونه موارد هنروران رزم آزما هـستند؛مثالً در داسـتان سـياووش،هنگام آمـدن                

نگي مانند  افراسياب به سوي ايران،سياووش براي  رويارويي با او،سپاهيان نژاده و فرماندهان ج            
بهرام و زنگة شاوران را بر مي گزيند،از جملة ايـن گزيـدگان پـنج موبـد اسـت كـه بـراي رزم                        

  :                         برگزيده مي شوند
  ودــردمند و آزاده بــر و خـــ دلي  كه گوزاده بود              از ايران هر آن كس

  دار و خامش بدندــد و بيــ  خردمن ال سياوش بدند             ــاال و ســه بــب
  ة شاورانـون زنگــچو بهرام و چ اوران               ــامـي و نـــردان جنگـز گ
  اويانــر كـــــراختند اختــبراف   د از ايرانيان             ـوبـــان پنج مـــهم

   )243-242،  2،ج1386فردوسي،(              
ر اين جا،پنج نفر موبد نباشد،بلكه رده اي از موبدان اسـت كـه              به نظر مي رسد پنج موبد د      

  !در اين جا رزم آزما و جنگاورند نه مبلغ ديني
ازجمله موارد نادري كه دربارة موبدان در شاهنامة فردوسي بدان          : موبدي و كشاورزي   -11

 آن اشاره شده ،كاشت درخت،يا به ديگر سخن،ارتباط موبد و كاشت درخت است كه يك بـار از      
سخن به ميان آمده است؛فردوسي در توصيف دختـران سرو،پادشـاه يمن،كـه بـراي سـه پـسر              

  :                                                                       فريدون نامزد شده بودند،آورده است
  سه خورشيد رخ را چو باغ بهشت          كه موبد چن ايشان صنوبر نكشت

  ان ديده رنج شكنجــر زلفشــمگاج و با گنج  ناديده رنج           ــتا ـــاب
  اه گردـه شــو ساه نو ــر سه بديشان سپرد           كه سه مـاورد و هــبي

   )1،102،ج1386فردوسي،                                                                           (
بيت نخست،كاشتن صنوبر را به موبد نـسبت داده اسـت و ايـن              چنان كه پيداست شاعر در    

برخـي پژوهشگران،انتـساب كاشـت درخـت را بـه           .بيت تنها موردي از دست در شاهنامه است       
در شاهنامه،گهگاه،كشتن درخـت و باغبـاني بـه         «:دانسته اند »هوم«موبد،به دليل ارتباط وي با      

به كار رفته   »دهقان«،»موبد«گاه به جاي    )لنسخه بد (موبدان باز خوانده شده است و در پچينها       
مـي توانـد    :اما چرا؟گماني كه مي توانم زد اين است       .است كه آن نيز كنايه اي از موبد تواند بود         
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مـي  «از دير زمـان  :بود پر آوازگي موبدان به باغباني و درختكاري از باده پروريشان برآمده باشد       
بـوده  [ني مغـان يـا موبـدان  فـراهم آوردن بـاده            آوازه داشته است و يكي از كارهاي آيي       »مغانه
ستانده مي شـده    »هوم«اين باده در روزگار باستان از گياهي سپند و آييني و رازآميز به نام             ]است
يـافتن گيـاه هـوم و پديـد آوردن نوشـابه آيينـي و نمـادين آن كـه                    )1379،337كـزازي، .(است

بوده است كه هر كس شايستگي      خوانده مي شده است،كاري باريك و دشوار و سپند          »پراهوم«
موبـدان  «تنهـا موبـدان بـزرگ كـه مـي تـوان آنهـا را                .و توان انجام آن را نمي داشـته اسـت         

آنان هوم را با شـاخه  .ناميد،دستوري و شايستگي آن را داشته اند كه اين نوشابه را بپرورند           »هوم
 وآب سپند كه زوهـر  سپس،آن را با شير خجسته اي خرد از درخت انار در هاون مي كوبيده اند؛   

  )                       1375،45كزازي(».خوانده مي شده است در مي آميخته اند
از ديگر نقشهايي كـه در شـاهنامه بـه موبـدان بـاز خوانـده شـده                  :موبدي و مهندسي  -12

افراسياب آنگاه كه از رزم بـا رسـتم در          .است،طراحي و مهندسي دژي به نام بهشت گنگ است        
رايزن او را به دژ بهشت گنگ رهنمون مي شـود           !ني مي كند كه به كجا پناه ببرد؟       مي ماند،رايز 

  :      و تاكيد مي كند  موبداني از هند و روم آورده و آن را برآورده اند
  ا نامور چاره جوي،ـن گفت بــچني  د روي           ـن را چه بينيــــبپرسيد اي

  ج راه؟ـ چه بايست و اكنون چنين رن  آن همه گنجِ شاه          كه ببهشت گنگ
  ...ارست پهناي اوـــــانا كه چــهم        رسنگ باالي او      ـــزمين هشت ف

  ادي و آرام  وكامـــه جاي شــ هم    ام        ـوم كو را بهشست نـــهمان ب
  اي پرتابِ تيرــــــه باال و پهنــ ب ر           ـه يي چشمه و آبگيـبه هر گوش

  ومـاد بــآبرآورده ــــي بـــ بهشتده از هند و روم             د آورـه موبــمه
   )238-4،237،ج1386فردوسي،                                                       (

  نتيجه
همانطور كه پيشتر گفته شد موبدان از طبقات اصلي و به عبارتي بـاالترين گـروه پـس از                   

شايد زمينة فرامتني و ذهني باعث گرديده بيشتر بـه واسـطة            . فردوسي هستند  در شاهنامة  شاه،
جنبة ديني به آنان  توجه نماييم،در حالي كه بايد جايگاه آنان با بررسـي دقيـق و كامـل مـتن                      

با پژوهش در تمام متن شاهنامه روشن مي شود آنان عالوه بركاركرد هـايي ماننـد                .تبيين شود 
فارت،خوابگزاري وسـتاره شناسـي كـه اغلـب بـدان پرداختـه             سـ  هـاي كهـن،    روايت داسـتان  

اند،نقشهايي ديگري نظير پزشكي،آموزش نظامي،كـشاورزي و مهندسـي و طراحـي بـر عهـده              
داشته اند كه اصالً به آنها توجه نشده است؛به نظر مي رسد چنين كاركردهايي به دليـل زمينـة        

كاركردهاي آنان در كل شـاهنامه در نظـر         ذهني و تاريخي از موبدان مغفول مانده يا ويژگيها و         
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مي توان گفـت بـا توجـه بـه همـة ايـن كاركردها،بايـد برخـي ابهامـات يـا                      .گرفته نشده است  
پيشداوريها درتوضيح بعضي ابيات شاهنامه با تامل نگريسته شود؛مثال هركجا در سپاه موبـدي              

سـي شخـصيتي اسـت بـا        به ديگر سخن موبد در شاهنامة فردو      . هست الزاماًوظيفة ديني ندارد   
جنبه هاي مختلف و دوازده كـاركرد ونقـش متنـوع و مهـم؛از ايـن حيـث نمـي تـوان او را بـا            
شخصيتهاي تك جنبه اي مقايسه نمود،از اين روي پرداختن به يك جنبه بـه معنـي فرامـوش                  

  .                                         كردن ديگر وجوه اوست
  ها پي نوشت

  . موبد به معني پيشوا و بزرگ مغان آمده است213استان صدر نامة ب-1
  312-311 رجوع شود وازه نامك صص-2
  79 و تاريخ ايران ص366ايران در زمان ساسانيان ص: رجوع شود -3
   360-359ايران در زمان ساسانيان ص:براي نمونه رجوع شود -4
  

  منابع 
،ترجمـة زهـرا     نقد ادبـي   راهنماي رويكردهاي )1377(ديگرانگورين،ويلفرد و .ال -1

  اطالعات: ميهن خواه،چاپ سوم،تهران
،ترجمـة مـصطفي    بر نظريه ها و روشهاي نقد ادبي      درآمدي  )1386(برسلر،چارلز -2

  انتشارات نيلوفر: تهران چاپ اول، عابديني فرد،
ــران)1363(و وديگــران.پيگولوســكايا،ن -3 ــاريخ  اي ــشاورز،چاپ ت ــريم ك ،ترجمــة ك

  امدوم،تهران،انتشارات پي
 به اهتمام دكتر محمـد معـين،       ،برهان قاطع  )1362(تبريزي،محمد حسين بن خلف    -4
  اميركبير: تهران
انتـشارات دانـشگاه   : ،چـاپ دوم از دورة جديـد،تهران     لغتنامه )1377(دهخدا،علي اكبر  -5
  تهران
انتـشارات  : چـاپ هـشتم،تهران   تاريخ دهزارسالة ايران،  )1376(رضايي،عبدالعظيم -6
  اقبال

: ،چـاپ اول،جلـد اول،تهـران     قلمرو ادبيات حماسي ايـران    )1381(جو،حسينرزم -7
  پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

  طرح نو: ،چاپ اول،تهرانفردوسي)1376(رياحي،محمد امين، -8
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ــسن  -9 ــهاليي مقدم،مح ــي  )1372(ش ــاهنامة فردوس ــاي ش ــه ه ــاپ حماس ،چ
  انتشارات گوتنبرگ:اول،تهران

-1به كوشش جـالل خـالقي مطلق،جلـدهاي          ،شاهنامه)1386(ابوالقاسم فردوسي، -10
   مركز دائرة المعارف اسالمي: ،چاپ اول،تهران6

،ترجمة رشـيد ياسـمي،چاپ     ايران در زمان ساسانيان   )1377(كريستن سن،آرتور  -11
  اميركبير:نهم،تهران

   نشر قطره:،چاپ اول،تهراندير مغان)1375(ميرجالل الدين كزازي، -12
ــر -13 ــدينكزازي،مي ــتان )1379(جالل ال ــة باس ــاهنامة  نام ــزارش ش ــرايش و گ ،وي

  سمت: فردوسي،جلد اول،تهران
،گزيـده  درآمدي بر جامعـه شناسـي ادبيـات   )1377(لوسين و ديگران  گلدمن، -14

  انتشارات نقش جهان: وترجمة محمد جعفر پوينده، چاپ اول،تهران
 ارات دنياانتش:تهران ،چاپ دوم،واژه نامك)1363(نوشين،عبدالحسين -15
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  ∗دكتر رضا رضايي  
 
      ل آرامش نسبي عهد فردوسيحليلي بر سير تاريخي علل و عوامت
  

  چكيده 
ها و خصوصيات منحصر به فردي كه از نظر اسلوب و شاهكار ادبي فردوسي با ويژگي   

 ساختار و سبك ادبي خويش دارد ، انديشمندان و فرهيختگان ادبي جهان را وادار به تعظيم و
اين اثر زاييده و . تكريم شأن فردوسي و اعتراف به منزلت ادبي اين اثر كم نظير نموده است 

ي قبل از وي به وقوع محصول نبوغ فكري شاعر و حاصل فرآيندي بود كه در طول سده
شرايط مساعد سياسي ،اجتماعي و مخصوصاً فرهنگي حاكم بر خراسان و نواحي . پيوسته بود
ت عباسي در آن دوره،ريشه در پايمردي وتدبيرهاي اميران و سرداران ي خالفهشرقي حوز

مسلمان ايراني داشت كه هويت ملي خويش را در معرض تاراج خزان تعصب و تبعيض عربيت 
صرف رنگ باخته مي ديدند پس علم مقاومت برافراشتند و به مدد درايت و تدبير، امارتهايي 

ايران و ايراني را پس از حدود دو قرن بار ديگر بر عرصة پايه گذاري كردند كه نام و نشان ملي 
  . گيتي و اين بار مزين به نام اسالم به رخ جهانيان كشاندند

ي مساعد را براي پردازد كه زمينهاين مقاله به بررسي و تحليل تاريخي علل و عوامل مي
 . فراهم آوردند اجتماعي عهدفردوسيي فرهنگي و سياسي وپيدايش محيط آرام و تلطيف شده

اش،عجم زنده كرد و خطبه اي خواند غرّاء به امتداد تاريخ اي كه به شهد گواراي پارسينابغه
  .فرهنگي و ملي ايران تا مجالي باشد براي دم زدن ديگران

  

  .امارتهاي ايراني خراسان، فردوسي،:  كليد واژه ها   
  

  مقدمه    
دهار ادبيات فارسي در كشور ايران، در اواخر قرن گيري ،نمو شكوفايي و ازشكل پيدايش،     

اي نبود كه حاصل علت و يا عللي خاص سوم و تمام قرن چهارم و پنجم هجري ثمره و نتيجه
ي ي كوتاهي از زمان قلمداد شود تا با بيان آن علت خاص در محدوده و حيطهحاكم بر برهه

  .زماني خودش آن موضوع مهم  تبيين و توجيه گردد

                                                 
∗   دانشگاه سيستان و بلوچستان عضو هيأت علمي 
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ايران پس از اسالم، شاهد حوادث و وقايع متعددي بوده كه هر كدام به نوبة خود ايرانيان را     
كيفيت و تنوع اين عكس العمل ها . به عكس العمل هايي با ويژگي هاي خاص وا داشته است

-ها را در پيي قوم ايراني بر جاي نهاده و نقش تاريخي آنتاثيرات خاصي بر تفكر و انديشه
ها نمودار ساخته ي فرهنگي آنهنگ و تمدن اسالمي با توجه به هويت ملي و پيشينيهريزي فر

هاي دوم  و سوم و چهارم هجري در ايران نمودي ويژه جريانات سياسي در طول قرن.است 
اي بود كه از سلطة اعراب ناشي ي اصلي اين جريانات مقاومت در برابر ايدهداشت ،مشخصه

ي قدرت خويش را بر تبعيض نژادي نهاده بودند و بر تقوي بلكه پايهشده بود اعرابي كه نه 
هايي چون صفاريان امارت.خواستند وسام وهمي موال بودن را از چهره ايراني زدوده ببينندنمي

و سامانيان  و آل بويه وآل زيار در دياراني به نام سيستان ، خراسان ، بلخ و بخارا و انديشمندان 
اني چون ابن سينا، رازي، بيروني، رودكي و فردوسي و نهايت ايران و و فرهيختگان مسلم

ش و پيشينة ايرانياني كه به حق آيينه هاي حقيقي معرفت بودند و به مدد انديشة اسالمي خوي
همگان را وادار به اعتراف به مقام علمي ،عقلي خويش نمودند و  ،درخشان سيادت و فرهنگ

 :ار ادبي،علمي،فرهنگي و تاريخي خويش به تماشا گذاشتند كهزيور وزينت تفكر بشري را در آث
  .هنر نزد ايرانيان است و بس

  

  تحليل بر تاريخ علل و عوامل آرامش نسبي     
  

  مقام و موقعيت ايرانيان در عهد عباسي : الف    
خلفاي عباسي به حق خالفت ،سيادت و حكمروايي خويش را مديون اقدامات ايرانيان بوده     
علت  ، هيچ تالش و كوششي دريغ نورزيدندند، ايرانياني كه براي پيشبرد كار عباسيان ازا

هايي بود كه عنصر ايراني ها به تبعيض ،تحقير و اهانتاساسي اين اقدام ايرانيان پاسخ آن
  .ها  متحمل شده بودند مسلمان از بني اميه و عمال متعصب  آن

. اي عباسي و اموي تفاوت آشكاري وجود ندارد اما ديري نپاييد كه مشخص شد بين خلف
عباسيان صرفا به ظواهري از دين دل خوش كرده بودند، ولي در عمل مانند ديگر حاكمان 

- شكني و مصادره نابهستمگر قتل و آزار مخالفان، تبعيضات قومي،خيانت و فريب كاري،پيمان
ن يكي آن بود كه خالفت كه پيش از امتياز مهم عباسيان بر امويا. جاي اموال را تكرار كردند 

در نتيجه )  34: 2ج . 1985فروخ ، . ( تري يافتاين، صرفا رنگ عربيت داشت جنبه جهاني
اقوام متمدن و با فرهنگي چون ايرانيان به دستگاه خالفت راه يافتند و زمينه شكوفايي جامعة 

  .اختند هاي جهاني را فراهم سترين تمدناسالمي و ظهور يكي از درخشان
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هاي قرن دوم هاي مستقل و نيمه مستقل از ميانهبا اين همه تجزيه خالفت و تاسيس حكومت
  .ها را آشكار ساخت هاي ضعف و ناتواني آنبه بعد در شرق و غرب قلمرو آل عباس ،نشانه

هايي چون نهضت سنباد و اسحاق ترك و راونديه كه پس از قتل ابومسلم خراساني و در جنبش
اقتدار حاكميت خلفاي عباسي نتوانستند نيات اصلي خود يعني برچيده شدن دستگاه دوره 

تدريج با ضعف سلطه به) 28ـ25: 1378خضري، . ( خالفت و سلطه عرب را عملي كنند
ايرانيان در دستگاه خالفت كه با سقوط برمكيان آغاز شد جايگزيني عنصر ترك به جاي 

ها و اماراتي در ها و دولتاز اين پس حاكميت. ديدايرانيان مقدمه ضعف خالفت عباسي گر
اي شرق قلمرو خالفت عباسي شكل گرفت كه سمت و سوي تاريخ فرهنگي ايران را به گونه

  .وجود آورد نظير در تاريخ ادبي و علمي و فرهنگي ايران بهديگر رقم زد و تحولي بي
  

 نيمه شرقي هاي مستقل ونيمه مستقلهاي محلي و دولتحكومت: ب     
 ممالك اسالمي

 اعتراف اكثر مورخين تحركات سياسي درحوزه خراسان بزرگ ،سيستان و ماوراءالنهر درقرن ه ب
 در دوره صد ساله اول خالفت عباسيان .سوم وچهارم هجري به گونه اي ديگر رقم خورد

هاي استقالل طلبانه وستيزه جويانه برخي چون حمزه آذرك،طاهريان يوسف تالش
سبب قدرتمندي خلفاي عباسي واقتدار آنان اگرچه به رم،استاذسيس،راونديه و سنباد بهالب

شكست منتهي شد اما روزنه اميد ايرانيان براي رهايي از سلطه سياسي اعراب وعباسيان رابراي 
  .هميشه درمشرق روشن وباز باقي ماند

 تمدن اسالمي و از جهات ترين دوره از ادواري اول قرن پنجم هجري مهمقرن چهارم و نيمه
را عصر طاليي تمدن اسالمي دانست اين عصر كه بايد آن. مختلف قابل توجه و مطالعه است

هاي متمادي خود در قرن دوم و سوم براي بازيافتن ي استحصال ايرانيان از كوششدوره
اي داشتن هاي علمي و ادبي اين دوره برها از كوششبرداري آني بهرهاستقالل كامل و دوره
: 1ج  . 1383صفا ، .( ي شگفتگي نظم و نثر پارسي است ي اول و دورهحكماء و ادباي درجه

ي ي پادشاهان ايراني نژاد همراه بود ، اين دوره ، دورهآغاز اين دوره تا يك قرن با غلبه) 55
  .ي درخشان علم و ادب بود آزادي افكار و دوره

دست ايران دست گرفتن زمام امور سياسي بهراني و با بههاي عنصر ايها و رشادتبا مقاومت
دست اعراب متعصب غيرعامل به اصول شرع ي تحقير و ذلت ايرانيان بهنام ايراني دورهبه

ي ايراني دميده شد ، ثمرات و نتايج اين پويايي پايان يافت و جاني تازه در روح و انديشه
  .ي اين دوران توسط ايراني است  حاصل شدهها و افكار، ريشه در استقالل نسبيانديشه
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  و تاثير فرهنگي آنان بر ادب و فرهنگ پارسي) هـ298. هـ 252(ـ صفاريان 1

، تاسيس ان نهاد كه به صفاريان شهرت يافتدولتي بني. هـ 253يعقوب بن ليث به سال     
وان يعقوب در ت. تان و خراسان ارتباط نزديكي داردهاي خوارج در سيساين دولت با شورش

هاي خوارج كه موجبات قتل و غارت مردم را فراهم آورده بود موقعيت يعقوب مقابله با شورش
  .را تثبيت كرد 

هاي آنان موفق شد با درايت وتدبير قدرت يعقوب ليث صفاري درمقابله با خوارج وغارتگري    
- را به قلمرو خود بيخودرا برديگران تحميل كند،نواحي سيستان،هرات،كرمان،فارس وپوشنگ

افزايد، وبرامارات نيمه جان طاهريان درخراسان نيز خاتمه دهد وبا اين كار استيالي واقعي 
عباسيان را كه اينك بسيار ضعيف شده بودند در شرق جهان اسالم براي هميشه از بين برد و 

كه حاصل آن . دهايي چون سامانيان ـ غزنويان، سلجوقيان بازكرها ودولتراه را براي حكومت
ترين شكاف در تماميت ارضي خالفت عباسي واستقالل نسبي نواحي شرق آن ايجاد عظيم

ملك الشعراي بهار آورده است كه ظهور يعقوب پسر ليث سرسلسله خاندان ليث بنا به .بود
: 1376بهار،.( را سبب گرديد ) دري(تصريح تاريخ سيستان جنبش علمي و ادبي زبان فارسي

273(  
كنيم به بيان درباب توجه وعنايت يعقوب به رواج وگسترش ادب وفرهنگ ملي اكتفاء مي     

جمالتي از كتاب يعقوب ليث ، نوشته دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي نكته مهمي كه 
هم در چنين زبان فارسي است آندرباب يعقوب بايد گفت توجه او به ريشه واصل خود وهم

هاي ها به اسمي كساني كه يكي دو پشت آنجا رسيده كه همه بدانمحيطي كه نفوذ عرب تا
هاي عجيب و غريب دارند كه حتي براي خود ها و اسمرسد لقبفارسي و ايراني و زرتشتي مي

حاال آيا اين انقالب نيست كه آدمي كه اسم او يعقوب بن الليث ... ها هم مهجور استعرب
است به زبان آورد كه چيزي )ي در نام ونشان ايرانيان اصيلكنايه از نفوذ بيش از حد عربي حت(

كه من اندر نيابم چرا بايد گفت وبازدر ميان اين همه جو عرب زده بفرستد شاهنامه را از هند 
  ) 446: 1386باستاني پاريزي ، ( يا حبشه بياورند

ته است، به اين عنايت وتوجه به زبان و ادب پارسي بين ايران بعدي صفاري نيز تداوم داش
: عنوان مثال دكتر خليل خطيب رهبر درشرح احوال رودكي در گزينه سخن پارسي آورده است

شهريارصفاري ابوجعفر احمد بن محمد خلف ابن ليث صفاري كه به ادب پروري ودانش 
رودكي قصيده مشهور خودبا مطلع  مادر را مي . دوستي معروف بوداز ممدوحان رودكي است

بچه اورا گرفت وكرد به زندان، درستايش همين پادشاه صفاري و به مزد -نرابكردبايد قربا
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. پيروزي ابوجعفر برماكان كاكي كه سخت موجب مسرت امير ساماني نيز شده بود سروده است
  )9: 1382خطيب رهبر ، ( 
  
  عهد شكوفايي و توجه به علم و ادب پارسي) هـ 395هـ ـ 261( ـ سامانيان2

ها و خدمات سبب ابراز شايستگيي از دهقانان بلخ بودند ، در زمان مأمون بهسامانيان خاندان    
صادقانه اين خاندان هر كدام از نوادگان سامان خداق را به يكي از نواحي ماورءالنهر و خراسان 

با روي كارآمدن طاهريان در خراسان ، برادران ) 126 : 1382خطيب رهبر ، .( امارت داد 
با انقراض طاهريان . ت نظارت طاهريان ، حكومت خود را ادامه دادند چنان تحساماني هم
ي عباسي امارت ماوراءالنهر را به نصربن احمد ساماني واگذاشت و او براي معتمد خليفه

وپس ) 116 : 1387خضري ، .(وجودآورد به.هـ 261نخستين بار حكومت مستقل ساماني را در 
ي سيحون حمله كرد با قدرت تمام با تركان آن سواز او برادرش امير اسماعيل ساماني،

 و شكست سختي داد ودولت اورا منقرض كرد وبرقلمر عمروليث صفاري راهـ 287ودرسال 
 و قزوين را نيز به تصرف در علويان طبرستان را نيز برانداخت و ري. صفاري نيز دست يافت

  ) 117:همان . ( آورد
. هاي ايراني را بنيان نهادترين وموثرترين حكومتبزرگي يكي از اوبا اين اقدامات پايه    

امنيت وآسايش ورونق اقتصادي وبهبود اوضاع سياسي واجتماعي در روزگاراووجانشينش بخارا 
هاي اسالمي وعربي وسمرقند را به مركز عظيم فرهنگ و تمدن تبديل كرد زيرا نه تنها دانش

دند براي احياي زبان وادبيات فارسي كه بيش از در آنجا رونق داشت بلكه آن دوشهر كانوني بو
سامانيان مي كوشيدند كه با جلب نظر خليفه عباسي .آن محاق خاموشي قرار گرفته بودند

باسيان را پاس موقعيت سياسي خود را حتي در شكل ظاهر هم متزلزل نسازند پس حرمت ع
  )106 : 1388، هروي. ( مي داشتند

، سياسي و نظامي روزگار ن حكومت سامانيان از نظر فرهنگياشكوفاترين مرحله در دور    
 ترين ، نصر دوم را با شكوهبرخي از محققان.)  هـ 301.(ي استحكومت نصربن احمد سامان

   )126، به نقل از اشپولردر كتاب جهال اسالم،239همان ، .( دانندنماينده آل سامان مي
،  پرهيزازجاه طلبيهاست،خردمندي آنهاي مهم براي ساماني كه مبين حكمت واز ويژگي

  .وتواضع و فرهيختگي است  نفرت از غرور وتكبري كه معموال حاكم بدان گرايش دارند،
ادب فارسي،امتناع از ستايش گزافه باعث شده بود كه با وجود  عنايت وتوجه نصر به زبان،

مداحي وزبان تملق كدام خمير مايه پنجاه شاعر تواناي معاصر با روزگار نصربن احمد هيچ
دربرابر قصايد مدحيه . گونه اقدام از آنان سلب شدوچاپلوسي نيافتند ويا بهتر بگوييم مهلت اين
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كشيد واين درحالي بود كه همين امير صاحب ذوق،به آميز آن نيروي ابرو درهم ميو ستايش
، به نقل از 240همان ، .( رودكي هشتادهزار درهم براي نظم كتاب حكيم كليله و دمنه بخشيد

   )9تذكر الشعراء دولتشاه سمر قندي ،
به اين ترتيب با به عمارت نشستن نصردوم ساماني وباياري ومعاونت فرهيختگان      

ودانشمندان كه برگرد او حلقه زده وبسياري از مورخان وانديشمندان ومتفكران خردمند در دربار 
   )241همان ، . فرهنگ پديد آمداي از مجد و عظمت علم وجاي گرفته بودند ودوره

توان به دوبخش مجزا تفكيك كرد روزگارنخستين دولت ساماني كه دولت ساماني را مي    
دستاوردهاي فرهنگي وتمدني آن چشم جهانيان را خيره كرد ودوم روزگار پاياني كه همه 

اضمحالل ها بهم خورد وجريان تاصبح امور موجب انحطاط داخلي وسپس ها واعتدالميزان
   )245همان ، .وتهاجم خارجي گرديد

ها آميز تمام انديشههاي دوران نخستين عصر ساماني بايستي همزيستي مسالمتاز زيبائي   
 ماليمت و مدارا اشاره كرد ومذاهب در زير يك سقف و در محدوده يك دولت آن هم با

   )246، همان.
  
  يخيتأثير فرهنگي سامانيان به استناد منابع تار   
: 1376شميسا، .( ي رواج و تثبيت نظم و نثر فارسي است ي سامانيان دورهقرن چهارم دوره   
با بي رمق شدن خالفت عباسي، تحوالت فكري وفرهنگي در راستاي احياي فرهنگ  )24

وتمدن ايراني و با اعتماد به مذهب اسالم ، مهمترين سرزمين ودولتي كه نقش اساسي در 
  .رنسانس گسترده دنياي اسالم و حصول دستاوردهاي عميق وعظيم داشتتجلي رستاخيز و 

به گفته مرحوم سعيد  )  246: 1388هروي ، .( خراسان بزرگ ودولت سامانيان بود   بي شك
اي است كه اين اگر هنوز استقاللي از ايران مانده است قطعاً از آن جنبش مردانه«نفيسي 

ده است وشكي نيست كه اثر سامانيان به جهانباني نمي خاندان خرد پرور ودلير به ايران دا
رسيدند، ايراني چنان درتمدن وزبان تازي مستهلك شده بود كه امروز ايران نيز چون مصر و 

 ، به 247همان ، .( شمال آفريقا وسوريه وعراق قلمرو و نژاد وزبان عرب به شمار مي رفت 
  )172سعيد نغيسي ، : نقل از محيط زندگي واحوال واشعار رودكي نوشته

مولف تاريخ سامانيان به گفتار جوئل كرومر در كتاب احياي فرهنگي در عهد آل بويه اشاره      
گويد كه او در تحليلي گسترده در كتاب خويش مركز رنسانس اسالمي را كه كرده است و مي

هروي ، .( ه است منجر به رشد شعر و فلسفه و ادبيات شد خراسان روزگار سامانيان قلمداد كرد
1388 :60(  
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كه دوره سامانيان رستاخيزي برپاشده تمامي بسياري از محققان ونويسندگان معاصر بر اين    
بنيادهاي فرهنگي وتمدني ايران واسالم را دگرگون ساخته وعصر جديدي از تكوين مباني 

   )60همان، . (فكري را پي ريزي كرده است، اتفاق نظر دارند
ترين سي در پرتو عنايت شاهان اين خاندان و وزيران و مهتران دربار بخارا دركوتاهزبان پار    

مدت پيشرفت شگفت انگيزي داشت دراين عهد شاعران جديدي پديد آمدند ودر بنياد نهادن 
سبك خراساني درمنش سخن گستري برآسمان ادب برافراشتند وفرهنگ وتمدن ايران را با 

  )10 : 1382خطيب رهبر ، ( .نيروي زبان پاسداري كردند
مولف تاريخ سامانيان به نقل از ريچارد فراي در كتاب بخارا دستاورد قرون وسطي آورده      

رستاخيز فرهنگي و تمدني قرن قرون سوم وچهارم هجري درقلمرو سامانيان عكس : است كه
سالم ورهايندن العمل ناسيوناليسم ، ايراني برضداسالم نبود بلكه تحول موفقي براي نجات ا

تر وانطباق از اين راه كه اسالم را به فرهنگ غني. آن از زمينه عربي ورسوم وآداب بدوي بود
به همين دليل نيز ) 62 : 1388هروي ، .( چه قبالً بود، مبدل ساختتر از آنپذيرتر وجهاني

احد از سوي است كه وي اتحاد عناصر گوناگون در خراسان وماوراءالنهر وتبديل آن به ملتي و
فرمانروايان ساماني را از بسياري جهات به معجزه اي شبيه مي داند معجزه اي كه اسالم را از 

  )63همان ، . ( زمينه تنگ شعائر عرب بدوي رهانيد وبه فرهنگ وجامعه جهاني بدل كرد
در ادامه وي به نقل از دكتر علي شريعتي در كتاب بازشناسي هويت ايراني آورده است      

شناسي وزبان ومذهب وفرهنگ و عوامل سامانيان هزار سال پيش كه هنوز مسائل دقيق جامعه
هاي دقيق علمي ميان اين نهادها مطرح نبود ودر اوج حيات وارتقاء واستقالل ملت ورابطه

افتخار وقدرت عالمگير زبان عربي وتحقير مليت وزبان ملي وحقارت زبان فارسي ابتكاري 
- ها فراموش نشده بود هم موجب آن شده بود فرهنگ ومذهب اسالم در عاليكه اگر بعد كردند

اش در ميان مردم رسوخ كند وهم بينش وانديشه وفرهنگ ترين سبك سرمايهترين واصيل
   )63همان ، .(ي مردم از سطح عاميانه وخرافي فرا رفته وكمال و وسعت يابدتوده

ن يوسفي در كتاب فرخي سيستاني ونيز به نقل مؤلف تاريخ سامانيان به نقل از دكتر غالمحسي
كند از استاد ذبيح اهللا صفا در كتاب خالصه تاريخ سياسي واجتماعي وفرهنگي ايران بيان مي

 و شكوفايي وگسترش علوم و فنون وافكار در عهد ساماني ريشه در آزادي عقيده.كه رشد و
  .تساهل و تسامح فكري بود كه در اين دوره رواج داشت

گرايي بود كه از سوي آزادي عقيده مهمترين دليل بسط دانش و پويايي فكر وتداوم عقل     
امراي ساماني تقويت وحمايت مي شد ، آسودگي فرق مختلف در كناريكديگر نشان از آزادي 
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فكر وعقيده در اين زمان است كه خود سبب رواج تمدن و فرهنگ وپيشرفت علوم و فرهنگ 
  ) 66همان، .( شده است

. شدي بني اميه در زمان حكومت امراي ايراني به شدت حمايت ميتفكرشعوبيه كه از دوره     
اين تفكر شايد بعد از كناركشيدن ايرانيان از دربار خالفت و روي كارآمدن تركان قدري در 
ممالك عربي تخفيف يافته باشد ، ليكن در ايران خاصه در پادشاهي طاهريان ، ليثيان و 

وجود آمدن ن به قوت خود باقي ماند و يكي از عوامل بزرگ احياء زبان فارسي و بهسامانيا
. 1376بهار ، .( ي تاثير شعوبيه و آزاد مردان بوده است شاهنامه و اشكال آن در خراسان نتيجه

  )188: 1ج 
 ترين تحوالت فرهنگي ايران در عهد ساماني در عرصه ادبيات نظم ونثر بروزيكي از عظيم    

كرد اين تحول خود خبر از خالقيت عميق عنصر ايراني داشت اگر چه بسياري تالش كردند 
كه روزگار غزنويان را دوره اعتالي نظم ونثر بدانند وكثرت ادبا وشعرا عصر غزنوي ودرباره 
سلطان محمود را گواه بر اين مدعاي خود بگيرند به گفته ي ملك الشعراي بهار ادبيات نظم 

ه غزنويان ازپويايي وخالقيت افتاده است و حتي نثر كامال ازتحول باز مانده است ونثر در دور
وبه دليل موجود نبودن باعث و محرك تازه اي در تاريخ واحياء اثار ملي سبك نثر تغيير عمده 
نيافت واگر چيزي از گوشه وكنار بوجود امده است به همان سبك وشيوه ديرينه نوشته مي شد 

خسروي علوي كه در نيمه دوم قرن پنجم تأليف يافته وبه همان شيوه نثر  مانندكتب ناصر 
  .سامانيان برابر است

خورد نحوه ديگري مثل چه به كار ترويج سياست ميدرشعر هم جزء مدايح محمود وآن     
شد وبه يقين مي دانيم كه اگر تشويق قبلي امراي طوس و والت سيم جوري قديم اتخاذ نمي

بود و فردوسي از بيست سال پيش يعني از عهد سامانيان به سرودن شاهنامه خراسان نمي
، به نقل از سبك 70: 1388هروي ، . ( دست نزده بود از داشتن آن كتاب هم محروم بوديم

  )62: 2شناسي بهار، ج 
آنچه تفحص : مؤلف تاريخ سامانيان به نقل از صاحب كتاب ارمغان نويد آورده است كه     
يك از شاعران زبان فارسي،شعري كه در ستايش آل بويه وپادشاهان ديلم درديوان هيچام كرده

شان موجوداست، ها و وزيرانشود درصورتي كه هزاران شعر عربي درمدح آنباشد ديده نمي
جاست كه بايد بگويم خراسانيان بودند كه زبان فارسي دري ا زنده نگه داشتند وباعث حفظ اين

. ( يران شدند وسامانيان بودند كه مروج و مشوق توسعه وبسط زبان شدندمليت واستقالل ا
  )71همان ، 



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٤٩٦

ها تأثير سامانيان برادبيات منظوم ومنثور فارسي ريشه درباورها واعتقادات ملي ومذهبي آن    
كردند وسعي در بسط واقتدارآن داشتند، اول مليت سامانيان بردوجنبه كامالً تكيه مي ،داشت

  .كدام رانيز فداي ديگر نكردندب وهيچودوم مكت
- به هويت.كندهاي ملي بازگشت ميكه به اصالتمثالً ترجمه تاريخ وتفسير طبري درعين اين

همان ، . (هاي ديني نيز مرتبط است ؛يعني هم گوياي هويت كهن ملي وهم تعاليم ديني است
71(   
 تأليف دكتر جواد"زمان سامانيانايران در"ي كه بركتابشادروان دكتر رضواني درمقدمه ا    

  :هروي نوشته است مي گويد
وجود آمدند از خود پايه هايي كه بعد از سامانيان مانند غزنويان وسلجوقيان بهحكومت    

اي گام نهادند وهمان راهي را پيمودند كه سامانيان اي نداشتند وباالجبار درهمان جادهومايه
داري بودند گردان گلهن سامانيان  بودند وسلجوقيان نيز بيابانغزنويان غالما.ايجاد كرده بودند 

شدگان مكتب غزنويان كه همان مكتب سامانيان باشد به حكومت شان جلوه وجال كه تربيت
عميد الملك كندري وخواجه نظام الملك طوسي وامثال انها در محيطي پرورش يافته .دادند

كمترين حقي كه . ها بوجودآورده بودند ها وجيهانييمردان ساماني از قبيل بلعمبودند كه دولت
سامانيان برگردن اسالم دارند اين است كه ثابت كردند اسالم مانع پيشرفت تمدن وفرهنگ 

  )74همان ، .( نيست
خراسان بزرگ عهد ساماني در اغاز به جاي ان كه ميدان ستيز وجنگ باشد عرصه تعاطي     

شالوده قدرت سياسي ونظامي سامانيان از قلمرو خراسان .ها بودها و تمدنافكار وارتباط فرهنگ
ها واقوام متعدد ومتنوع مبتني برصلح بزرگ درعين ضمانت حيات فكري وفرهنگي مليت

اي كه امراي ساماني فراهم وآرامش بود به همين دليل نيز بود كه در سايه آرامش عامدانه
گون و ظهور نوابغ برجسته در سرزمين خراسان ي رشد و ترقي تفكرات گوناكرده بودند زمينه

ها مرهون يك مليت ،يك فرهنگ و يك ناحيه يا شهر در اين مقطع اين پيشرفت. فراهم آمد
ها از تاريخ شرق نبود تسامح وتساهل امراي ساماني،اشتمال برهمه مقوالت من جمله قوميت

كه بنابراين پيش از آن)  84همان ، . ( كرددر عرصه جغرافياي خراسان بزرگ نيز پيدا مي
خردمندان )مخصوصا در دوره اول سامانيان (ها در اين قلمرو حكومت كنندها يا قوميتمليت

وصاحبان انديشه بودند كه به دوراز هرقوميتي يا شاخه مذهبي ورجحان يكي بر ديگري، بر 
فته بودند لذا علم وپاس داشتن حرمت انديشه وتفكر تكيه داشتند وزمام امور رابه دست گر

ها وتعصبات نژادي وقومي در دولت سامانيان پديدآمد نهال نورسته ازهنگامي كه قوميت پرستي
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وپراميد سامانيان خشكيدن گرفت و سير تحول ادب فارسي متاثر از سياست سالطين غزنوي و 
  .سلجوقي گرديد 

  

  تحليلي بر مستندات تاريخي عهد ساماني      
  

ايي تمدن اسالمي كه در روزگار صفاريان پايه هاي اوليه آن نهاده شده ـ زمينه رشد و شكوف1
اي كه قرن سوم و بود در سايه حاكميت اميران ساماني در خراسان به اوج خود رسيد به گونه

ي نظم و نثر و ساير علوم در چهارم هجري امهات متون و منابع ادبي و فارسي در زمينه
  .در آمده بودندخراسان به رشته تاليف و تدوين 

ـ خراسان اين عهد گويا مقري شده بود براي رهايي ذهن و انديشه ايراني كه بيش از يك 2
 .قرن در برابر تبعيض و تحقير عنصر عربي فرصت ابراز وجود نيافته بود 

ـ اين دوره عهد مفاخرت به نژاد و مليت ايراني و آزادي افكار و عقايد فرق مختلف و عدم 3
 حفظ سياست ملي و نژادي ايرانيان شمرده مي شود و به همين سبب پاية تعصب امراء و

 ) 61 : 1383صفا ، .( حماسه هاي ملي فارسي در اين دوره گذاشته شد 
ـ اين دوره ،دوره كمال تمدن ايراني و عصر ظهور افكار و آراء مختلف علمي و فلسفي بود، در 4

. و امتزاج آن با عناصر عاليه تمدن اسالمي حقيقت دوره تداوم تمدن ساساني از راه اختالط 
دوراني كه . يعني قرن طاليي شكوفايي روح ايراني كه سيراب از شريعت اسالمي گشته بود

مزين به وجود دانشمندان و فالسفه و متفكراني چون ابن سينا،فارابي،محمدبن زكرياي 
 .  ادب فارسي ،فردوسي بودرازي،ابوريحان و ادبايي چون ،رودكي،دقيقي و فروغ همواره تابان

ـ عهد غلبه عنصر ايراني چون طاهري،صفاري،ساماني،زياري و بوئي در سياست ثمرات و 5
نتايج فكري ،فرهنگي علمي و ادبي در ايران و شرق اسالمي به همراه داشت كه به اعتراف 

  . انديشمندان تاريخ و فرهنگ و ادب ،پايه رنسانس علمي مسلمين را رقم زد 
امش نسبي در قلمرو حاكميت سامانيان و مخصوصا در خراسان نتيجه و انعكاسي بود از ـ آر6

هاي ايراني مخصوصا آل بويه بر دستگاه ضعف خالفت عباسي كه در نتيجه غلبه حكومت
 رويارويي مستقيم با خلفاي خاندان ايراني آل بويه در صف اول.خالفت عباسي تجلي يافته بود 

اير خاندان هاي ايراني كه در حاشيه حوزه مملكت بزرگ اسالمي عموما فضا را براي س ،عباسي
، مساعد و مناسب و تلطيف كرده زيستندستان ، بخارا و خراسان ميدر شرق و خصوصا در سي

 .بودند
ـ با به ضعف كشيده شدن عنصر ايراني در امر سياست و قوت گرفتن سالطين و امراي ترك 7

ت نژادي ،ملي و گاه تعصبات  عصبا،انروايي اميران ايراني نژادها بر حوزه فرمو استيالي آن
روند سير حركت ادبي ،علمي و فلسفي را دچار تحوالتي ساخت كه بر پويايي و طراوت  ،مذهبي
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مطالعات و تحقيقات ادبي و علمي در قرن پنجم تاثير منفي گذاشت ،نمونه بارز آن سوء معامله 
گ بود كه اينك از روزگار شكوه و عظمت خاندان علم سلطان محمود غزنوي با فردوسي بزر

هاي گيريپرور و فرهيخته ساماني فاصله گرفته بود و شاهد سيادت عنصر ترك و غلبه جهت
 .خاص نژادي و قومي آنان گشته بود 

  مواجهه سيستم آل بويه با خالفت عباسي
  و تجلي آرامش بخش آن در بالد خراسان  و ماوراالنهر

الفت عباسي در قرن سوم و چهارم دچار ضعف و انحطاط گرديد ايران محل و هنگامي كه خ
انديشه ايجاد يك . خاندان هاي حكومتگر از هر سو سر بر آوردند و مدعي استقالل شدند 

دولت قدرتمند و احياي مرده ريگ باستاني ايران در ميان بسياري از اقوام ايراني رواج يافت كه 
در اين ميان توفيق .  چون صفاريان ،سامانيان و زياريان بودحاصل آن تاسيس دولت هايي

تحقق اين انديشه آرماني بيش از همه نصيب خاندان شيعي آل بويه گرديد كه از ميان طوايف 
دستگاه سركش ديلم ظهور يافته بودند با بر انداختن برمكيان ،اعراض از عنصر ايراني در 

  )خالفت عباسي  تاريخ 143ص (خالفت عباسيان آشكار گشت 
بيمناكي خلفاي عباسي از ايرانيان علي رغم خدمات و جانفشاني هايشان سبب شد تا اقدامات و 

به عنوان مثال سفاح در آغاز بر پاي دولت عباسي ابوسلم . خدمات ايرانيان ناديده گرفته شود
دودمان و هارون الرشيد ) ه 137منصور ابو سلم را كشت )  ه132(خالل را به قتل رسانيد 

 ايرانيان كه 76ص ) ه203(برمكيان را برانداخت و مامون خاندان سهل را از ميان برداشت
چنين ديددند از بني عباس نا اميد گشتند و آهنگ كسب استقالل و جدايي از قلمرو عباسي 
كردند اين انديشه هم زمان با خالفت مامون شدت يافت تا اينكه طاهر ذواليمينين كه ايراني 

 ه در خراسان علم استقالل بر افراشت و با بك و مازيار 207و فارسي زبان بود به سال نژاد 
همزمان با طاهر هركدام تالش گسترده اي را براي رهايي قطعي از سلطه عرب آغاز كردند 
چنين بود كه مامون از بيم ايرانيان به اعراب پناه برد اما آنها نيز در حمايت وي سستي كردن 

 مامون در صدد برآمد از نيرويي جز عرب و ايراني استفاده كند پس تصميم به همين سبب
گرفت براي ايجاد توازن ميان اين دو عنصر بزرگ جنگجويان ترك را استخدام كند با پايان 
خالفت مامون و روي كار آمدن معتصم مشخصات جديدي در تاريخ خالفت عباسي بوجود آمد 

رت خلفا و اقتدار روزافزون غالمان ترك و درباريان بود مهمترين مشخصه اين دوران زوال قد
كه خلفاي ناتوان عباسي را د رچنگ خود گرفته بودند و آنان را گرفتار زندان و شكنجه و گاه 
به گونه اي فجيع به قتل مي رساندند همانند و زنده به گور كردن المعتذ باهللا بدست 

 مفرط خلفاي عباسي و سلطه فرماندهان  تاريخ خالفت عباسي ضعف102فرماندهان ترك ص 
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نظامي تحت عنوان اميراالمراء و سخت گيري اميراالمراء بر خلفاي عباسي چندي ادامه داشت 
 ق آهنگ تصرف بغداد كرد و تقريبا بدون مانع مهمي و 334تا اينكه احمدبن بويه در سال 

عت و او را به اميراالمراي بغداد ظاهرا با توافق و درخواست خليفه وارد بغداد شد خليفه با او بي
 و بدين ترتيب براي نخستين بار يكي از سلسله 148برگزيد و به او لقب معز الدوله داد ص 

هاي اسالمي كه از ايران سربراورده بود توانست عراق ودارالخالفه عباسي را زير سلطه خود 
اسي باشد زيرا پس از بگيرد و بيش از يك قرن تعيين كننده سياست هاي دستگاه خالفت عب

اين قدرت واقعي از دست خلفاي عباسي بيرون رفت و ديگر خليفه محور اصلي و قايع و 
رويدادها نبود و تاريخ خالفت بر محور ايران بويهي و ديگر ايران قدرتمند محلي دور مي زدص 

  تاريخ خلفاي عباسي 148
پنج تن از خلفاي عباسي بود همزمان با خالفت )422-333(ساله ال بويه 113دوران اسارت 

كه به صورتي تشريفاتي وبا توري وحقوقي كه از اميراالمرايان بويهي مي گرفتندمي زيستنداين 
خلفا كه جزاقامه مراسم مذهبي وتشريفاتي وامضاي فرمانها اختيار ديگري نداشتند بادخالت 

  163مستقيم فرمانروايان بويه عزل ونصب مي شدند ص
غداد وحاكميت وسلطه مطلق انها بر خلفاي عباسي نشان ازقدرت مطلقه اين تسلط ال بويه بر ب

وثري در جريانات مخاندان ايراني شيعي است كه در طول قرن چهارم واوايل قرن پنجم نقش 
سياسي واوضاع واحوال فرهنگي واجتماعي عراق كه مركز حاكميت خلفاي عباسي بود ونواحي 

راق ،اصفهان ، ري ،همدان كه اينك بين فرزندان بويه مختلف ايران چون فارس،خوزستان ،ع
    .ونوادگان او تقصيم شده بود ايفا مي كردند 

  

  نتيجه
  .ـ ايراني اميران ساماني دانش دوست بودند و دربار آنها مجمع علما و دانشمندان بوده است 1
 .اندهـ  وزراء ،كاردان و اليق و دانش پرور و خود نيز اغلب اديب و دانشمند بود2
ـ  اقتدار سياسي و نظامي سامانيان موجبات حفظ آرامش و نظم در جامعه را فراهم آورد و 3

 .بستر فرهنگي مناسبي را براي ،رشد و نمو ذهني و انديشه قوم ايراني فراهم آورد 
آميز پيروان مذاهب مختلف هاي حكومتي مبتني بر آزادي عقيده ،و همزيستي مسالمتـ روش4

 .در شكوفايي فرهنگي داشتسهم موثري 
كه در قلمرو ـ زبان مورد ترويج سامانيان همانند ايران صفاري زبان فارسي دري بود در حالي5

سبب تبعيت از دستگاه خالفت عباسي توجه به زبان عربي آل بويه ،غزنويان و سلجوقيان به
 .مرسوم و متداول بود
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ها و تعصبات چالش برانگيز و محيط يشاني فارغ از گرامـ فردوسي در محيط آرام عهد سا6
دوستي و روح خردگرايي ايراني پرورش يافت و مقارن بالنده و فضاي لطيف سرشار از حس نوع

با زوال حكومت ساماني اثري را به پايان رسانيد كه نه تنها از باد و باران گزندي بدو نرسيد 
ن سلجوقيان و بعد هم مغوالن بلكه طوفان حسادت و تعصب و ترك تازي غزنويان و پس از آ

  . و تاتارها نتوانست بر كاخ بلند ادب پارسي گرد گمنامي و خمول بنشاند 
  منابع

 چاپ هشتم ،) ي جلد اول و دومخالصه (تاريخ ادبيات ايران)1383( ذبيح اهللا-صفا -1
  جواد ، تاريخ سامانيان ،موسسه انتشارات اميركبير انتشارات فردوس، تهران هروي،: تهران

صفي : رودكي،گزينه سخن پارسي،چاپ بيست و دوم تهران)1382(خليل  ،خطيب رهبر -2
 .عليشاه

  .انتشارات مجيد:تهران  ،چاپ نهم ، سبك شناسي)] 1376(بهار،محمد تقي -3
  .نشر علم  تهران ، چاپ نهم ،يعقوب ليث )1386(باستاني پاريزي ، محمد ابراهيم -4
 .انتشارات فردوسي: تهران  وم، ،چاپ سسبك شناسي شعر)1376(شميسا،سيروس -5
) از آغاز تا پايان آل بويه (تاريخ خالفت عباسي )1378(خضري ،سيد احمد رضا -6

  .انتشارات سمت: تهران
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  ∗ييرضا كاووس دكتر                                                                                
                                               ∗∗*اكرم نعمت اللهي                                                                             

  ارياسفند و رستم داستان در ينسل گسست يبررس

   دهيچك

 يب احساس گريكدي به نسبت ديجد و ميقد نسل دو آن در كه است يي دهيپد نسلها گسست   
 و ييجدا تينها در و ها نسل گرفتن فاصله امر نيا از يناش ي جهينت . دارند استقالل و يازين

 تينها در و ينسل گسست از ينمود ارياسفند و رستم نبرد . بود خواهد گريكدي با ها آن زيست
 در و است رييتغ و يتازگ آور دينو كه است يپهلوان اريشهر ارياسفند . است  نسل دو نيب زيست

   .است گذشتگان به بنديپا و يسنت يقهرمان مرست عوض

  ها نسل گسست ار،ياسفند رستم، شاهنامه،  :كليد واژه ها

   مقدمه

     كش از يروشن مصداق پهلوان، اريشهر ارياسفند با نيزم رانيا قهرمان رستم، نبرد      
 و ها سنت به نسبت يسركش تعقل، و تعبد ،يجوان و يريپ نو، و كهنه انيم يها مكش

 انيم ينسل گسست از يناش  ارياسفند و رستم انيم زيست واقع در. است گذشته به يبنديپا
 به ينسل گسست معادل مباحث از ياريبس در ينسل انقطاع چه اگر. است ميقد و ديجد نسل
  .است ينسل زيست و انقطاع ، گسست يينها شكل اما . است رفته كار

  گريد عوامل اي كامل استقالل ،يازين يب احساس يبنام بر نسل سه اي دو كرديرو نيا در     
     ها آن زيست و انقطاع جهينت در و  آنها كامل ييجدا به آخر در و رنديگ يم فاصله گريكدي از
   .انجامد يم

                                                 
∗   ارسنجان واحد آزاد دانشگاه يعلم Ĥتيه  عضو
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد∗*

 
∗   ارسنجان واحد آزاد دانشگاه يعلم Ĥتيه  عضو
∗   ارسنجان واحد آزاد دانشگاه يعلم Ĥتيه  عضو
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 آن ي نمونه زال و رستم كه ميقد نسل ميهست روبرو نسل سه با  ارياسفند و رستم داستان در
 جوان ارياسفند كه آور نو و ديجد نسل و است آن ي ندهينما اسبگشت كه يانيم نسل هستند،

   .است آن آور دينو

 در مفهوم نيا يبررس به بعد و پرداخته ينسل گسست مفهوم انيب به ابتدا قيتحق نيا در    
   .ميا پرداخته مبحث نيا يريگ جهينت و دو نيا نبرد علل و ارياسفند و رستم داستان

   ها نسل گسست مفهوم

 ييايجغراف و يارزش ، يفكر ، يعاطف ثيح از گريكدي از ياپيپ نسل سه اي دو شدن دور   
 انيتاجر . ( شود يم  دهينام ها نسل گسست اصطالحا كه كند يم جاديا  را يديجد تيوضع

 نسل از را خود يوابستگ يها ونديپ نيآخر تا كوشند يم جوانان تيوضع نيا در )1 :1388.
 در يكش گردن و انيعص نيا . پردازند يم يگر انيطغ به راه نيا در اغلب و بگسلند ميقد
 آن گرفتن  فاصله به منجر كه باشد يم ميقد نسل از استقالل و يازين يب احساس ي جهينت
   .شود يم ها نسل زيست و انقطاع جهينت در و گريكدي از ها

 مرجع ،يزندگ نوع ،يمعرفت لحاظ به ديجد نسل كه است نيا بر اعتقاد گسست دگاهيد در  
         . است معارض جاها از ياريبس در و زيمتما اول نسل و يانيم نسل از ...و يريگ ميتصم

 و فرار آن از و است ياجتماع – يخيتار يامر ،ينسل نيب شده جاديا گسست ) 114 :يفيشر( 
 ، ينسل گسست يينها و افتهي تبلور شكل گفت توان يم واقع در .شد متصور توان ينم انفكاك
   .است ها نسل زيست و انقطاع

   ارياسفند و رستم نبرد در ينسل گسست     

 باعث امر نيا . است يكهنگ و ينو ارياسفند و رستم نبرد و اختالف در مهم ليدال از يكي     
   .باشند متفاوت دگاهيد دو يدارا مسائل هيتوج در ها آن كه دهيگرد

 احترام مورد و دهيگرد شيآزما گذشته يروزگارها يط در كه ييها نييآ رستم دگاهيد از    
 يم قرار ارياسفند يايدن ينو برابر در كه هستند ياصول همان ها نيا شوند حفظ ديبا اند بوده
 نييآ نو يرسم را شيخو دست بر نهادن بند رستم واقع در)13 :1376 .ندوشن ياسالم .( رنديگ
 تيانسان بخواهد ينو كه است نيا يو ينگران . ددان يم ياخالق اصول و داد خالف بر و
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 ندوشن ياسالم. (است شده غرور و  تحجر اش ثمره او نظر در ينو. كند ديتهد را انسان
،1376: 13 (   

 در يشاه تخت به دنيرس يبرا كه شده يمعرف يآور نو قهرمان داستان نيا در ارياسفند     
 ياجبار ييارويرو نيا از و دارد دوست را او رستم حال نيا با . است گرفته قرار رستم مقابل
 او و كند يم ريتحق را رستم يفرتوت ارياسفند مقابل در كه مينيب يم اما. است متحسر و متأسف

 يها چشم و است دهيپوس يايدن ي دلبسته كه ابله و شده خرفت يعني خواند يم كانا ريپ را
. ندارد است، شده يناش نو نظم از او پدر زمان در كه را ييها معجزه دنيد استعداد رشيپ
 و يبه نيد ظهور از يناش امر نيا و است غرور مست او) 13: 1376 ،ندوشن ياسالم(

   .هاست جنگ در او گذشته يروزهايپ و يو بدست آن گسترش

 پانصد به كينزد يعمر رستم ميابي يم در ارياسفند و رستم داستان به ينگاه با  واقع در    
 شود يم زيست جهينت در و اختالف دچار يمعرفت و يارزش لحاظ به جوان ارياسفند با و دارد سال

 وجود به با . ستين يذات زيتما نيا اما هاست آن يساختار متفاوت طيشرا ليدل به امر نيا
 شيپ نياول كه يدار حكومت بليق از يراتييتغ و يبه نيد گسترش چون ديجد طيشرا  آمدن

 تازه شروع ارياسفند ي لهيوس به يپ در يپ فتوحات نيچن هم است هشا گشتاسب آن آنهنگ
 ها يتازگ نيا از چندان ، است بنديپا گذشته به رستم اما شود يم آغاز  رانيا خيتار در يي

 نيا گر آغاز خود كه گشتاسب .نديب يم مكروه را ها بدعت  آن از يبعض يوحت  ستين خرسند
   :كند يم هيتوج گونه نيا را رستم با ارياسفند نبرد ليدل است مخالف يكهنگ با و زيست

   كهن ما و دارد نو تاج او كه                   سخن نارد گشتاسب ز يشاه به

   )109 ، نامه رزم(                                                                      

 گشتاسب ، ميقد نسل ي ندهينما رستم .دارند حضور داستان نيا در نسل سه كه مينيب يم  
 ستين يراض رستم با جنگ به ابتدا در ارياسفند است  نوپا و جوان نسل ارياسفند و انهيم نسل

   :ديگو يم پدر به و

  ريگ ريش ورا يخواند كاووس كه                  ريپ مرد  يكي نبرد ييجو چه

   )120 ، نامه رزم                              (                                                

   :كند يم ادي پدر نزد او يها ييكوين از و
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  يبس يكين كاورد نبودست                 يكس رانيا به زو تر نكوكار

   )122، نامه رزم  (                                                                             

 انيم در اما  دهد يم در تن نبرد نيا به يپادشاه و يطلب جاه ليدل  به ارياسفند واقع در     
 يم خام گشتاسب يها وسوسه با آخر در  شود يم يگانگ دو و يگم در سر دچار نسل دو نيا

 به ، مردم ديام چشم و شاهنامه ينام قهرمان رستم . شود يم روان ستانيس سمت به و شود
   :كند يم آرامش به دعوت را جوان اريشهر و ستين خرسند نبرد نيا

  نارواست آن كه آن يپ از ردــمگ                   سزاست پادشاهان از كه كن آن تو

  نيمب يجوان چشم به را انــجه                  نيك و خشم كن دور زدل يمرد به

    )  408  - 409 ، نامه رزم            (                                                             

 و كند يم قلمداد پهلوان و خردمند را دو هر اما كنديم اشاره نسل دو به يروشن به رستم    
   :دارد دو هر از را درست يرفتار انتظار

  پهلوان دو ، داريب و خردمند                جوان و ريپ ميفراز  گردن دو

   )509 ، نامه رزم                                                         (                        

 اي جنگ به را او  يو به ياحترام يب و ييجو تند با و  رديپذ ينم را رستم پند  ارياسفند اما     
 به و نشاند يم  چپ دست بر را يو كه است چنان رستم ياحترام يب  كند يم دعوت ميتسل
 گشتن يبندگ شيآرا "از را جنگ علت و خواند يم يسگز را او و كند يم نيتوه اوتبار و نژاد

   .كند يم عنوان "

 گشتاسب حكومت زمان در را يديجد تيوضع يارزش و يفكر ،يعاطف ،ييايجغراف يدور     
 نسل از را خود يوابستگ يها ونديپ نيآخر تا دارد آن بر يسع گشتاسب. است  كرده جاديا

 پسر كه جا آن تا پردازد يم رستم با نبرد و انيطغ به امر نيا به دنيرس يبرا و دبگسل گذشته
   .دينما يم راه نيا يقربان را

 و نوخواه يي هيروح او است نسل نيا ي ندهينما ارياسفند و است پروا يب ينسل جوان نسل    
 و نظرات هب ليدل نيهم به و است نينو يها تجربه يجستجو در شهيهم و دارد طلب تنوع
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 يم نشأت ديجد نسل با گذشته نسل يناهمزبان از امر نيا . كند ينم يتوجه رستم يها تجربه
   . رديگ

 و ها تيموقع از سرعت به كه يطور به است اليس ديجد نسل عنوان به ارياسفند تيهو     
 ارياسفند . كند يم استفاده ارياسفند تفكر يناپختگ از گشتاسب . رديپذ يم ريتأث خاص طيشرا
 كه شيخو منزلت و عتيموق آوردن بدست يبرا  ندارد گاهيجا ثبات گشتاسب دستگاه در چون
 و افتهي دست يريچشمگ شرفتيپ به كه او . دهد يم جنگ نيا به تن است يپادشاه همان
   . ابدي دست آن سطح هم مقام به نتوانسته دارد يافرزون روز رشد

  جهينت

 ليدل به امر نيا. دارد رانيا در يخيتار ي شهير ينسل گسست گذشت كه طور همان    
 در و گرفتن فاصله به منجر كه است گريكدي از ها نسل كامل استقالل و يازين يب احساس

 ميقد نسل ي ندهينما  رانيا يمل قهرمان رستم . گردد يم ها آن انيم زيست و انقطاع تينها
 نسل نمود كه است يپهلوان اريشهر اريسفندا اما ، است پدران يها سنت به بنديپا او . است
 گشتاسب زمان يرانيا ي جامعه در تحول و رييتغ مظهر خود كه او . است جامه يايپو و جوان
 جنگ به و رديگ يم قرار رستم يرو در رو پدر كيتحر به قدرت آوردن بدست يبرا است

 مانيپش شيخو يكرده زا ارياسفند محتوم، مرگ  و داستان انيپا در. دهد يم تن ناخواسته
  .شود يم

 جهينت در كه است  ينسل نيب تضاد و تقابل يخيتار ي نمونه داستان نيا گفت توان يم    
   .است داشته بر در نسل دو هر يبرا فرجام نا يانيپا و را دونسل زيست



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٥٠٦

   منابع

  قطره نشر : تهران ،ارياسفند و رستم ي نامه رزم ) 1380 ( حسن ،يانور -1

 هوشنگ  ترجمه ، ما دشوار عصر در فرزندان پرورش) 1364 (نيبنجام ، اكاسپ -2
  شاه يعل يصف نشر : تهران ،يابرام

   نشرآگاه : تهران ، ششم چاپ ، داستانها داستان ) 1376 ( يعل محمد ندوشن، ياسالم -3

 پژوهشكده نشر : تهران ، اول چاپ ، ها نسل گسست) 1382  (اكبر يعل ، يخان يعل -4
   يدانشگاه جهاد ياجتماع و يانسان معلو

  ها مقاله

: تهران ، رانيا در ينسل يب رابطه امتناع اي امكان) 1383 (يتق ،يمك ار آزاد -1
  يدانشگاه جهاد ياجتماع و يانسان علوم پژوهشكده

 علوم پژوهشكده : تهران ، ها نسل گسست عوامل و امكان) 1382 (خسرو ، يباقر -2
  يدانشگاه دجها ياجتماع و يانسان
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  *دكتر احمد رضي                                                                               
       ** سميه حاجتي                                                                                   

  
  تحليل داستانِ رستم و شغاد براساس الگوي روايت فيشر

 چكيده
هاي مهم در حوزة ارتباطات است كه تمام اشـكال            الگوي روايت والتر فيشر يكي از نظريه      

قالـب  . دانـد   ارتباط؛ از جمله  ارتباط كالمي و غيركالمي را در جريان داسـتان قابـل درك مـي                 
ايـن الگـو در   . در تأثيرگذاري مطالب ارائه شده داردداستان در نظر فيشر نفوذ و قدرت بيشتري         

در ايـن تئـوري،   . شـود  داستان، شامل توصيف يا شرح كالمي و غيركالمي از ترتيب وقايع مـي  
در انسجام، تعادل   . شود  روايت بر پاية دو معيار عمدة انسجام و پايايي يا ارزشمندي سنجيده مي            

گيرد كه مستلزم سه نـوع ثبـات          رد تأكيد قرار مي   ساختاري و پيوند منطقي وقايع با همديگر مو       
هـا،    هـايي چـون بيـان ارزش        در پايايي يا ارزشـمندي جنبـه      . دروني، ظاهري و شخصيتي است    

... هـا و    هاي مثبت، نحوة رفتار و برخورد شخصيت        ها، ميزان انعكاس ارزش     تصميمات شخصيت 
  .مطرح است

ردوسـي اسـت كـه در آن سرنوشـت          هاي مهم شاهنامة ف      از بخش  رستم و شغاد    داستان  
هـا در   در ايـن داسـتان شخـصيت      . خـورد   نهايي قهرمان بزرگ شاهنامه يعني رسـتم رقـم مـي          

كنند كه بستر مناسـبي را        هاي كالمي و غيركالمي با همديگر ارتباط برقرار مي          كشاكش كنش 
  .آورد براي بررسي الگوي روايت  در حوزة ارتباطات به وجود مي

ِ فردوسـي   رسـتم و شـغاد     آن است كه از منظري نو به روايت داستان            اين پژوهش در پي   
اي و براساس الگوي روايت  رشته از اين رو تالش شده است اين داستان با رويكرد ميان   . بپردازد

شـود كـه      گيـرد و نـشان داده         ويژه از نظر رفتار فراكالمي مورد تجزيه و تحليـل قـرار               فيشر به 
كنند و روابط فراكالمي چـه نقـشي در معرفـيِ             هايي را القا مي     ها چه ارزش    رفتارهاي شخصيت 

ها، ايجاد انسجام و ارزشمندي اثر در سير داستان و پيشبرد آن دارند و اينكه فردوسي                  شخصيت
  .ساختار رواييِ داستان را با استفاده از چه ابزارهايي شكل داده است

  ت، انسجام فردوسي، روايت، ارتباط فراكالمي، شخصي:ها كليدواژه
 

                                                 
*    دانشگاه گيالنعضو هيأت علمي 
**   دانشگاه گيالنكارشناس ارشد  
*   شناس ارشد زبان و ادبيات فارسيكار 
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   مقدمه  
هاي بـشر عجـين       هاي زندگي است كه با تمام فعاليت        ترين جنبه   ارتباطات يكي از گسترده   

هـا،    شـود و در آن انـواع، مشخـصه          دانش ارتباطات گـسترة وسـيعي را شـامل مـي          . شده است 
ع هدف اصلي از برقـراري انـوا      . هاي بسياري مطرح است     ها و نظريه    ها، ديدگاه   كاركردها، مؤلفه 

هـاي مختلـف و در قالـب تعـامالت گونـاگون  صـورت                 ارتباط انتقال پيام است كه به صـورت       
  . گيرد مي

تبـادل فكـر، پيـام و    «: آمده استCommunication      در فرهنگ ارتباطات ذيل واژة 
فراينـدي مبتنـي بـر همگرايـي و اعتمـاد           . اطالعات با استفاده از گفتار، نوشتار، عالئم و رفتـار         

شـكرخواه  (» حداقل عالئم مورد نياز براي ايجاد ارتباط فرستنده، گيرنـده و پيـام اسـت               .متقابل
توجـه شـده    ) كالمـي (و گفتـاري  ) فراكالمي(در اين تعريف به انواع ارتباط رفتاري        ) 45: 1386
  .است

هاي فراواني ارائه شده است؛ برخي از اين نظريات چـون نظريـة               در حوزة ارتباطات نظريه   
هـايي كـه در زمينـة         كنت بـورك، نظريـة همگرايـي ارنـست بـورمن، و بخـش             گراييِ    نمايش
شود   گرايي توسط منفورد كوهن، كارل كوچ و ديگران در مكتب آيوا و شيكاگو مطرح مي                تعامل

ليتل جان، : نك(هاي ارتباطي در ساختار آن است     هاي گوناگون كنش    معطوف به روايت و جنبه    
تباطات كه معطوف به روايت در برقراري ارتباط تأثيرگذار         از جمله نظريات ار   ) 396ـ371: 1384

است كـه بـر روايـت داسـتان بـراي انتقـال       ) Walter Fisher(است الگوي روايت والتر فيشر
در الگـوي فيـشر انـواع       . مفاهيم و ترغيب و تشويق مخاطب جهت پـذيرش  پيـام تأكيـد دارد              

  .رك استدر قالب روايت قابل د) كالمي و فراكالمي(ارتباطات 
      از نظر فيشر، روايت صرفاً داستان تخيلي نيست، بلكه هر نوع توضيح يا شرح كالمي               
و فراكالمي است كه داراي ترتيبي از وقايعِ به هم پيوسته و هماهنگ است و مخاطب، شنونده                 

در الگوي فيشر مـواردي روايـت و توصـيف          . كند  يا گيرنده از آن معنا و مفهومي را دريافت مي         
هـاي رفتـاري در كنـار         تمركـز بـر كـنش     ( دهنـد     شود كه مردم در تعامالت خود انجام مـي          يم

اي و رسـمي كـه بـه     هاي مرسوم در كالم مباحثـه   و اين روايت مانند بحث    ) هاي گفتاري   كنش
كند چه كاري بايد انجام دهند نيـست؛ بلكـه بـه روش غيرمـستقيم در سـاختار                  افراد ديكته مي  

گردد به همين دليل داستان، قالب ارتباطي قدرتمندي در ارائة مباحث             قل مي ها منت   داستاني پيام 
. اسـت ... هـا و    ها، انـدرز    هاي زندگي شخصيت    هاي رفتاري، شيوه    اخالقي، نشان دادن مشخصه   

او براي داستان تأثيرگذار كه افراد بـه  . ها تأثير يكساني ندارند فيشر معتقد است كه همة داستان 
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هـاي    ارتباط برقرار كنند دو معيار عمده  ارائه مي دهد كه هـر كـدام مؤلفـه        راحتي با روايت آن   
  )400ـ 396همان: نك(مربوط به خود را  براي قضاوت و بررسي دارند

  
  روايت

  
                    انسجام                                                                                          

  يايي    پا
      

ثبــات درونــي                                                      زبــان عمــل                                             *
  پيامد                        بينش آرماني    

  ثبات ظاهري                                  * 
ــصيتي                       *  ــات شخ ــت ارزش                                  *ثب ــا              حكاي ه

  هاي آرماني                                ارزش* نتايج  و تأثيرگذاري مثبت          *
ــازگاري ارزش                                                                             *  ــا                  سـ هـ

  ها                     تناسب ارزش* 
هاي ارزيـابي روايـت داسـتان در          مؤلفه:  1                                        نمودار شمارة   

  فيشر   الگوي
                         

اي از    گيرد و داستان شبكة درهم تنيده       ها در دو بستر كالم و رفتار شكل مي          روايت داستان 
تواند بـه     در اين ميان ارتباطات فراكالمي مي     . گذارد  مي و فراكالمي را به نمايش مي      روابط كال 

در تعاريفي كـه از شخـصيت ارائـه         . هاي داستان باشد    عنوان محور شناخت و ارزيابي شخصيت     
شود نيز بر عنصر رفتار در روايت، به ويژه  نقش آن در  برقـراري ارتبـاط فراكالمـي تأكيـد           مي
پردازي يعني روايت تمـام خـصايص قابـل مـشاهده يـك فـرد اعـم از                    خصيتزيرا ش . شود  مي

كـه در كنـار هـم هويـت         ...  برخوردها، رفتارهاي چهره، حركات، اشارات و رفتارهاي آوايـي و         
سرا در اثرش خلق كـرده و   دهند كه  داستان هاي داستاني را شكل مي      منحصر به فرد شخصيت   

  )69: 1388كي، مك: نك(ندك ذهن خوانندگان را با آنها درگير مي
در اين مقاله با رويكرد ميان رشته اي و بهره گيري از رشته هاي علوم ارتباطـات تـالش                   

بـراي ايـن    . مي شود تا رفتارهاي شخصيت هاي داستان رستم و شغاد بررسي و تحليل گـردد              
  .گردد ده ميمنظور از الگوي روايي والترفشير در تبيين انواع ارتباطات كالمي و غيركالمي استفا
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هاي مختلف شاهنامه، به دليل اينكه در پايان روايـت           از ميان داستان   رستم و شغاد  داستان  
دورة پهلواني آن قرار دارد و تراژدي مرگ جهان پهلوان شاهنامه، رستم، شخصيتي كـه تجلـي                

مـرگ رسـتم يكـي از    داسـتان   .هويت ايرانـي اسـت در آن جريـان دارد شـايان توجـه اسـت      
ي مهم شاهنامه است، مرگي كه برادرِ رستم، شغاد باعـث آن اسـت مـرگ بـرادر بـه             ها  داستان

پـردازي    ايـن مـاجرا مهـارت داسـتان       . ميرد  دست برادر و سرانجام شغاد هم به دست رستم مي         
ترين بخـش حماسـي شـاهنامه را          اين داستان مهم  . دهد  فردوسي را به بهترين شكل نشان مي      

  .ردوسي وارد گزارش بخش تاريخي شاهنامه مي شوددهد و از آن به بعد ف پايان مي
اين تحقيق مي تواند ارزش هايي را كه رفتارهاي شخصيت هاي داسـتان رسـتم و شـغاد                  
القا مي كنند بنماياند و نقش روايت روابط غيركالمـي آنـان را در شخـصيت پـردازي و ايجـاد                     

 ظرفيـت و قابليـت نمايـشي      انسجام و ارزشمندي براي پيشبرد سير داستان نشان دهد و بيانگر          
  .داستان هاي شاهنامه باشد

  پيشينة تحقيق  

هاي صورت گرفته دربارة شاهنامه بيشتر به روايت كالمي پرداختـه   در تحقيقات و پژوهش  
شده است و دربارة ارتباطات غيركالمـي در شـاهنامه نيـز پايـان نامـه اي بـا عنـوان، بررسـي                

 در دانـشگاه آزاد واحـد تهـران مركـزي در مقطـع              ارتباطات غيركالمي در شـاهنامة فردوسـي      
 . است كه در آن داستان سياوش مورد بررسي قرار گرفته است كارشناسي ارشد دفاع شده

 
  خالصة داستان

زال او را شـغاد     . آورد  در ميان كنيزان زال، كنيزي بود كه بـراي زال پـسري بـه دنيـا مـي                 
بزرگان ايران و هندوستان و كـشورهاي  . شود شغاد پس از چند سال، جواني برومند مي       . نامد  مي

شـاه كابـل    . يكي از آن بزرگان پادشـاه كابـل بـود         . فرستادند  ديگر هر سال براي رستم باژ مي      
شاه كابل از اين وصـلت، دو هـدف را          . دهد  دخترش را همراه با هدايا و جهاز بسيار به شغاد مي          

ببخشد و دوم اينكه پس از ايـن وصـلت،          كند، اول اينكه به نژاد خود اصالت بيشتري           دنبال مي 
شغاد از  . كند   اما رستم از كابل هم باژخواهي مي       .كابل از پرداخت ماليات به سيستان معاف شود       

شـود و     خـشمگين مـي   اين عمل حكومت سيستان كه در رأس آن بـرادرش رسـتم قـرار دارد،                
ي شغاد به شـاه كابـل از        گيرد به هر روش كه شده اين خراج را از كابل بردارد، روز              تصميم مي 

رسند   كنند و سرانجام به اين نتيجه مي        گويد و آن دو عليه رستم توطئه مي         كينة خود سخن مي   
شاه كابل مطابق نقشه طراحـي شـده        از اين رو    . كه رستم را به كابل بكشانند و در چاه بيندازند         



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٥١١

ان بـه شـغاد و   كند و در آن مجلـس، در حالـت مـستي و در حـضور ديگـر بزرگـ               بزمي برپا مي  
كند كه خشمگين اسـت و مجلـس بـزم را تـرك      شغاد هم وانمود مي. كند دودمانش توهين مي 
رستم با شـنيدن ايـن      . كند  او پدر و برادرش را از اين ماجرا مطلع مي         . شود  كرده، روانه زابل مي   

 تخـت   گويد من شاه كابل را از       كند و به شغاد مي      خبر لشكري عظيم را آمادة حمله به كابل مي        
اما شغاد در اجراي توطئه شومش بـا بيـان          . نشانم  كشم و تو را بر تخت پادشاهي مي         به زير مي  

اينك در    سخناني از اين دست كه شاه كابل حتماً تاكنون از كردة خود پشيمان شده و شايد هم                
رسـتم  . خواهد كه از لشكركشي به كابل صرف نظـر كنـد            تدارك عذرخواهي باشد از رستم مي     

در ايـن   . نهـد     پذيرد و به همراه زواره و سواري چند رو به سوي كابـل مـي                د برادر را مي   پيشنها
فاصله كه شغاد به فريب برادر مشغول است، شاه كابل نيز مقدمات قتل رسـتم را در شـكارگاه                   

آيد و    خواهي نزد او مي     شاه كابل به پوزش   . رسد  در ادامة داستان رستم به كابل مي      . كند  مهيا مي 
  . بخشد او را ميرستم 

رخش از بوي گـل تـازه احـساس خطـر           . رود    رستم به پيشنهاد شاه كابل به شكارگاه مي       
مانند آخيلوس در ايلياد ( دارد رستم او را به زور به حركت وا مي. زند كند و از رفتن سر باز مي مي

 دو بـه    ناگهان رخش و رستم هر    ) نهد  كند وقعي نمي    گويي مي   كه به اسبش كه مرگش را پيش      
كشد، ناگهان شـغاد را       افتند؛ رستم به زحمت تن مجروحش را از چاه بيرون مي            درون چاهي مي  

خواهد كماني بـه همـراه دو تيـر در            رستم از شغاد مي   . يابد  بيند و همه چيز را درمي       پيش رو مي  
چنـين  كنار او  قرار دهد تا بتواند خود را از هجوم شيران گرسنه در امـان نگهـدارد، شـغاد نيـز                     

تير درخـت   . رود  گيرد و با تيري برادر را نشانه مي         درنگ، كمان را به دست مي       رستم بي . كند  مي
به دستور زال  پيكر پـدر  ) پسرِ رستم(فرامرز . دوزد و شغاد را كه پشت آن پنهان شده به هم مي   

ود بـه كابـل     او سپس با سپاه خـ     . دهد  آورد و در دخمه قرار مي       را با كارواني سوگوار به زابل مي      
   .كند كند و شاه كابل را كُشته و حكومت او را نابود مي كشي مي لشكر

 هاي الگوي روايت فيشر در داستان رستم و شغاد معيار

هاي رسمي كمتر از سوي افراد مـورد قبـول واقـع              ها و مفاهيم در قالب بحث       انتقال ارزش 
تر است و الگوي روايي       ن مورد پذيرش  روايت داستاني از نظر والتر فيشر در منطق انسا        . شود  مي

هاسـت و اشـخاص بـا روايـت داسـتان       داستان ترغيب و تشويق كنندة افراد در پـذيرش ارزش    
ها متفاوت است، فيشر دو معيار انسجام و پايايي       روايت داستان . كنند  اي برقرار مي    ارتباط سازنده 

كـه در  ) 399 ـ  398 :1384جان،  تللي: نك( را براي ايجاد تعادل روايي داستان ارائه كرده است
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هاي فراكالمـي      شاهنامه با تأكيد بر رفتار     رستم و شغاد  هاي اين دو معيار در داستان         ادامه مؤلفه 
 .شود ها بررسي مي و تصميمات شخصيت

دار بودن ساختار روايي داستان اسـت كـه بـا نظـم روايـي                 ميزان معني :   انسجام   .1   .4
ثبـات درونـي، ثبـات      : سجام مستلزم سه نوع تداوم يا ثبـات اسـت           ان. شود  داستان سنجيده مي  

  . ظاهري و ثبات شخصيتي
  ثبات دروني.  1.  1. 4

ثبـات درونـي بـه مفهـوم        . خوانـد   اي يا ساختاري مي      فيشر ثبات دروني را انسجام مباحثه     
ترتيب در اين نوع بيش از نظم زماني بر         .  داستان است   هاي مختلف يك    ارتباط يا پيوند قسمت   

منطقي رويدادها و روابط آنها با همديگر، حفظ ترتيب و به دست دادن زمينة كافي بـراي كليـة     
تحوالت شخصيتي و تمامي فعل و انفعاالت تأكيد مي شود كه بايد روي خط سيري دقيق و بر         
حسب تناسب روايت داستان صورت گيرد و از دوران اعتال و عظمت شخصيت به سمت افت و                 

  . ها جريان داشته باشد و ارزشافول خصال 
منظور از اعتبار دروني روشن بودن   . عنوان اعتبار دروني نيز مطرح شده است       ثبات دروني با  

 )  Stanley(و اسـتانلي ) Campbell(هاست كـه كمپـل   روابط علي و معلولي و روابط بين متغير
  ).158 ـ156: 1385رايف، : نك(اند نيز در تحليل محتواي پيام به آن پرداخته

در اثري كه صدها شخص بـزرگ و كوچـك در آن حـضور دارنـد بـا توجـه بـه سـاختار                         
هـا يـا      اي از قـصه     هاي شاهنامه ممكن بود اين اثر سترگ را به مجموعـه            نماي داستان   گسسته
كه روايت فاخر و اسـتادانه شـاهنامه          ارتباط با يكديگر بدل كند، در حالي        هاي پراكنده و بي     ايپزد

سرايي فردوسي است كه ارتباط استواري ميان جزئيـات و كليـات    وايي و داستانحاصل قدرت ر  
توان بـه   هاي پهلواني را مي هر چند هر يك از داستان    «. ها و ارجاعات برقرار كرده است       داستان

هاي پهلواني شاهنامه داراي      عنوان يك واحد مستقل بررسي نمود اما در عين حال همه داستان           
هـا حـول محـور زال و خـانوادة او              نيز هـستند، بـسياري از ايـن داسـتان           پيوستگي دروني   يك
ها تا پايان آنها در شاهنامه        دانيم زال از اوايل اين داستان       چرخند و اين در حالي است كه مي         مي

بنـابراين سـير    ) 129: 1384حنيف،  (»رود  حضور دارد و نماد ناميرايي نسل پهلوانان به شمار مي         
 نيـز عـالوه بـر پـرورش         رستم و شـغاد   داستان  .  دورة پهلواني پيوسته است    ها در   روايي داستان 

دهـد   نـشان مـي   )  زواره   ≠ رستم، شغاد    ≠كابل، شغاد      شاه ≠زال(   هاي متفاوت شخصيتي    تيپ
  ).146ـ142: 1383حميديان، : نك(كه چگونه آنان در تعامل با هم قرار دارند

از نظر وقايع ارائه شده نيـز مـرتبط اسـت               انسجام دروني به ميزان كامل بودن داستان        
  :شود عبارتند از  ديده ميرستم و شغاد هاي مختلفي كه در داستان  بخش
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كابـل                  آغاز داسـتان و تولـد شـغاد              رفـتن او بـه كابـل و ازدواج بـا دختـر شـاه                                     
زابلستان با نقشة قبلي بـراي  گرفتن خراج از مهراب كابلي توسط رستم            آمدن شغاد به            

كــشاندن رســتم بــه كابــل               رفــتن رســتم بــه كابــل در حمايــت از بــرادرش شــغاد            
 كابل در شكارگاه و افتادن رستم و زواره در آن            كشتن رستم شـغاد را و                  چاه كندن شاه  

دن پيكر رستم             لشكر كشيدن فرامـرز بـه                     آمدن فرامرز به كابل به دستور زال براي بر        
  .خواهي از شاه كابل كابلستان و كين

در متن، رويدادها با پيوندي     .   بين حوادث داستان نوعي رابطة علت و معلولي برقرار است         
گيري حـوادث بعـدي       اند و وقوع يك حادثه در شكل        زنجيروار و مرتبط با همديگر تركيب يافته      

. انـد   هاي رواييِ توأم با توالي رويدادهاست شـكل داده          پيرنگ داستان را كه مدلول     نقش دارد و    
اند كه در  پيوند و پيوستگي با رخدادها ثبات درونـيِ              هايي  متن  هر يك از رويدادهاي فوق خرده     

  .اند روايت داستان را تقويت كرده
  ثبات ظاهري.  2. 1  .4

يعنـي تجـانس بـين ايـن داسـتان و             ثبات ظاهري مربـوط بـه انـسجام مطالـب اسـت،             
 روايـت   رستم و اسـفنديار   به دنبال داستان     در شاهنامه رستم و شغاد    داستان  . هاي ديگر   داستان

 سيمرغ پيشگويي كرده است كه هـر كـس بـه زنـدگي              رستم و اسفنديار  در داستان   . شده است 
م كه اسفنديار را كشته     اسفنديار پايان دهد روزگار زندگي او و خاندانش را تباه خواهد كرد، رست            

فردوسي پس از ايـن داسـتان بالفاصـله سرنوشـت           . است بايد منتظر تحقق گفتة سيمرغ باشد      
ميـرد و پـسر       رستمِ دستانِ شاهنامه بـه دسـت شـغاد مـي          . كند  قهرمان بزرگش را مشخص مي    

داستان رود در واقع روايت اين دو         شود و دودمان رستم به باد مي        اسفنديار، بهمن شاه ايران مي    
رسد و بخش تاريخي      با مرگ تهمتن بخش پهلواني شاهنامه به اتمام مي        . مكمل همديگر است  

  .شود با سپردن پادشاهي از سوي گشتاسب به بهمن و داستان بهمن آغاز مي
  
    ثبات شخصيتي  .3.  1. 4

سـت    هاي داستاني   سرا و شخصيت    شناسيِ روايت شامل شخصيت داستان      انسجام شخصيت 
ها يـا     دهند و چه پيام     هايي را انجام مي     هاي مختلف چه انتخاب     ها در موقعيت     شخصيت و اينكه 
بـه دليـل مـشترك بـودن     . شـود  هايي در ارتباطات رفتاري و گفتـاري آنـان منتقـل مـي         ارزش
هاي مربوط به عملكرد شخصيت هاي داستان در اين بخش با بخش پايايي روايت، ايـن                  مؤلفه

گردد و در اينجا تنها به بررسي         و ارزشمندي الگوي روايت بررسي مي     معيارها در قسمت پايايي     
  .شخصيت داستان سرا مي پردازيم
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آرايـي نقـش دارد و بـه               در شاهنامه شاعر در مقام گوينـده و راوي، بيـشتر در صـحنه             
پردازد كه غالباً  حضور او پشت اشخاص داستان است و اگر، گـاه                اي به روايت داستان مي      گونه
گردد نقشش بسيار كوتاه و در حد ابراز شگفتي، اندوه، سرزنش  اي از داستان ظاهر مي      صحنه در

خـالقي  : نـك (هاي شاهنامه در روايت تأكيـد دارد          يا اندرز است كه اين خود بر نقش شخصيت        
  )113: 1381مطلق، 

ست، ها و رويدادها نيـ      پرداز تنها روايت دگرگونيِ سرنوشت در قالب شخصيت           هنر داستان 
هاي حوادث را به هم پيوند زنـد كـه خواننـده بـا            گونه حلقه   كار اصلي او اين است كه بتواند آن       

: 1373سـرّامي،   : نـك (ساختار رواييِ منسجم و متصل مواجه شود و دچـار سـرگرداني نگـردد               
هـاي متفـاوت      پرداز بايد بتواند از ابعاد مختلف روايت كالمي و فراكالمـي جنبـه              داستان). 959
هـا   هايش را منعكس نمايد و به ارتباط فراكالمي در كنـار ارتبـاط كالمـيِ شخـصيت                 يتشخص

هـاي    شخصيت در يك اثر نمايشي يا روايـي فـردي اسـت داراي ويژگـي              «توجه كند، چرا كه     
گويـد   دهد ـ رفتارـ و آنچه كه مي  ها از طريق آنچه كه انجام مي اخالقي و ذاتي كه اين ويژگي

 را بازتـاب     هـاي شخـصيت     هاي چنين رفتـار يـا گفتـاري انگيـزه           زمينه. بديا  ـ گفتارـ  نمود مي    
  ).33: 1384مستور،(»دهد مي

 به ارتباط فراكالمي توجه كرده است و با روايـت آنهـا             رستم و شغاد    فردوسي در داستانِ    
هاي شخصيتيِ اشخاص داستانش را نشان داده است و از روايت غير زبـاني بـه عنـوان                    ويژگي

پـردازي او را      اش استفاده كرده است كه اين مهارت و هنـر داسـتان             ر سرايش منظومه  ابزاري د 
  .دهد نشان مي

    پايايي .2   .4
معيار دوم كه در نظرية روايت ارتباطات، فيشر مطـرح شـده اسـت مربـوط بـه پايـايي يـا                      

. هاي ارائه شده از نظر مخاطب قابل قبـول و مـستدل باشـد               صداقت داستان است، يعني ارزش    
گيرد كه مخاطب در ارتباط با روايـت برمبنـاي            پنج جنبة مهم در اين معيار مورد تأكيد قرار مي         

  :دهد كند و آن را مورد قضاوت و ارزيابي قرار مي آنها  با داستان ارتباط برقرار مي
هـا تناسـب    ها با داستان و تصميمات شخـصيت  ـ ارزش2. هاست  ـ داستان حكايت ارزش   1
هـايي كـه در    ــ ارزش 4. اي منتقل شده نتايج مثبتي در زنـدگي مـردم دارنـد    ه  ـ ارزش 3. دارند

هـاي ارائـه شـده      ـ ارزش 5. هاست با تجربيات مردم سـازگاري دارد  روايت ارتباطات شخصيت
  )399ـ 398: 1384ليتل جان، : نك( جزئي از بينش آرماني براي رفتار و برخورد انسان است

 ارتباط در معيار پايايي روايـت نقـش دارنـد و از بـين               دهد اجزاي     پنج جنبة فوق نشان مي    
دهند يعنـي؛ فرسـتنده، گيرنـده، پيـام، مجـرا،             اي كه ساختار  ارتباط را شكل مي           گانه  اركان پنج 
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تأكيـد شـده    ) Transmitter(بيشتر بر پيام و گيرنـده       ) 37 : 1375ساروخاني،  : نك(بازخورد
به ويـژه  ...) خطي، تعاملي، تبادلي و(لف ارتباط   هاي مخت   الزم به توضيح است كه در مدل      . است

ولـي در اينجـا   ) 29ـ23  :1386بركو، : نك(ارتباط فراكالمي اركان سازندة ارتباط گسترده است     
هـاي    هاي پنجگانة نظرية فيشر بـا تكيـه بـر واكـنش             ها بر پاية جنبه     رفتار فراكالمي شخصيت  

  . بررسي شده استفراكالمي و تصميمات آنان ـ يعني گيرنده و پيام ـ
  
  ) Action Language(  زبان عمل .1   .2  .4

اسـت از تمـام حركـات؛ راه رفـتن، دويـدن،              عبارت  » كيز«و  » روش« زبان عمل از نظر     
كه در زندگي عادي نقش مهمي دارند و فقط به عنوان عالئـم             ... نشستن، تغيير حاالت چهره و    

ارة اخالق، شخصيت افراد، روحيات و وضع روانـي         انتقال دهندة پيام نيستند بلكه اطالعاتي درب      
: نـك .( شـوند   كنند و به طور اختصاصي به عنوان عالئـم بـه كـار گرفتـه نمـي                  آنان منتقل مي  

دو مورد اول از پنج  معيار پايايي در قالـب   ) 113 و   58: 1375 و فرهنگي،  274:  1373فرهنگي،
تـوان بـه       بـر پايـة آنهـا مـي        شـود و    ها در اين بخش بررسـي مـي         روايت غيركالمي شخصيت  

  . برد  پيرستم و شغادهاي داستان  هاي رفتاري و اخالقي شخصيت ويژگي
  

  شاه كابل. 1.1.2.4
او از تـصميم ازدواج  . كابل در كنار شغاد نقش پررنگي در وقـوع حـوادث دارد             مهراب شاه   

                                 » بــدو داد دختــر ز بهــر نــژاد   «ـــ 1: كنــد دختــرش بــا شــغاد اهــدافي را دنبــال مــي     
1)325 ص 54:ب: 1373فردوسي، ( 

  
  :عدم پرداخت خراج به زابلستان

  د كزو رستم زابليــان بــة مهتر كابلي            چنـدر انديش        
   از آن پس كه داماد او شد شغاد            نگيرد ز كار درم نيز ياد        

  )325 ، ص80ـ79ب(
دواج شغاد با دخترش براي رسيدن به مقاصدش، با لطف و احترام با شـغاد رفتـار                 پس از از  

  :كند  مي
  داشتش چون يكي تازه سيب                كز اختر نبودي بر او بر نهيب همي

  )325، ص56ب(
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كابل براي سـرنگون كـردن رسـتم          اي كه با شاه       در بخشي از داستان كه شغاد بنابر نقشه       
شود و شاه كابل پس از رفـتن وي بـدون درنـگ بـه شـكارگاه                   ابلستان مي كشيده است عازم ز   

  :رود مي
  بد اختر چو از شهر كابل برفت               بدان دشت نخجير شد شاه تفت

  )329، ص125ب(
 شتابي كه در رفتار مهراب كابلي است حاكي از تمايل و عجلة او براي اجرايي شدن نقشة          

  .شوم شغاد است
افتد شاره از سـر       آيد و وقتي چشمش به روي تهمتن مي          به پذيرة رستم مي    شهريار كابل «
نهـد    كنان رخ بر خاك مي      آورد و زاري    نهد و پاي از موزه به در مي         گيرد و دست بر سر مي       برمي

دهـد كـه      بخشد و فرمان مـي      رستم گناه او را مي    . خواهد  و از كاري كه با شغاد كرده پوزش مي        
مهراب كابلي زيركانـه و     ) 353: 1369ناظري،( » كند و به زين برنشيند     سر بپوشد، موزه بر پاي    

  : نظر آيد كند كه شرمسار و پشيمان به با مكاري در استقبال رستم طوري رفتار مي
  ديدـد از باره كو را بــاده شـــــپي    چو چشمش به روي تهمتن رسيد          
  ر سر گرفتـرهنه شد و دست بــب   رگرفت        ــــ شارة هندوي برـز س    

  به زاري ز مژگان همي خون كشيد   ان موزه از پاي بيرون كشيد        ــ    هم
  اد ـوزش ز كار شغـرد پـــي كــهم        ه بر نهاد   ـه خاك سيــ را ب    دو رخ

  )329 ، ص136ـ 133ب      (
  شغاد. 2.1.2.4

انـد و ايـن       بينـي كـرده     ان اختر او را شوم پيش     شناس   شغاد برادر ناتني رستم است كه اختر      
شـود خانـدان سـام نيـرم بـه دسـت او تبـاه                 يابد و زماني كه او بزرگ مي        بيني تحقق مي    پيش
عملكرد شغاد در خط سير روايت و رويـدادهاي آن نقـش            ) 212: 1380: كوياجي: نك(گردد  مي

كابلـستان ناراحـت شـده اسـت و     او از تصميم رستم براي گرفتن خراج از  . اي دارد   تعيين كننده 
  :كند گيرد و براي انتقام از رستم توطئه مي مي رفتار سكوت را پيش 

             دژم شد ز كار برادر شغاد        نكرد آن سخن پيش كس نيز ياد         
  )325 ، ص 62ب(

 نـشان   توزانـه اسـت و ذات پليـد او را            تصميم شغاد در برابر رفتار رستم، دشمنانه و كينـه         
بيدار ماندن شغاد و شاه كابل تا صبح و دسيسه عليه رستم رفتاري مخالف عادت است                . دهد  مي

  :كه از روي تشويش و كينه صورت گرفته است
        



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٥١٧

  شبي تا برآمد ز كوه آفتاب       دو تن را سر اندر نيامد بخواب
  )326 ، ص69ب(

اش را براي شـاه   د با ريتم تند نقشهشغا) 326 ص   ،83 ـ 71ب( در ادامه نيز در سيزده بيت
  .دهد كند كه عصبانيت او را از رفتار رستم نشان مي بازگو مي

كـشد و از شـغاد              در پايان داستان زماني كه رستم به سختي خود را از چـاه بـاال مـي                
اد نهد رفتـار چهـرة شـغ     خواهد كه به او دو تير دهد، شغاد با خنده تيرها را در كنار رستم مي                 مي

  :تواند همراه باشد عالوه بر شادي با تمسخر و تحقير نيز مي
  بود شاد         بخنديد و پيش تهمتن نهاد        به مرگ برادر همي

  )333 ، ص 200ب ( 
   رستم.3.1.2.4

 رستم قهرمان بزرگ فردوسي، فرمانرواي سيستان، فريادرس و ياور شهرياران و ايرانيـان             
ست كه حكيم تـوس در اثـر سـترگش خلـق كـرده               ر تمام كارزارهايي  او پيروز د  . در نبردهاست 

رسـتم و   ساله در طـول شـاهنامه دارد در داسـتان       500اي كه رستم      درايت و دورانديشي  . است
  .شود و بيشتر رد پاي تقدير در آن نمايان است  كمتر ديده ميشغاد

شـود،    اش روايـت مـي      ره     در اولين ديداري كه رستم با شغاد در داستان دارد رفتار چهـ            
  :تهمتن از ديدار برادرش خوشحال است

  روان   چو ديدش خردمند و روشن    ز ديدار او شاد شد پهلوان    
  )327  ، ص 99ب  (

مهـري و     واكنش رفتاري رستم در برابر سخنان شغاد كه در مجلس شاه كابـل مـورد بـي                
و ) 328 ص 110ب  (» آشفت و گفت  چو بشنيد رستم بر   «احترامي قرار گرفته آشفتگي است؛        بي

تصميم او براي دفاع از برادرش اين است كه از شاه كابـل انتقـام بگيـرد و شـغاد را بـر تخـت             
  :شاهي نشاند

  ه بيجان كنم          برو بر دل و ديده پيچان كنمـ     من او را بدين گفت
  خت اوي      بخاك اندر آرم سر ت   ت اوي            ـر تخـ      ترا بر نشانم ب

  )328 ، ص 113ـ112ب    ( 
  :دارد رستم شغاد را كه نزد او مهمان است گرامي مي

  داشتش روز چند ارجمند              سپرده بدو جايگاه بلند          همي
  )328 ص   ،114ب                 (
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 لـشكري     رستم براي انتقام گرفتن از شاه كابل چنان خشمگين است كه تصميم دارد بـا              
بينـد بـا    عظيم به جنگ وي برود ولي شغاد چون اين تصميم رستم را مخالف با نقشة خود مـي           

كابل وارد جنگ نشود چون او از كارش پشيمان است؛ پـذيرش   خواهد با شاه     تزوير از رستم مي   
  :دهد كه او هيچ سوء ظني نسبت به نابرادريش ندارد تصميم شغاد از جانب رستم نشان مي

  نين گفت رستم كه اينست راه        مرا خود به كابل نبايد سپاه           چ
  )328 ، ص123ب   (

خواسـتن اسـت كـه        هاي پهلواني كـين     ترين محورهاي حوادث داستان            يكي از اصلي  
پرداز بسيار مهـم اسـت زيـرا امكـان تـداوم       پذيرش ضرورت آن از جانب مخاطب براي داستان      

خـواهي از رسـتم اسـت كـه      رفتارها و تصميمات شـغاد از روي كـين        . دآور  حوادث را فراهم مي   
مكافات و مجازات بدكاران يكي از مهم ترين مضاميني است كه           . زند  حوادث داستان را رقم مي    

هاي پهلواني شاهنامه وجـود دارد و در ايـن داسـتان نيـز در عاقبـت شـغاد و                      در اخالق داستان  
خواهي در آخرين تصميم رستم است كه شغاد را در   كيناوج. شود  كابل ديده مي همدستش شاه

خواهي شاهنامه است كه در طي  دوزد و اين تنها كين  واپسين دم زندگاني با تيري به درخت مي       
   ):92 و658 : 1373سرامي،: نك(ستاند آن فردي كين خويش را به دست خود از دشمن باز مي

   چنان خسته از تير بگشاد شست           چو رستم چنان ديد بفراخت دست    
   به هنگام رفتن دلش برفروخت      ت     ـ        درخت و برادر به هم بر بدوخ

  )333 ،ص 206 ـ205ب     (

هاي سخت، جـان رسـتم را         رخش كه در همه جا ياور رستم است و در بسياري از موقعيت            
 و برگردد، اما رسـتم نـه تنهـا    خواهد كه رستم راهش را كج كند جا مي نجات داده است، در اين  

  :رستم رفتاري خالف عادت با اسبش دارد. زند كند بلكه بر او تازيانه مي قبول نمي

  انش خرد را بپوشيد چشمــ زم       دل رستم از رخش شد پر ز خشم             

      بزد نيك دل رخش را كرد گرم   انه برآورد نرم            ـــازيـــي تــ يك      

  )331 ، ص164ـ163ب(                                                 
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  زال و مردم. 4.1.2.4
كالمـي     فردوسي براي نشان دادن ناراحتي و عزاداري زال در مرگ رستم از روايـت غيـر               

  :است ژيان با خاك جفت گشته  رسد كه پيل  استفاده كرده است، همين كه خبر مي
  كرد روي و بر خويش چاك      ت زال از بر يال خاك      هميريخ           همي

  )334 ، ص217ب (
گيرد و لـشكري   جويي از قاتالنش مي   زال از سوگ رستم غمگين است  و تصميم به كينه          

  :كند  را به فرماندهي فرامرز  براي جنگ با مهراب كابلي گسيل مي
  د ز شاهپس آنگه فرامرز را با سپاه      فرستاد تا رزم جوي

  تن كشته از چاه باز آورد         جهان را به زاري نياز آورد   
  )335 ، ص 233ـ232ب(

انـد و از           رفتار مردم كابل در مرگ رستم نيز عجيب است، آنان از شـهر گريـزان شـده                
يكـي اينكـه از ايـن واقعـه و         : تواند دو پيـام داشـته باشـد         اين رفتار آنان مي   . اند  مرگ او گريان  

اند و ديگر آنكه مرگ رستم براي آنان نيز غمـي سـنگين و                جويي پسر رستم هراسان شده      نهكي
  :ناراحت كننده است كه در سوگش گريان و پريشانند

  رامرز چون پيش كابل رسيد          به شهر اندرون نامداري نديدـف
  گريزان همه شهر و گريان شده         ز سوگ جهانگير گريان شده     

  )335 ، ص235ـ234ب (
  فردوسي براي نـشان دادن عـزاداري مـردم  در غـم از دسـت دادن پهلـوان بزرگـشان،                     

  :كند رفتارهاي غيركالمي آنان را  هم منعكس مي
  ان       زمين شد به كردار غلغلستانــز كابلستان تا به زابلست

    تني را نبد بر زمين نيز جاي  زن و مرد بد ايستاده به پاي   
  )337 ص  ،264ـ 263ب (

  يكي را نبد جامه بر تن درست       خروشان همه زابلستان و بست     
  ا گداز آمدندــرو بــده  بــرز باز آمدند           دريــرامــه پيش فـــب

  )339 ، ص312ـ311ب (
    پيامد .2   .2   .4

ا پيـام               پيام هـاي غيركالمـي     هاي كالمي در درجة اول نقش شناختي يا محتوايي دارند امـ
اثربخشي ارتباطـات   ) 87 :1388ريچموند،  (اي يا احساسي دارند       گذاري، رابطه   بيشتر نقش تأثير  

كه اثربخشي ) Pragmatic dimension(گرايانه  اول بعد عمل: شامل دو بعد اساسي است
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ايـن  متوجه دستاورد و موفقيت در رسيدن به اهداف گيرنده يا فرستنده در فراگرد ارتباط است؛                
بعد . گيري آن بپردازد    جنبه از اثر بخشي ممكن است فراتر رفته و به تشريح بيشتر پيام يا اندازه              

دوم خشنودي شخص است كه اين مورد از اثر بخشي با لذت و شعف حاصل از ارتباط مـرتبط                   
  )112ـ111: 1373فرهنگي : نك( .است

ـ               كنـد توجـه بـه نتـايج و          ه مـي    از مواردي كه فيشر به عنـوان معيـار پايـايي روايـت ارائ
هـاي داسـتان بـا تجربيـات و         مايـه   ها در مخاطب است و اينكـه درون         گذاري پيام و ارزش     تأثير

هاي مطرح شده در داستان ارتباط برقـرار          توانند با ارزش    زندگي مردم سازگاري دارد و مردم مي      
 بـه عنـوان فرسـتنده و    از آنجـا كـه در شـاهنامه شـاعر    ). معيارهاي دوم و سوم از پايايي  ( كنند

خواننده به عنوان گيرنده مطرح است بعد اول از پيامد ارتباطي كه بر فرسـتنده و گيرنـدة پيـام                    
هـايي كـه از رفتارهـاي         از ايـن رو ارزش    . تأكيد دارد بيشتر از جنبـة دوم قابـل بررسـي اسـت            

تحليل شده   1شود در جدول شمارة        برداشت مي  رستم و شغاد  هاي داستان     فراكالمي شخصيت 
  .است

هاي داسـتان     اي كه در رفتارهاي فراكالمي شخصيت       هاي عمده   ارزش: 1   جدول شمارة   
  شود  منتقل ميرستم و شغاد

رفتار  ارزش
 ها شخصيت

نوع  پيامد يا 
 گذاري تأثير

 تحليل  رفتار

بخش
 ش

رفتار رستم *
  كابل با شاه

 

رستم، شاه كابل را كه از رفتار ناشايستش * پيامد مثبت
ـ 0140ب(با شغاد پشيمان شده است مي بخشد 

 ).329 ، ص141
  
  

 احترام

رفتار * 
  رستم با شغاد

  
رفتار زال * 
  با شغاد

  
كابل  شاه*   

  با رستم
  

فرامرز *   
  با رستم
  

شغاد با *   
  رستم

  

پيامد مثبت، نوع رفتار 
  برادر با برادر

پيامد مثبت، نوع رفتار 
  پدر با پسر

پيامد منفي، برخورد با 
  مكر و تزوير

پيامد مثبت، نوع ارتباط 
  پسر با پدر

  
پيامد منفي، رفتار 

  مزورانه برادر با برادر
پيامد منفي، رفتار با 

  تزوير
 

رستم برادرش شغاد را كه به سيستان آمده *
دارد و جايگاه مناسبي را براي استراحت  گرامي مي

  ).328 ، ص114ب(كند  او  فراهم مي
دهد و  زال نيز شغاد را مورد لطف قرار مي*

  ).327 ص98ب(برد  يه سرعت او را نزد رستم مي
احترام شهريار كابل به رستم و ترتيب دادن *

مجلس بزم و شادي،  رفتاري مكارانه است جهت 
  ).330 ، ص145ـ142ب (پيشبرد نقشة شوم شغاد 

فرامرز با احترام پيكر رستم و رخش را تا *
 ص   ،261ـ246ب(كند   ميسيستان تشيع

  ).336ـ335
يابي به مقاصد پليدش  در ظاهر براي دست*

كند و رستم را از جنگ با شاه  با احترام  برخورد مي
  ).328 ، ص121ـ 118ب (كند  كابل منصرف مي
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كابل  شاه*   
  با شغاد
 

احترام شاه كابل به شغاد مكارانه است او * 
اي براي رسيدن به مقاصدش  شغاد را وسيه

  ).325  ، ص56ـ54ب(داند مي
 

  
ــاي حم

 ت

رفتار * 
  رستم با شغاد

  
فرامرز  * 

  پس از مرگ رستم
  
  
زال با * 

  شغاد
 

پيامد مثبت، رفتار برادر 
  تر با برادرش بزرگ

پيامد مثبت، نوع رفتار 
هاي  پسر در حمايت از آرمان

 پدر پس از مرگش
  

پيامد مثبت، رفتار **
 پدر  با فرزندش

ورد حمايت و پشتيباني رستم از شغاد كه م*
( احترامي شاه كابل قرار گرفته است مهري و بي بي
  ).328 ، ص119ـ111ب

ناراحت شدن از مرگ پدر و اقدام به انتقام * 
از ظالمان و قاتالن پدر و حفظ آبروي پهلوانيِ 

  ).339ـ338 ، ص309ـ 282ب(خاندان
  

برخورد مهربانانه با شغاد كه به درگاه پدر ** 
  ).327 ، ص98ب(آمده است 
گهداشتن شغاد در كودكي و حمايت از ن** 

رغم اينكه اخترشناسان طالع او را شوم  او علي
اند رفتاري مخالف با تصميمي كه  بيني كرده پيش

 ).325 ، ص 53ـ50ب(سام هنگام تولد زال گرفت
         

 مكافات
عاقبت * 

  عملكرد شغاد
  
عمل عاقبت*
  كابل كرد شاه
 

تأثير مثبت، هر كس 
 .د كيفر بردكه بد كر

رسد و  شغاد به سزاي اعمال ناپسندش مي*
اش نيز  رستم كه كشتة اوست كشنده

  ).333 ،ص207ـ205ب(شود مي
مهراب كابلي كه  همدست شغاد در توطئه * 

  عليه رستم بود در حملة فرامدز به كابل كشته
 ، 305ـ300بب(گردد شود و حكومتش نابود مي مي
 ).339ص

تــــــرجيح 
ــصلحت   مــ

 كشور

فتار ر* 
  رستم با حاكم كابل

  
 

 تأثير مثبت، لزوم توجه 
 به مصالح مردم كشورش

شاه كابل توقع دارد كه ازدواج سياسي *
دخترش با شغاد، موجب بخشيده شدن خراج او شود 
اما رستم مصالح كشور را فداي منافع شخصي ِشاه 

كند  هاي او يه شغاد نمي خدمتي كايل  و خوش
 ).325 ، ص61ب(

   
دهـد كـه از رفتـار          را نـشان مـي     رسـتم و شـغاد    هاي داستان     ق بخشي از ارزش   جدول فو 

هاي ديگـري نيـز در روايـت          مسلماً پيام . شود  هاي مختلف برداشت مي     ها در موقعيت    شخصيت
هايي كه در تحليل رفتار اشـخاص داسـتان ارائـه             ها و ارزش    كالمي داستان وجود دارد كه پيام     
تواند بـر آنهـا نيـز تأكيـد داشـته       هاي روحي افراد مي شخصهشده است؛ عالوه بر نشان دادن م 

پرداختن فردوسي به بعد فراكالمي به عنوان ابزاري براي روايت داستان بر جنبة نمايشي              . باشد
 در شاهنامه بـسيار زيـاد اسـت كـه     رستم و شغادهايي چون داستان  داستان. اثرش افزوده است  
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هـاي غيركالمـي      تحليل كـنش  . تهيه كرد ... نامه، تئاتر و    يشتوان با اقتباس از آنها فيلم، نما        مي
دهـد كـه      هاي شاهنامه را بازتاب مـي        به عنوان نمونه، ابعاد وسيع داستان      رستم و شغاد  داستان  

داري،   قابليت استفاده در سـاير هنرهـاي نمايـشي همچـون نقـالي، تعزيـه، دفترخـواني، پـرده                  
  ).108ـ107: 1381لق، مط خالقي: نك( را دارد... بازي و شب خيمه

  بينش آرماني   .3  .2. 4
هـا و آرزوهـاي يـك قـوم در وجـود او مجـسم                 هر حماسه قهرماني دارد كه همة آرمان      «

رسـتم نيـز همـة دوران پهلـوانيِ         . شود چون آشيل در ايلياد هومر و راما در راماياناي هندي            مي
اقــدامات و ). 29: 1349: ندوشــن اســالمي(» چرخانــد شــاهنامه را بــر محــور وجــود خــود مــي

رسـتم و  هاي ارائه شده در داستان       ارزش. هاي قوم ايراني است     عملكردهاي رستم تحقق آرمان   
رسـتم جهـان    .هاسـت   نيز جزئي از بينش آرماني براي رفتار انـسان        ) 1شمارة   جدول: نك( شغاد

سـتم  پهلوان ايرانيست كه فردوسي سرشت و شخصيت قوم ايراني را در صفات و  رفتارهـاي ر                
مانند بخشش و مهرباني، قدرت و صـالبت، احتـرام و جـوانمردي، سـركوب كـردن ظالمـان و           
مبارزه عليه بدي و شكست ناپذيري نشان داده است و شخـصيت او مظهـر و نماينـدة بيـنش                     

  .آرمانيست
هاي شاهنامه مطـرح       فردوسي مباحث اخالقي را در قالب داستان و در تعامالت شخصيت          

ها چون انتقام گرفتن و سركوب كردن خائنان كـه توسـط فرامـرز،       از ارزش كرده است و برخي     
شود و شخص ديگـري   گيرد و در طي آن شاه كابل و حكومتش نابود مي   پسر رستم صورت مي   

تواند رويدادي مطابق با بينش آرماني        گردد يا كشته شدن شغاد توسط رستم مي         جايگزين او مي  
  . بين رفتارها و تعامالت افراد جامعه نداردمخاطب باشد كه امروزه بازنمودي در

   نتيجه
 بر مبناي الگوي روايت فيشر با تأكيـد و تمركـز بـر              رستم و شغاد  تجزيه و تحليل داستان     

  :دهد ها نشان مي رفتار فراكالمي شخصيت
رويدادها با هم پيوستگي    . ـ بين حوادث داستان رابطة علي و معلولي مناسبي حاكم است          1

پيوند و انسجام مناسبي ميان داسـتان       . كند  ثبات دروني روايت داستان را تقويت مي      دارند و اين    
هـا     شـود و داسـتان      هاي بعد و قبل آن از لحاظ محتوايي  مـشاهده مـي               و داستان  رستم و شغاد  

  .نسبت به همديگر كاركرد مكملي دارند
 كالمـي توجـه   ـ از نظر ثبات شخصيتي نيز فردوسي به روايت فراكالمي در كنار روايـت          2

فردوسي با استفاده از اين نوع روايت، بخشي از خصوصيات اشخاص داسـتانش را              . داشته است 
داستان به خوبي روايت شده و سرانجام رستم را با تمام زوايـاي شخـصيتي               . معرفي كرده است  
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ـ          فردوسي با بهره  . اش به طور منسجم به خواننده مي شناساند        ر گيري از ابزار روايـت رفتارهـا ب
  .جنبة نمايشي اثرش نيز افزوده است

ها و هنجارها را در اعمال اشخاص منتقل كرده است            ـ داستان به طور غيرمستقيم ارزش     3
كه اين امر بر نقش روايت غيركالمي در ايجاد ارتباط مؤثر، ترغيب مخاطب و ميـزان پـذيرش                  

 دارند و خواننده قادر است      ها بيشتر تأثيرگذاري مثبتي بر مخاطب       اين ارزش . مفاهيم تأكيد دارد  
هـاي مثبـت را برداشـت كنـد، اگرچـه             هاي مختلف داستاني ارزش     از عملكرد افراد در موقعيت    

شرايط داستاني به طور كامل قابل تطبيق با خوانندة امروزي نيـست ولـي از آنجـا كـه بيـشتر                     
خصوصيات هاي اخالقي و هنجارهاي مثبتي كه در روابط بين اشخاص حاكم است  جزء                 ارزش

  .ها پيامد مثبتي دارند  ش توان گفت اين ارز اند مي ارزشيِ ثابت
  نوشت پي
 تمامي ارجاعاتي كه از ابيات شاهنامه وجود دارد از اين منبع نقـل شـده اسـت كـه بـه                       . 1

  .شود ترتيب شمارة بيت و شمارة صفحه ذكر مي
  

  منابع
: ، تهران  در شاهنامه  زندگي و مرگ پهلوانان   ) 1349(ندوشن، محمدعلي   اسالمي -1

  . سينا، چاپ دوم ابن
، ترجمـة سـيد محمـد اعرابـي و          مديريت ارتباطات ) 1386(ام و ديگران      بركو، ري  -2

   ،هاي فرهنگي پژوهش: داود ايزدي، تهران
  .   چاپ پنجم

ناهيد، چاپ : ، تهراندرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي) 1383(حميديان، سعيد  -3
  .دوم

  .سروش، چاپ اول: ، تهرانهاي نمايشي شاهنامه قابليت) 1384(حنيف، محمد -4
گفتار دربارة فردوسي و شاهنامه،       سيهاي ديرينه   سخن) 1381(مطلق، جالل   خالقي -5

  . اولافكار، چاپ: دهباشي، تهران به كوشش علي
كاربرد تحليل محتـواي    ،اي  هاي رسانه   تحليل پيام ) 1385(رايف، دانيل و ديگران      -6

  .سروش، چاپ دوم: حقيق، ترجمة مهدخت بروجردي علوي، تهرانكمي در ت
غيركالمـي در   رفتارهـاي   ) 1388(كروسكي    مك. سي  پي و جيمز    ريچموند، ويرجينيا    -7

  درسنامةارتباطات   (روابط ميان فردي
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پـور، زيـر نظـر غالمرضـا          ، ترجمة فاطمه سادات موسوي و ژيال عبداله       )    غير كالمي     -8
  . چاپ دوم،ژهدان: آذري، تهران

  .اطالعات، چاپ سوم: ، تهرانجامعه شناسي ارتباطات، )1384(ساروخاني، باقر  -9
هـاي   شناسـي داسـتان   شـكل  از رنگ گل تا رنـج خـار      ) 1373(سرّامي، قدمعلي    -10
  .فرهنگي، چاپ دوم علمي: ، تهرانشاهنام 
  .سروش، چاپ سوم: ، تهراننامة ارتباطات واژه) 1386(شكرخواه، يونس -11
، به كوشش سعيد حميـديان،      6، ج شاهنامة فردوسي ) 1373(فردوسي، ابوالقاسم    -12
  .قطره، چاپ دوم: تهران

  . چاپ اول،تايمز:   تهران،1، جارتباطات انساني،  )1373(فرهنگي، علي اكبر -13
دانـشگاه  :  ،هنر استفاده از حركـات و آواهـا، ميبـد          ارتباطات غيركالمي ) 1375 (-14  

  .اولآزاد، چاپ 
 شـانزده   ،بنيادهاي اسطوره و حماسة ايران    ) 1380(كوياجي كوورجي، جهانگير  -15

  .آگاه، چاپ دوم: پژوهيِ سنجشي، تهران شناسي و حماسه گفتار در اسطوره
، ترجمة سيد مرتضي نور بخش و هاي ارتباطات نظريه) 1384(جان، استيفن     ليتل -16

   . چاپ اول،جنگل: سيد اكبر ميرحسني، تهران
  .مركز، چاپ دوم: تهران. مباني داستان كوتاه) 1384(مستور، مصطفي  -17
ساختار، سبك و اصـول فيلمنامـه نويـسي، ترجمـة           داستان ، ) 1388(كي، رابرت     مك -18

  . چاپ چهارم،هرمس: محمد گذرآبادي، تهران،
هـايش،    تـان پند و حكمت فردوسي در مـتن داس       ) 1369(اله     ناظري، نعمت  -19 
  .خرد، چاپ اول يدانجاو: مشهد
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  *يرفيع داود

  شاهنامهي هانامه بهي نگاه
  چكيده

 هنگـام  از انـسانها  بـين  ارتبـاط ي  برقـرار  مهمي  ابزارها ازي  يك عنوان به همواره ها نامه 
 گـروه  دو بـه  تـوان ي  مـ  را ها نامه ،يكلي  بند تقسيم يك در . است بوده كنون تا خطي  پيداي

 شـيوه  يـك  هـر  كـه  كرد تقسيم دوستانهي  ها نامه يا اخوانيات وي  رسمي  ها نامه يا ديوانيات
  .است داشته را خود به مخصوص نگارش
 بـه  پهلوانـان  و پادشـاهان  جانـب  ازي  زيـاد ي  رسمي  ها نامه شاهنامه متن در كه آنجا از
ـ  ديد يك به آنها به توجه با است شده كوشش دارد، وجود يكديگر  نامـه  روش بـه  نـسبت ي  كل

 . يافـت  دست باشديم نيز اسالم از پيش فرهنگ تأثير تحت كهي  اسالم اوليه رونق دري  نگار
 راشـد  دكتـر  وي  سـرام  دكتـر  آقايـان  ، بـزرگ  استادان از ارزشمند مقاله دو باره اين در چند هر

  .شد پرداخته موضوع اين به ديگر باري چين خوشه رسم به حال اين با ، دارد وجود محصل،
  

  ي نگار نامه روش دبير، شاهنامه، نامه،: كليد واژه ها
  

  مقدمه
 مهمتـرين  و تـرين ي  اصل از هموارهي  نگار نامه شد، خط اختراع به موفق بشر كهي  زمان از
  .است شده  انسانها بين ارتباطي برقرار وسايل

 نامـه  اهميت اما شد،يم استفاده مردم عموم بيني  ارتباط وسيله يك عنوان به نامه اگرچه
 راي  هـاي نامـه  نيز و باشندي  حكومتي  فرمانها نظيري  مضاميني  دارا كه شوديم آشكاري  زمان ها

  .استي اجتماع وي سياسي هامايهبني دارا كه شوند شامل
  :   است كردهي بند تقسيم دسته سه به ،"مكاتيب" عنوان تحت را هانامهي هماي مرحوم
 احكام و امثله ها، فرمان مناشير، .١

 .شديم بدل و رد شاهان بين كه بودي هايامهن از عبارت كه سلطانيات؛ .٢

                                                 
* تبريز -آذربايجان معلم تربيت دانشگاه ارشدي كارشناسي دانشجو   
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 ،يهمـاي .(نوشتنديم يكديگر به مردم افراد كه بودي  ادوستانهي  هانامه كه اخوانيات؛ .٣
1376: 49( 

 وي  ادار يـا ي  رسـم ي  هانامه دسته دو به را هانامه توانيم تر،يكلي  بندتقسيم يك در اما
 هـم  كـه ي  هاينامهي  برا ترتيب بدين) 1278 :1376 انوشه،.(كرد تقسيم دوستانه ياي  رسم غير

. است بهتر و ترجامعي  عنوان ،"ديوانيات" را، احكام و مناشير هم و گرفتيم بر در را سلطانيات
-نامـه  از متفـاوت  هانامه گونهاين. شوديم تعبيري  ادار وي  رسمي  هانامه به ديوانيات از امروزه

 در «چـه  كنـد، يمـ  طلـب  را خـود  بـه  مختص رشنگا شيوه كه پيداست و است دوستانهي  ها
 طبقـات  از طبقه هري  برا عناوين استعمال در و شديم رعايتي  خاص آداب هانامه اين نگارش
ي قيـود  و حـدود  سالطين، و پادشاهان مختلف، رجال سرداران، وزرا، امرا، از دستههر يا اجتماع
  )9 :1381كن،معدن(» .شود رعايت بايستيم كه بود معين

 هنـوز  كـه  ،يهجـر  نخـستين  قرون دري  نگار نامه نحوه به بردني  پي  برا اساس اين بر
 تـاريخ  وي  فردوسـ  شـاهنامه  نظيري  هايكتاب بود، نيز اسالم از پيش ايران فرهنگ تأثير تحت
  . شونديم محسوبي مفيد منابعي بيهق

 زمـان  در هكـ  داديمـ  تشكيل را دبيري آيين مجموعه آن، ديگر آداب باي  نگار نامه فن«
 دسـتگاه  تقليـد  مـورد ي  ديوان امور از ديگري  بسيار مانند و بود گشته تدوين و تكميل ساسانيان
 شده واقع -بود جديد عصري  زبان وي  اجتماع وي  دين شرايط الزمه كهي  تغييرات با البته-خالفت

 فرهنـگ  يـك  امـين  دهنـده  انتقـال  و آگـاه  وارث «فردوسي و)477 :1381مطلق،يخالق(».بود
 را ادب مجموعه ازي  جزئ ،ينويس نامه آيين همين ازجمله آني  هاآيين كه است كهني  نوشتار
 همـان (».رسـيد ي  اسالمي  نوشتار فرهنگ بهي  ساساني  نوشتار فرهنگ از كه دادنديم تشكيل

 اطالعـات  اسـت،  پرداختـه  اسـالم  از پـيش  تاريخ به شاهنامه كهي  ازآنجاي ترتيب بدين) 457:
ي هـا روايـت  ازي  اگنجينـه ي  فردوسـ  شاهنامه«كه چرا دهديم دست به راندو آن ازي  مفيدتر
 دست به آنجا ازي  ساسان تمدن و نهادها دربارهي  سودمندي  هايآگاه بيشتر و استي  ملي  ايران
ي يك  كه است شده گفته آن مورد در كه نيست دليلي  ب و) 896 :3،1380يارشاطر،ج(» .آيديم
 ،يدولتـ ي  هانامه نوشتن ،يكشوردار رسوم مورد در تحقيقي  برا مأخذ تنها گاه و مهم مĤخذ از

-يخـالق .( اسـت ي  فردوسـ  ،شـاهنامه  اسـالم  از پـيش  ايـران  در... و سفير پذيرفتن و فرستادن
  )102 :1381مطلق،
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 "مستقيم نقل" دسته دو به توانيم روايت، نحوه حيث از را، شاهنامهي  هانامهي  كل بطور
  .كرد تقسيم "مستقيم غير نقل" و

 تعـداد  بـا ي  هـاي بيت در را نامه مضمون تا است كوشيده شاعر ها،نامه مستقيم غير نقل در
  :كند بيان بيت يك دري گاهي حت و كم

  نامدار هر نزدي كشور هر به              شهريار از نامه پس نبشتند                  
  شاه سرساوه بري ب ريدندــب               برسپاه شد پيروز بهرام كه                  

  )1005-1006 :1185شاهنامه،ص( 
 كـه  اسـت  شـده  بيـان  نامـه  كامل متني  يعن است؛ مستقيم نقل هم ها نامه ازي  تعداد

 ،)هـا  نامـه  بـودن ي  طوالن (مساله اين توجيهي  برا كه گيرديم بر در راي  زيادي  بيتهاي  گاه
ـ  يك مانند نيز) يفردوس(او«: گويديم كه كرد استناد نولدكه گفته به توانيم ي حقيقـ ي  ايران
-ايـن  ،يفردوسـ )148 :1379 نولدكه،. (»است معتقد كالم اطناب بهي  نويس نامه و منطق در

 گرفتـه  كـار  بـه  خـود ي  هـا داسـتان  كردن شورانگيزتري  براي  ابزار عنوان به را هانامه گونه
 رشـته  بـه  خـويش  بزرگ اثر در را ها نامه اين هنرمندانه چنان و) 209 :1368 ،يسرام(است
   :گويديم چنييني عروضي نظام  ، ها نامه اين ازي يك مورد در فقط كه است كشيده نظم
 در اسـت  رسـانيده  او كه رساند درجه بدين را سخن كه باشد آن قوت را طبع كدام و... « 

 شـاه  ختـر د رودابـه  بـا  كه حال آن در مازندران به نريمان سام به نويسدي  هم زال كهي  ا نامه
 ازي  بـسيار  در و بيـنم ي  نمـ  فـصاحت  بديني  سخن عجم در من . كرد خواستي  پيوستگ كابل
  )48 :1368،يعروضي نظام(» .هم عرب سخن

  دبير
 طبقـه  يـك  عنـوان  بـه  دبيران وجود « زيرا كرد اشاره دبيران طبقه به بايدي  بررس اين در
 كـار  ايـن  شـرافت  و اهميـت  داليـل  از خـود  ساسانيان، زماني  اجتماعي  بند تقسيم در خاص

 نـام  بـه  دسـت  مانـده ي  باقي  پهلو زبان بهي  ارساله نيز 7)969 :محصل راشد( ».است) يدبير(
-زريـن . (دهديم نشاني  ساسان جامعه در راي  دبير پيشه اهميت كه "نپشتن نامك آيين اندر"

  ) 65 :1383 كوب،

                                                 
 ،ي فردوس بزرگداشتي جهان كنگره مقاالت مجموعه در "يفردوس شاهنامه در هانامه پيام" عنوان با راشدمحصل دكتر مقاله -7   

 .باشديم  كتاب اين به صفحات، ارجاع و ت،اس شده چاپ "امزنده من كه پس اين از نميرم" باعنوان
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ي ها نامه كردن ترجمهي  گاه و خواندن نيز وي  دولتي  ها نامه نگارش غالباً دبيران وظيفه
 بـه ي  خـوب ي  هـا اشـاره  خود تاريخ دري  بيهق ابوالفضل . است بوده حاكم يا پادشاهي  برا رسيده
  :گويديم جمله آن از دارد، دبيران شغل

 ،يبيهقـ ( ».ي  بـرد  پيغامهـا  ،يمترجمـ  وي  دبيـر  بيرون كهي  ديدم استادهي  پا بر راي  و«
1387: 460(  

 كـردن  يادداشـت  به شده، ياد وظايف بر عالوه كه بودند نيزي  اژهوي دبيران اين، از گذشته
 دسـت  بـه ي  هـاي يادداشـت  چنين نوشتن رسم پرداختند؛يم پادشاهي  هاگفته و هاكرده جزئيات
ي هلنيـست ي دربارها و هخامنشيان دربار در كه بطوري داشتهي طوالني  ا سابقه خاص، شخص
 وي  كـاردان  بايـد  بودنـد  شـاهان  خدمت در كهي  يراندب) 107 :1380 يارشاطر،.(است داشته رواج
 شـده  بيـان  چنـين  ايـن  مقاله چهار در خوب دبيري  ويژگ چنانكه بودندي  م دارا را الزمي  پختگ
   :است

 » .باشـد ي  الـرا  ثاقـب  الفكر عميق النظر دقيق العرض شريف االصل كريم كه بايد دبير«
  )12 :1368 ،يعروضينظام(

 نظيـر ي صـفتهاي  دبيـران ي  بـرا  و اسـت  شده تأكيد و توجه وضوعم اين به نيز شاهنامه در
  :است شده ذكر خردمند و جهانديده

  براند در دل به بودش هرچه سخن           خواند پيش را جهانديده دبير                  
  )2050 :1092ص شاهنامه، (

  برفشان  را  دهآكني  ها سخن              خواند پيش را پژوهنده دبير             
  ) 2107 :258ص همان، (                                                                     

  
  : است شده بيان گونهاين اردشير، شاه دبيراني ويژگ نيز و

  ينگذاشت  ارــكي دانشي ب  هــب    ي          ـداشت انـكارآگه ديوانش هــب       
  نقط بريك چيرهي بد وــكي كس              خط وي دــداشتن گهن الغتــب       
  فزوني روز رديشـــك اهــشهنش              رهنمون سخن آني برداشت وـچ       
   رــاردشي شاه ديوان هــبي رفتــن              وير و خطي بد كمتر راكهي كس       

  )320-323 :883ص همان، (
  
  :آمده گونهاين دبيري ويژگ شاپور، به قيصر نامه در نيز

  يا پسنديده اـــدان و ردمندــــخي         ا دهـــجهاندي  بزرگ دبير               
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  خويش باريكي هاسخن آن بگفت          خويش نزديك وبنشاند بياورد     
    )482-483 :917ص همان، (

) شاپور به قيصر نامه(باال بيت در چنانكه بوده دبيراني  هاي  ويژگ از ديگري  يك "يرازدار"
 چنـين  خـود  دبيـران ي  رازدار مورد در نيز اردشير. است شده بياني  خاص ظرافت با موضوع اين
  :گويديم

  منند نهاد بر پادشا همه           منند جان پيوند چو دبيران               
  )328 :883ص همان، (

  ينگار نامه ملزومات
 و برحريـر  هـا  نامـه  ايـن  معمـوالً  كه است اين شاهنامهي  ها امهن در توجه جالب نكات از
 تـاريخ  دري  يعقـوب  البته. است بوده نويسندگان شكوه وي  بزرگ نشانه  كه شدهيم نوشته پرنيان
 حريـر  پـاره  دو ميـان  در را آن و نوشت) ص(پيامبر به خسرو كه كنديم اشارهي  ا نامه به خود،
 در پرنيان، و حرير ميان در نامه دادن قرار  كه رسديم نظر به چنين ؛)442 :1382،ييعقوب(نهاد

 نيـست  معنا بدان اين البته. است يافته نمود آنهاي   رو بر نامه نگارش صورت به غالباً شاهنامه،
ي معـان  ازي  يكـ  نيـز  دهخـدا  مرحوم. است شدهنمي نوشته ابريشميني  ها پارچه بر ها نامه كه

 و ؛)1373 دهخـدا، (اسـت  كرده ذكر ،"ينبشتند آن بر كه  حرير ازي  ا جامه يا كاغذ" را پرنيان
  .         است شدهيم انجام نگارش نيز ابريشميني ها پارچهي رو بر كه است آن نشانگر اين

   اميد و بيم چند اندرون دوــب          سپيد حرير بري ا نامهي يك              
  )635 :147ص شامنامه،(                                                                                                            

   هندي را نوشيروان به نوشته            پرند بري ا نامه پس بياورد              
  )2645 :1108ص همان، (

 موارد، گونه اين در غالباً كه شدهيم نوشته) كاغذ (قرطاس بر كه بوده همي  هاي نامه البته
 آن با و ريختندي  م دوات در در را آن احتماال كه - كنديم اشاره نيز عبير و مشك بهي  فردوس
 بـدين  تـا  -شـود  متـصاعد  ازآن خوشي  بو نامه، خواندن و گشودن هنگام تا كردنديم نگارش
 رنيـان پ و برحريـر  كهي  هاي نامه در كهي  حال در باشد؛ مشخص نويسندهي  بزرگ و  Υفر وسيله،
 مرحـوم  كـه  كـرد  اشاره بايد. است شده اشاره عبير و ازمشك استفاده به كمتر شده،ي  م نوشته
 بوده، شايسته چنانكه ايران در كاغذ ساخت كه است آورده كاغذ، واژه ذيل نامه، لغت در دهخدا

 پوسـت ي  رو بـر  هايايران نيز اسالم از پيش و نيافته رواج چندان نيز اسالم اوليه قرون دري  حت
 اشـاره ي  توجه قابل نكته به خود تاريخ در نيزي  بالذر)1373دهخدا،.(نوشتنديم گاو و گاوميش

-يم نوشتهي  سپيد پوستي  رو بر ،يمال اسناد و ها نامه ساسانيان، زمان در اينكه آن و كنديم
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 تنفيـذ  و كـردن  مهري  برا را اسناد و ها نامه آن و آمده، كار سر بر پرويزخسرو كهي  هنگام شد؛
ي رو بـر  را اسـناد  و هـا نامـه  كـه  داد دستور شد،ي  متأذ ها پوست آني  بو از آوردند،يم او نزد

 ايـن  كه شوديم استنباط چنين)647 :1376،يبالذر.(بنويسند گالب و زعفران به آغشته پوست
 عبيـر  و مـشك  از استفاده شكل به شد، نهاده خسروپرويز زمان ازي  بالذر گفته طبق كهي  سنت
 راي  فردوسـ  هنـر  و ظرافـت  و دقـت  اوج ايـن  و  يافته بازتاب  شاهنامه، در ها، نامه نگارش در

  .كنديم نمايان
   وعبير ومشك وقرطاس خواست قلم            دبير  فرخ  بنشست  تخت  بر           

                                          
  )751 :709ص شامنامه،(

  عبير و مشك و قرطاس بياورد              دبير  پيشش  رفت تا  بفرمود          
  )2848 :614همان،ص (

  عبير و مشك و قرطاس بياورد               دبير خرامان بيامد پس وزآن
  )1816 :586همان،ص (

ي نگـار  نامه در نويسنده، مقام دادن نشان كوچك قصد به شايدي  فردوس نيز دمور يك در
 اينكـه  بعداز «كه خسرو به است گرديه نامه آن و كندي  م بيان را نگارش ابزار ترين ساده ،يو

 بـرادر  قاتلي  مشكو وارد كند،ي  م خفه پرويز اغواگرانه نامه تأثير تحت را گستهم، خود، شوهر
  )216 :1383حميديان،(».شودي م

  زني را با بنشست آرام به        زن ناباك خواست قلم و دوات         
  )2991 :1291ص شاهنامه، (

  هانامه ساختار
 كـه  شوديم مشخص آمده، شاهنامه در مستقيم نقل صورت به كهي  هاي نامه در تدقيق با
 با آن آغازيدني نگار امهني  هاآيين ازي  يك«. است شده شروع خداوند نام با عموماً ها نامه اين

 اعتقـاد  و آيـين  ايـن  تذكر بود؛ي  دين اعتقاد از برخاسته خود حال عين در كه بود يزدان ستايش
 در سـراينده  كـه  اسـت ي  نگـار  نامه آيين در ثابتي  اصل بلكه نيست،ي  پرداز عبارت يك فقط

 پس ها نامه ينا از يبرخ در) 444 :1381مطلق،يخالق(».دارد راسخ اعتقاد اصل آن نگاهداشت
 ممكـن  البتـه «. اسـت  شده پرداخته) كردگار (او ستايش به ،يهاي بيت يا بيت در خداوند، نام از

 وي  فردوسـ  وقـاد  ذهـن  نتيجه ،)ها نامهي  ابتدا در خداوند ستايش (يادكردها اين ازي  برخ است
ـ  باشد، او زمان دري  نگار نامهي  ها آيين وي  اخالق اصول ،يمذهب اعتقادات بيان  مـوارد  دري  ول
  )970 :محصلراشد(»است آن آداب و آيين وي نگار نامه سنت نماينده عام
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   رـــهن و فر و نيرو زاوديدــك           دادگر بر ردــك رينــآف نخست                
  روان اــبي هم پروراند ردــخ           توان و زمان و وشـه داوندــخ                
  ي او پيمان ز بگردد وـكي كس    ي       او زفرمان را كس نيست ذرـگ                

  يــراست وي افزون باشد دوــب  ي          استــك از زــج نبيندي  گيت ز                
  )901-904 :226شاهنامه،ص (

ي فردوسـ  بلكـه  نيـست، ي  اهـوراي  پهلوانان و شاهان به مختص تنها پروردگار آفرين البته
ــدكنش افراســياب چــوني اهريمنــي يتهاشخــص ــز را ب ــه وادار ني ــار ســتايش ب ــ پروردگ ي م

  )5 :1379موحد،.(كند
  بن افكند دانش اـــبي راي ــيك        نـسخ اين افراسياب بشنيد چو

  پست كرد را سرخامه رـعنب هــب         دست بنهاد نامه بر كه نخستين
  گرفت نمايش دانش و يزرگـــب        گرفت ستايش را آفرين انـجه
  گمان را بندگان رسدي ك دوـــب         زمان و مكان از است برتر كجا
  روردــــپ او داد را دـــردمنــخ        ردـخ آن و است جان داوندــخ

  )1141-1146 :232ص شاهنامه، (
 حكـيم  يك مثابه بهي  فردوس كه است اين است، تأمل خور در ها ستايش اين در كه آنچه

 كندي  م تحليل و تجزيه راي  يكتاپرست مسائل حكيمانه چنان و انديشديم خداوند وجود بهي  هال
  )40 :1381كشاورز،.(اوستي توحيد بينش عمق دهنده نشان كه

-يمـ  بـاالتر  مقـام  به ها فرودست كهي  هاي نامه در كم دست ايران،ي  نگار نامه سنت در
 را  نامه گيرنده نام ابتدا او، ستايش و خداوند نام از پس كه است بوده اين بر رسم ظاهراً نوشتند،

  .شدهيم نوشته نويسنده، نام سپس و فرستادنديم درود او بر و نوشتندي م او القاب همراه به
  دــبلن گشته خورشيد دو نزد هـــب            دــدمنـپن نامه كاين گفت چنين         
  نگين درخشان چون كيان انــمي             زمين شاه دوي جنگ دوي دوسنگ         
  انـــنه رـــب او رـب  آشكارا شده             انـــجه ديده گونه هر ز ازآنكو         
  ...افسران  امدارــن دهـــــروزنــف             گران گرز و تيغ دهـــــــگراين         

  )342-345 :40شاهنامه،ص (
  :آمده چنين پگشتاس به ارجاسپ نامه در نيز

  روزگار خور اندر بد چون انــچن          ارـشهريي ا نامهي يك مــنوشت         
  رينـــــبĤف  كيان گاه زاوارــس          زمين شاه گشتاسپ گردي وـس         
  گاه دارـــنگه و جيش داوندــخ          شاه لهراسپ پور مهين و گزين         
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  ...زمين ردــگ جهانديده وارـــس          نـچي گردان ساالر اسپــزارج         
  )130-133 : 649-650همان،صص (

 حفـظ  سـنت  اين است، آمدهي بيهق تاريخ متن در كه نيزي غزنو دورهي رسمي  ها نامه در
  :شودي م آغاز اينچنين كتاب نامه اولين چنانكه شده؛

ي بزرگ در باد دراز النعمي  ول اعظم لطانس عالم خداوندي  زندگان. الرحيم الرحمن... ا بسم«
 از بنـدگان  نبـشتند  آخـرت،  و دنيـا  در نهمت و يامان به رسيدن و نصرت وي  پادشاه و دولت و

  )23 :1387،يبيهق(»...تگيناباد
  :است شده آغاز چنين خان ارسالن به مسعود نامه ونيز

ــسم« ــرحمن... ا ب ــرحيم ال ــال. ال ــان... ا اط ــل بقاءالخ ــيم االج ــذا. الحم ــاب ه ــ كت ي من
   )726همان،(»...اليه

 چنانكـه  اسـت،  شـده ي  مـ ي  تلقـ  نامه گيرنده به احترامي  نوعي  بند عنوان گونه اين شايد
 را خـسرو  نـام  سـپس  و خـود  نام ابتدا او، به خود نامه در اكرم پيامبر اينكه علت به خسروپرويز

 چنـين  پيـامبر  نامه آغاز. است كردهي  تلق خود بهي  احترامي  ب را آن و شدهي  عصبان بود، نوشته
  :است

ـ  سالم فارس، عظيمي  كسري  ال... ا رسول محمد من. الرحيم الرحمن... ا بسم«  مـن ي  عل
  8)442 :1382،ييعقوب(» ...يالهد التبع

  يبلعم تاريخ از نقل به پرويز واكنش و
 من نام از پيش خويش نام كه كيست اين: گفت. آمد خشمش رسيدي  كسر به نامه چون«
  )100 :1368،يبلعم تاريخ( »داشت خوار را رسول و بدريد را آن و است؟ نوشته

 در آن و خـورد يمـ  چـشم  به نيز شاهنامهي  ها نامه از ديگري  يك در ،ياحتراميبي  تلق اين
   .گور بهرام با است چين فغفور مكاتبه

  :داردي بندي عنوان چنين فغفور نامه
  دستگاه با جهاندار آن وشتـــن               شاه بهرام نزديك نامهي يك           
  انـــمه شاه و نامداران رـــس              جهان شهريار از بر عنوان به           

  يس يار با قنوج به دــآم هـــكي              ــپارس  فرستاده  نزد هــب           
  )2199-2201 :1004 ص شاهنامه، (

  :كندي م هويدا نامه پاسخ در ،يبندي عنوان چنين از را خود خشم بهرام و

                                                 
8 389ص ،20بحاراالنوار،ج ك.ن زين   
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  نديد چين كشور جز تو چشم دو               رسيدي گفت آنچه گفت نامه سر       
  مهان تاج و افراز رـسي ــوشتـن              انــجه پادشاه از رـب عنوان هــب      
  كهن نخواهم من را توي زرگـــب              سخن سراسري گفت كه بد آن جز      
  كس ندانيم هــــزمان در وـــچن              بس و است گور بهرام اهــشهنش      

  )2216-2220 :همان (
 از متفـاوت  گونـاگون  ملـل  بين در و مختلفي  ها فرهنگ دري  نگار نامهي  ها سنت البته
 سـپس  و دهفرسـتن  نـام  بـه  ابتـدا  خويش،ي  نگار نامه در اعراب چنانكه هست؛ و بوده يكديگر
 تـاريخ  خالل در كه نيز مسعود سلطان به ،يعباس خليفه القائم، نامه در. كردنديم اشاره گيرنده
 شـود،  ذكـر  گيرنـده  سپس و فرستنده نام ابتدا كهي  بند عنوان چنين به است، شده درجي  بيهق
  :خوريميبرم

ـ  ومنيناميرالمـ ...بأمرا القائم االمام جعفري  اب...عبدا وليه، و... عبدا من« ... ا ديـن  ناصـر ي  ال
  )384 :1387 ،يبيهق (» ...سعيدي اب... لعبادا الحافظ
  :دارد وجودي بند عنوان چنين  نيز اسكندر داستان در بخصوص شاهنامه، در

  گير شير اسكندر اوژن زشير           برحريري ا نامه پس نبشتند     
     بلندي بزرگ در او نام دهــش            هوشمند قيدافه نزديك هـب     

  )                            689-690 :818ص شاهنامه،( 
   هروم شهر به مهتر آنكهي سو          روم و ايران شاه از بر عنوان به          

  )1241 :833همان،ص (
  :دهدي م دست به راي بند عنوان همين مشابه نامه، اسكندر در نيزي نظام

   انداختند شه زبان رــب نــسخ              پرداختند هــــسرنام از كلك چو          
  پرست سكندر بادا كه خاقان به            دست چيره اسكندر ز نامه اين كه          

  )334اسكندرنامه،ص (
 استي  ،كافينگار نامه ادبي  هاي  كار ريزه و ظرافت بهي  فردوس توجه دادن نشاني  برا
 بـه  اسـت  "مهـراج " نامـه  آن و باشـيم  داشـته  "نامـه  كـوش " حماسـه  ازي  ا نامـه  بهي  نگاه

  :است چنين آني بند عنوان كه ،"ضحاك"
  پروردگار چوخورشيد را جهان        شهريار بنده از  نامه سر

  ) 769 :190ص نامه، كوش (
 خود نام ،يبند عنوان در ابتدا كهي  حال در نويسديم نامه پادشاه به فروتري  مقام آن در كه

 شـرح  بيـشتر ...)و نامـه  كـوش (ها حماسه اين در «كه گفت بايد باره اين در. است كرده ذكر را
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 اين رو اين از. كهن فرهنگي  هاآيين ازي  جزئيات و نكات ارائه تا است توجه مورد ماجرا پوسته
 به نيز هاسرگذشت شرح در شوند،يم دور شاهنامه فاخر زبان از كم كم كه همانگونه هاحماسه

  ) 455 :1381مطلق،يخالق(».نزديكترند مردم توده ساده يقهسل
 شـد يم نوشته نامهي  اصل متن فرستنده، و گيرنده شدن مشخص و خداوند ستايش از پس

 نامـه  آن فراخـور  بـه  و يافتيم نگارشي  مشخص اهداف با كه بودي  مختلف مضاميني  دارا كه
 نامه امان نامه، فتح منشور، نظيري  اوينعن ها نامه اين. آمدي  م پديد مختلف موضوعات باي  هاي
  :شوديم اشاره آنها به مختصر بسياري صورت به ادامه در كه بوديم دارا را.... و

 شاهاني  برا بردشمن،ي  پيروز از پس شاهان كه بودندي  هاي نامه نامه؛ فتح)الف
 گذشـته  جنگ ميدان در كه آنچه آن در و نوشتندي  م ديگري  ها سرزمين حاكمان و
 بـه  ارجاسـپ  بـر ي  پيـروز  از پـس  اسـفنديار  كهي  ا نامه مانند. دادندي  م شرح را ودب

  :نوشت گشتاسپ
   براندي ـلخت جنگ و ارهـــچ وزان             واندــخ پيش را دهــنويسن رــدبي

   ماه داوندـــخ رــب رينــآف گرفت             اهــسي شد قلم نوك كه نخستين...                
  باد راسپـله امــك هــهم مينو به              ادــب گشتاسپ امــن جاودان او از...                

   آفرين برآن نخوانم زـرگــه هـــك             نـزمي ورانــت بهي راه به رسيدم
  نماند تمما و درد و ويهــم از زـــج            نماند رمـكه ارجاسپ دژ رويين به...                

  بار رآوردـــس انــــابــبي در اــگي            ارـزينه انــج هــب ندادم راي كس
  باد لهراسپ شاه از نــروش نــزمي             باد گشتاسپ اجــت از روشن فلك

  )750-765 :709ص شاهنامه، (
-يمـ  خسروي  ك به خاقان، بري  پيروز از پس رستم كهي  ا نامه فتح همچنين و

  )830-849 :412-413صص همان،.(سدنوي
 فرمانروايــان بــه قــدرت مقــام در شــاهان كــه بــودي ا نامــه ؛يخــواه بــاج)ب

 كـه ي  ا نامه نظير كردند؛يم خراج و باج طلب آنها از و نوشتندي  م ديگري  سرزمينها
  :نوشت قيدافه به اسكندر

   ...تو اريكتي را ودـش انــدرخش         تو نزديك آرند هـنام واينــچ          
  تاو نيست تورا اــم اــب كهي بدان         ساو و باژ ما نزديك بهي فرست...        

  )690-699 :816ص همان، (
  )1568-1585 :842-843صص همان،.(چين فغفور به اسكندر نامه همچنين
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 درآن و نوشـتند ي  مـ  ضعف مقام در حاكمان كه بودي  هاي نامه ؛يخواه زنهار)ج
 كيد نامه به تواني  م ها نامه اين زمره در .كردنديم اعالم را خودي  گذار باج و انقياد
  )250-258 :806ص همان،.(كرد اشاره اسكندر بهي هند

  :نوشت گور بهرام به منذر كهي ا نامه مانند نامه؛ پند)د
  درــپي را زي رنپيچـــس رــنگ       نامور مهتري كا گفت نــچني
  باش وخردمند باش رستندهـــپ       باش خرسند شاه بد و نيك به
  ...خرد دارد كه بايد ردـــرمـــس        بگذرد مهان از صبر به اـبديه

  )269-271 :932ص همان، (
 را محرمانـه  غيـر ي  دستورها و فرمانها كه شدي  م گفتهي  هاي نامه به  منشور؛)ه
 101-102صـص  همـان، (سام به نوذر نامه به تواني  م باره اين در. گشتي  م شامل

-334 :181ص همان، (،)سهراب با نبرد درباره(رستم به كاووس نامه يا و ،)23-10:
 حكومـت  تفـويض  آن در كـه ي  هـاي  نوشـته  به شاهنامه درمتن نيز. كرد اشاره) 319
 هـا  نامـه  گونه اين بر. است شده اطالق منشور شد،ي  م قيد آن در افراد بهي  ا ناحيه
 كـه  بودنـد ي  ا سرگشادهي  ها نامه دسته، اين زيرا ؛نهاد گشادنامه عنوان بتوان شايد
 اعتبـار  منزله به و كردنديم ذكر آن در را او مأموريت و دارنديم مأمور خود دست به

 و ،)2890-2893 :615ص شـامنامه، (طوس به كيخسرو نامه)1373دهخدا،.(بود نامه
ي جـا  تهدس اين در توانيم را) 2850-2854 :614ص همان،(رستم به كيخسرو نيز
  .داد

 مـردم،  مختلـف ي  گروههـا  بـه  پادشـاهان ي  سـو  از هـا  نامه اين «نامه؛ امان)و
 از را خـود ي  نگهبـان  پادشـاه،  آن ضمن و شديم فرستاده ... و گنهكاران فرمانروايان،

 امـان  ماننـد )971 :محصلراشد(».رسانديمي  آگاه به مردم مال و ناموس جان، دين،
  )1170-1183 :1189-1190صص شامنامه،.(تادفرس پرموده به هرمز كهي ا نامه

ي مـ  گشتاسپ به اسفنديار كشتن از پس رستم كهي  ا نامه مانند  نامه، پوزش)ز
  )1617-1627 :756-757صص همان،. (نويسد
 23ص همـان، .(است ضحاك محضرنامه آن، نامبردارترين كه نامه؛ استشهاد)ح

:197-196(  
 دشـمن  تهديدي  برا كه بودندي  آميز ابعتي  ها نامه «اولتيماتوم؛ يا نامه بيم)ط

 شـاه  بـه  كـاووس  نامـه  ماننـد )971 :محـصل  راشـد (».شـد يمـ  فرستاده دشمنان يا
  )635-648 :147ص شاهنامه،.(مازندران
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-يم نوشته افراد نكوهش و توبيخ جهت ها نامه اين آميز؛سرزنشي  ها نامه)ي
 تحقيـر ي  بـرا  و نامـه  ههمرا به كه بهرام به است هرمز نامه آن، نمونه بهترين و شد

 1194-1195صص همان،.(فرستديم اوي  برا نيز زنان جامه و پنبه و دوكدان بهرام،
:1374-1361(  
 سـلطنت،  بـه  رسـيدن  از پـس  شـاهان  نيـز  ها نامه اين در ؛يپادشاه اعالم)ك
 بـه . رساندنديم اطالع به را خود سلطنت طريقه و كرده، اعالم رسماً را خود حكومت
 چنـين ي  ا نامه طي را خود حكومت ،يشاه به رسيدن از پس گور بهرام مثال عنوان
  :كنديم م اعال

  يمهتر رــه وي امدارــن رــه هــب           مهتري هر زديكـن گفت دوــب   
  شاد تخت بر بنشست رامــبه هـــك           داد و مهر با بنويس امهــني يك  
  ياستـــك وي ژــك از زندهـــريــگ   ي        ـراست و ايشــبخش داوندــخ  
  ادــي دادار اكــــپ از زــج ردــنگي           داد مهر با و است برز و فر با كه  
  )؟(برد درمان كه الدــسگ آن اهـــگن           برد فرمان هـك را آن مــپذيرفت  
  رــــدادگ ورثــتهم نـــآيي رـــب           پدر فرخ تخت اين رــب نشستم   
  كنمي رهنمون دين هــــب را اـــشم            كنمي فزون انـاكــني از داد به   
  يبس آيدي ژــك او از دـــرچنــــاگ ي           هركس با نيستي ـراست از جز  
  نگذرم ودــــخ انــــاكــــني راه ز             پيغمبرم زردشت نـدي رآنـــب  

  )37-45 :944-945صص همان، (
 نامـه  اگر ،ياصل متن از پس. شاهنامه در مندرجي  ها نامه مضمون از بودي  هاي نمونه اينها

 پايـان  بـه  نامه گيرنده، دربارهي  دعاي و درود با عموماً نبودند، برخوردار آميز عتابي  محتواي از ها
 بـرده  پايـان  بـه  چنـين ايـن  را نامه گشتاسپ، به خود نامه فتح در اسفنديار چنانكه شد؛يم برده
  :است

  باد لهراسپ شاه از روشن زمين        باد گشتاسپ تاج از روشن فلك       
  )765 :709ص همان، (

  هانامه كردن مهر
ي بـرا  كـه  داشتندي  مختلفي  مهرها پارس پادشاهان البلدان، فتوح دري  بالذر روايت طبق

 گـرفتن ي  برا نيز وي  سلطنت اسناد و امالك قراردادها، شامل كهي  هاي قباله ها، نامه ،يسر امور
 ازي  يكـ  را ، هـا  نامـه  مهـر  وي  سـر  مهـر  بخصوص مهرها، اين. شديم استفاده بود،... و خراج

 را نامـه  شخص آن ها، نامه نوشتن از پس) 647 :1376،يبالذر.(داشتيم نگاه پادشاه نزديكان
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 مهـر  مـسأله،  ايـن  بـه  توجـه  باي  فردوس گويا. كرديم ممهور مخصوص، مهر به شاه حضور در
  :دهديم نسبت شخص سوم يك به غالباً را ها نامه كردن

  يجو راه رستادهـف امدـــبي    ي         او مهر بر نامه بر نهادند      
  ) 1641 :1245ص شاهنامه،(                                                                         

   آفرين با خواست فرستادگان            نگين بر اه نامه بر نهادند       
  )53 :45ص همان،(                                                                          

    راه به هرسو برافكندي هيون             شاه مهر بر نامه بر نهادند      
  )2546 :1013ص همان، (                                                                         

 شـود،  رعايـت  شاهنامهي  ها نامه تمام در قاعده اين كه نيست اينگونه كه گفت بايد البته
  .كرديم توقيع خود مهر به را ها نامه شاه خود كه هست همي هاي اشاره زيرا

  نيكخواه نديدهپس آن ببرد            شاه بنهاد مهر ها نامه بدان           
  )1662 :1254ص همان، (                                                                   

  نتيجه
 گيرنـد، يمـ ي  جـا  ديوانيـات  زمره در كهي  هاينامه بويژه شاهنامه،ي  هانامه به نگاهي با
  :شوديم نمودار چنين آنها اجزاء

  .نامه صدر در او ستايش و خداوند نام)الف
  .شوديم بيان فرستنده سپس و گيرنده نام نخست كه ترتيب بدين ؛يبند عنوان)ب
 منـشور،  نامه، فتح نظيري  عناوين گوناگون، موضوعات فراخور به كه هانامهي  اصل متن)ج
  .گشتيم شامل را... و نامه امان

 و آلـود  عتـاب ي  محتـوا  از نامـه  كـه ي  صـورت  در البته گيرنده، مورد دري  دعاي و درود)د
  .نبودند برخوردار قهرآميز
  . پهلوانان و شاهان مهر به گشتن ممهور سرانجام)ه

 كـه  چرا كرد قلمداد باستان ايران دري  نگار نامه قاعده عنوان به توانيم را ساختار اين
  .است باستان ايران آيين و فرهنگ بازتاب شاهنامه

 آن و كـشد يمـ  رخ بـه  را ودخ نيزي  نگار نامه همچوني  ا مقوله در ايرانياني  زيباپسند
  . است پرنيان و پرند بر عبير و مشك با نامه نگارش

  منابع
 انتـشارات  ،يمتينـ  جـالل  ششـ كو به ،نامه كوش ) 1377 ( هاايرانش الخير،ي  اب ابن -1

   يعلم
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 .اميركبير انتشارات:تهران ،يبلعم تاريخ گزيده)1368( رضا، نژاد،يانزاب-2

 و چـاپ  سازمان ناشر ،يفارس ادب نامه دانش يرستسرپ به) 1376  (حسن انوشه،-3
 محمـد  از مقدمـه  و ترجمـه  ،البلـدان  فتوح) 1367(ي  يحي احمدبن ،يبالذر.   انتشارات
 .قطره نشر توكل،

 هرمس، انتشارات فياض، اكبري  عل تصحيح به ،يبيهق تاريخ) 1387(  ابوالفضل ،يبيهق-4
 .اول چاپ

 چـاپ  ناهيد، انتشارات ،يفردوس هنر و نديشها بري  درآمد) 1383( سعيد حميديان،-5
 .دوم

ـ  دربـاره  گفتـار ي  س ديرينهي  هاسخن )1381( جالل مطلق،يخالق-6  وي  فردوس
 .اول چاپ افكار، نشر ،يدهباشي عل كوشش به ،شاهنامه

 .اول چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،)جلد14(نامه لغت) 1373( اكبري عل دهخدا،-7

 چـاپ  سخن، انتشارات :تهران ،ايراني  ادب گذشته از) 1383( عبدالحسين كوب،زرين-8
  .)سخن اول(دوم

 مقـاالت  مجموعه ام زنده من كه پس اين از نميرم) 1374(  غالمرضا، ستوده،-9
 اول چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،1369يد ،يفردوس بزرگداشتي جهان كنگره

 ،يفرهنگ وي علم انتشارات ركتش ،خار رنج تا گل رنگ از) 1368( ،يقدمعل ،يسرام-10
 اول چاپ

 سـعيد  كوشـش  بـه  ،مسكو چاپ اساس بر شاهنامه )1387 (ابوالقاسم، ،يفردوس -11
  .دوازدهم چاپ قطره، نشر : تهران حميديان،

  .آن انتشارات ،يحماس ادبيات )1381 (،...ا فتح كشاورز،-12

 معـصومه  تـصحيح  بـه  ،مناظراالنشاء) 1381( عمادالدين، خواجه گاوان، محمود-13
  .اول چاپ ،يفارس ادب و زبان فرهنگستان آثار، نشر: تهران  كن،معدن
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 جـم،  جـام  روزنامـه  ،گرفت بايد اندازه خود از نخست )1379(عبدالحسين موحد،-14
 .253 شماره

 ،يبختيـار  پژمـان  حـسين  تصحيح به ،نامه اسكندر )1370(يوسف، بن الياس ،ينظام-15
 .ولا چاپ پگاه، انتشارات

ي كتابفروشـ  قزوينـي،  محمـد  تـصحيح  به ،چهارمقاله) 1368( احمد، ،يعروضي  نظام-16
 .سوم چاپ ،ياشراق

 چاپ  نگاه، انتشارات ،يعلو بزرگ ترجمه ،ايراني مل حماسه ) 1379(تئودور، نولدكه،-17
 اول

 چاپ هما، نشر مؤسسه ،ايران ادبيات مختصر تاريخ) 1376( الدين، جالل ،يهماي-18
 .دوم

 دولـت ي  فروپاشـ  تـا  سـلوكيان  از ايـران  تاريخ گردآورنده، ) 1380( احسان يارشاطر،-19
 دوم چاپ اميركبير، انتشارات مؤسسه ،يساسان

 شـركت  ،يآيتـ  محمدابراهيم مترجم ،)جلد2 (ييعقوب تاريخ اسحاق، بن احمد ،ييعقوب-20
  يفرهنگ وي علم انتشارات
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  9*اعظم رمضاني
  

  وش وسيتا در شاهنامه وراماياناگذر از آتش سيا
 چكيده

آتش درهمه تمدن ها وميان همه اقوام وملل ازعناصربنيادين درتكوين هـستي وجهـان       
اين عنصرمقدس مركزنيايش وآيين هاي هندوان وايرانيان پيش ازاسـالم           .رودمادي به شمارمي  

ترك درپيونـد بـا     از آنجايي كه اسطوره هاي ملـت هـا باتكيـه برريـشه نـژادي مـش                .بوده است 
يكديگرند، بنابرين اسطوره آتش نيزدرگذارخود از ملتي به ملتي ديگـر، بـويژه ايـران و هنـد بـا          

با توجه به تبـار مـشترك ايرانيـان و هنـدوان و             . شباهت ها و تفاوت هايي همراه گرديده است       
 يي ونمادآتش در متـون اوسـتا  : همساني حماسه ها و اسطوره هاي اين دو قوم مي توان گفت

گـرم   يكي از كاربردهاي آتش، آتش آزمون يا ور.يكديگر هستند با ودايي به گونه اي در پيوند
اين پژوهش بر آن است كه به بررسي آتش آزمون در متون اوستايي و ودايي و همچنين                 . است

مقايسه ي  آن در اوستا و ودا با تكيه بـر دو داسـتان سـياوش در شـاهنامه و سـيتا در رامايانـا                      
  .ردازدبپ

  گذر از آتش، سياوش،شاهنامه ،سيتا ،رامايانا :كليد واژه ها
  مقدمه 

هنگامي كه اقوام هند و اروپايي تصميم به ترك زادگاه خود گرفتند ، يك جابجايي عظيم                
، بـه سـوي     از استپ هاي آسياي ميانه بـه جنـوب        در نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد مسيح          

، ايـن اقـوام از حـدود    و ايران رخ داد كه در نتيجـه ي آن  هند تركمنستان و افغانستان و سپس 
ايـن گـروه    . م به سرزمين ايران وارد شـدند      . پ  م به دره سند و از حدود قرن دهم          .  پ   1200

ي همسويي و همراهي اين دو گروه به طرف مرزها. وسوم به شعبه ي هند و ايراني بود     اخير ، م  
اقوام هنـدي   . و دين آنها اشتراكاتي باقي گذاشت     ، زبان   دجنوبي تر در انديشه و طرز تفكر، عقاي       

و ايراني پس از استقرار در سرزمين هايشان با بوميان غير آريايي آميختنـد و در نتيجـه قـومي                    
هـاي مـشترك ايـن دو       اما با اين وجود باور    . تازه با تمدن جديد در اين دو سرزمين بوجود آمد           

ورها مقدس و محترم بودن آتش وش شود يكي از اين باكه به اين سادگي فرامقوم چيزي نبود    
  . است

                                                 
   * دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان

  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد
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 سپند و ارجمند شمرده مـي       آتش در فرهنگ ايراني همواره ارزش آييني و نمادين داشته و          
گذشته از فرهنگ ايران ، در ديگر فرهنگ هاي آرياني نيز آتش را چونان پديده اي                . شده است 

پاره اي از آيين ها مي كوشده اند كه آن را همواره      در  . اسرارآميز و فراسويي گرامي مي داشتند       
سپندي و ارجمند بودن آتش در جهان باستان چنان بوده است كه در      . فروزان و زنده نگه دارند      

افسانه شناسي كهن ، در چگونگي پديد آمدن آن به انديشه هايي رازنـاك و نمـادين بـاز مـي                     
 آتش باز نمـوده شـده       و آسماني بودن  » آسنري «خوريم كه در آنها به شيوه هايي ، نهانگرايانه        

  ) 114 : 1380، كزازي. (است
از آنجايي كه آتش برطرف كننده بسياري از نيازهاي بشر همچون دفع سرما و تـاريكي و                 

آنها به آتش نه تنها     . امثال اينها بوده مي توان به داليل تقدس آن در ميان اقوام كهن پي برد                
ي نگريسته اند بلكه آن را پديده اي فرا طبيعـي و قدرتمنـد مـي               به عنوان يك عنصر مقدس م     

با . دانستند ، به همين علّت در برابر مشكالت و گرفتاري هاي مختلف از آن ياري مي جستند                  
. توجه به همين ويژگي هاي آتش كه ياد شد از آن بـه عنـوان داور نيـز اسـتفاده مـي كردنـد                         

  .  لغزش بود داوري كه در كار خود به دور از خطا و
  تاريخچه ي نبردها و آزمايش هاي انفرادي توسط آتش 

در روزگاران گذشته يكي از راه حل هاي دعوا ، مبارزه تن به تن بوده كه در فارسي مرد و                    
راه حل ديگري كـه در      . گويند   ) duellum و درالتين    duelدوئل  ( مرد و در زبانهاي اروپايي      

  است كه در زبانهاي اروپايي اُرادلسراسرروي زمين رواج داشت ، آن 
 )ordalie – ordeal – ordal  ( اين واژه از آسماني باستان يا ژرمني است كه در . گويند

ارادل .  شده و به معني داوري يا حكم و قضاوت به كـار مـي رود                 urteilزبان آسماني كنوني    
از بـراي   )  و مدعي عليـه      مدعي( آنگاه بجاي آورده مي شد كه دو طرف دعوا پيشما رو پسمار             

بناچار به خداوند روي آورده و ازاوخواستار بودنـد         . اثبات حقانيت خود هيچگونه گواهي نداشتند       
كه درست را از نادرست بشناسند ، در اينجا داوري با خداست ، اوسـت كـه توانـد آنچـه را كـه             

 در دهند ، هر كـدام كـه   بناچار دو طرف بايد تن به آزمايش. پوشيده و پنهان است هويدا سازد  
اين است كه اينگونـه داوري يـا محاكمـه را در رم قـديم داوري                . رستگاردرآمد ، حق با اوست      

   ) 120 – 121 : 1381پور داوود ، . ( ايزدي يا فرمان آسماني مي خواندند 
داوري و آيين سوگند كه ريشه در آيين هاي باستاني دارد نه              :داوري يا آيين سوگند     

.  در حماسه ملّي ما در داستان سياوش بلكه در حماسه هاي ديگر ملت ها نيـز نمـود دارد                      تنها
يكـي از حماسـه هـاي       » رامايـان   « براي نمونه رگه هايي از اين آيين باستاني را مي توان در             

در روزگاران كهن چنانكه از نامه هاي ديني بر مي آيد ، براي پديدار كردن               . نامي هند بازيافت    
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از نادرست ، به يك رشته از آزمايشهاي دشوار و توانفرسا دسـت مـي يـازده انـد و بـاور                      راست  
داشتند كه خداوند راستكار را راستي مي فرمايد و از آنهمه دشواري و آزار گزندي بدو راه نمـي                   

خوانده مي شد كه در آتـشگاه بدسـت موبـد انجـام مـي               » ور« اين آيين به زبان پهلوي      . يابد  
آتش آزمون اينچنين بود كه مـدعي و  . يا آتش آزمون بود    » ورگرم  «  از آن ورها     يكي. گرفت  

مدعي عليه را وا مي داشتند كه ازميان توده آتش بگذرد و در صورت سالم بيرون آمدن از آتش               
   )  457 : 1379واحد دوست ، .( بي گناهي او اثبات مي شد 

ان از داوري مينوي هم كه در روز پـسين          گذشته از اين داوري در جهان خاكي ، نزد ايراني         
در سروده هاي گاتها چندين بار به داوري روز پسين برمي خوريم     . خواهد بود سخن رفته است      

« ، از اين آزمايشهاست در برابر آتش كه سره از ناسره باز شناخته مي شود و نيكوكار از بـدكار                     
ه از مردمـان مردسـينان و ديوسـينان يـا           پاداش و پادافراه هر دو گرو     . جدا مي گردد    » گناهكار

                            . پيــروان ديــن راســتين و پيــروان كــيش دروغــين پــس از داوري ايــزدي داده خواهــد شــد   
     ) 155 : 1381پورداود ، ( 

  واژه آتش 
پديده اي شيميايي همراه حرارت و نور و شـعله كـه از بعـضي از اجـسام                  . نار  . آذر  . آتش  

آتش يا آذر نزد قدما يكي از عناصر اربعه         . تني چون چوب و ذغال سنگ و امثال آن برآيد           سوخ
   ) 17 : 1385دهخدا ، . ( پاره اي از ذغال يا هيمه افروخته . است 

  واژه داوري در اوستا 
به معني برگزيدن و باور كردن و مصمم شـدن ،           » ور« از ريشه   » ورنگهته  « ور در اوستا    

ش بازشناسي درست از نادرست و درستكار از نادرستكار است كه با آيين هاي ويژه اي       نام آزماي 
   ) 1070 – 1071 : 1370دوستخواه ، . ( برگزار مي شده است 

  آتش در ميان آرياييان 
در دوره هاي باستان ، همواره در پرستـشگاههاي خـود           ) آريايي نژادن ( ايرانيان و هندوان    

از ايـن رو بـه گـواهي اوسـتا و ودا ،             .  و به نيايش آن مي پرداختنـد         آتش را گرامي مي داشتند    
سنگ نوشته ها بـاقي مانـده از دوره         . سروده هاي آتش در مراسم آييني بر زبان رانده مي شد            

ي هخامنشيان نشان مي دهد كـه داريـوش ، در برابـر آتـش بـه نيـايش ايـستاده اسـت و در                 
آنهـا  .  آتش دان هاي زرين و سيمين ديده مي شد           لشكركشي هاي آنان ، پيشاپيش سپاهيان ،      

پيش از پيكار ، در آتشكده به ميانجي و از زبانه ي آتش از اهورا مزدا پيروزي و رستگاري مـي                     
  .  خواستند و همچنين بر روي هزاران سكّه پادشاهان روزگاران پيش ، آتش دان ديده مي شود 

   ) 123 : 1380پورداود ( 
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  ان آتش در ميان هندي

از دير باز تا كنون آتش كانون مناسك هند و زرتشتي بوده است ، اما ريـشه هـاي آن بـه                      
او در عـين  .  خداي آتش مورد ستايش اسـت  Agniآگني . دوران هند و اروپايي باز مي گردد      

هنگامي كه نثارها را بر آن مي افشانند ، بر ايـن            . حال هم زميني و هم آسماني و ايزدي است          
  . ه آتش واسطه ي ميان انسان و خدايان است باورند ك

آگني خدايي است كه به صورت آتش ، قرباني را دريافت مي كند و به عنوان دين فرد آن                   
   ) 47 : 1375هينلز ، . ( را به خدايان تقديم مي دارد

 پيكي است كه هدايا را از مومنان دريافت مـي كنـد و بـه                agniبه عقيده هندوها ، آگني      
   ) 406 : 1374عفيفي ، . ( ي رساند خدايان م

سـروده  . هشت كتاب از ده كتاب ريگ ودا ، با سرودي در ستايش آتش آغـاز مـي شـوند          
هاي ريگ ودا در ستايش آگني اصل و صدا عالم است كه جسم و جان مي بخشد و پايـه هـر                      

 : 1376 بايـار ،  . ( آگني ، خداي آتش ، آفريدگار و سـرور عـالم اسـت              . جنبش و حركتي است     
243 (   

با توجه به آنچه كه در مقدمه درباره جايگاه آتش در فرهنگ ايراني مطرح شد مي توان از                  
مورد اول اينكه آيا آتش بنا به ارزشي كـه در زنـدگي بـشر             . دو بعد آن را مورد بررسي قرار داد         

ن داسـتان   داشته از لحاظ اجتماعي و اقتصادي و مادي ، مقدس شده و يا نه چون بنا بـه همـا                   
  . پيدايش آتش توسط هوشنگ ، فروغي است ايزدي 

  آتش در مكتب اشراق 
سهروردي شاهنامه را از نگاه اشراقي و عرفاني رمزگشايي كرده است چـون بـا توجـه بـه                   

با توجه بـه ايـن نظريـه        . فلسفه زرتشت و جاماسب و ايران باستان فلسفه اشراق را بنيان نهاد             
 سره از ناسره و گناهكار از بي گناه خود چيزي نيست جز يك بعد               آتش اهورايي و نشان دهنده    

معنوي و فروغ و نيروي راستي و پاكي شخص كه در مسير حركت خـود در فرهنـگ ايرانـي و         
  .بعدها در عرفان ايراني جايگاه خاصي دارد و به گونه يا اشكال ديگر نمايان است 

اهيم اساسي و نمادين آتش ، خـرّه        يكي از مف  :  دكتر رضي در حكمت خسرواني مي گويد        
، انوار تابنده از آن ذات اقـدس      .  دو نشانه و رمز وجود خداوند است       آتش و نور اين   . يا فرّه است    

  . معرفت و عرفان، شناخت و حكمت و راه رسيدن به ذات حق باريتعالي است 
اي نور يـا    ، به صورت شعاع ه    اوندبه موجب اوستا خور يا فرّه نيرويي است كه از سوي خد           

 اين فرّه يا خرّه موجب نيرومند شدن و. صوري ديگر در صورت قابليت و خواست اهدا مي شود 
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به هر رده و صنف و هر فرد از افراد يك گـروه كـه تعلّـق                 . ترقي و تعالي دارندگانش مي گردد     
ممتـاز مـي شـود و تـا         ... يابد ، درمهتري حكمـت ، نيرومندي،هنرمندي،شـهرياري،خردمندي         

  )143 :1379رضي ، . ( ، كامياب مي شوند ي كه پيرو راه دين و راستي باشندامهنگ
  داوري همگاني 

يي است كه كرده هـا سـنجيده        خداوند نور و روشنايي بيكران است و در پرتوي اين روشنا          
كارنامـه  ، همان آزمايش باقانون اشا است كه        ره گات ها به آزمايش آتش اهورايي      اشا. مي شود 

عين مي  ، قانون اشا كه چگونگي پاداش را م       طبق نوشته ي گات ها    . را رو مي كند   اعمال آدمي   
بنـابراين هرجـا آتـش      . دهـد   ، آتش مادي شادي به نيكوكار نمـي         آتش مادي مي سوزاند   . كند

روشن است كـه  . ا به معناي روشنايي و بينش دانست، در گات ها به كار رفته بايد آن ر  اهورايي
قـدرت آتـش    . لي مي تواند روشناي و آگاهي بخـشد        تواند بسوزاند و   آتش اهورايي خرد را نمي    

ات و در ارتبـاط بـا موضـوعات         در گات هـا بـه كـرّ       . اهورايي در راستي است و نه در سوزاندن         
با توجه به آنچـه گفتـه       .  نيز به آتش دروني اشاره شده است       ، به آتش اهورايي مينواثر و     مختلف

در انجيل مـسيح آمـده اسـت كـه          . ، نشاني از خداست     نشد، آتش در دين زرتشت و ديگر اديا       
خداوند نور آسمان ها و زمين «است و در قرآن نيز آمده است كه خداي آتش در حد كمال خود    

   ) 86 : 1379رضي ، ( .اهللاُ نورالسماوات واالرض» ت اس
  آتش آزمون در اوستا 

يزد آذر اسـت ، همكـاري در        در اساطير ديني ايرانيان از جمله كارهاي مهمي كه برعهده ا          
برپايه ارزش و اهميت بسيار آتش كه در جـاي جـاي            . داوري پسين درباره كردار مردمان است       

كتاب مقدس زرتشتيان از آن ياد شده اسـت آن را نيرومنـدترين و واالتـرين پاالينـدگان مـي                    
تواند شد ، با آتـش  دانسته اند و آن گناه و آاليشي را كه با هيچ پاالينده اي پاك و ستوده نمي           

مي پالوده اند ، از اينرو آتش بر بيگناهان و پاكان آزار نمي رسانيده است، زيرا آنهـا پيراسـته از                     
همين ويژگي پااليندگي و گناه سوزي در آتش مايه آن شده است كـه ايـن                . آاليش و گناهند    

ن و داوران زمينـي در      عنصر برترين و نغز را بهترين داور نيز به شمار آورند و آنجـا كـه مردمـا                 
       پرسماني دادشناختي در مـي مانـده انـد و راسـت را از ناراسـت و گناهكـار را از بـي گنـاه بـاز                       

 خطا را   ، از اين داوري مينوي و آسماني بهره مي جسته اندكه لغزش و            نمي توانسته اند شناخت   
  )275 : 1382كزازي ، . ( درديد داوري او راه نيست
  ش آزمون در شاهنامه آيين سوگند يا آت

. نمادي ترين آتش شاهنامه با ويژگي هاي رازناك آن در داستان سياوش جلوه گر اسـت                 
سوگند يا آزمايش به آتش رفتن سياوش كه يكي از شاهكارهاي شاهنامه فردوسـي محـسوب                
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پااليش درون ، درست همانگونه كه زرتشت نيـز بـراي نـشان        . مي شود نشانگز پااليش است      
سياوش هم براي اثبات بي گناهي و پـاكي  . انيت و راستي پيام خويش از آن گذر كرد          دادن حق 

  .و راستي خود به درون آتش افروخته مي رود و سالم و تندرست از آن بيرون مي آيد 
  :  در داستان سياوش اينچنين آمده است 
 فـرا مـي     كه او را به كـرّات بـه خـود         » سودابه  « پس از آنكه سياوش از سوي نامادريش        

. خواند به ناپاكي متهم مي شود ، به فرمان پدر بايد از آتش بگذرد تا بي گناهيش اثبـات شـود             
آنها مي گويند كه . كيكاووس پس از بدگماني از موبدان مي خواهد كه در اين كار داوري كنند              

  . سياوش براي اثبات بي گناهي خويش به آزمايش آتش تن در دهد 
) كـاووس شـاه     (  دفاع ازراستي خود از درون آتش كه به فرمان پدر          بنابراين سياوش براي  

  . برپا شده مي گذرد 
  زهر دو سخن چون بر اين گونه گشت                    بر آتش ببايد يكي را گذشت 

  كه بر بي گناهان نيايد گزند          د             ـان چرخ بلنـــــــچنين است فرم
  . ه آتش با جامه هاي سپيد بر اسب نشست سياوش از براي رفتن ب

  هشيوار با جامه هاي سپيد                لبي پر زخنده دلي پر اميد
  يكي بارگي بر نشسته سياه               همي گرد نعاش برآمد به ماه  

  آنگاه به نزديك آتش رفت و از خداوند رستگاري خواست 
        تو گفتي كه اسپش به آتش بساختسياوش سيه را به تندي بتاخت            

  ود و اسب سياوش نديدـــكسي خ  د               ـــانه همي بركشيـزهر سو زب
.................                                          

  ان پر زخنده برخ همچو وردــلب     د آزاد مرد                ـرون آمـــز آتش ب
  ودــان بــــزدان بود                    دم آتش و آب يكسـيچو بخشايش پاك 

   ) 29 – 30 : 1382كزازي ،                                                               ( 
  : آنجا كه فردوسي از زبان سياوش سخن مي گويد 

مـي رانـد ، او بـا      اگر كوه آتش بود بسپرم، سخني است كه سياوش ، در برابر شاه بر زبان                
، دورني و بيروني ، جان بر دست است تا از كـوه آتـش   م هستي و نيروهاي مينوي و گيتايي      تما

، دوباره زندگي    و پاك است و مي خواهد از نو        او راست مي گويد   : بگذرد ، به خاطر آنكه بگويد       
، آنگونـه  مـي شـويد  رشته ي آذر او را با آتش آتش نه تنها او را نمي سوزاند بلكه ف     . را آغاز كند  

م مي آيد ،    دو كوه هيزم در دشت فراه     . كه آب مي شويد و گذشتن از آتش رويشي ديگر است            
، نخست از دود آتش انگاري در نيمه روز ، شب مي آيد و پس از زبانـه                  در آن ها آتش مي زنند     
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 كشيدن آتش زمين روشن تر از آسمان و خورشيد مي گردد و در نهايت سياوش از درون آتـش                 
  . مي گذرد و با سربلندي و پاكي از آن بيرون مي آيد 

  آتش كنايه معرفت ، شناخت و شهود 
آتـش  . آتش محك است ، آتش پاك درون آتش مند را نمي سوزاند بلكه رونق مي دهـد                  

بـه  . علم و دانايي و نور و فرّه ايزدي ، طالب ودوست را مي نوازد ، اما دشـمن را مـي سـوزاند                        
ه با همان آتش كه كالم مقدس است بسياري هدايت مي شوند و معرفـت          همين جهت است ك   
اما بدخواهان ، متجاوزان وآنان كه در صدر حكومـت          . ارت رامي پذيرند    = و قانون و نظم اشه      

جابرانه بر ديگران تعدي وستم روا مي دارند و برهم زننده راستي و نظم هستند بـه وسـيله آن                    
  ) 38 : 1379رضي ، .(مي سوزند

در داستان سياوش رمز نيك بختي و سالمت او در عبور از آتش گوهر مقدس اوست كه با 
پاكي او جلوه با رقه اي از پاكي يزدان و آتـش اهـورايي   . بخشايش پاك يزدان هماهنگ است      

سياوش به واسطه آتش درون ، شناخت و معرفت واال و پـالودگي نفـس از فـرّه ايـزدي        . است  
مين سبب است كه با قرار گرفتن در شعله هاي سوزان آتش آزمـون كـه                به ه . برخوردار است   

حاله اي از انوار الهي است نه تنها نمي سوزد ، بلكه بلند مرتبه و متعالي تر از گذشته جلوه گـر                      
چنانكه در اين داستان مي خوانيم او با جامه هاي سـپيد و پـاكيزه همچنـان كـه در                    . مي شود   

  . ون مي آيد آتش رفته بود ، از آن بير
   لبان پرزخنده برخ همچو ورد آمــد آزاد مرد              رونــزآتش ب

  ان بودـــچو بخشايش پاك يزدان بود               دم آتش و آب يكس
   ) 31 : 1382كزازي ،                                                                ( 

  
انسان آرماني كه نمـاد پـاكي و راسـتي اسـت چـرا كـه در                 . سياوش انساني آرماني است     

او در اوج پـاكي تـن و   . رشد مـي يابـد     ) پهلوان آرماني   ( كودكي با سرپرستي و پرورش رستم       
. آنگونه كه اثبات پاكي و حقانيتش در گرو عبور از آتش پاك ميسر مي شود                . پاكي روان است    

تش و سالم مانـدنش امكـان       اسطوره با عبور از آ    به عبارتي ديگر اثبات پاكي سياوش در دنياي         
كه در آتش پاك و بي آسيب و درخشان نسوخت يـا همچـون              ) ع(همچون ابراهيم   . پذير است 

. زرتشت كه براي نشان دادن حقانيت و راستي پيام خويش آتش آزمون را پشت سر مي گذارد                  
  . وشنايي مي گيرد ، از خلق و حقيقت رهروردي ، وقتي جان انسان پاك بودبه گفته س
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  آيين سوگند يا آتش آزمون در حماسه رامايان 
درميان آزمايشهاي گوناگون يا داوريهاي ايزدي كه در نوشته هاي سنسكريت بجا مانده ،              
داستان به آتش رفتن سيتا با شباهت ها و تفاوت هايي همانند داستان به آتش رفـتن سـياوش                   

  . در شاهنامه است 
مه رزمي هندوان كه رامايانه يا سرگذشت رام خوانده مي شـود ، يكـي از                اين داستان در نا   

، پورداود( .دلكش ترين نمونه هاي عشق و وفاداري و اخالق در ادبيات هند محسوب مي شود                
1381 : 141  (   

يگر مردي ديو سيتا همسر زيبا و آزاد رام است كه در سفري در چنگال غول يا به روايتي د      
 پـذيرد و بـه      مرد ديوسرشت او را به خود فرا مي خواند اما سـيتا نمـي             . شودسرشت گرفتار مي    

  . همسرش خيانت نمي كند
به دنبال اين ماجرا صحنه اي پيش مـي         . در پايان جنگي راما سيتا را از بند رها مي سازد            

آيد كه راما برخالف اعتمادي كه به پاكدامني همسرش دارد گمان مي برد كـه سـيتا در زمـان                
اني بودن در نزد غول پاك باقي نمانده و براي همين كلماتي رنج آفرين بر زبان جاري مـي                   زند

حاضر نيـستم بـا زنـي كـه مـدتها در چنگـال مـرد                : كند و سيتا را از خود مي راند و مي گويد            
سيتا از اين بدگماني آزرده خاطر مي شود و براي اثبـات پـاكي              . ديگران اسير بوده زندگي كنم      

.  اي جز اين نمي بيند كه به داوري ايزدي تن دهد و از آتش پاك گواهي خواهـد                    خويش چاره 
به فرمان رام خرمني از هيـزم       . بنابراين او براي فرياد كشيدن پاكي خويش بايد از آتش بگذرد            

اي آفتاب و اي مهتـاب      : سيتا در برابر آتش مي ايستد و مي گويد          . انباشته و افروخته مي شود      
ي شب و اي آسمان و زمين و جماعتي كه در آن ساكن هستيد گواه من باشيد كه          و اي روز و ا    

اگرمن به غير از رام ديگري را به خاطر گذرانيده باشـم از شـما مـي خـواهم كـه از آفريـدگار                        
درخواست كنيد كه اين آتش مرا بسوزاند و سپس سيتا پاي رام را بوسيد و بعـد از آن زمـين را                      

 تو از ظاهر و باطن بنده ها اطّالع داري ، اگر من آنچه را كه مي گويم                  خداوندا: بوسيد و گفت    
ايـن بگفـت و   . راست است مرا از اين آتش نگاه دار و اگر خالف مي گويم مرا در آن بـسوزان        

همزمان آتش چنان سرد شد كه ميمونان كه برگرد آتش بودند از سـردي رو               . متوجه آتش شد    
 و ديگر   پس از مدتي سيتا بي گزند از دل آتش بيرون آمد          . اندند  به گريز نهادند و همه حيران م      
   ) 374 – 401 : 1380شوكال ، . ( باره محبوب همسر خويش شد

  شباهت ها و تفاوت هاي عمده هر دو داستان     
اساس هـردو داسـتان حـول آتـش و يكـي از      . وريت آتش است  بارزترين ويژگي هردو مح   

به عبارتي ديگر قضاوت برعهده آتش است       . ت بنا شده است   آن كه آتش آزمون اس    كاربردهاي  
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با اين تفاوت كه آتش در داستان سياوش بيشتر جنبه ي معنوي دارد و در داستان سيتا جنبه ي      
هـر دو شخـصيت از نظـر ظـاهري زيبـا و             . ديگر عنصر مهم داستان ، شخصيت است        . مادي  

مان كه در موقعيتي مشابه به هم قرار مـي          هر دو پاكدامن و متعهد به عهد و پي        . جوان هستند   
سياوش از طرف نامادري به سوي خود فرا خوانده مي شود و در مقابل تقاضاي نابجايي . گيرند 

  . كه سودابه از او دارد سر تسليم فرود نمي آورد 
  ديو ــان خـــرا دور دارد گيهـــچنين گفت با دل كه از راه ديو              م

  كه از بهردل ،من دهم دين به باد هرگز مبـاد              : ت اوش بدو گفسي
  ن آشنايي كنمـرمــا اهــــه بــن با پدر بي وفايي كنم              نـه مــن

   )24 : 1382كزازي ،                                                                       ( 
علي رغم گرفتاري در چنگال ديو حاضـر بـه   .  رد مي كند  سيتا نيز تقاضاي ايندوهه ديو را     

سـيتا  : كج روي از راه راستي و خيانت به همسرش نيست به عبـارتي ديگـر مـي تـوان گفـت                 
هردو شخصيت در معرض تهمـت و       . سمبل عهد و پيمان است ، عهدو پيماني كه با رام بسته             
اين اتّهام هستند و در نهايت تـصميم        بدگماني قرار مي گيرند و به دنبال چاره جويي براي رفع            

هم سياوش و هم سيتا آزمون آتـش را مـي پذيرنـد و در               . يكساني براي هردو گرفته مي شود       
  . نهايت آرامش از آن عبور مي كنند 

كاووس شاه از بي گناهي سياوش مطّلع است اما بنا به دو دليل فرمان برپايي آتش آزمون                 
  : را صادر مي كند 

 حفظ موقعيت اجتماعي خود و پرده گذاشتن بر رسـوايي همـسرش سـودابه و     به خاطر -1
  . نجات از ننگ رسوايي سودابه 

  .  بيم جان و تباهي پادشاهيش به دست شاه هاماوران به خاطر كينه كشي قتل سودابه -2
  اه ـدانست شــــدي او را بـــردمنــ خاه               ـــــــسياوش از آن كار بد بيگن

  چ ــش بسيـــواري وراي و دانـــهشيد مينديش هيچ                از اين خو: دو گفتب
  د كه گيرد سخن رنگ و بوي ــايـــنبـــوي                مكن ياد ازاين نيز باكس مگ

..............                                            
  ر آزار كرد ـــويش را ز او پــدل خ    وداده را خوار كرد           ـغمي گشت و س

  ردن همه ريز ريز ـــدش كـــايــكاين را به شمشير تيز              ب: به دل گفت
  وب خيزد ، از آزار و درد ــآش: ه ــك زان پس انديشه كرد              اوران،ــامـزه

   ) 25 – 26 : 1382كزازي ،    (                                                             
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رام نيز با وجود اينكه از پاكي سيتا آگـاه          . اين مسأله در داستان سيتا نيز مشاهده مي شود          
است اما از ترس نگاه ها و قضاوت اطرافيان درباره همسرش و نيز اثبات بـي گنـاهي و پـاكي                     

  . سيتا فرمان برپايي آتش آزمون را صادر مي كند 
شباهت هاي بسيار مهم هردو داستان اعتقاد راسخ بر قضاوت راستين آتـش             يكي ديگر از    

  . بر گناه سوزي آن و بخشودن بر بيگناه است 
  ايد گذشت ــي را ببـــر آتش يكـــگشت               ب  زهر دو سخن چون بر اين گونه

  زند ــ نيارد گاهانــر بيگنــــه بـــكـد               رخ بلنـچ دــوگنــن است ســـچني
  !دــــوا كنـــار را زود رســـــدا كند               گنهكــــز پيــش تيـــر آتـــــمگ

  ان بود گردش روزگار ـن ســـزايـــكــده مدار              ان« : دو گفت ـــــسياوش ب
  مراست م ، رهايي ــاهـــر بيگنــوگ رم و بهايي مراست               ــــري پر زشــس

  اه ـــــدارد نگـرينم نــان آفــــجه  ن كار هستم گناه             ــه زايـدون كــوراي
  ش نيابم تپش ــوه آتـــن كــــ  از اي  ي دهش           ــــروي يزدان نيكـــه نيــب

  ودــان بـــش و آب يكســـــ دم آت  ود            ــاك يزدان بـــپ ايشــــچو بخش
  . » بر بيگنه دادگر » بخشود « ه ــــ ك  ي رادگر            ــژده را يكـــــي داد مــهم

   ) 29 – 31 : 1382كزازي،   (                                                                  
هر و  خداوندا تـو از ظـا     : سيتا نيز قبل از عبور از آتش خداوند را گواه مي گيرد و مي گويد                

باطن بنده ها آگاهي ، اگر در هر آنچه كه مي گويم راستكار هـستم مـرا از سـوزانندگي آتـش                      
پس از آن خـود را در آتـش افكنـد و آتـش            . حفظ كن و اگر نادرستم مرا در اين آتش بسوزان           

چنان سرد شد كه ميمونان كه بر گرد آتش بودند از سردي رو به گريز نهادند و سيتا از آتش به                 
   ) 401 : 1380، شوكال. ( مان بر پاي او افتادند ت بيرون آمد و مردسالم

گذشتن سياوش از آتش گذشتن يك پهلوان نيست بلكـه روان يـك ملـت و فرهنـگ آن              
است كه بن مايه باور و ايمان آن ها را ، در هزارهاي گمشده روزگاران به نمايش مي گـذارد ،                     

. گاران ديرين و سپيده دم زندگي را با خـود دارد    گذشتن از آتش در خود نمادهاي نهفته ي روز        
اليـاده ،  . ( ازجمله گذشتن از آتش بدون سوختن ، نشانه ي فرا رفتن از شـرايط انـساني اسـت            

1374 : 67     (   
گذشتن از آتـش و اخگـر بـودن بـدون           : ميرچاالياده در كتاب اسطوره رويا و راز مي گويد          

او معتقـد  . ان و احترام براي نماد گرايي آييني خاص اسـت  آسيب ديدن نيازمند درجه اي از ايم   
بـه عبـارت    . است كه بي حسي نسبت به آتش و نسوختن به ياري دعا و روزه بدست مي آيـد                   

   ) 95 : 1374الياده ، . ( بخش اصلي را ايفا مي كند» ايمان « ديگر ، 
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ش در لحظـاتي كـه      آرام. يكي از پيامدهاي دعا و نيايش كسب آرامش و قوت قلب است             
در چنين لحظاتي است كه فرد به واسطه ي رابطـه ي            .  و تشويش انسان را فرا مي گيرد       دلهره

هر دو شخصيت قبل از     . معنوي با خداوند قادر به تحمل سختي و غلبه بر غم و اندوه مي شود                
آزمـون  فرد  . آتش آزمون رو به سوي آتش به نيايش و دعا مي ايستد و از آن ياري مي جويند                   

شونده به واسطه ايمان و دعا در حالتي روحاني قرار مي گيرد كـه مـي توانـد برشـرايط مـادي                      
  . جهان اطراف خود پيروز شود 

آتش آزمون به عنوان سوگندكه نشان از تسلّط بر آن دارد ، همـه در پيونـد بـا معنويـت و                   
 مي توان چنـين نتيجـه       با توجه به آنچه درباره آتش مطرح شد       . روحانيت آتش بشمار مي رود      

گرفت كه آتش به اعتبار ويژگي هاي مادي و معنوي خود همچون تجلّي خدا در آتـش ، نمـاد                    
بودن نور در مكتب اشراق ، پالويش انسان به وسيله آن ، دفع سـرما و روشـنايي بخـشي آن و                      

لقي آن  مظهر زندگي و پويايي بودنش همه و همه منجر به انتخاب آن به عنوان بهترين داور ت                
به عنوان بهترين وسيله سنجش در ميان ايرانيان و هندوان باستان گرديده است و به دنبال آن                 

  . جاي پاي آتش و عبوراز آن در داستان سياوش و سيتا باقي مانده است 
  منابع 

 چاپ اول ، تهـران      ، ترجمه رويا منجم     ، ، رويا ، راز      اسطوره ) 1374( ، ميرچا   الياده -1
  فكرروز : 

 ، چـاپ اول     ، ترجمـه جـالل سـتاري        ، رمز پردازي آتش  ) 1376(ار، ژان پيـر     باي -2
 مركز : تهران 
 اساطير : تهران ،چاپ اول ،ويسپرد) 1381( ، ابراهيم پور داود  -3
 اساطير :  تهران ، چاپ اول ، يسنا) 1380( پور داود ، ابراهيم  -4
  مرواريد : تهران ، چاپ اول ،  اوسطا جلد دوم )1370 ( دوستخواه ، جليل -5
 بهجت : تهران .  چاپ اول ، حكمت خسرواني ) 1379 ( رضي ، هاشم  -6
  ن قزوينـي    ترجمه مير غياث الـدي     ، جلد اول    ، مهابهارت )1380( س  : شوكال ، ن     -7

 طهوري :  تهران ،چاپ دوم ، به اهتمام محمدرضا جاللي نائيني مشهور به نقيب خان 
 توس : تهران . چاپ اول  . راناساطير فرهنگ اي  )1374( عفيفي ، رحيم  -8
:  تهـران    ، چاپ اول    ، جلد سوم    ، نامه باستان   )1382( كزازي ، مير جالل الدين       -9

 سمت  
  مركز :  تهران ،چاپ اول  . راز  ) 1380(  كزازي ، مير جالل الدين  -10
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 احمـد   –ترجمـه ژالـه آموزگـار       ، شناخت اساطير ايـران    ) 1375(   هينلز ، جان   -11
  تفضلي 
 چـاپ   ، نهادينه هاي اسـاطيري در شـاهنامه       ) 1379(  واحددوست ، مهوش     -12

  سروش   :  تهران ،اول 
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  *فاطمه رمضاني مقدم                                                                                       

  **دكتر مرتضي عرفاني                                                                  
 

  حكيم فردوسي و اعتقادات ديني او
  چكيده

اظهارنظر قطعي در مورد اعتقادات ديني برخي از شاعران كار دشواري است؛ چرا كه اكثـر                
ي بيم و اميدي كه از ممدوح دارند، و يـا دشـمني بـا شخـصي كـه مـورد                     آنها الزاماً به واسطه   

سرايند و به عبارت ديگر، در اكثر اشعار خـود بـر طبـق مـذاق                مي گيرد، شعر مي   نكوهش قرار   
توان منتسب بـه مـذهبي دانـست كـه در      بنابراين هيچ شاعري را نمي    . گويندمستمع سخن مي  

دليل مقتضيات زمـان و شـرايط       زيرا به . مقام مدح و منقبت پيشوايان آن شعري را سروده باشد         
سـرودند، نـه بـر طبـق اميـال و            گاهي اوقات به اجبار شعر را مي       حاكم بر دوران زندگي شاعر،    

اي او  عـده . هاي زيادي شده است   ي اعتقادات ديني فردوسي بحث    درباره. اعتقادات باطني خود  
اما هيچ يك از اين مسائل از عظمت        . اندخوانده... را سني، اسماعيلي، امامي، و حتي زرتشتي و         

شناسـي و  هاي دقيق فلسفي، كالمـي، هـستي  سرشار از نكتهي وي شاهنامه. وي نكاسته است 
نگارنده در اين پژوهش سعي دارد به تحليل ابياتي بپـردازد كـه گويـاي مـذهب                 . اخالقي است 

  .  كالمي او را نيز مورد بررسي قرار دهد –فردوسي است، و گرايشات مذهبي 
  

   كالميفردوسي، شاهنامه، مذهب، شيعه، گرايشات مذهبي: كليد واژه ها
  
  
  
  

                                                 
  * دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشجوي كارشناسي ارشد 

  
 

  ** دانشگاه سيستان و بلوچستانميعضو هيأت عل
  

  **شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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  مقدمه
فردوسي بنياد سترگ حماسه سراي اين مرز و بوم است و در تجسم اسطوره هاي ايرانـي                 
جهت احياي هويت فرهنگي و ملي و اعتال بخشيدن به ارزش هاي انساني و آرماني بر مبنـاي                  

ازآن هنگام كه فردوسي كار بـه نظـم در          . آئين مذهبي، مقام اول را به خود اختصاص مي دهد         
دن تاريخ باستاني ايرانيان را به انجام رساند؛ تا امروز كـه هـزار سـالي سـپري شـده اسـت،                   آور

بـا ايـن وجـود، اگـر        همواره بحث از آيين و دين خود فردوسي نقل محافل ادبـي بـوده اسـت                 
ي ذهنـي   فريدهآبخواهيم به درستي در مورد فردوسي داوري كنيم، بايد در نهايت به بزرگترين              

يكي از داليل تاثيرگـذاري شـاهنامه، حجـم عظـيم آن بـود، و                . مه بازگرديم وي، يعني شاهنا  
نقص را بـراي پيكربنـدي   اي كامل و بي محتوايي كه براي مردمان عزيز و معنادار بود و شالوده         

 يعنـي  –فردوسي براي خلق چنين اثري، سي و پنج سـال      . آوردشان فراهم مي  هويت اجتماعي 
 را به كار بر شاهنامه اختصاص داده بود و به اين دليـل هـم              -ي عمر فعال خويش   بخش عمده 

اش در ايـن اثـر بـزرگ بازتـاب يافتـه            اين نكته كه ردپاي عقايد و آراي وي و بافت شخصيتي          
از اين رو از ديد من بهتـرين مرجـع بـراي فهـم ديـن                . است، جاي چون و چراي چنداني ندارد      

ام در ابتداي شاهنامه صرف نظـر از عـادت           فردوسي با صراحت تم    .فردوسي، اثر فردوسي است   
اكثر شاعران، باورهاي ديني و اعتقادي خود را به زيبايي بيان داشـته اسـت، سـپس بـه شـرح                     
داستان هاي اساطيري مي پردازد و در خالل همان داستان ها نيز اشاره هاي زيادي به مينوي                 

  .بودن اسطوره ها دارد
)  امامـت    – عـدل    – نبـوت    – معاد   –توحيد   ( مباحث اعتقادي شاهنامه، شامل پنج اصل     

در ديباچـه ي شـاهنامه شـاعر بـا          .در اينجا به بررسي  اصل توحيد و امامت مي پردازيم            . است
بياني شيوا و مستدل، تنها مرام خويش را بازگفته و بر حقانيـت آن، بـه داليـل عقلـي و نقلـي                       

  ..احتجاج كرده است

قرن چهـارم   .  چهارم هجري به پايان برده است      استاد طوس، غالب عمر خويش را در قرن       
 شرق شناس "آدم متز"هجري دوران شكوه و شكوفايي تمدن اسالمي است و به همين خاطر            

و همچنـين   ) 14: 1362متز،  . (  ناميده است  " رنسانس اسامي    "سوييسي، قرن چهارم را عصر      
وج نـشاط و تحـرك   اين قرن دوران گسترش سلطه ي سياسي شيعه بر جهـان اسـالم و نيـز ا          

 اعتقادي  –ضمناً توجه داشت كه اين عصر دوران پيكار فكري          . علمي اين گروه در تاريخ است     
يعني عدليه با اهل حديث و اشـعريان نيـز هـست و بحـث بـر سـر                   ) و معتزله   ( ميان شيعيان     

) ص(موضوعاتي چون توحيد و صفات باريتعالي و رهبري علمي و سياسي امت  پس از پيـامبر                  
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با مروري دقيق بر ديباچه ي شاهنامه، به روشني مي بينيم كه فردوسي نيز، در متن پيكـار   . دوب
سهمگين فكري و اعتقادي شيعه با ديگر فرق قـرار داشـته و دوش بـه دوشٍ امثـال كلينـي و                      
صدوق و مفيد و سيد رضي و سيد مرتضي، با حربه ي استدالل، به چالش با مخالفان برخاسـته    

ذكر ابيات ديباچه ي شاهنامه درباره ي سه موضوع مـورد بحـث ميـان شـيعه و                  حال به   . است
  .اشاعره مي پردازيم

 :   تعالي از هرگونه شباهت به مخلوقات تنزيه و تسبيح باري

 بــه نــام خداونــد جــان و خــرد
 نام و نشان و گمان برتر است      ز

ــده را  ــدگان آفريننـ ــه بيننـ  بـ
ــشه راه    ــز اندي ــدو ني ــد ب  نياب

                           

ــذرد    ــشه برنگ ــر اندي ــزين برت  ك
  نگارنده ي برشـده پيكـر اسـت       
نبيني، مرنجان دو بيننده را كه او       
ــاه  ــام و از جايگــ ــر از نــ  برتــ

                                         

همچـون كـالم   . اشعار فوق دقيقا ملهم از كلمات موالي متقيان و ديگر پيشوايان معصوم است           
ليس له حد ينتهـي إلـي حـده و ال لـه مثـل فيعـرف           .... الحمدهللا ": ر توحيد صدوق    د) ع(موال  
   )33ص("....بمثله

 ال  ": كه اين فرمايش تفسير و تفصيل اين آيه  ي شريفه و امثال آن است كه مي فرمايد                 
   )103: انعام  ( "تدركه األبصار و هو يدرك األبصار و هو اللطيف الخبير 

أكيد بر نقش كليدي عقل و خرد در فهم حقايق و طي راه ارج نهادن بر خرد و ت
  كمال

حكيم فردوسي يكـي  . مبحث اصلي شاهنامه پس از حمد و ثناي خداوند، خرد گرايي است          
او . از نظريه پردازان و بنيان گذاران تعهد علـم و ايمـان عمـل تـوأم بـا انديـشه و خـرد اسـت                  

رد مي پردازد كه باز دقيقاً همسو با جايگاه در اين ابيات فردوسي به مدح خ. ستايشگر خرد است
  : واالي عقل در بينش شيعي و تعاليم پيشوايان معصوم است

  بدين جايگه گفتن اندر خورد  كنون اي خردمند وصف خرد    
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  ه از راه دادـستايش خرد را ب  زد بداد     ـخرد بهتر از هرچه اي
  گير به هر دو سراي  خرد دست  رد رهنماي و خرد دلگشاي    خ

  خـرد    - 1: حال به قرابت مضمون ابيات فوق با مفاد آيات و روايات اسالمي توجـه كنيـد               
       " أفـضل  الـنعم العقـل         "در غـررالحكم    ) ع(ناظر به كالم امام علـي       : بهتر از هر چه ايزد بداد     

 ": روايـت شـده   ) ع(از امـام حـسين      :  خرد رهنماي و خرد دلگشاي     – 2 ). 51: 1366آمدي،  ( 
   ) 207: 1409حر عاملي،  ( "العقل دليل المؤمن 

بـديع  . همانطور كه مي بينيم شاهنامه به شدت تحت تأثير قرآن و كالم معـصومين اسـت   
بـار و احاديـث    فردوسـي از اخ ": الزمان فروزان فر نيز به اين نكته اشاره مي كند و مـي گويـد            

فروزانفـر،   ( "... اسالمي مطلع بوده و جاي جاي، ترجمه ي آنها در شـاهنامه ديـده مـي شـود                 
1358 :49(   

توجه شود كـه در زمـان حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي، اكثـر دانـشمندان تفكـر، انديـشه و                      
انديشه حكيم فردوسي در اين دو بيت، مغز را مركز . احساسات را وظيفه دل يا قلب مي دانستند

   )10: 1386پاپلي يزدي، . ( و گفتار و كردار مي داند 

  واليت اهل بيت

استاد طوس در اين اشعار راه راستين سعادت آدمي را طريق دين و دينـداري مـي دانـد و                    
  . آموزگار راه سعادت را انبياء و رسوالن معرفي مي كند

 تو را دانش و دين رهانـد درسـت        
 و گر دل نخواهي كه باشـد نژنـد        
ــوي   ــرت راه ج ــار پيغمب ــه گفت  ب

                                  

   در رســـتگاري بيايـــدت جـــست
 نخــواهي كــه دائــم بــوي مــستمند
 دل از تيرگي هـا بـدين آب شـوي         

  

 بـاب   "مقصود غايي فردوسي از دعوت كردن خواننده به جستجوي در رسـتگاري يعنـي                
 دقيقاً اين بـوده كـه بـر حقانيـت     "علي بابها  أنا مدينه العلم و " و گريز زدن به حديث  "نجات

  .  تشيع تأكيد كند  و چراغي فرا راه امت اسالمي بتاباند 
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بعد از اين، فردوسي بر آن است كه مقصود خود را منطقاً اثبـات كنـد و بـه همـين خـاطر               
ر وي براي اين كا   . برهاني را اقامه مي كند كه مقدمات ان مورد قبول ديگر فرق اسالمي باشد               

از حديث معروف نبوي الهام مي گيرد كه هيچ مسلماني چه شيعه و چه سـني قـادر بـه چـشم                      
 است كه  از حيث سند معتبر و         " سفينه   "اين حديث معروف همان حديث      . پوشي از آن نيست   

از روايات متواطر است و مضمون آن چنان كه حاكم نيشابوري در كتاب مستدرك آورده چنين                
  :است

أيهـا النـاس    : اري شنيدم در حالي كه در خانه ي كعبه را گرفته بود مي گفت              از ابوذر غف   "
مثـل اهـل    : يقـول ) ص(سمعت رسـول اهللا     . من عرفني فأنا من عرفتم و من أذكرني فأنا ابوذر         

 يعني هان اي مردم، هر كه مرا "بيتي مثل سفينه نوح، من ركبها نجي و من تخلف عنها غرق     
از رسول خدا شـنيدم كـه       . كه مرا نمي شناسد بداند من ابوذرم      مي شناسد كه مي شناسد و هر        

مثل اهل بيت من، مثل كشتي نوح است كه هر كـس بـر آن سـوار گـشت نجـات                     : مي فرمود 
   )344: 1324نيشابوري،  ("يافت و هر كس از آن تخلف جست غرق گشت 

  :استاد طوس اينگونه حقانيت شيعه را اثبات مي كند
 دريا نهاد حكيم، اين جهان را چو      

 چو هفتـاد كـشتي بـر او سـاخته         
 يكي پهن كشتي بـسان عـروس      
ــي   ــا عل ــدرون ب ــدو ان ــد ب  محم
 خردمنــد كــز دور دريــا بديــد   
 بدانــست كــو مــوج خواهــد زدن
 به دل گفت اگر با نبـي و وصـي         
ــرا دســتگير  ــا كــه باشــد م  همان
ــين   ــي و انگب ــوي م ــد ج  خداون
 اگر چشم داري به ديگـر سـراي       

  

 بادبرانگيختـــه مـــوج از او تنـــد  
 همـــه بادبانهـــا بـــر افروختـــه   
ــد   ــا بديـ ــز دور دريـ ــد كـ  خردمنـ
ــي    ــي و ول ــت نب ــل بي ــان اه  هم
 كرانـــه نـــه پيـــدا و بـــن ناپديـــد
 كس از غرق بيرون نخواهـد شـدن       
 شــوم غرقــه، دارم دو يــار وفــي   
ــرير   ــوا و سـ ــاج و لـ ــد تـ  خداونـ
 همان چشمه ي شير و مـاه معـين        
ــر جــاي  ــي گي ــزد نبــي و عل ــه ن  ب

  

بعد از اثبات حقانيت اهل بيت، ارادت خود را به موالي متقيان و             در ابيات پاياني، فردوسي     
فردوسي مذهب تشيع داشـت و بـه ايـران و ايرانيـان و افتخـارات                .خاندان پيامبر بيان مي كند    

 هزار بيت شعر دارد و بـزرگ تـرين حماسـه            50شاهنامه اش در حدود     . ايراني عشق مي ورزيد   
 كنار عظيم سخن سراي بزرگ طوس در نظم داستان          ملي ايران است اما آنچه بيش از همه در        

هاي باستاني جلوه دارد بينش خاص مذهبي و ارادت راسـتين او بـه مـسأله واليـت و نعـت و                      
اگـر چـه فردوسـي اشـعار        . و خاندان گرامي آن حضرت اسـت        ) ع(ستايش علي بن ابي طالب      
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 عالقه و ارادت كامل خـود  زيادي در مدح علي و آل او ندارد ولي در البالي همين ابيات اندك           
رانسبت به خاندان  نبوت و واليت ابراز نموده و نشان داده است كـه شـيعي مـذهب، معتقـد و                      

حكـيم طـوس رعايـت ارزش انـساني و          ... معتقد و در واقع كم گوي گزيده گـوي بـوده اسـت            
سي مـي دانـد     فردو ) 9: 1381رادفر،  . ( و آل او جلوه گر مي داند      ) ع(انسانيت را در تعاليم علي      

و فرزنـدانش را  ) ع(داست و دششمني بـا علـي   )ع ( كه روح مذهب تشيع، دوستي واليت علي   
او آگاه است كه ورود به شهر از دروازه ي آن ميسر است،             . دشمني با انسان و انسانيت مي داند      

 بداننـد و از دسـتورات وحـي       ) ص(پس مي گويد آنان كه بخواهند خود را دوستدار پيامبر اكرم            
ندارند كه او دست پرورده ي نبـي معظـم          ) ص(پيروي كنند راهي جز دوستي و شناسايي علي         

   )105: 1369رنجبر،. (و مورد توجه خاص او بوده است) ص(
  

ــول   ــت بتـ ــود جفـ ــي بـ ــارم علـ چهـ
ــيم در اســت   كــه مــن شــهر علمــم عل
ــاين ســخن از اوســت  ــواهي دهــم ك  گ

ــين   ــر هم ــت و ديگ ــين گف ــي را چن عل
ــذرم    ــن بگ ــر اي ــم ب ــن زادم و، ه ــر اي  ب
ــت    ــل اس ــا ماي ــه راه خط ــر ب ــت گ  دل

ــمنش   ــدر دش ــي پ ــز ب ــه ج ــد ب نباش
 است كه درجانش بغض علي    هرآن كس 

نگــر تـــا نـــداري بـــه بـــازي جهـــان  
ــرد   ــاز كـ ــد آغـ ــت بايـ ــه نيكيـ همـ
ازيـــن در ســـخن چنـــد رانـــم همـــي  

ــد  ــر روان محمــــ  درود) ص(ازو بــــ
ــي     ــاران علـ ــد ز يـ ــن بـ ــر انجمـ  سـ
 همــــه پــــاك بودنــــد و پرهيزگــــار

ــي اســت   ــيچ حــب عل ــت ه ــر در دل اگ
                                                  

  
 تــــنش چــــون گــــالب مــــصعد بــــود
ــول    ــتايد رسـ ــوبي سـ ــه خـ ــه او را بـ  كـ
ــت    ــر اس ــت پيغم ــخن گف ــن س ــت اي  درس
ــر آواز اوســـت  ــم پـ ــويي دو گوشـ ــو گـ  تـ
ــن   ــه دي ــر گون ــه ه ــد ب ــوي ش ــشان ق  كزي

ــي     ــاك پـ ــه خـ ــان دان كـ ــدرمچنـ  حيـ
ــت    ــود دل اس ــان خ ــدر جه ــمن ان ــرا دش  ت
 كـــه يـــزدان بـــه آتـــش بـــسوزد تـــنش 
ــست  ــان زار كيـــ ــر در جهـــ  از او زارتـــ
 نــه بــر گــردي از نيــك پــي همرهــان     
ــورد  ــوي همنــ ــان بــ ــا نيكنامــ ــو بــ  پــ
ــي   ــدانم همـــ ــرانش نـــ ــا كـــ  همانـــ
ــزود   ــي برفـ ــر يكـ ــر هـ ــارانش بـ ــه يـ  بـ
ــي   ــي ولـــ ــد او را علـــ ــه خواننـــ  كـــ
 ســـخن هايـــشان برگذشـــت از شـــمار    

ــرا روز محــش ــي اســت ت ــواهش ول ــه خ  ر ب
               

  . اين بود ابيات ديباچه ي شاهنامه كه گوياي اعتقادات ديني فردوسي بود
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  توحيد
وي سر  . فردوسي حكيم، اصل توحيد را با نگرشي عميق و دقيق مورد نظر قرار داده است              

توحيـد  آغاز كتاب معنوي خويش را كه مجموعه اي از دانستني هاي عرفـاني اسـت، بـه علـم        
، شناخت پروردگار را سر آغاز هر دانـش و ادنـي المعرفـه              )ع(مزين نموده است زيرا معصومين      

   )14: 1377چوبينه، . (دانسته اند 
 اولين چيزي كـه     "جالله   جل ربه معرفة العبد على يجب ما  أول ": مي فرمايد  شيخ مفيد 

   )40: 1408ديلمي،  .( "بر بنده واجب است، معرفت پروردگارش است 
ه  الْإِقْرَار: فَقَالَ الْمعرِفَةِ أَدنَى عنْ سأَلْتُه :روايت مي كند كه     ) ع(كليني نيز از معصوم       لَـا  بِأَنـَّ

إِلَه رُهغَي لَا و هبش لَه يرَ لَا ونَظ و أَنَّه يمقَد تثْبم ودجورُ مغَي يدفَق و أَنَّه سلَي هثْلكَم شَي   كافي ( ء
1365 :86(   

  : و ترجمان اين احاديث شريف  بيان حكيم توس كه
 زدانش نخستين بيزدان گـراي     
  بدو بگـروي كـام دل يـافتي       

      

 كجا هست و باشد هميشه بجاي     
 رسيدي به جـايي كـه بـشتافتي       

  
  : بينش توحيدي شاهنامه در سه گروه به زيباترين شكل تجلي پيدا كرده است

ني خود فردوسي به عنوان نماينده ي برجسته ي يكتاپرسـتان كـه در بـاال          باورهاي دي  – 
  :نيز به آن اشاره شد

 خداوند كيوان و گردان سـپهر     
 زنام و نشان و گمان برتر است      
ــده را   ــدگان آفريننـ ــه بيننـ  بـ

  

ــر     ــد و مه ــاه و ناهي ــده م  فروزن
 نگارنده ي بر شده گـوهر اسـت       
 نبينـــي مرنجـــان دو بيننـــده را

  

  : پهلوانان كه با همه زورمندي، هيچكدام به نيروي خود متكي نيستند قهرمان و– 
چنانچه رستم به گاه ناتواني در نبرد با سهراب به درگاه يزدان ناله و زاري سر مي دهد تـا                    

  :نيروي از دست رفته را باز يابد
 به يزدان بناليـد كـه اي كردگـار         
 همان زور خواهم كـه آغـاز كـار        

  بخواستبدو باز داد آنچنان كش 
                    

 بدين كار اين بنده را باش يـار         
 مــرا دادي اي پــاك پروردگــار
 بيفزود زور تن آنكش بكاسـت      

      
  : و يا بيژن به هنگام خلوت اسارت چاه، خطاب به كردگار بخشنده دادگر مي گويد

 تو زن بر دل و چشم بدخواه تيـر          ز هر غم تو باشي مرا دستگير        
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  : و نيايش زمامدارانستايش –

  : كي كاووس وقتي قد و بالالي سياوش را به هنگام بازگشت از زابلستان ورانداز مي كند
بسي آفرين بر جهان آفرين همي      
 گفــت كــه اي كردگــار ســپهر   
 همه نيكويي ها به گيتـي زتـست       

                

ــين  ــر زم ــد رخ ب ــد و بمالي  بخوان
ــد مهــر  ــد هــوش و خداون  خداون

ــ  د گيــرم نخــستنيــايش ز فرزن
  

وي در شناخت و معرفت خداوند ابتدا با تقرير برهان نظم و برهان حدوث ، به اثبات وجود                  
  .خداي يكتا مي پردازد

  برهان نظم
 عالم هستي داراي نظمي شگفت انگيـز        ":  عقلي -برهان نظم بر اساس دو مقدمه تجربي      

 كـه عـالم هـستي، داراي         نتيجه مي دهد   "است و هر نظمي نشانه ي وجود ناظم دانايي است         
: قرآن كريم نيز بر غور و تعمق در شگفتي هاي آفرينش تأكيـد دارد           . آفريدگاري دانا و تواناست   

از آيات (  بگو نگاه كنيد چه چيز " )  101يونس   ( " قل انظروا ما ذا في السموات و االرض        "
  "در آسمان ها و زمين است) خدا و نشانه هاي توحيدش 

 ا زمين و زمـان    از او گشت پيد   
زگردنده خورشيد تا تيره خاكز      
 هستي يزدان گواهي مي دهند    

                 

ــشان  ــر هــستي او ن ــور ب ــي م  پ
 همه گـوهران آتـش و آب پـاك        
 روان تـــو را آشـــنايي دهنـــد  

  
 مـا   " ) 53فصلت   ( " سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق              "

 را در آفاق جهان و نفوس بندگان كامالً روشن مي گـردانيم تـا ظـاهر                 آيات و نشانه هاي خود    
  "شود كه خدا بر حق است 

شـناخت عـالم طبيعـت، ابـزاري     . پس خداشناسي با هستي شناسي رابطه اي مستقيم دارد        
  .مناسب براي شناخت آفريننده و نگارنده ي زمين و زمان است

 بيــزدان گــراي و بيــزدان پنــاه
 دگـار سـپهر    جز او را مدان كر    

كه دارنده و سر برآرنده اوسـت  
 همو آفريننـده ي مـور و پيـل        

                     

 بر اندازه زو هر چه خـواهي بخـواه        
ــر  ــد و مه ــاه و ناهي ــده ي م  فروزن
 زمــين و زمــان را نگارنــده اوســت
ــل   ــاي ني ــاچيز ودري ــاك ن  ز خاش
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بوده و يكتايي اش را دليـل       كوچك و بزرگ، ناچيز و چيز، همه گواه هستي پروردگار عالم            
   )15: 1377چوبينه، . (اند

  برهان حدوث
قوانين علمي دانش بشر، در جاي خود ثابت نموده اسـت كـه عـالم طبيعـت رو بـه فنـا و                       
نيستي است و اين قاعده بر اين مطلب داللت دارد كه وجود و هستي، براي ماده و عالم مـادي       

پس هستي براي عـالم مـاده       . از آن جدا شدني نبود    امري ذاتي نيست، و اال هيچگاه اين وجود         
زماني نبوده اند و زماني     . يعني موجودات عالم هستي بدايتي دارند و نهايتي       . امري عرضي است  

اين حدوث الزمه اش اثبات ضروري محدثي است كه عـالم حـادث را              . نيز نابود خواهند گشت   
كه از تمـام سـطور آن مـي تـوان درس      نگارش عالم ما به گونه اي است        . آفريده و مي گرداند   

در عالم همه گـواه     )  جنبش و سكون     - تحول و تكامل   -تبديل و تغيير  . ( خداشناسي فرا گرفت  
  .نيازمندي به آفريننده را بر همه ي اوراق رنگين طبيعت مي توان خواند. فقر ذاتي آن است

 چنين گفت كاي داور كردگـار     
 تويي آفريننده ي هـور و مـاه       

 ي بـدين خرمـي    جهان آفريـد  
  

 جهانــدار و پيــروز و پروردگـــار    
ــده راه ــم نماينـ ــشاينده و هـ  گـ
 كه از آسمان نيـست پيـدا زمـي        

  
اانـتم تزعونـه ام نحـن الزارعـون         .  اَ اَنتم تخلقونه اَم نحن الخالقون؟ افرأيتم ما تحرثون         "

النارالتي تورو نـاَ    افرأيتم  . ا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون       . افرأيتم الماء الذي تشربون   
   ) 72 -71-68-64-63-59: واقعه ( "اَنتم أنشأتم شجرتها اَم نحن المنشئون 

در بينش اعتقادي فردوسـي، گـردش چـرخ زمـين و زمـان، اوراق زريـن عـالم طبيعـت،                     
فروزندگي خورشيد و ماه در پهنه ي آسمان، دم مور تا عظمت هور، شـب و روز، دريـا و كـوه،                      

  .و محتاج اويندهمه و همه آفريده 
 خداوند گردنده خورشيد و مـاه     

نخستين بر آن آفرين گستريد  
  نگارنده هـور و كيـوان و مـاه        
 ز خاشاك ناچيز تا پـشت پيـل       

                 

ــتگاه    ــروزي و دسـ ــد پيـ  خداونـ
 كه چـرخ زمـين و زمـان آفريـد         
ــاه   ــيم و گ ــر  و ديه ــده ف  فروزن
 ز گـــرد دم مـــور تـــا رود نيـــل

  
   ." خداوند هر جنبنده اي را آفريد " ) 45: نور ( " دابة  و اهللا خلق كل"

نخست آفرين كـرد بـر كردگـار         
كه چـرخ زمـين و زمـان آفريـد  

 توانـــــا و دارنـــــده روزگـــــار
ــد  ــاتوان آفريــ ــايي و نــ  توانــ
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 چرا نه بفرمانش انـدر نـه چـون        يكي چرخ گردنده شد بي ستون  
  

اشته است و همه ي مخلوقـاتش بـه فرمـان           خداوندي كه آسمان را بي ستون مرئي برافر       
 " " اهللا الذي رفع الـسموات بغيـر عمـد ترونهـا             ".اويند، شايسته ي درود و سزاوار آفرين است       

   ."خداست آن ذات پاكي كه آسمان ها را چنان كه مي نگريد بي ستون برافراشت 
 هاي هـستي    مركب با بركت فردوسي، در قلم آشناسي به معارف الهي وي، با ذكر آفريده             

مي باشد كه حديث محدثات خلقت را روايت گويـاي          ) ع(بخش، مترجم كالم حكيمانه ي علي       
 الحمدهللا الدال علي وجوده بخلقه و بمحـدث خلقـه علـي    ": ازليت و ابديت پروردگار مي خواند 

 سپاس خدايي را سزاست كه به وسيله ي آفريده هـايش            " ) 152نهج البالغه، خطبه     ( "ازلية  
جود هستي خويش راهنماست و به حدوث و نو آفريده شدنشان بر ازلي بودن خود و دليـل                  بر و 

   ."است 
چو عنبر سر خامه ي چين بشست  
        بــر آن دادگــر كــو جهــان آفريــد 

 سرنامه بود آفـرين از نخـست        
 همـان آشــكار و نهـان آفريــد  

  
اوسـت اول و انتهـاي مطلـق و          " ) 3: حديـد  ( " هو االول و االخر و الظاهر و البـاطن           "

عالوه بر اين ابيات، نيم بيت آغـازين شـاهنامه نيـز بـه               ) 20: 1377چوبينه،   ("آشكار و نهان    
همـانطور كـه مـي دانـيم        . وضوح نشان دهنده ي پايبندي و اثر پذيري فردوسي از قرآن است           

 "تر انديشه برنگذرد     به نام خداوند جان و خرد ، كزين بر         ": شاهنامه با اين بيت آغاز مي شود        
اگر كمي در نيم بيت اول اين بيت تأمل كنيم در مي يابيم كـه تقريبـاً سـه عبـارت شـيرازه و                        

   " خرد - جان - به نام خدا ": شالوده ي مصراع مذكور ار تشكيل داده است كه عبارت است از
رين، در حال نظري هم به آيه ي اول سوره ي علق بياندازيم كه به قول قريب احماع مفس

جالب اينكه آيه ي نخست سوره  . حقيقت قرآن با نخستين آيات سوره ي علق شروع شده است          
 چنان چه دقت كنيد تقريباً سه عبارت " اقرأ باسم ربك الذي خلق "ي علق هم مي فرمايدك     

 مـي   " خلـق    – باسم ربـك الـذي       – اقرأ   ": شالوده ي اين آيه را تشكيل داده است كه شامل         
  .شود

 بـه   ": ر مصراع مورد بحث را به نثر روان برگردانيم چنين عبارتي به دست مي آيد              حال اگ 
 منظور اينكه جان مي تواند نماد       "نام خداوندي كه جان را خلق كرد و خرد و دانايي را بخشيد              

خلقت و خرد نماد علم و آگاهي باشد در آيه مذكور نيز، كلمه اقرأ به واقع نمـاد دانـايي و علـم                       
 نماد آفرينش است،    " خلق   "و لفظ    ) 3: الرحمن   ( " علمه البيان    "بق است با آيه     است و مطا  
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بنابراين مي توان گفت اولـين       ) . 2: الرحمن ( " خلق االنسان    "چرا كه مطابق است با آيه ي        
است و شـروع  ) ص(مصراع شاهنامه ي فردوسي ترجمه اي از اولين آيه ي نازل شده بر پيامبر    

  .  با آغاز قرآن همخواني دارد شاهنامه كامالً
  له خلقت عالم از عدمامس

 ز آغاز بايد كـه دانـي درسـت        
  كه يزدان ز ناچيز چيز آفريـد      

  

 ســـرمايه گـــوهران از نخـــست  
 بـــدان تـــا توانـــايي آمـــد پديـــد

  
 الذي ابتدع الخلق علي غيرمثال امتثله و ال مقدار احتذي عليه مـن خـالق معهـود كـان                    "
اوست خدايي كه خاليق را بيافريد بي صورت و مثـالي كـه از    ) 90خطبه نهج البالغه،  ("قبله  

آن اقتباس نموده و مانند آن آفريده باشد و بي سنجش و اندازه اي كه از خالق و معبودي پيش              
   "از خود پيروي كرده باشد 

را به خوبي و با زيركي تمـام در اشـعار خـود             ) ال من شيء  ( فردوسي مسأله خلق  از عدم       
  .  كرده استبيان

مسأله خلق از عدم از جمله مباحث كالمي است كه در مورد چگونگي خلقت عالم مطـرح                 
شده است كه از قرن ها پيش تا كنون فيلسوفان و متكلمان اعصار مختلف بر سر آن بحث هـا                 

در قرآن نيز در آيات بسياري بحث از آفرينش مطرح شده است كه بيشتر آيات ظاهراً                . كرده اند 
  .م آفرينش از چيزي از پيش موجود استمستلز

نخست بايد دانست جهان از عدم خلق نشده است بلكه از شيء مادي قبلي آفريـده نـشده           
لذا منظور از خلق از عدم به معناي آفرينش ابتدايي و ناوابسته به هـر مـاده پيـشين اسـت بـه                       

ند ماده پيشيني نيست    عبارت ديگر آفرينش جهان صرفا مستند به اراده حق تعالي است و نيازم            
كه خداوند جهان را از آن پديد آورد بر خالف خالقيت و آفرينش دست ساخت بشري است كه                  

 " .حاصل كشف و تغيير صورتها و تركيب مواد نخستين براي پديد آوردن محصولي نوين است              
يي ال من شي فقال كيف يح     :  قال عليه السالم   .من اي شي خلق   : پرسيده شد ) ع(از امام صادق  

 " ان االشياء التخلوا ان تكون خلقت من شي او من غير شي فان كانت خلقت              :قال. من الشي 
پرسـيده  . جهان از چه چيـزي آفريـده شـده است؟حـضرت فرمودنـد از چيـزي آفريـده نـشده                   

موجودات يا از چيـزي آفريـده       :حضرت پاسخ دادند  . چگونه خداوند از هيچ چيز زنده مي كند       :شد
   )300: بي تامازندراني،  (» آفريده مي شوند] مادي[ شيء مي شوند و يا از غير
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  نظر برخي از بزرگان در مورد مذهب فردوسي
(  فردوسـي بـي شـك مـردي شـيعه            ": استاد محمد تقي بهار، ملك الشعرا، مـي نويـسد         

بـوده اسـت و چـون شـعوبي         ) اسماعيلي يا زيدي يا دوازده امامي بودن او درست معلوم نيست            
 احياي نام عجم بوده است و چوون شيعه بوده طبعاً معتزلي هـم بـوده اسـت و بـا                     بوده طرفدار 

قشيريان اشعري و حنابله كه خدا را مجسم مي دانند مخالف داشته، لهذا بـراي ايـن                 . حشويان  
درس خوانده كه از عقايد خود حمايت كند و مردم رابه فلسفه ي خود و به مقصود خـود ارشـاد                   

مرحوم دكتر رعدي آذرخشي ، اعتقاد دارد كه فردوسـي پيوسـته             ) 192: 1379بهار،   . ("نمايد  
عالقمند به مذهب كهن ايراني يعني آيين زرتشت بوده؛ معهـذا شـباهت ميـان ايـن مـذهب و                    

   )162: 1353رعدي آذرخشي،: ( تشيع موجب گرايش وي به شيعه هم شده است
ت فردوسي بر مذهب شيعه در در پرتو چنين تحليلي، رعدي آذرخشي بدون اشاره به صراح

با ايمان به پيش بيني هاي زرتشت درابره ي غلبه نهايي ايـزد             ... ": ابيات شاهنامه معتقد است   
بر اهريمن و خير بر شر معتقد است كه كشور ايران كه رزمگاه اصلي دو نيروي نيكـي و بـدي                     

كي بر بدي و آسودگي     در طي قرون بوده است، دير يا زود عرصه ي فتح و ظفر قاطع و دائم ني                
بر نابساماني خواهد شد و شايد يكي از علل گرايش احتمالي او به مذهب تشيع هم ايـن بـوده                    

مظهـر  ( است كه شيعيان هم مانند پيروان زرتشت بر اين عقيده اند كه عاقبت مهـدي موعـود     
 پيـروز  )كه در مذهب شيعه جاي اهريمن را گرفته اسـت        ( بر دجالي ابليس خو     ) نيروي ايزدي   

   ) 162همان ،  ( "...خواهد شد و جهان را پر از عدل و آسايش خواهد كرد 
 از مجموعـه    ":  عالمه ي فقيد، استاد محمد محيط طباطبايي در همين زمينه فرموده انـد            

ي شواهد و قراين موجود در متن شاهنامه ي فردوسي چنـين اسـتنباط ميـشود كـه فردوسـي                    
ابيـات  . در مسلماني او مجال شك و بحثي نيـست        . ه است شاعري مسلمان و شيعه مذهب بود     

متعددي در ديباچه و خاتمه ي كتاب و صدر و ذيل برخي از داستانهاي شاهنامه نشان مي دهد                  
  . و قرآن و دين اسالم ايمان كامل داشته است ) ص(كه به حضرت محمد 

و اماميـه و    موضوع تشيع فردوسي ممكن است در ميان سه مذهب بزرگ شيعه، كه زيديه              
اسماعيليه باشد، در طول هزار سال مواضع مختلفي را اختيار كرده و يا بر آن تحميل و تطبيـق                   

در مقدمه منثور قديم شاهنامه بدين معني اشاره رفتـه اسـت كـه در غـزنين پـيش         . شده باشد   
 بـه  )  521: 1370طباطبايي،    ( "... سلطان محمد نسبت قرمطي بودن به فردوسي داده شده          

اين ترتيب به نظر مي رسد تئودور نولدكه حق داشته است كه بـا احتيـاط و ضـمناً بـا هيجـان                    
با ايـن همـه، وي نيـز معتقـد اسـت فردوسـي       . درباره ي دين و مذهب فردوسي سخن بگويد       
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گرايشي به تشيع داشته و اگر چه مذهب تشيع چندين قرن بعد مذهب ملي ايران شـده اسـت،                   
   )67: 1327نولدكه،   ( ". زمان هاي بسيار قديم تري بوده است اما شروع اين نهضت، از

 تحقيق و تتبع در دين فردوسي امر بسيار جالب توجهي است، هر چند              ": نولدكه مي گويد  
بعـضي بيـت هـاي      ... براي آنكه قرائن گاهي منافي يكديگر هـستند       . كه كار بسيار دشواريست   

 او از يـك سـو       "...  ديگران اضـافه شـده اسـت         حاوي اقرار و اعتراف مذهبي  ظاهراً به دست        
 ":  دانـسته و مـي گويـد   " از دل و جان عالقه مند به روايات قديمي ملي ايـران      "فردوسي را   
 را كامالً خداپرست معرفي كرده و هيچ خواننـده        " پهلوانان و شاهان باستاني      "ها   فردوسي آن 

... يب  همه ي آنهـا شـده اسـت     ي دقيقي جز اين احساس نخواهد كرد كه آمرزش خدايي نص          
در هـر مـورد ذكـر      ... او جداً خداپرست و يكتاپرست است       . فردوسي به طور قطع  مذهبي است      

پرستش خداي آفريدگار داناي توانا را طوري مي آورد كه فقط شايسته ي يك مرد با عقيـده و                   
طـي بـه عقايـد      گفته هاي او در بدو كتاب، عقايد خداپرسـتي مطلـق اسـت و رب              ... ايمان است   

با وجود اين در بعضي جاهاي ديگر فردوسي به طور قطع و يقـين              ... مخصوص مسلماني ندارد    
چنين به نظر مي رسد كه فردوسي نسبت بـه علـي در واقـع    ... خود را مسلمان قلمداد مي كند       

خود فردوسي در هجونامه چندين بار اشاره مي كند كه او           ... تمايل شديد و محبت داشته است       
طرف بغض سلطان محمود واقع شده اسـت        ) يعني عقايد تشيع    ( از لحاظ افشاي عقايد رفض        

اما تمجيد مختصري كه از همه ي       ...بيشتر اهالي شهر زاديوم شاعر نيز مذهب تشيع داشتند          ... 
جمعاً كرده ، بطور كافي نشان مي دهد كه فردوسي جزو هيچ دسته اي              ) ص(همدستان محمد   

همـان،،   ( "اساساً اين طرز فكر مناسـب بـا روحيـه ي او هـم نبـود                . وده است از غالة شيعه نب   
   )69 -61: 25تخليصي از فقره ي 

ژول مول، شاهنامه شناس فرانسوي در مقدمه اي بر شاهنامه ي چـاپ خـود بـه فرانـسه                   
نوشته، به اتكاي روايتي منظوم و مربوط به زرتشتيان هند براي فردوسـي، تـصور ديگـر كـرده              

مـول،  ( در حقيقت مول معتقد است فردوسي زرتشتي بـوده           )  527: 1370طباطبايي،   ( .است  
  . ، اما نظرات وي فاقد مستندات كافي است) مقدمه: 1347

 در كليه اسـناد     ": استاد محيط طباطبايي در اين باره به دقت سخن گفته و اظهار كرده اند             
ودن او تصريح شده و اگر شبهه اي در         مربوط به ترجمه ي حال فردوسي، همواره به مسلمان ب         

كار آمده، مربوط به عقيده ي مذهبي او بوده كه از كدام فرقه ي شيعه ي اسماعيلي يا امامي و                    
نسبت  الحاد و قرمطي، تأكيد نسبت اسماعيلي بودن، ولـي رفـض،   . يا زيدي بايد به حساب آيد    

يل ديباچه ي منظـوم شـاهنامه       در صورتي كه تجزيه و تحل     . تأكيد شيعه ي امامي بودن اوست       
 شـيعه ي زيـدي بـودن        – هجري بر متن كتاب افزوده شده باشد         400 كه بايستي در حدود      –
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فردوسي را نشان مي دهد ، تا اشكال جمع ميان مضمون هايي كه بـه نظـر افـراد بـي خبـر از         
) ص(بر  عقايد فرقه هاي اسالمي ناسازگار مي آيد مرتفع گردد و نقل دو حديث مـروي از پيـام                 

  : و ابوبكر ) ع(درباره ي علي 
كه خورشيد بعد از رسوالن مه ،  نتابيد بر كس ز بوبكر به ،  كـه مـن شـهر علمـم علـيم                          

  ...دراست
درست از سخنان منقول از پيغمبر پذيرفته شود، زيرا زيديه بـه امامـت مفـضول بـا وجـود              

 بود كـه شـيعه امـامي از         فاضل و خالفت صوري خلفاي راشدين اعتقاد دارند و به همين سبب           
تبعيت زيد پسر امام زين العابدين خودداري كردند و او ا زرد و رفض ايشان گلـه كـرد و بـدين                      
نظر شيعه به دو دسته ي زيدي  و رافضي تقسيم شدند كه شيعيان رافضي امامي خوانده شدند                  

م به امامي اثني    و غيبت امام دوازده   ) ع(و اين دسته از شيعه، بعد از حيات امام حسن عسگري            
   ) 526: 1370طباطبايي، ( "عشري معروف گشتند 

استاد عباس زرياب خويي پس از تحليل دقيق مقدمه ي شاهنامه در چاپ نهايي شـاهنامه    
: مصحح استاد جاللي خالقي مطلقاين مسئله را درباره ي عقايد ديني فردوسي مطرح مي كنـد                 

 جهان بيني اسماعيلي است كـه در كتـب معتبـر        جهان بيني فردوسي، بنابراين مقدمه، همان      "
اسماعيلي، با اندك اختالف، به تفصيل مذكور است و با عقايد اسالم سنتي و شيعه ي اماميه و                  

 كـه متأسـفانه در دسـت        –همين مقدمه در صـورت اصـلي آن         . شيعه ي زيديه سازگار نيست      
اري سلطان محمود غزنوي  چه بسا سبب شده است تا فردوسي مورد پسند دستگاه درب–نيست 

قرار نگيرد و يكي از مشايخ طوس از پذيرفتن جنازه ي او در گورستان مسلمانان جلوگيري كند           
زيرا اسالم، اهل شيعه ي زيدي و امامي را كافر و خارج از دين نمي شناسد، اما اسـماعيليه را                    . 
   )28: 1374زرياب خويي، . (  و كافر مي شمارد" مالحده"

در باب مذهب فردوسي از آن رو ضروري است كه بدانيم وي به لحاظ كالمي               اين مباحث   
در زمره ي نزديكان به معتزله بوده و بي گمان نمي توانسته از اشعريان و سنت گرايان قلمـداد                   

عالوه بر اين، با توجه به سالهاي نگـارش شـاهنامه، حكـيم فـردوس ي بـا شـجاعت و        . شود  
مي و اصـول جهـان بينـي خـاص خـود را مطـرح سـاخته و                  فصاحت بنيان هاي عقيدتي ، كال     

  . صدمات ناشي از آن نيز مشكالت متعددي براي او ايجاد كرده بود
. ديديم كه فردوسي را در عصر خودش، رافضي مي دانستند، كه با انكار خودش روبرو شـد   

صر بعد از آن، در عصر سلجوقيانِ سني مذهب، او را سني سست دينـي مـي دانـستند، و در عـ                     
صفويان از او شيعه دوازده امامي تمام عياري سـاختند؛ تـا آن كـه در دوران جديـد، نولدكـه و                      
مستشرقان اروپايي كه آيين كهنسالتر زرتشتي را بيش از اسالم مـي سـتودند، وي را زرتـشتي                  
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اما آنچه در اين پزوهش به وضوح ديده مي شود اين است كـه اسـتاد طـوس فـردي                    . دانستند
قاداتش بوده و در اشعارش بسيار از  قرآن و كالم گهر بار معصومين الهـام گرفتـه                  متعهد به اعت  

بوده و تنها راه رسيدن به سعادت را پيروي از آ بزرگـواران مـي            ) ع  (وي محب اهل بيت     . است
در نهايت، آنچه كه روشـن  .  در نتيجه فردوسي قطعاً  مسلمان و شيعه مذهب بوده است        . داند  

 فردوسي بر زبان و فرهنگ ايراني چنان ژرف بوده است كه تمـام نظامهـاي                است آن كه تأثير   
فكري ناگزير شده اند فردوسـي را از خـويش بداننـد و ايـن خـود نـشانه ي قـدرت و شـوكت               

  . فردوسي در قلمرو معنا است
  منابع
  .قرآن كريم  

  ) .ع (نيرالمؤمنيام يغاتيتبل مؤسسه :قم ،يدشت محمد ترجمه )1383 ( البالغه نهج -١

، به كوشش محمد گلين، انتشارات وزارت       فردوسي نامه  ) 1379( بهار، محمدتقي    -٢
  .فرهنگ و ارشاد اسالمي 

حمد و ثنا و ذكـر خداونـد در شـاهنامه            ) 1386(پاپلي يزدي، محمد حسين      -٣
  .انتشارات آستان قدس رضوي : ، مشهدحكيم ابوالقاسم فردوسي

 :قـم  ،الكلـم  درر و الحكـم  غـرر   )1366(  محمـد  بن آمدى، عبدالواحد  تميمى -۴
  .اسالمى  تبليغات دفتر انتشارات

: ، شـيراز حكمت نظري و عملي شاهنامه فردوسـي      ) 1377( چوبينه، سـجاد     -۵
  .انتشارات نويد 

  . السالم عليهم البيت آل مؤسسه :، قم15ج  ،الشيعة وسائل  )1409(عاملى  حر -۶

    .)ع (البيت آل مؤسسه: قم ،الدين أعالم  )1408(الحسن  ابى بن ديلمى، حسن -٧

، پژوهشگاه علـوم  مناقب علوي در آيينه شعر فارسي  ) 1381(رادفر، ابوالقاسم    -٨
  .انساني و مطالعات فرهنگي 
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، مجموعـه سـخنراني     جهان بيني فردوسي   ) 1353( رعدي آذرخشي، غالمعلي     -٩
  .ي دانشگاه فردوس: هاي اولين و دومين هفته ي فردوسي، به كوشش حميد زرين كوب، مشهد

  .امير كبير : ، تهرانجاذبه هاي فكري فردوسي ) 1369( رنجبر، احمد  -١٠

 ، مقالـه منـدرج      نگاهي تازه به مقدمه شاهنامه    )  1374( زرياب خويي، عباس     -١١
  .در تن پهلوان و روان خردمند، شاهرخ مسكوب، طرح نو 

، منـدرج در سـي و   دين و مذهب فردوسـي  ) 1370( طباطبايي، محمد محـيط    -١٢
  .، به كوشش علي دهباشي، انتشارات مدبر " فردوسي و شاهنامه " درباره ي شش گفتار 

، بـه   شاهنامه فردوسي بر اساس چـاپ مـسكو       ) 1374(فردوسي، ابوالقاسم    -١٣
  .دفتر نشر داد : كوشش دكتر سعيد حميديان، تهران

انتـشارات  : ، چاپ سوم، تهران   سخن و سخنوران   ) 1358( فروزانفر، بديع الزمان     -١۴
  .خوارزمي 

   .اإلسالميه  الكتب دار: تهران ،1ج ،اصول كافي)1365( كلينى، محمدبن يعقوب -١۵

   .3، ج شرح اصول كافي) بي تا (مازندراني، محمد صالح -١۶

تمدن اسالمي در قرن چهارم هجـري يـا رنـسانس            ) 1362( متز، آدم،    -١٧
  .انتشارات امير كبير :  ، ترجمه عليرضا قراگزلو، تهراناسالمي

  .، چاپ خاور قدمه ي ژول مول بر شاهنامهم) 1347(مول، ژول  -١٨

:  ، ترجمه ي بزرگ علوي، تهـران       حماسه ي ملي ايران    ) 1327(نولدكه، تئودور    -١٩
  .انتشارات دانشگاه تهران 

  .، طبع حيدر آباد دكن 2، جلد مستدرك الصحيحين ) 1324( نيشابوري  -٢٠
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   *سعيد روزبهاني
      شاهنامه؛ قرآن عجم                                            

  چكيده
اولـين مـرد        پاسداشت قلم وزبان كسي چون فردوسي ازآن جهت است كه بـه عنـوان               

 رفيع شعرو ادب فارسي   ي  يكي از پنج قله     حكيم توس،   .ايران زمين محسوب مي شود    فرهنگي  
نـگ  دوسـتداران فره  .نظـم قـرار دارد      بلنـد  كاخِستيغِ   كسي است كه بر    به شمار مي رود و اول     

دهقان زاده ي   ها،   آن پارسي ازآن سبب به سراغ ارزش هاي قومي وملي مي روند كه پيشتر از             
دان يـ ش را نيك گزارده و فرهنگ، مليت و قوميت اصيل ايراني را براي ابـد زنـده وجاو              حقّپاژ،  

  .كرده است
        جـم  عقـرآنِ «، شاهنامه را»الكامل«ابن اثير، ناقد بزرگ عرب و صاحب تاريخ معروف «
توجه همه ي ايرانيـان     )الف: مي داند نامگذاري دخيل   نگارنده، چند علت را دراين      .  است خوانده
  .دوستي فردوسيو آرمان خواهي آرمان ) جفصاحت وبالغت شاهنامه و )ببه آن، 
از البـه   آنچه دراين جستار بدان اشاره شده، شرح و تفصيل علل مذكور مي باشـد كـه                     

  .گار توس پرداخته و گزارده شده استاوند ي خدشاهنامه الي
     
   .خواهيايرانيان، فصاحت، بالغت، آرمان ، شاهنامه، فردوسي، قرآن :كليد واژه ها 

  

  مقدمه
  شاهنامه؛ شاهكار ملي و فرهنگي 

 شاهنامه قريب به يك هزارسال است كه درآسمان شعروادب فارسي مي درخشد وروز بـه               
ارزش گراميداشـت   بيست وپنجم ارديبهشت هرسـال، روز       . ده مي شود  وروز بر درخشش آن افز    

هاي ملي وقومي ايرانيان و روز ارج نهادن به خواسته هاي ديرينه ي نژاد آريـايي اسـت كـه از      
و ارزش هـاي    تا به امروز، حيات و مماتشان بـا افتخـارات           گذشته  قرن هاي   ساليان دور وحتي    

 درحقيقت روز عيد ملي و ميهنـي ايرانيـان      بيست و پنجم ارديبهشت،   . بوده و خواهد بود    يتاريخ
  .مي باشد

    قبل از پرداختن به سخن ابن اثير در مورد ملي نامه ي ايرانيان، بايد گفت كه شاهنامه                 
نلدكه ايران شناس آلمـاني، شـاهنامه را ايـن    . يك شاهكاراست؛ از نوع شاهكار ملي و فرهنگي 

                                                 
* عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحدسبزوار   
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         ».سـت كـه هـيچ ملتـي نظيـرآن را نـدارد            شاهنامه، حماسه ي ملي ا    « : گونه توصيف مي كند   
اين سخن را درجايي شنيده ام كه يكـي از ايرانيـان از يكـي از               ) 12: 1381اسالمي ندوشن؛     ( 

بزرگان و سردمداران مصر از افول تمدن چندهزارساله ي مصر سوال كـرد كـه چـرا بـا آمـدن                     
ما مانند شما ايرانيان، : واب داده كهايشان ج. اعراب، مصر آن همه اقتدار و تمدن را از دست داد

  .فردوسي نداشته ايم
حكـيم  .    مگر فردوسي چه كرد؟ او در تكوين شخصيت و قوميت ايراني كوشيد و بها داد              

توس به مردم، شخصيت و حافظه ي تاريخي بخشيد و رنج ها و مشقات نياكانشان را به ايشان 
دن ايراني به ايـن درجـه ي اعلـي رسـيد و بـه         گوشزد كرد و وانمود كرد كه چه كرده اند تا تم          

وي از طريق خداي نامه ي خود، كـل خـاطرات فرهنگـي و ادبـي                .سرنوشت مصر، گرفتار نشد   
فرهنـگ  « :بـه گفتـه ي دكتراسـالمي ندوشـن        . گذشته را به بعد ازاسالم انعكاس و انتقال داد        
  )11: همان(».ايران، حركت كرده است در كاروان شاهنامه

چند خصوصيات براي شـاهكارها،     . شاهنامه يك شاهكار ملي و فرهنگي است        گفتيم كه   
اسالمي ندوشن؛  .( پايندگي، گستردگي و قبول عامه    : اعم از جهاني و ملي برشمرده شده ازجمله       

70 :42(  
بـا سـپري شـدن قريـب     . منظور از پايندگي وگستردگي ، دوام اثـر در طـول زمـان اسـت            

ين ابرمرد منادي مليت و قوميت اصيل ايراني، هنوز ملـت           هزارسال از فرهنگ و تمدن سازي ا      
درمورد قبول عام، درسـطور     . ايران به سترگي كارش مي انديشند و به آيندگان انتقال مي دهند           

  .    بعد اشاره خواهد شد
انــساني بــودن، بيــان : دركنــار ايــن صــفات، چنــد خــصوصيات مــشترك نيــز وجــود دارد

  )43-49: همان... . (نعتگري و جوهرزندگي، بيان خاص، خلوص و ص
اما بيان هركـدام، خـاص زمـان        . فرهنگ سازي : رسالت همه ي شاهكارها مشخص است     

حماسه، مخصوص عصرفردوسي بوده و غزل، مخصوص زمـان سـه مـرد فرهنگـي               .خود است 
اينان هريك مردان فرهنگي به حساب مي آينـد؛ منتهـا در            .ديگر؛ يعني سعدي، مولوي و حافظ     

آنچه براي اينان اهميت ويژه اي داشته، نشان دادن شان و عظمت فرهنگ             .از زمان چهار برهه   
انسان آرماني درشاهنامه، رستم است و در .ايراني بوده، نحوه بيان و قهرمانان متفاوت بوده است

حافظ هم ماننـد    . اهريمن فردوسي، ديو سپيد است و اهريمن مولوي، نفس اماره         .مولوي، عارف 
التي را عهده دار بوده؛ منتها با يك بيـان ديگـر يعنـي طنـز و انتقـاد در كنـار                      موالنا، چنين رس  

سعدي كه جاي خود دارد؛ خداوندگار اخالقيات صرف و ترسيم كننده ي يك مدينه ي               . عرفان
  .فاضله  در بوستان و گلستان
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  »     قرآن عجم« ابن اثير و نظريه ي

قـرآن عجـم    « آن را   » الكامل« معروف  صاحب تاريخ   ) 637م  (ابن اثير، ناقد بزرگ عرب      
ابن اثيردربرخورداري شاعران و نويسندگان از ايجـاز سـخن و برتـري ايجـاز بـر                 .ناميده است »

 من دريـافتم كـه ايرانيـان درايـن نكتـه            …« :اطناب و فصاحت وبالغت آثارايراني مي نويسد      
رتصنيف مـي كنـد وايـن       شعچراكه شاعرايشان كتابي را ازآغاز تا پايان به         . برعرب ترجيح دارند  

داستان ها و حاالت است و با اين همه زبان ملـي ايـشان، درنهايـت فـصاحت و                   كتاب گزارش 
  . همچنان كه فردوسي در سرودن كتاب معروف شاهنامه اين كار را كرده است. بالغت است

واين كتاب شصت هزاربيت شعراست شامل تاريخ ايرانيان و اين كتـاب قـرآن ايـن ملـت                  
مه ي فصيحان ايـران همـراي وهـم عقيـده انـد كـه درزبـان ايـشان كتـابي فـصيح                      است وه 

  )291: 1372رياحي؛(».ترازشاهنامه نيست وچنين چيزي درزبان عرب يافت نمي شود
  :ديون علت هايي است اين نامگذاري م

  :توجه همه ي ايرانيان به آن)1
:  كالم قائـل شـده انـد     دودسته،  »ماجراي پايان ناپذيرحافظ  «دكتراسالمي ندوشن دركتاب    

كالم بزرگـاني چـون فردوسـي، سـعدي، مولـوي و            )24: 1368اسالمي ندوشن؛ . (پرّان و خزنده  
 فرهنـگ ايران،اسـتوار وراسـخ    از نوع پران دانسته اند كه درآسمان ادب ورا  حافظ و مانند اينها     

وانند ازبلنـداي آسـمان،     ايرانيان نيز با آنها و به شوق آنها، به پرواز درمي آيند تابت            .مي كند  پرواز
  .گذشته ي پرافتخار خويش باشندوانديشه ، نظاره گر فرهنگ

  :اين عنايت خاص، خود مرهون اسبابي است
حساس ترين وبيـشترين توجـه بـه خـاطراين          :توصيف وبرجسته سازي هويت ايراني    ) الف

»  ازخود شناخت«  هويت، در واقع     .درك صحيح و واقعي از هويت و رسيدن به آن         : مساله است 
اين توجه به خود، در رابطه وبـا توجـه بـه ديگـران              )143: 1386؛  ، محمدتقي راشدمحصل(است

؛ يعني ديگري نبودن، باديگران تفاوت داشـتن ودرعـين          »خودبودن«.وازخالل آنها معنا مي يابد    
ايـن  )24: 1379مـسكوب، شـاهرخ؛     .(پيوند يا حتي آميختگي، جدايي وبركناري را نگـه داشـتن          

 – اجتمـاعي    –اگرشاهنامه را به عنوان يك اثـر ملـي          .تعلق به انسان اجتماعي است    دريافت، م 
ميهني به حساب آوريم، پس رسالت اصلي او همانا مي تواند ساختن انسان اجتمـاعي بـا يـك                   

  .آگاهي و خودانگيختگي است, اراده: الزمه ي تشكيل چنين هويتي. هويت مشخص باشد
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هدف وماهيت واقعي اشخاص برمي گردد و ربطي        ،وهر ج ،اين تعبير، به ارزش هاي دروني     
نگاه فردوسي به ايران زمين، يك نگـاه        . ندارد كارهابه ظاهرآدمي و موقعيت جغرافيايي و ظواهر      

  .نگاه او فراتر از محدوديت هاي صوري وظاهري است. جغرافيايي صرف نيست
، آيـين،  شناخت و ايجاد هويت ملي، فرهنگـي، سياسـي واجتمـاعي بـه شـناخت فرهنـگ               

مردم بـا فرهنگ،اعتقـادات وآيـين هـا     .انديشه، تاريخ، زبان و اسطوره ي يك ملت بستگي دارد    
هويـت هـاي    .از ايـن خيـزش بـي بهـره نبـوده ونيـستند             ايرانيـان هـم   . زنده اند و مـي بالنـد      

ــي   ــي واخالق ــاعي، دين ــي، اجتم ــي، سياس ــي،فرهنگي،   ملي،فرهنگ ــاي ملي،سياس ــا روح ه ب
درميان آنها، هويت و روح ملي وميهني بيشترمحسوس  .  عجين هستند  اجتماعي،ديني  واخالقي  

فردوسي كوشيد تاهويت ايراني را ازاعمـاق تمـدن         .   تجلي روح ملي ايران است     ،شاهنامه..است
  )  16: 1381رستگارفسايي؛(وتاريخ و رفتار ايرانيان استخراج كند

« :حمدرضا راشدمحصلي مبه گفته .  اين روح ملي،نيز جنبه ي فرهنگ ملي پيدا مي كند 
مثل روح ملي ، مثل انسان و روح انساني است كه مـصدر مجموعـه ي احـساس هـا، عاطفـه                      

روح ملي نيز درطي قـرن هـا برپايـه ي مناسـبت هـاي               .ها،آرزوها، نيازها و كاركردهاي اوست    
مختلف و ارتباط هاي جمعي از ويژگي مشتركي برخوردار مي شود و كم كم بـه صـورت يـك                    

همچنـان كـه روح فـردي نماينـده ي انـسان            . ماعي عنوان فرهنگ ملـي مـي گيـرد        كلي اجت 
نماينده ي ملت و مرجع انديشه ها و كاركردهاي جمعي           وشخصيت انساني است، روح ملي هم     

  )16: 1383راشد محصل، محمدرضا؛ (».مردم است
ه ي  اسطوره وحماسـ  چراكه  .درون مايه هاي اسطور ها و حماسه نيز مويد اين مطلب است           

 خردورزي، دورانديشي و موقـع  ؛ بلايراني تنها مردانگي، خداترسي وحق طلبي را القاء نمي كند    
شناسي را نيز مي آموزد و جـامع همـه ي ويژگـي هـايي اسـت كـه شايـسته ي هـرآزاده اي                         

  )147: راشدمحصل، محمدتقي.(است
 با آگـاهي از     نويسندگان سترگ و توانا   .  از اهميت هاي شاهنامه،يكي موضوعيت آن است      

وقتـي  .اجتماعي وملي اشخاص، خود نيز از چنين فضايلي بهره منـد بـوده انـد              ،  فضايل اخالقي 
نويسنده و شاعر باروح واقعي يك ملت سروكارداشته باشد، پيداست كـه اثرخـود را بـا ترسـيم                   

فردوسي با نيل به همين هـدف؛ يعنـي توصـيف           . شخصيت واقعي افراد، موضوعيت مي بخشد     
يل ايراني درجهت برجسته كردن آرمان هاي ملي وجامعه ي آرماني گـام برداشـته و                هويت اص 

اهتمـام حكـيم فرزانـه ي تـوس بـرآن بـوده تـا زنـدگي ملـت          .بحق كه موفق هم شده اسـت  
ي هـا و امتيـازات فـردي و اخالقـي و     گايران،تاريخ، افتخارات، بزرگي ها، سـنت هـا، دل بـست    

  .اجتماعي مردم را بازگوكند



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٥٧٢

. ه به ارزش هاي واالي انساني پرداخته و آدمي را از ضد ارزش ها پرهيزداده استهمار او
سياووش مظلوم، : هستند هرقهرماني از شاهنامه، تصويري از ارزش ها و ضد ارزش ها

: ازاين جهت دربرابر ده صفت زشت اهريمني . …ووس بدنهاد و.كيخسرو نيك سرشت، كا
رويي، ناپاك ديني وناسپاسي، خست وگناه، ده صفت آز،نياز،خشم،رشك،ننگ،كين،نمامي ودو

 خوشخويي،خردمندي،اميدواري، نيكي ونيكي شناسي، يزدان پرستي،: نيك اهورامزدايي
  .شادي،قناعت و خوارداشتن درم ومال، پرهيز، آزرم وشرم را قرار داده است

پرستي، داخ:براي هويت ايراني درشاهنامه، پنج اصل برشمردهمنصوررستگارفسايي،دكتر
پنج قائمه ي فرهنگي «واين اصول را، به) 36: رستگارفسايي.(خردورزي، دادگري، نام وشادي

همين اصول نيز، نشان دهند ه ي روح و روان حقيقي يك ملت . تعبير كرده است»ايران
     .درجهت رسيدن به ارزش هاي واالي انساني است

 ،» فردوسي و پاسخ زمانه    «مقاله ي   دكترمحمدجعفرياحقي در : لزوم خواسته ها و نيازها    ) ب
تلقـي مـي    » سـفارش اجتمـاعي   «تدوين وتنظيم روايات ملي را به نقل از ماياكوفـسكي يـك             

 شاهنامه فردوسي، پاسخي به نيازهاي دروني و حياتي ايرانيـان و بـه              )14: 1386؛    ياحقي.(كند
جتماع و روحيات مـردم     نگاه ها، ديدگاه ها و برداشت هاي او از ا         . طوركلي پاسخ به زمانه است    

شاهنامه، نامه ي فرهنگي ايرانيان است و فردوسي هم معلـم           . بسيار دقيق و آگاهانه بوده است     
 اجتمـاعي   –حكيم توس دربرابر نيازهاي مردم آزاده ايران، يك كـانون فرهنگـي             . فرهنگي ما 

لش ها و كاسـتي هـاي       تشكيل داده بود تا بتواند درآن كانون، با انديشه از آينده ايرانيان، به چا             
  .اصالت ايراني بپردازد تا درنهايت پاسخي در خور شان ساكنان سرزمين آرزوها بدهد

با آمدن اعراب، يكي تاريخ و دديگر زبان، دو شالوده و ستون استوار هويـت و حـس ملـي                    
قوم ايراني پس از ستم هـاي بـسيار و اهانـت هـاي              . ايراني، مورد تحقير وشكست قرار گرفت     

، با تشكيل پايگاه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي به رويـارويي بـا حقـارت هـا                   بيشمار
برآمدند و با تالش ملي خود، يك بار ديگر پشتوانه هاي ملي، فرهنگي و ادبي خود؛ يعني تاريخ 

ايرانـي  « و زبان را از چنگال بي هويتي برهانيدند و نشان دادند كه آنچه برايشان مهـم اسـت،                 
. در اين گونه مقابله ها، يك پرچمدار هدايت سپاه را به عهـده مـي گيـرد                . و بس   است  » بودن

  :درآن زمان، بزرگ علمدار فرهنگ و مليت، فردوسي بود
  ات ــــار كلمــده ي راز انفجــدانن         ده از او، حميت و احساساتــتوفن    ... 
   جنگ هاي فرهنگي ماست    ده ي فرمان       ه هاي جنگي ــافتاده به روي نقش      

  )2/1116: 1369ديوان شهريار؛ (
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وجود او فضيلت محض وجامع     . خداوندگار توس رهبرفكر وآموزگار بزرگ ملت ايران است       
  ي خود نشان داده است اهمه ي صفات انساني و پهلواني مي باشد كه درقهرمان حماسه 

دراوج خردورزي و بـا شـناخت       وي  نگاه او تنها به نيازهاي بشر آن روز نبوده است؛بل كه            
 ملي نسل ها ي بعـد  –با درايت از بشريت و اصالت وجود آدمي، به احتياجات فرهنگي كامل و  

ازاين جهت نسل به نسل و سينه به سينه، سروده هايش را مي خواننـد و  . نيز جواب داده است   
  .به آب زر مي نويسند

رنوع خود بهترين سند بـراي حقانيـت      حماسه ي هرقوم د   : ميهن پرستي وايران دوستي   ) ج
ها براي خود نمي خواهنـد، بـه        نشاعران حماسه سرا،اين عشق را ت     . واثبات عشق به وطن است    

عشق به  ايران درشاهنامه به مفهوم عشق به فرهنـگ مـردم     «:گفته ي دكترمحمدامين رياحي   
نهـا از عـدالت     ايران وآرامـش و آبـادي ايـران وآزادي وآسـايش مـردم ايـران و برخـورداري آ                  

  ) 193: 1376رياحي؛(».است
شايــسته توجــه دادن بــه مــي تــوان گفــت آنچــه كــه آرمــان جــويي را روح مــي دهــد، 

ازطرفي آرمان جويي فردي مي     . است و عشق فراگيرنده     ساالري،انسان ساالري،آرمان ساالري  
ريـشه   دريـك كـالم،   وع دوستي و يت خواهي و ن   تواند ريشه درميهن دوستي،ميهن پرستي ، مل      

  . داشته باشد)1( وناسيوناليسميدرفرهنگ، مليت وقوميت انسان آرماني
درارزش ميهني دوستي بايد گفت مردم سرزمين ما به همان سان كه با گرايش به آرمـان                 
ها و باورهاي دين زندگي مي كردند، با انديشه ها وبرداشت هاي انساني ديگري نيـز ازجهـان                  

ترده، احساسات فطري ميهن دوستي آنان را درمرحله هاي         گرفتند واين ارزش هاي گس     قرارمي
به همان سان كه به طور سنتي احترام بـه مـادر، امـري انـساني بـود                  . تاريخي تلطيف مي كرد   

، تـا   دنـ هم ويژگي پيدا مـي ك     ) حب الوطن (= ومذهب نيز به آن تقدس مي داد، ميهن دوستي          
حـب  «.نام نهاده اند  » )ام الثانيه   (ردومماد« مجموعه هاي حكمتي ملت ما، وطن را         درجا كه   «آ

اشاره اي است براين كه اين امر حتي درروايات اسـالمي مـا هـم           نيزخود  » الوطن من االيمان  
  .ارزش پيدا كرده است

 هبل كه از روزگاران گذشته نسل به نسل ادامـ         .اين ارزش وقداست مربوط به امروز نيست؛      
برداشت هاي كنوني ملت ما از ميهن دوسـتي،         «:نناصرتكميل همايو به گفته ي    . داشته و دارد  

دنباله ي همان ارزش هايي است كه رگه هاي انساني آن در دوره هاي كهن تاريخي پيداشـده   
؛ بـل كـه درتـواريخ يونـاني و رومـي            » نبـشته هـا    نگسـ «نشانه هاي آن را نه تنها در       است و 

  )57: 1359تكميل همايون؛ ( ».وديگرملت هاي جهان مي توان بازيافت
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ازشباهت هاي قرآن كريم با شـاهنامه يكـي آن اسـت كـه هـردو اثـر                  : آرمان گرايي )   د
فردوسـي مـسلماني    .انسان كامل ومدينه ي فاضله قدم برداشته اند       برپايه ي   برآرمان خواهي و    

ازاين رو به قرآن وتعليمات قرآنـي ارادت  .باورمند و معتقد به ارزش هاي اسالمي و انساني است    
حكـيم تـوس بـه تاسـي از     . از جمله موضوع كتاب او، انسان است  .آن پيروي مي كند   ورزيده، از 

كالم حق، هدف آدمي را، در تالش هاي اصيل او مي داند و پيوسـته در رسـيدن او بـه هـدف             
  .هاي واالي انساني و اسالمي وي گام برمي دارد

ا بايـد   درست است كه ازنظرتقسيم بندي ادبي جزء ادب حماسي محسوب مـي گـردد؛ امـ               
مـا  . شاهنامه يـك دسـتورنامه زنـدگي اسـت        .گفت كه از نوع ادب تعليمي نيز بي پيرايه نيست         

هريـك از   .درجاي جاي از اين اثر سترگ، به مضامين اخالقـي و حكمـت آميـز برمـي خـوريم                  
قهرمانان وپهلوانان شاهنامه، نمادي از سرشت هاي پاك و ناپاك هستند و حكيم توس از البه                

  .     دورنماي يك انسان آرماني با مدينه فاضله را به تصوير مي كشدالي داستان، 
يكي ازاهداف فردوسي ، زنده كردن شخصيت انسان      :بيانيه ي اصالت وشخصيت ايراني    ) ح

توجه بـه اصـالت وجـودي       . ها و بارور كردن استعدادهاي انساني، اجتماعي واخالقي آنان است         
حكـيم بـه فراسـت دريافتـه بـود كـه هـم            . توس بود  ايراني، يكي از هدف هاي داناي     آزادگي  و

  . خويش بيگانه شده و خودباوري را به فراموشي سپرده اندتن بندانش با خويش
.  انـساني پرداخـت    ينيروهـا برپايه ي اين شناخت، به زنده كـردن اسـتعدادها و توصـيف              

سل ايرانـي كـه     مغرورشدن ايشان بر اثرفتوحات، ن     ورود اعراب ونفوذ تدريجي آنان و       با چراكه،
درنتيجه شخصيت و   . ازچنان اقتدار واصالتي برخوردار بودند، تحقيرشده، به موالي كشانده شدند         

 فترتـي ميـان ايـن       لـذا، . رو به زوال رفـت     ،زورانه ي قوم مهاجر   ماصالت نژاد ايراني باحاكميت     
خـت  با دريافت ضرورت ها،به دادن انگيزه بـه هـم وطنـانش پردا            فردوسي  .اقتدارصورت گرفت 

 ايرانـي بـار   با اين تالش ها،.وآنان را دركسب استقالل فرهنگي و به تبع آن سياسي راهنما شد 
ملـي و   گره هـاي كـور وناپيـداي         گشودن   ديگر قدم به ميدان اقتدارواستقالل گذاشت ودر پي       

  .خود برآمد اجتماعي
شخـصيت  در خود بزرگ ترين پيـام       ،»آزاده  « رواج واژه   .  ايران، مهدآزادي وآزادگي است   

: شاهنامه داستان نزاع وجنگ پاياپاي ارزش ها وضـدارزش هاسـت          .هميشه ماندگار ايراني است   
نبرد آزادي دربرابر بندگي،روشنايي دربرابر تاريكي، عشق به ايران وآزادگـي دربرابـر بيـزاري از                

  .بدانديشي و بدكاري وخشم و زور درسراسر شاهنامه موج مي زند
     داستان پرفراز ونشيب زندگي ايراني آزاده با همه ي خوبي هـا،             شاهنامه سرود مهرايران و   

 و فردوسي خود آزاده اي مبلّغ و         آن مي باشد     شكست ها و دگرگوني هاي      بدي ها، پيروزي ها،   
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 شـاهنامه،   .روزي كامل قـدم برداشـته اسـت       يه دراين راه تا پ    به شمار مي آيد ك    داوري راستگو   
 ست كه بخش حماسي شاهنامه، با نبرد ميان خيرو شـر آغـاز        ازاين رو .جهاد نيكي با بدي است    

  . مي شود
شاهنامه، تـاريخ مـصرف     : بيان وانتقال خاطره هاي جمعي و فرهنگ ايراني به آيندگان          )و

نسل امروز و جوان ما بيشتر ازهركس ديگـر بـه           . ندارد و محدوديت زماني در آن موجود نيست       
شاهنامه يك كتاب فرهنگي و اجتمـاعي اسـت و          . ارزش هاي فرهنگي واجتماعي نيازمند است     

 حكيم باسالحي برنده وتيز به ميدان       .فرهنگ و ملت بزرگ ايران    دردآشناي  فردوسي يك معلم    
اين كه گفتيم نسل امـروز تـشنه تراسـت بـراي آن اسـت كـه           . آمده وآن سالح فرهنگي است    

فردوسـي  .مبـارزه آمـده اسـت     امپرياليزيم جهاني امروزه با سالح فرهنگي و اجتماعي به ميدان           
سـخنگوي ايرانيـان     و حكـيم آن روز غمخـوار     .موثرترين و ماندگارترين سالح را برگزيده است      

رنج ها وحسرت ها وآرزوهاي مشترك همه ايران را جان بخشيد تا امروز راحـت                او آن روز  .بود
نه ي قهرماني اش،    نشاقهرمان واقعي خود اوست و      . تر بتوانيم در برابر تهاجم بيگانه قيام كنيم       

دهقـان زاده   زندگي و رنج روزگـار خـود         وحماسه ي باشكوه وي است كه خود نشاني از هدف           
  .توس مي باشد

يا الاقل       ملي نامه ي او تصويري است از روزگار خود فردوسي و احساسات مردم عصر             
  :اين ارزش در نامه ي رستم فرخزاد به بردارش به روشني هويداست. همشهريان او

  ردنوشت و سخن ها همه ياد كـ         ه درد  يكي نامه سوي برادر بــ…    
     ت نه هنگام پيروزي و فرهي اسـت         ادشاهي تهي اس    كه اين خانه از پ

  تبخ  دريغ اين بزرگي و اين فرّ و    اج واين داد و تخت    سرو ت     دريغ اين
  ردي ننگـــــبداد و ببخشش هم            برنجد يكي ديگري برخـــــــورد  

  يود كـــــژّي و كاستـامي شرگستــــــــي              زپيمان بگردنـد وز را
  رر كمتــــــــرآيد ببــ كشاورز جنگي شـــــــود بي هنر          نژاد و هن   

  ـريـنــــايد همي  اين ازآن آن از ايـــن          زنفرين ندانند باز آفـــ    رب
  فرومايه را بخت گردد بلنــــــدـس بود ارجمنـد              شود خوار هركـــ

  ...دل شاهشان سنگ خــــارا شـود    نهان بدتراز آشكــــارا شــــــود          
  )313 -9/321؛ شاهنامه( 

نگاه . ند نيازمند تبليغ ا   ،هويت ها و ارزش ها    .  برنده تراز سالح جنگ است     فرهنگي،سالح  
او مشكل وجهت گيـري نـسل       . فردوسي، نگاهي جهت دار، هنري و از روي انتخاب بوده است          

ها ودوره هاي بعدرا به خوبي شناخت و درنتيجه براي رفع چالشها و كمك به تاريخ و فرهنـگ           
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بايـد  .امروز آن چـاره گـري ها،نيازمنـد شناسـاندن و باورانـدن اسـت              . ومليت،چاره انديشي كرد  
 هويت واصالت هرفرد    ،و شناساند كه فردوسي چه كرده و شاهنامه ي او چيست؟ مليت           قبوالند  

وقتي فرهنگ اصيل شناخته شود، آنگاه اصـالت  .وافراد كشور، محتـاج به فرهنگ واجتماع است     
  .مي شوند ها نيز شناخته

 درهمين موضع - كه در باال به آن اشاره شد-يكي از علت هاي قبول عام براي شاهكارها
.   بايد ابزار و وسايل ايجاد تحرك فراهم باشـد        . پرجنب وجوش و پرتحرك هستند    ايرانيان  .ستا

نوشته ها، شعرها، سروده ها و قلم هاي پرتوان شاعران ونويسندگان ايـن مـرزو بـوم، وسـايل                   
شاهنامه ده قرن دسـت  . انتقال هيجان ها و احساسات سالم و دوستداري به وطن وهويت است     

ي شود و بايد قرن ها هم دست به دست شود تا آيندگان، به چيستي و چرايي                 به دست شده وم   
  .پس علت اين توجه، انتقال به نسل هاي فرداست كه چراغ راهند. آن برسند

  بالغت و فصاحت شاهنامه  
فصاحت را بيشتربه كلمه وبالغت را به       .    فصاحت و بالغت، هردو شيوايي و رسايي است       

 بالغت كالم آن است كه عالوه برفصيح بودن كلمات و وافي بـودن         .كالم اختصاص مي دهند   
جايي مقام ايجاب مـي     .براي بيان مقصود گوينده، به اقتضاي حال ومقام نيز باشد         بايد  الفاظش،  

 ايجاب مي كند مطنب باشد، كـالم بايـد اطنـاب آورده              و جايي كه     كند موجزباشد، كالم موجز   
  )  148: 1364علوي مقدم؛ .(شود

: مــثال. نمونــه هــا بــسياراست.ن كــريم بهتــرين نمونــه ي فــصاحت وبالغــت اســتقــرآ
 به چند تعبيرآورده شده وتمام اين تعبيرهـا بـه جهـت اقتـضاي مقـام                 »عصاي موسي «،درقرآن

،و )107/اعـراف (»ثعبـان مبـين   «، جـايي    )20/طه(آمده» حيه تسعي «جايي  .ومناسب كالم است  
  )30/قصص(»جان« درجاي ديگر
موسـي مـي ترسـد وايـن        ) همچون ماري كه حركت مي كند     ( مي آورد  »حيه تسعي «وقتي

لـذا خداونـد بـه مناسـبت حـال          . ترس حركت كردن به موسي اجازه نمي دهد كه آن را بگيرد           
يعني ( »سنعيدها سيرتها الولي  « :ودادن آرامش روحي به موسي، بالفاصله در دنباله مي فرمايد         

ايـن كـالم    .اين موسـي را قـوت قلـب مـي دهـد           .) برمي گردانيم ) عصا(بزودي به حالت اولش   
  .مقتضاي اين جاست وبالغت يعني اين

همين فعل قيل كه به صورت مجهول بيان شـده، خـود دليـل              » قيل«: درقرآن بسيارآمده 
وقتـي كلمـه بـه      . چرا كه فاعل مشخص نيست، لذا محدوديتي ايجاد نمي كند         . بربالغت است 

وقتـي خداونـد مـي      . ود و عـام را دربرمـي گيـرد        صورت نكره به كار مي رود، نامحدود مي شـ         
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حـق مـي فرمايـد بـه        .  دراينجا حدود مشخص نيست    )6/االنشراح(»ان مع العسر يسر   « :فرمايد
  . درستي كه به دنبال هرسختي، آسايشي است

القتل انفي   « ازنظربالغت كوبنده تراز جمله ي    ) 179/بقره(»لكم في القصاص حياه   «آيه ي   
ه ي مذكور، حياه به صورت نكره آمده است و بيانگر زندگي بـراي قاتـل                درآي. است» من القتل 

دربرابر جمله ي مـذكور هرچنـد عاقالنـه         . است واميد به آن كه شايد هنوز عفوي براي اوباشد         
  .اما دراين آيه، خشونتي نيست. است؛ اما به دنبال آن خشونتي ديده مي شود

ماءك وياسماء اقلعي وغيض المـاء وقـضي        وقيل يا ارض ابلعي     « :ي درآيه: نمونه ي ديگر  
فـصاحت و بالغـت فراوانـي       ) 44/هود(».المينظاالمر واستوت علي الجودي وقيل بعدا للقوم ال       

با اسم شروع مي شود  وتاكيد دارد چـرا كـه اسـم مقـدم                . جمله ها اسنادي است   :ديده مي شود  
  )2.(ل توجه استهماهنگي ومفهوم ظاهري و معنوي كلمات هركدام درنوع خود قاب. است

،سـرّي درايـن تقـديم ايـاك        )5/فاتحه الكتـاب  (»اياك نعبد و اياك نستعين    «     درآيه ي   
  : استادجوادي آملي درتفسير تسنيم خود، اين اسرار را اين گونه بيان كرده اند. برنعبد وجود دارد

  .صاري حضرت احديت مي داند وبسحباتقديم اياك، موحد عبادت را حق ان)الف« 
  .سختي و سنگيني عبادت براي عابد آسان مي شود) ب    
براي فرارازشيطان و وسواس او بايد اول معبود را تعيـين كـرد وسـپس از عبـادت                  )   ج   

  .اياك، اين معبود را تعيين وحصرمي كند. سخن گفت تاشيطان براي انسان معبود سازي نكند
ازاين اركان، ركن اصـيل،     .ود دارد عابد، معبود و عمل عبادي وج     : درعبادت سه ركن  )    د  

مـي شـود    » تثليـث « عابد اگرهم خود را ببيند وهم عبـادت وهـم معبـود، گرفتـار               .معبود است 
ولي اگرخود را وعبادت را نديد      .مي شود »ثنويت«واگرعبادت ومعبود را ديد وخود رانديد، گرفتار        

يم اياك،نمازگزار تنها معبود    با تقد . وتنها معبود را مشاهده كرد، آن وقت فاني وموحد ناب است          
  )424-6 :1، ج1379جوادي آملي؛(».را مي بيند و ديگرسخن از عابد وعبادت نيست

بزرگـان ادب فارسـي وناقـدان       .بهره مندي كامـل را دارد      فصاحت وبالغت    ازشاهنامه هم   
عوفي درتـذكره ي لبـاب االلبـاب تعبيرزيبـايي          . سخن، هركدام دراين باب، داد سخن بداده اند       

فردوسي كه فردوس فـصاحت را رضـوان، ودعـوي بالغـت را برهـان بـود،       «:دراين زمينه دارد  
(= تمـام » شـاهنامه   « مقتداي ارباب صنعت و پيشواي اصحاب فطنت و مـصداق ايـن جملـه               

 است كه ابتداي آن دقيقي كرده است و هزاربيت ازآن جمله گفته ي دقيقي است       )بسنده، كافي 
و برهـان فـضل نمـوده وجملـه ي            گفتـه وداد سـخن بـداده       وشصت هزار بيت ديگرفردوسـي    

 وكمال صنعت درآن است     يندگان را درتك وپوي فكرت افگنده     لت انداخته،آ جگذشتگان را درخ  
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كه از اول تاآخر بر يك نسق رانده است و بريك شيوه گفته، و مختتم او ذوق مفتتح دارد واين                    
  )288 :رياحيبه نقل از(ٍ«.كمال قدرت وغايت استادي بود

بيست و پنج سـال  «:  مولف چيره دست چهارمقاله، نظامي عروضي سمرقندي هم اعتقاد دارد       
درآن كتاب مشغول شد كه آن كتاب تمام كرد والحق هيچ باقي نگذاشت وسخن را به آسـمان                  
عليين برد ودر عذوبت به ماء معين رسانيد وكدام طبع را قدرت آن باشـد كـه سـخن را بـدين                      

درادامـه نظـامي عروضـي بـا        ) 63: 1376نظامي عروضي؛   ( ».ه او رسانيده است   درجه رساند ك  
  :ذكراين ابيات،كه نامه ي زال به سام نريمان است

  ـرامو خـــويد و درود ـنسراسر      يكي نامه فرمود نزديك ســـام             
  ردكـ م دادــ    نخست از جهان آفرين ياد كـرد             كه هم داد فرمود وه

  ودـدرود             خداوند شمشير و كوپال وخــ رم    و زو باد بر سام نيـــــــ
  چراننده ي كركــــس اندر نبـردگرد              ام    چماننده ي چرمه  هنگـــ

   فشاننده ي خون ز ابرسيــــــاه          ـاه  ي باد آوردگـــــــــ  فزاينده   
  رش از هنر گردن افراختــــهـ س در هنر ساخته               بمــــــردي هنر 

   )177  :1 ؛چ مسكو/ شاهنامه(
من درعجم سخني بدين فصاحت نمي      « :    درعظمت فصاحت وبالغت  اين اثرمي افزايد      

 كه جملـه ي اخيـر، مـستثني كـردن           )63:  پيشين همان(»!.بينم ودربسياري از سخن عرب هم     
  .قرآن مجيد است

  :ته ي شهريار    به گف
   او يك تنه زد به جنگ شجعان عرب          ردـرد كه شمشير نكــ    او را قلم آن ك
  اسه هاي ملي كوبيد                 ـــا گرز حمـــب          احت و بالغت همه را ـــ    شجعان فص

  )2/1116: ديوان شهريار   (
ه دراين فشردگي سهيم اسـت، ايجـاز        آنچ.     ازويژگي هاي زبان شعر، فشرده بودن است      

اولين بيت شاهنامه مي تواند دليلي برايجاز باشد كه نشانه ي فـصاحت وبالغـت               . وحذف است 
  :آن است

  و خــــــــرد                 كزين برتر انديشه برنگـــــــذرد     به نام خداوند جان
  )12: 1؛ چ مسكو/ شاهنامه(

ي شاهنامه را آغاز مـي كـنم كـه    به نام خداوند   :ز مي گويد      حكيم دراين بيت بسيار موج    
  .دريافت آدمي از چيستي او، فراتر از اين نمي رودكه صاحب جان و خرد است؛خدايي 
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 از نشانه هاي بالغت محـسوب       د مي توان  ،    رسايي گفتار و به بهترين وجه منتقل كردن       
ه ي حماسـي شـاهنامه مـي        رودر داستان رستم واشكبوس،كه از بهترين قـسمت هـاي د          .شود

  :با فصاحت و بالغت تمام و با ايجاز مفهوم را بيان مي كند كهر پايان داستان دباشد،حكيم 
  ت اوي  چو بوسيد پيكان سرانگشت اوي             گذر كرده بر مهره ي پشـ    
  وس سپهرآن زمان دست او داد بـ  وس           رو سينه ي اشكبــر بـبزد ب    
  فلك گفت احسنت و مه گفت زه ـفت ده            قصا گفت گير و قدر گــ    

   )197: 4 همان،(    
جـايي كـه اغـراق      .     فردوسي در اثرسترگش، حد حماسه را به خوبي نگاه داشـته اسـت            

  :الزم است، گشاده مي گويدومبالغه 
  گشت هشتزسم ستوران درآن پهن دشـــــت              زمين شد شش و آسمان 

بـا اعمـال   و     توصيفات حماسي او در مورد اشخاص به صورت موجودي مافوق طبيعـي        
در داستان رستم وسهراب، تصوير ي كه       .خارق العاده است؛ چرا كه اقتضاي حماسه همين است        

فردوسي از رستم،آنگاه كه برتخت نشسته، و نيز رخش بيان مي كنـد، جالـب و واقعـا حماسـي         
  :است

  ـان             زده پيش او اختر كاويــــــــــان پرمايه  اندر ميـــــ   يكي تخت 
  ت       نشسته به يك رش سرش برتراس    ز هركس كه برپاي پيشش براسـت       

  اي او     كمندي فروهشته تا پــــــــاالي او            يكي باره پيشش به بــــــ
  د هميبجوشـــ        تو گفتي كه درزين         برو هرزمان برخروشــــــد همـي 

  ـش             همي جوشد آن مرد برجاي خويـشــــ پيـدار    پس پيل برگستوان 
  اي او بينم همي اسپ همتــــــ نه االي او                نه مرد است از ايران به بــ

  ت شير زرين سراســبـره بدان نيز  ـت            ا پيكراســــ اژدهديدـي ب    درفش
   )213 :2همان؛ (

  ملي گرايي و آرمان گرايي در شاهنامه ) 3
بدون شناخت اين عوامـل، درك عميـق   . عواملي در شناخت شعر و نثر هر دوره نقش دارد       

  :اين عوامل به شرح زير هستند. رويدادهاي ادبي آن دوره ممكن نيست
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  ها چهره)الف
   صداها) ب
   )ها مايه  و درونها تم(اصلي مسائل )  ج
  تكنيكيخصايص ) د
شـفيعي  { ).اقتصاسي(=مؤثرهاي اجتماعي   )2 مؤثرهاي فرهنگي  )1: تغيير، شامل عوامل  ) ه

   )18: 1380كدكني؛ 
، مـشاهده   ) از ديدگاه حماسي   ( اول قرن پنجم   ي  چهارم و نيمه  آنچه در عوامل شعري قرن      

  :مي شود، عبارتند از
  .ز ناظمان روايت هاي ملي و كاتبان شاهنامهفردوسي توسي و بسياري ا: چهره ها

  .ملي گرايي، وطن پرستي، آرمان گرايي: صداها 
  .نوع ادب حماسي: درون مايه هاي شعري 

  .آنچه كه شعرحماسي ايجاب مي كند:  عوامل تكنيكي
موثرهاي فرهنگي و اجتماعي كه بسيار زياد در ايجاد نوع شعرحماسي ملي تاثيرگذاشته از              

ان به وجود سامانيان وآزادي افكار وعقايد واهتمام بـيش از حـد بـه مليـت و نـژاد                    جمله مي تو  
  .ايراني از سوي پادشاهان ساماني و رواج زبان فارسي دري اشاره كرد

آيـد   زيرا حماسه زماني به وجود مي. دوستي است ي شعر حماسي، وطن    بايد گفت كه الزمه   
پـس  . دنـ ا ميهن را از دست دشمن نجـات ده كه قومي براي استقالل خود با دشمنان بجنگد ت        

بيني انسان آرمـاني ـ حماسـي، بـر      رو، جهان از اين. پرستي است ي وطن جنگ با دشمن، نتيجه
روي ايـن  . و گوهر مبتنـي اسـت   اصالت   ،هاي نژادي   پرستي و ارزش    هاي قومي، وطن    دلبستگي

شور خود را سـرزمين آزادگـان       را بر خود نهادند و ك     ) شريف و نجيب  (= اصل، ايرانيان نام آزاده     
  ).سياوش منم نز پريزادگان(دانستند 

  ز بهر و بر و بـوم و پيونـد خـويش           
  همه سر به سر تن به كشتن دهيم       

  

 زن و كـــودك خـــرد و فرزنـــد خـــويش
ــه دشــمن دهــيم   از آن بــه كــه كــشور ب

  

 )278: 4چ مسكو؛ / شاهنامه(
اني و يا بـه عبـارت ديگـر آرمـان           ساختار معنايي شاهنامه، بيان جهانداري و جهانباني آرم       

. پرسـتي اسـت     جـويي و وطـن      گرايي، آرمان   هاي شاهنامه، آرمان    بزرگترين پيام . شهرياري است 
بـه  . شـود   ي سترگ خود، همواره آدمي را به اين دو رويكرد متذكّر مي             فردوسي در سرتاسر نامه   
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س حكيمانه توأم با    پرستي فردوسي، احسا    وطن«: ي  محمدامين رياحي در كتاب فردوسي        گفته
عـشق بـه ايـران در    . ي انساني و بـه كلـي دور از نژادپرسـتي اسـت     اعتدال، خردمندي، عاطفه  

شاهنامه به مفهوم عشق به فرهنگ مردم ايران و آرامـش و آبـادي ايـران و آزادي و آسـايش                     
  )193: رياحي( ».مردم ايران و برخورداري آنها از عدالت است

.  در ايجاد چنين روحيه ي وطن پرستي و ميهن دوستي گذشت           ازكردار نيك نيز نمي توان    
  :حكيم توس، انسانيت را در گفتار و كردار نيك مي داند

  بس                  دگر هرچه باشد، نماند به كـس ز گيتي دو چيز است جاويد،
  سخن گفتن نغز و كردار نيـــك                  نگردد كهن تا جهان است ريك

  )194: 8 چ مسكو؛ /شاهنامه(
  :ازاين جهت خواهان آن است كه سخن خوارمايه نگردد

  همان گنج و دينار و كاخ بلنــد                   نخواهد بدن مر تو را سودمنــد
  سخن ماند از تو همي يادگـــار                   سخن را چنين خوارمايه مــدار

  )252: 1همان؛ (
هـاي    هاي ملي و حماسي و گرايش به سياسـت          توجه به روايت  ي    اصوالً قرن چهارم، دوره   

سردمداراني نژاده  . علت آن بركت وجود سامانيان بوده است      . ساالري است   پرستي و آرمان    وطن
ي پر مهر و عطوفت آنهـا، فرهنـگ و تمـدن و               و اصيل و به دور از هرگونه تعصب كه در سايه          

روسـت كـه در ايـن دوره تـدوين            از ايـن  . ددانش اين مرز و بوم به نهايت اعـتالي خـود رسـي            
  .استوجود داشته هاي ملي فراوان  هاي منثور و منظوم آن هم از نوع حماسه شاهنامه

آري شاهنامه يادگار قرن چهارم، قرن اعتالي فكري و فرهنگي ايران، عصر خردگرايـي و               
  .استي عصر ساماني  شاهنامه، انعكاس فرهنگ ساساني در آيينه. آزادانديشي است

دو دولـت   . اگر به گذشته برگرديم، در نهاد تمام ايرانيان چنين شعور و آگاهي بـوده اسـت               
نهادنـد و     هاي نژادي، ملي و ميهنـي را ارج مـي           مقتدر هخامنشيان و ساسانيان، عجيب سياست     

تنهـا  . اند هاي ايراني قبل از سامانيان يعني طاهريان و صفاريان نيز اين گونه بوده            حتي حكومت 
اي در اين درايت و شعور پيدا   فترت و در واقع يك انحطاط ملي و ميهني باعث شد تا وقفه           يك

البته ايرانيان خيلي زود سعي كردند استقالل از دسـت          . شود و آن هم روي كارآمدن اعراب بود       
همين فترت سبب روشني ذهن ايرانيان، كه داراي افتخارات ملي . ي خود را به دست آورند رفته

 بودند، گرديد و ايجاد نهضت شعوبيه و قيام ابومسلم خراساني و به دست گـرفتن امـور                  و قومي 
اداري و اجتماعي و فرهنگي ايرانيان در دربار عباسيان به عظمت همين تفكـر روشـن و بيـدار                   

  .بود
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راز ماندگاري شـاهنامه و اهميـت       . شاهنامه، تبلور روح ملي است    . ياد كنيم » روح ملي «از  
 ويكـي از     كاريهاي آن اسـت     در همين دريافت درست و صحيح روح ملي و ريزه         كار فردوسي،   

وح پيشتر اشـاره شـد كـه ر       .علت هاي ابقاي آن، براستي توصيف واقعي همين روحيه مي باشد          
يـن  اگفتنـي اسـت     . ها و كاركردهاي جمعـي مـردم اسـت          ي ملت و مرجع انديشه      ملي، نماينده 

 ،پذيري و تداوم هـر كـانون قـدرتي          د؛ چرا كه شكل   گير  ي وحدت ملي شكل مي      روحيه در سايه  
شـايد بتـوان از      .…وحدتي ملي، فرهنگي، ادبي و اقتصادي و      : نيازمند وحدتي همه جانبه است    

اين ابيات كه از زبان سيندخت، همسرمهراب كابلي و مادر رودابه سروده شده، به عظمـت ايـن       
  : روحيه پي برد

  ه            وزين تازي اسپـــــــان آراستـخواستـه   ازاين كـاخ آباد و ايـــن
  وزين باغ و اين خسراواني نشست وزين ريدكان سپهبـــد پرســت               

  او بـــاالي مــا               وزين نام و اين دانش و راي مــوزين چهره و سر
  ي تـــــــبدين آبداري و ايـــن راستــــي              زمان تا زمان آورد كـاس

  همه رنج ما باد بايد شمــــــــردبه ناكام بايد به دشمـــن سپــرد              
  درختي كه ترياك او زهر ماســـتت             وت ازاين بهرماسيكي تنگ تابـ

  بياويختيم از برش تاج و گنـــــجبكشتيم و داديم آبش به رنـــــج              
  ه خاك اندر آمد سر مايـــه دارــب سايه دار              شيد و شدچوبرشدبه خور

  اـآرام م ندانم كجـــــــا باشـــد و فرجام مـــــا              برين است انجام
  ) 186: 1همان ؛ (

  :ي روح ملي و جوهر جهانباني عناصر تشكيل دهنده
  :    ازجمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

از . گرايـي اسـت     ي خردگرايي و عقـل      ي فردوسي، دوره    ظر فكري دوره  از ن : ـ خردگرايي 1
  :كند آغاز مي» نام خداوند جان و خرد«ي نامور خود را با  اينرو فردوسي نامه

  
  به نـام خداونـد جـان و خـرد         

  
  ذردـــر انديشه بر نگــن برتـكزي      

  )12 : 1همان؛(               
جموع انديشيده ها و تجربه هاي عملي انسان آرماني را              درهمين اولين بيت شاهنامه، م    

جان و  خـرد،     .درسايه ي بهره وري از خرد آن هم در حيات معنوي به خوبي مشاهده مي كنيم               
پس آنقدر ارزشـمند هـستند      .دو نيروي روحاني هستند كه مي توانند سعادت بشري را رقم زنند           

  .ن دو شروع مي كندكه فردوسي، اثرخود را به نام صاحب و بخشنده ي آ



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٥٨٣

  :        حكيم در جايي ديگر درستايش خرد چنين مي فرمايد
ــزدت داد    ــه اي ــر چ ــر از ه ــرد بهت   خ
ــتود   ــارد س ــه ي ــان را ك ــرد را و ج   خ
  خـــرد رهنمـــاي و خـــرد دلگـــشاي

  

ــه از راه داد  ــرد را بـ ــتايش خـ  سـ
 و گــر مــن ســتايم كــه ياردشــنود 
 خرد دست گيرد بـه هـر دو سـراي         

  

  )14-13: 1همان؛(          
گرايـي    ستايد و آدمـي را بـه خـرد          فردوسي همواره از زبان پهلوانان و قهرمانان خرد را مي         

. آرزوهاي ملي، در سايه ي توجه به خردورزي و حكومت خردمندانـه مـي باشـد               .كند  دعوت مي 
را » آز«درمقابل خـرد،  . خرد با دين، توامان است و هردو در تشكيل كانون آرمان گرايي موثرند     

درادبيات باستاني ايراني، ديوي است از يـاران اهـريمن كـه آدمـي را بـه فـزون                   .اده است قرارد
مگرشاهنامه پيكار نيروي نيك و بد نيست؟پس در اين راسـتا،           . خواهي و فساد رهبري مي كند     

  . نيك، خرد است و بد، آز
  ــــمز آز و فزوني به يكسو شويـــم                    به ناداني خويش خستو شويـــ
  )   8: 6همان؛ (

كسي راكـه ايـن چهـار       .هنر، نژاد و گوهر را دركنار خرد، مايه ي تمييز نيك و بد مي داند              
  :»سزد كه شاد زيد شادمان و غم نخورد«ارزاني دارد، 

  ـاخبه پاليز چون بركشد سرو شـاخ                  ســـر شـاخ سبزش بــرآيد ز كـ
  تــخ  چــو بينــدش بينادل و نيك ب                تبه باالي او شاد باشد درخـــ

  كز اين سه گذشتي، چه چيزاست نيز؟سزد گر گماني برد بر سه چيــز                 
   سه چيز است وهرسه به بند اندراست ت                هنر با نژاد است و با گوهر اس
  يي و پيچي ز رنجـــش بســ  بكـوشي                هنر گر بياموزي از هر كســـ
  ـار كـــه زيبـــا بـــود خلـعت كـردگه دار                ازاين هر سه، گوهر بود ماي

  دت   شنــاسنـده ي نيك و بــد بــايـدت                هرسه بيابي، خرد بايــــچو
  مز رنــج و غـآســايــد از آز و ارــ  ب م               تن آيدبه ه چه اين چار با يك

  )8: 4همان؛             (
ي   دوسي در سراسر شاهنامه   فر.شاهنامه يك اثر اخالقي هم به حساب مي آيد        : ـ دادگري 2

هاي انساني سخن گفته است و الحق داد سـخن را بـداده               هاي اخالقي و ارزش     خود از ستايش  
روح قـات و بايـسته ي       امنيت اجتماعي در همه سـطوح و طب       ي    در نزد او، دادگري الزمه    . است

  :ها و راستي و ناراستي مردمان است ملي و به عنوان يك اصل، مميز درستي و نادرست انديشه
ــاد    مگردان زبان رين سـپس جـز بـه داد          ــروز و ش ــو پي ــي ت ــه ازداد باش  ك
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ــا روان    ــنا بــ ــو را آشــ   مكــــن ديــ
  

  وانــد جـواهي كه بختت بمانـچو خ
 )406: 5همان؛ (

  :شاهي هوشنگيا اين ابيات در پاد
ــر    ــزدان پيروزگـ ــان يـ ــه فرمـ   بـ
  وزان پس جهـان يكـسر آبـاد كـرد         

  

ــر   ــستم كم ــگ ب ــش تن ــه داد و ده  ب
  ر از داد كردــــي پــه روي گيتــهم

 )31: 1همان؛(
پادشاهان در خطبه   . دركنار خرد، داد و دهش يكي ديگر از مسايل مطرح در شاهنامه است            

  :ي شاهي خود همواره از داد ياد مي كنند
  همه داد جوي و همه داد كــــــن               زگيتي تن مهتر آزاد كـــــــــن

   )  1433: 5چ بروخيم؛/ شاهنامه(
  :يا 

  فريدون تويي! به داد و دهش يافت آن نيكويـــي               تو داد و دهش كن
  ) 252: 1چ مسكو؛ / شاهنامه(

و نادرستي انديشه ها و راستي و ناراستي   وي، دادگري را به عنوان يك اصل معيار دوستي          
براي ارائه يك   .درتفكر اخالقي و ديني، داد در مقابل بي عدالتي  قرار مي گيرد            .مردمان مي داند  

جامعه ي سالم وايده آل، بايد همه نيروهاي خير به عنوان يك روش اجتماعي و كشورداري به                 
درفهرست شاهنامه، به يكـي     . تشكيل دهند  كار گرفته شوند تا بتوانند آرمان مردم يك جامعه را         

يكي از مقوله هاي تـشكيل چنـين        . است» سرنوشت بشريت « از خصوصياتي كه برمي خوريم،    
چيزي كه هست تمام اين نيكي ها، توامان درشكل گيـري يـك             . سرنوشتي، داد و دهش است    

  :مثال داد و دهش با راستي. روح ملي و جوهر جهانباني نقش دارند
  راييم و پيمان كنيـم                   به داد و دهش، تن گروگان كنيم به راستي گ

   بماند تو جز تخم نيكي نكـــــار  ا يادگـار                 ـكه خوبي و زشتي ز م
  )7/2022: چ بروخيم/ شاهنامه(  

شـت،  كسي كـه داد دا    . داد؛ يعني نبرد با هرگونه نامرادي ها، نابرابري ها و ناجوانمردي ها           
  :به يقين در نبرد با اين صفات پيروز است

  چو دادتـــن خويشتن داد مرد                  چنان دان كه پيروز شد در نبـرد
  )119 : 8چ مسكو؛ /شاهنامه(

  :و درجاي ديگر
  تواكنون همي كوش و با داد باش               چو داد آوري از غم آزاد بــاش
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    )6/1746: چ بروخيم/ شاهنامه(
در آيـين نياكـان،     . داري ريشه در فرهنگ و تمدن ما دارد         راستي و پيمان  : ـ پيمان داري  3 

داري را    روح ملي، مهرباني و پيمان    . ها از هر نوع كه باشند، نبايد شكسته شوند          تعهدات و پيمان  
  :دهد شكنان را مورد نكوهش قرار مي ستايد و پيمان مي

ــر    ــو س ــان ت ــردد ز پيم ــينگ   ته
ــ ــدار ي ــن اســت   جهان ــاه م   زدان پن

  

ــر  ــانم وگـ ــي دور مـ ــت مهـ  ز تخـ
 زمين تخت و گردون كاله من اسـت       

  

  )71: 3چ مسكو؛/ شاهنامه(
  :يا اين ابيات از زبان رستم

ــهريار   ــاي ش ــت ك ــدو گف ــتن ب   تهم
  سخن بشنو از من تو اي شه نخست       
ــواه   ــستن مخ ــان شك ــد پيم   ز فرزن

  نهــاني چــرا گفــت بايــد ســخن      
  

ــدا    ــين م ــار غمگ ــدين ك ــت را ب  ردل
 …پس آنگه جهان زير فرمـان تـست       

ــا كــاله   مكــن آنــچ نــه انــدر خــورد ب
ــن   ــردد زبـ ــان نگـ ــياوش ز پيمـ  سـ

  

  ) 62-63: 3همان؛ (             
  :    شاهان چو نمايندگان ملت هستند، بايد به صفت پيمانداري آراسته باشند

  زد كفـــن    مكن ياري مرد يپمان شكـــــــــن                كه پيمان شكن كس نير
      برآن شاه نفرين كنـد تاج و گــــــاه               كه پيمان شكن باشد و كينه خــواه  

  )87: 9همان؛ (
بـه  .     همانطوري كه دين با خرد همراه است، با راستي و درستي نيز،هم پيمان مي باشد              

دن به سـستي، خـشم   نظر بزرگ زاده ي باژ، دوري گزيدن از دين و راستي و درمقابل روي آور          
  :خداوند را سبب مي شود

      مگردان سر از دين و راستـــــــي                كه خشم خداي آورد، كاستــــي                
  )109: 8همان؛ (

قهرمانان . اين عوامل بايد در تمام اعماق وجودي دارندگان روح ملي وجود داشته باشد                
وحدت مردمي را برعهده دارند؛ بل ستون هـاي عهـده حكـومتي و              نه تنها دفاع از روح ملي و        

  .نگهبانان اصلي پايگاه جهانداري و جهانباني نيز به شمار مي روند
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وجـدان بيـدارملي،    :     مي توان اين صفات را در آرمـان جويـان شـاهنامه جـستجو كـرد               
ردي دركارهـاي   نگهباني از ايران و گوهرجهانـداري، حمـايتگري، آزادگـي و آزادمنـشي، پـايم              

  .حكومتي و فرهنگ پروري
ايـن روحيـه ي واال،      . حس ملـي درسـايه ي روح فرهنگـي اسـت          : فرهنگ پروري ) 4    

از يك جامعه كوچك؛ يعني خانواده   .درتمام ابعاد اعم از ملي، قومي، اجتماعي، سياسي نمود دارد         
 تا بتوانند به آمال خود در       آحاد يك جامعه، بايد از فقر فرهنگي بدور باشند        . گرفته تا كل اجتماع   

حكـيم، حتـي فرهنـگ را از        . ايجاد يك ناكجاآبادي كه در وجودشان ترسيم كرده انـد، برسـند           
گوهر به وجود فرهنگ ملـي رنـگ و         . گوهر هم برتر مي داند؛ چراكه آن مايه زينت جان است          

  : طراوت پيدا مي كند
  كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون     چنين گفت آن بخرد رهنمــــون                    

      كه فرهنگ آرايش جان بــــــود                    ز گوهر سخن گفتن، آسان بود

  )854: 1372علوي مقدم؛ (

  :    از اين رو، به فراگيري فرهنگ توصيه مي كند و مي گويد

  ــــــــاد    جز از نيكنامي و فرهنــگ و داد                  ز رفتار گيتي مگيريد ي

  )                      6/1807: چ بروخيم/ شاهنامه(
همو بود كـه فرهنـگ      .     فردوسي، فرمانده فاتح جنگ هاي فرهنگي و ملي ايراني است         

  .    ايراني را دربرابر فرهنگ اعراب زنده كرد
  ستفرمانده ي جنگ هاي فرهنگي ما             گيــــ افتاده به روي نقشه هاي جن    

  تـــ او شاعر ايده آل ما، فردوسي اس           ت ما ــــــــرور قوميـــــ    خالق غ
  )           2/1116: ديوان شهريار(

  ي انساني و مردمي حماسه: شاهنامه
احـساساتي از نـوع ملـي و        . آنچه بيان شد، احساسات لطيف و شريف انسان آرماني بود            
. شـود  هاي اخالقي نيز احساس مي اخالقي و بارور شدن به ارزشدر كنار اينها، عواطف   . ميهني
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قهرمانان و پهلوانان حكيم توس     . خورد  در شاهنامه، دردهاي ملي و اخالقي هر دو به چشم مي          
به همـين   . كند  ي دردمندان بر دل حكيم پاژ، سنگيني مي         درد همه . شايسته است دردمند باشند   

سازد، سـخت دلتنـگ       هاي سپيدش رها مي      خاطر موي  خاطر، وقتي كه سام فرزندش زال را به       
كند، اين گونه  بندد و سام مخالفت مي شود و دلتنگي خود را، زماني كه زال به رودابه دل مي       مي

  :كند بيان مي
ــروده  ــرغ پ ــورد يكــي م   ام خــاك خ

ــداختي  ــزادم، بينـــ ــادر بـــ   ز مـــ
  نه گهواره ديدم نه پـستان نـه شـهر         

  جنـگ   نيـست   تو را با جهان آفـرين       
  

ــا كــس نبــرد   بــه گيتــي مــرا نيــست ب
ــاختي  ــه سـ ــدرم جايگـ ــوه انـ ــه كـ  بـ
ــر     ــود به ــرا ب ــي م ــيچ خوش ــه از ه  ن

  كه از چه سياه و سفيد است رنگ 
  )200/ 1: چ مسكو/ شاهنامه(

  

  يادداشت ها
آمـده  » آرزو، امل، حسرت، اميد، رنج، پشيماني     «: در لغت به معناي   ) ارمان(=آرمان   )1
 . است

. براي انسان آرماني پرداخته شده، ريشه در اين معـاني دارد          اخالقي و اجتماعي كه     ويژگي  
دوسـتي،    خيرخـواهي، نـوع   ): از ديدگاه اخالقـي و اجتمـاعي      . ( آرماني است   هاي انسان   از ويژگي 

جهانـداري،  ): از ديـدگاه ملـي و ميهنـي        . (…ستيزي، دردمنـدي، دردآگـاهي و         دادگري، ظلم 
مليت (ناسيوناليسم از ديدگاه مثبت    . …خواهي و     سمجهانباني، دارا بودن وجدان ملي، ناسيونالي     

پرستي، اعتقاد به  خواهي، ملت ملت«:  آن گونه كه در تعريف آن آمده است)1-7: و مليت گرايي
    .»رجحان ملت خويش بر ملل ديگر

ي زادن و متولــد شــدن اســت كــه مــالك را از   از ريــشه(nation)» ناســيون«ي  واژه
است بـه معنـي     » شعب«معادل آن در عربي،     . و نژادي گرفته است   هاي ژنتيك و خوني       ويژگي

از نهر بزرگ يا درخت واحد نوع بشر؛ كه در همان حال كه به يك مليـت،                 » اي   و رشته   شاخه«
هـا و     دهـد، وابـستگي آن را بـه درخـت انـساني و حتـي شـاخه                  تشخص و اصالت وجودي مي    

  )25: همان(.گيرد هاي ديگر بشري دربرمي شعبه
اي است كه ما در فارسي بـه ازاي ناسيوناليـسم و ناسـيون اروپـايي                  تر كلمه   ن پرمعني از اي 

اي از افـراد      به معني راه و روش و اساسـاً بـه مجموعـه           » ملت و مليت  «ايم، يعني     انتخاب كرده 
شود كه داراي، فرهنـگ، ايمـان، راه و هـدف مـشتركي               انساني يا يك گروه بشري اطالق مي      

باشـد و بـه       مـي » فرهنگ«،  »خون«ها به جاي       مالك ما برخالف غربي    بينيم كه   هستند و مي  
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ي   زاده» مليـت «از اين رو در بينش ما، مفهوم        . »احساس كردن و انديشيدن   «،  »زاييدن«جاي  
  .است» خودشناسي روحي و انساني«ي  نيست؛ بل زاده» نسبت«

   148 - 217: علوي مقدم: براي شواهد بيشتر، نك) 2    
  

  منابع 
 نـشر   :؛ تهـران   حـافظ  ناپذير  ماجراي پايان  ) 1368( مي ندوشن، محمدعلي  اسال -١

  .يزدان، چاپ 
 .نشرجامي، چ پنجم:   تهران؛جام جهان بين) 1370(----------------- -٢
نـشر  : ؛ تهران چهارسخنگوي وجدان ايران   ) 1381(----------------- -٣

 .قطره، چ دوم
  .ل نشر استقال: ؛ تهرانندوستي در ايرا ميهن) 1359(تكميل همايون، ناصر  -٤
: ان؛ تهـر  ويرايش علي اسالمي   )1379(؛  )تفسيرقرآن كريم ( تسنيم،  جوادي آملي  -٥

 .مركز نشراسراء، چ دوم
هويت ايراني و پيوند آن با فرهنـگ ملـي و           )1386(راشد محصل، محمدتقي   -٦

: ؛ شاهنامه پژوهي؛دفتردوم؛ بانظارت محمدرضا راشـد محـصل؛ مـشهد          )مقاله ( زبان فارسي 
  .ر آهنگ قلم، چ اولنش

؛ )مقالـه ( ان، نگاهبـان روح جمعـي ايـر       فردوسي )1383(  راشدمحصل، محمدرضا  -٧
نـشر  : شهد؛ به كوشـش هـادي تكبيـري؛ مـ         )پاسداشت قله هاي شعرخراسان   (هفت شهر عشق  

 .واژگان خرد، چ اول
نـشر  : ؛ تهران فردوسي و هويت شناسي ايراني    ) 1381(رستگارفسايي، منصور    -٨

 .طرح نو، چ اول
  . تهرانشر طرح نو، چ سوم،  نفردوسي،) 1376( ياحي، محمدامين ر -٩
: ؛ تهـران  سرچشمه هـاي فردوسـي شناسـي       )1372( ------------- -١٠

  .، چ اول)پژوهشگاه( ت فرهنگيموسسه مطالعات وتحقيقا
 .؛ چاپ بروخيمشاهنامه) م1935( -١١
  .1380 نشر سخن، چ اول، : ؛ تهرانادوار شعر فارسي ؛كدكني، محمدرضا شفيعي -١٢
تهـران نـشر زريـن و نگـاه، چ نهـم،            : ديوانشهريار، محمدحسين بهجت تبريزي؛      -١٣

1369. 
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: نمونــه اعــالي بالغــت قــرآن؛ تهــرانجلــوه جمــالعلــوي مقــدم، ســيدمحمد؛  -١٤
 .1364نشربنيادقرآن، چ شهريور

نشر آستان قدس رضوي، چ     : ؛ مشهد درقلمرو بالغت )1372(|------------- -١٥
 .اول

 بـه كوشـش     ؛شاهنامه براساس چاپ مسكو     )1376 (ابوالقاسـم  توسي فردوسي -١٦
   .نشرقطره، چ چهارم،: ؛ تهرانسعيد حميديان

نـشرفرزان، چ   : ؛ تهـران  هويت ايراني و زبان فارسي    ) 1379(مسكوب، شاهرخ؛    -١٧
 .اول

: ؛ تهــرانمليــت و مليــت گرايــي، از نگــاه شــريعتي و مطهــري)1359( -١٨
 .نشراستقالل
 كوشش رضا انزابي نـژاد و سـعيد         ؛ به چهارمقاله )1376(نظامي عروضي سمرقندي   -١٩

 .  نشرجامي، چ اول: قره بگلو؛ تهران
؛ شـاهنامه پژوهـي؛     )مقالـه (فردوسي و پاسخ زمانـه     )1386(ياحقي، محمدجعفر  -٢٠

 .نشرآهنگ قلم، چ اول: دفتردوم؛ بانظارت محمدرضا راشد محصل؛ مشهد
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  *دكتر حليم جان زائراف

  
   و رسم ما بهخدمت فردوسي طوسي در آشنا ساختن

   اسالمي  دوره يفارسي قبل ازنگاري  آيين نامه

 
مـا  حال چيزي به دسـت  ، كه به زبان اصل باشند، تا   اسالميدوره ي از مكاتب و منشĤت     

از اين نگاه، به طور بايسته پيرامون رسـم و آيـين، شـرايط كـاتبي و خـصوصيتهاي                . اند  نرسيده
اما خوشبختانه چند منـابع     . وار است  دش  گفتن اسالمي سخن دوره ي   تا  فارسي  هاي    خاص نامه 

دهنـد و يكـي از         خبر مي  هنگاري اين دور    اي از نامه و اصول نامه       بااعتماد موجودند، كه تا اندازه    
  .باشد حكيم طوس مي» شاهنامه«اين گونه منابع 

نظيـر فردوسـي طوسـي در آن اسـت، كـه توانـسته اسـت در دوران                    يكي از خدمتهاي بي   
نگـاري  فارسـي معلومـات پربهـا      گي عربي از رسم و آيين و شرايط نامهاسالمي و رشد نويسند 

شـدند و اسـلوب ترسـل عربـي در            ها به زبان عربي نوشته مي       زيرا در زماني، كه اكثر نامه     . دهد
 رعايت و حكايت نمودن خيلي      فارسينگاري    رفت، از رسم و آيين نامه       ها به كار مي     نگارش نامه 
شود،   معلوم مي » شاهنامه«هاي مندرج در      از مضمون و مندرجه نامه    افزون بر اين،    . دشوار است 

كه سخنسراي طوس حين تأليف كتاب خويش از منابع دست اول اسـتفاده نمـوده و در نقـل و          
  .بيان آنها نهايت امانت را رعايت كرده است

نگـاري در   نامـه و نامـه   «شايسته ذكر است، كـه چنـد سـال قبـل، كتـابي تحـت عنـوان                  
بيـك  ه   محمدي خراساني و جـور      به نشر رسيد، كه به قلم دانشمندان تاجيك علي        » هشاهنام«

 خدمت دانشمندان مذكور قبل از همه در آن اسـت، كـه بـه طـور خالصـه                   )1(.نذري تعلق دارد  
نگاري فردوسي طوسي، محتـوا و      نگاري فارسي، رسم و آيين دبيري، هنر نامه         پيرامون سير نامه  

بحث نموده، با تأليف اين رساله راه پژوهش را براي محقّقـان            » نامهشاه«هاي    موضوعات نامه 
هـاي    ، كـه هنـوز اهميـت و خـصوصيتهاي خـاص نامـه             كـرد اما بايـد اقرار   . اند  بعدي باز نموده  

اند و جـاي خـالي پـژوهش در ايـن موضـوع               فردوسي به طور بايسته آموخته نشده     » شاهنامه«
  .شود كامالً احساس مي

                                                 
   *استاد دانشگاه دولتي خجند  تاجيكستان

  
*   
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فردوسي پيش از همه در آن است، كه محـض          » شاهنامه«هاي    مت نامه انديشه ما، خد    به  
اي از رسـم و آيـين و          توان تا انـدازه     توسط آنها و چند سرچشمه ديگر قرنهاي اول اسالمي مي         

هـا، هنـر نويـسندگي، مقـام و منزلـت طبقـه           شرايط كاتبي، اهميت و خصوصيتهاي خاص نامه      
هـا و     ر نامـه  مي، خـطّ مخـصوص و آراسـتگي ظـاه         اسـال قبل از دوره ي     دبيران نزد شاهان تا     
تـوان از انـواع    افزون بر اين، توسط ايـن اثـر پـرارزش مـي         .  آگهي يافت  اينچنين اقسام مكاتب  

نامـه، توقيعـات، سـوگندنامه،         به مثـل مناشـير، عهدنامـه، فـتح         ي پيش از اسالم     مكاتب دوره   
هـاي قبـل از اسـالمي فارسـي           سلطانيات، اخوانيات و همچنين عناوين و القاب و نعـوت نامـه           

  .معلوماتي پيدا كرد، كه نظيرشان را در منابع ديگر فارسي پيدا كردن محال است
توان به تفصيل پيرامون رسم و        ، كه با صرف همه كوشش در يك مقاله نمي         كردبايد اقرار   

ين رو، از ا. فردوسي سخن نمود» شاهنامه«هاي  نگاري، ارزشهاي ادبي و تاريخي نامه  آيين نامه 
هـاي داسـتان فريـدون سـخن نمـودن را        جهت دوري از اطاله كالم تنها پيرامون پيامها و نامه         

  .دانيم صواب مي
اسـت، كـه برابـر بـر تخـت نشـستن راه خيـر و                » شـاهنامه «فريدون از شاهان معـروف      

نوازي و خداپرستي را پيشه سـاخت و كـشور از قبـضه بـديها آزاد                بخشندگي، داد و دهش، بنده    
  :كرد

  وه گشت از بدي،  اندزمانه بي
  )2(.گرفتند هر يك ره ايزدي

وقتي سنّش از پنجاه درگذشت صاحب سه پسر گرديد، كـه دوي اول از شـهرناز و آخـر از              
جنـدل را   -چون اين فرزندان به كمال رسـيدند، فريـدون يكـي از نامـداران خـويش               . ارنواز بود 

هـان و      كند و هر سه دختر بايد از نژاد مي         سپارش كرد، كه براي پسرانش دختران مناسبي پيدا       
جندل پي اجراي اين امر شد و نهايت خبر يافت، كه شاه يمن را سـه                . از يك پدر و مادر باشند     

  .او رسانيد-سپس نزد شاه يمن شد و پيام فريدون فرّخ بد. چهر است دخت خوب
كس ديگـر رسـانيده   در لغت پيغام، خبر و سخني را گويند، كه شفاهاً توسط كسي به              -پيام

آور  ، قاصـد، پيـك، بريـد و پيـام    )پيغـامبر (رساند، پيامرسان، پيامبر شخصي، كه پيام مي  . شود  مي
  )3(.گويند
نخستين پيغام اين داستان پيـام فريـدون بـه شـاه     .  پيام شفاهي فريدون به پادشاه يمن      .1

ت، بـه ظـاهر نامـه را    اين پيغام اگر چه شـفاهي اسـ  . باشد يمن بوده، اولين پيامرسان جندل مي    
  :چنانچه. رسد نگاري تا اسالمي به نظر مي ماند و در بيان آن اندكي از رسم و آيين نامه مي
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هاي دوران اسالمي و پس از اسـالمي بـا            هاي تا اسالمي فارسي مثال نامه       عادتاً نامه .)آلف
 سـتايش   هـا بـا وصـف و        اين پيام نيز شـبيه نامـه      . شدند  ستايش خدا و وصف مخاطب آغاز مي      

  :فريدون آغاز شده است-شاه يمن و ذكر فرستنده-مخاطب
  خرّم بدي،«: او گفت جندل، كه-بد

  !ت بديـــه ز تو دور دســهميش
  ي كهترم چون شمن،ـاز ايران يك

  .نـــــاه يمـــه شـپيام آوريده ب
  رّخ دهم،ـــــــــدرود فريدون ف

  )4(.سخن هرچي پرسيم، پاسخ دهم
ها پس از وصف و ستايش و دعاي مخاطب ركن اصـلي    كه در نامهرسم دبيران است، .)ب

  )5(.نامه بيان سازند و اين اصول بيان در پيام مذكور نيز رعايت شده است
شود، كه او مرد دانا و بافرهنـگ و صـادق بـه               از بيان پرمعني و چربزباني جندل معلوم مي       

كناند، كه شـاهان       ما را باور مي    فردوسي بزرگ با تصوير آبرز جندل بار ديگر       . شاه خويش است  
تا اسالمي ايران تنها مردان باهوش، صادق، چربزبان و بـاخرد را همچـون پيامرسـان و قاصـد                   

  .اند فرستاده مي
شاه يمن چون از مقصود جندل آگه شد، در فكر فرو رفـت و              . پاسخ شاه يمن به فريدون    .2

رد، سـپس حكيمـان و نـديمان        نخست فرستاده را جايي خوش آمـاده كـ        . در پاسخ شتاب نكرد   
خويش را دعوت نموده اصل واقعه و مراد پيام فريدون را بـه آنهـا عرضـه كـرد و راي آنهـا را                        

اين عمل شاه يمن يكي از رسوم شاهان تا اسالمي ايران است، كه پـيش از پاسـخ             . پرسان شد 
دولت، عالمـان و    بزرگان  . كردند  طين ديگر با نديمان و اركان دولت مشورت مي        پيام و نامه سال   

فاضالن دربار شاه يمن را مصلحت دادند، كه نخست پسران فريدون را دعوت بـسازد و بعـد از                   
شاه يمن در پاسخ شفاهي خويش فرستاده را گفت، كه .  گويدپاسخ او را  پبامامتحان كردن آنها    

 خـويش  تواند جواب خواهد پسران فريدون را ببيند و با آنها صحبت نمايد، سپس مي  نخست مي 
  )6(.را گويد

فريدون چون پاسخ پيام خويش از جندل شنيد، پـسران را نـزد خـود خوانـد و بعـد پنـد و                       
در آن  . شاه يمن پس از پذيراي بزمي بياراست      . سرو فرستاد -نصيحت زياد همه را نزد شاه يمن      

 و   انهبزم دختران خويش آورد و از پسران فريدون سؤال كرد، كه كدامي از آنها مهتر، كدامي مي                
سرو يمـن   . پسران آن پاسخ درستي، كه از پدر آموخته بودند، عرضه نمودند          . كدامي كهتر است  
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از اين پاسخ درست در حيرت شد و رضايت خويش داد و دختـران بـر نكـاح پـسران فريـدون                       
  ...درآورد

سلم را روم و خاور، توررا ترك و چين و ايرج           . فريدون كشور خويش به پسران بخش كرد      
پـس از   . اولي را خاورخداي، دومي را تورانخداي و سومي را ايرانخداي خواندند          . رانزمين داد را اي 

  .شوند اين ماجراهاي داستان آغاز مي
بعد از درگذشت سالها و پير و ضعيف گـشتن پـدر سـلم              . پيام شفاهي سلم به سوي تور     .3

ش را نسبت بخش پدر،     فرستد و در آن نارضايي خوي       شاه تركان و چين مي    -پيامي به سوي تور   
  اين پيام شباهت بيشتر به نامه دارد، كه علـي         . نمايد  كه ايرانزمين را به ايرج داده بود، اظهار مي        

هـا بـا سـتايش و          زيرا آن مثال نامـه     )7(.محمدي خراساني و جوره بيك نذري نيز بر اين باورند         
  :مطلب بيان شده است-دعاي مخاطب آغاز گرديده، سپس ركن اصلي آن

  ام،ـــــــرادر پيـزد بــاد نــفرست
  ...ادكامــاويد زي خرّم و شـه جــك
  اي تخت،ــرزند بوديم زيبـه فــس
  .ه بختـ آمد بهي كهتر از ما مـيك

  رد،ــال و خــاگر مهترم من به س
  .ن اندرخوردــه به مهر مـــــزمان

  اج و تخت و كاله،ــگذشته ز من ت
  دشاه؟و، اي پاــر بر تــــنزيبد مگ

  م هر دو دژم،ـــــزد، گر بمانيــس
  .ن سان پدر كرد بر ما ستمـــكز اي
  ت اآلن و يمنـــران و دشــچو اي
  .رج دهد، روم و خاور به منـــبه اي
  ركان و چين،ــارد ترا دشت تـــسپ

  .دار ايرانزمينـــــا سپهـــكه از م
  اين بخشش اندر مرا پاي نيست،-بد

  )8(.اي نيستت اندرون ر-به مغز پدر
شود، كه اين پيام نيز شفاهي بوده، پيامرساني توسط اشتر تيزدو آن     از ابيات ذيل روشن مي    

  :را به تور رسانيده است
  هيوني فرستاد و بگذارد پاي،
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  .دايـبيامد به نزديك تورانخ
  به خوبي شنيده همه ياد كرد،

  )9(.مغز پرباد كرد ور بيــر تــس
ادالنـه  عاو نيز بخـش پـدر را نا       . ور به سوي سلم شفاهي است     پاسخ ت . پاسخ تور به سلم   .4

 سپس، هر دو بامصلحت )10(.خواند اي يافتن سلم را به صحبت روبرو مي حسابد و جهت چاره    مي
  .فرستند فريدون مي-پيغامي نزد پدر

عقـل و     در ايـن پيغـام سـيرت اصـلي، زشـتي، بـي            . پيغام سلم و تور به نزديك فريدون      .5
از مضمون پيغام   . رسد  لب پر از بخل و حسد داشتن سلم و تور آشكار به نظر مي             فرهنگي و ق    بي

شود، كه حرص مال و جاه و بخل و دشمني در نهاد آنها چنـان ريـشه گرفتـه                    مذكور معلوم مي  
  .شناسند و نه برادر كهتر است، كه نه قدر پدر مي

نـادل و روحـاني   بنا به قول فردوسي طوسـي پيامرسـان آنهـا مـرد بـاخرد، سـخنگوي و ب             
چو اين پيامرسان به درگاه فريدون رسـيد، پـدر را نـسبت فرزنـدان               . بود) موبد تيزوير (تيزهوش

  :بسيار مهربان و دلسوز و بارحم ديد
  نشاندش همان گه فريدون ز پاي،

  .ي خوب جايـزاوار دادش يكــس
  رامي نخست،ــبپرسيدش از دو ك

  .»هستند شاداندل و تندرست؟«: كه
  اين دشت و راه دراز،«- كديگر گفت،

  )11(»شدي رنجه اندر نشيب و فراز؟
شود، كه يكي از رسم شاهان تا اسالمي ايران آن بوده، كه قاصد               از ابيات مذكور معلوم مي    
بيند، بـه رسـم كهـن و     قاصد چون عزّت و اكرام پدر مي   . اند  داشته  و پيامرسان را بسيار نيكو مي     

گويد و سپس از پيام درشت آوردن   مخاطب مي -يدونآداب قاصدان نخست وصف و ستايش فر      
شـود    بيند، شيفته فريدون مي     چون مهرباني و دلسوزي پدر مي     . سازد  گناهي خويش ياد مي     و بي 

  :گويد گردد و مي سلم و تور دلسرد مي-و از رفتار ناجوانمردانه فرستندگان خود
  زا،ــــاي شاه را ناس منم بنده
  .ن خويش ناپارساــچنين بر ت

  اه،ـــام درشت آوريده به شـپي
  .گناه فرستنده پرخشم و من بي
  ار،ـــبگويم، چو فرمايدم شهري
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  )12(.ان ناهوشيارــــــپيام جوان
بايـد در   ) قاصد، پيـك  (يكي از رسم و آيين و شرايط دبيري آن است، كه دبير و پيامرسان               

اما چـون ايـن قاصـد       . آرندطين خويش باشند و همه فرمان او به جاي          همه احوال جانبدار سال   
پسران نـاخلف  -خواهد در اين احوال جانبدار سلم و تور        مرد باعقل و هوش و خداترس بود، نمي       

اين است يكي از هنر نويسندگي و بزرگي فردوسي حكيم، كـه در همـه احـوال جانبـدار                   . باشد
  .حقيقت و عدالت و نيكي و نيكوكاري است
آور گفـت، كـه دل        قصود فرزندان آگه شد بـه پيـام       چون فريدون پيام درشت بشنيد و از م       

  :داد غمگين مساز و عذر مخواه، زيرا دل من خود از اين واقعه خبر مي
  اي هوشيار،«-فرستاده را گفت، ك

  ار،ــــنبايست پوزش ترا خود به ك
  كه من چشم خود همچنين داشتم،

  )13(.ش بگماشتمــن بر دل خويـهمي
ه فريدون چون شاه عادل و بـارحم و بـاهوش قـبالً از نهـاد     گردد، ك از بيت باال روشن مي   

پـسر باعقـل و     -ايـن سـبب آنهـا را از خـود و از ايـرج             -پليد سلم و تور آگه بود و احتمـال بـد          
  .سرشتش دور ساخت پاك

فريدون در پاسخ خويش نخـست سـلم و تـوررا           . پاسخ گفتن فريدون به پيام سلم و تور       .6
سازد، كه هيچ گاه نسبت آنهـا بـدي نكـرده        نها معلوم مي  سپس، به آ  . گويد  سخنهاي سخت مي  

است و تنها پس از مصلحت با صاحبان خرد، منجمان و موبدان و بزرگان درگاه زمين خـويش                  
  .را بين فرزندان چنين بخش كرده است

فريدون در پاسخ شفاهي خويش همچون پدر غمخوار و دلسوز و مهربـان پـسران را پنـد                  
دل بـر ايـن   .  و نيكوي را پيش گيرند و كينه و حسد از دل بيرون سـازند     دهد، كه راه راست     مي

دنياي دون و مال و جاه نبندند و پي دريافت دنياي ديگر، كه جاويدان و پرنشاط است، بكوشند                  
  :اي براي خود آماده سازند و جهت رهايي در روز شمار توشه

  ي داستان گويم، ار بشنويد،ـــيك
  .د بدرويدان بر، كه كاريد، خوـهم

  ا سخن رهنماي،ـچنين گفت با م
  ...رايــجز اين است جاويد ما را س

  او برادر فروشد به خاك،-كسي ك
  .اكــسزد، گر نخوانندش از آب پ
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  ي،ـجهان چون شما ديد و بيند بس
  .يـــر كسـنخواهد شدن رام با ه
  ردگارـاز ك-كنون هرچي دانيد، ك

  .ارـــــه روز شمــبود رستگاري ب
  ه ره كنيد،ـــــد و آن توشـبجوي

  )14(.دـــا رنج كوته كنيـــبكوشيد، ت
خواند و از قصد و نيت سلم و تـور            فريدون پس از گسيل پيامرسان ايرج را نزد خويش مي         

نهاد بود، از اين قصد برادران در تحير افتاد و بـه   ايرج، كه جوان باخرد و پاك. سازد  او را آگه مي   
خواهد با برادران خويش از پي مال و جاه            و جاه دنيا ضرور نيست و نمي       پدر گفت، كه او را مال     

گويد، كه اگر مراد آنها همين تخت و جاه است، بگذار صـاحب شـوند، ولـي                   مي. در تالش افتد  
نبايد به دنيا و عاليق آن فريفته گردند، زيرا اين جاه و تخت از همه شاهان مانده و خواهد ماند                    

كناند، كه دل پركين بـرادران را بـه ديـن             ايرج پدر را باور مي    . رد باشد و فرجام همگان خاك س    
  :خواهد آورد

  اج و كاله،ــــنبايد مرا تخت و ت
  .اهـسپ شوم پيش ايشان دوان بي

  داران من،ـــــبگويم، كه اي نام
  .چنان چون گرامي تن و جان من

  ن،ـــد كيــمگيريد خشم و مداري
  ...نــنه زيباست كين از خداوند دي

  ن آورم،ـــه ديــورشان ب دل كينه
  )15(.ن آورمــه كيــــسزاوارتر آن ك

چرا بر عوض برادران، كـه    : فريدون چون سخنان پرمهر ايرج شنيد، در حيرت افتاد و گفت          
خواهي؟ اگر چه ترا دل پر از مهر و محبت آنهاست، فراموش مكن،               خواهان رزمند، تو آشتي مي    

پدر چون از راي ايـرج آگـاه شـد، سـپاهي بـا او               . ز طبيعت اژدها باشد   كه گزندگي و زهرپاشي ا    
  .همراه نمود و نامه پر از درد دل به آن فرزندان نبشت

هـاي اخـواني تـا        نامه فريـدون نمونـه عـالي نامـه        . نامه فريدون به پسرانش سلم و تور      .7
شاهان به ملوك ديگـر     اسالمي، يعني نامه پدر به فرزندان است، نه نامه سلطاني و ديواني، كه              

توان از رسم و آيين و شرايط  اي مي از اخبار فردوسي حكيم و متن نامه مذكور تا اندازه   . بنويسند
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هاي ديگـر از مقدمـه، مـتن اصـلي و      اين نامه مثال نامه. دبيري تا اسالمي فارسي اطّالع يافت  
  خاتمه عبارت است

مي و دوران اسالمي با ستايش و وصـف   نگاري تا اسال    نخست، نامه به رسم نامه    . مقدمه)1
  :كند خداي آغاز مي

  داي،ـــــــسر نامه كرد آفرين خ
  )16(.كجا هست و باشد هميشه به جاي
پردازد، كه اين قسمت ديگري از مقدمه  سلم و تور مي-سپس، به ستايش و دعاي مخاطب

  :رود نامه به شمار مي
  ن نامه پندمند،ــاي«-چنين گفت، ك

  .دــد گشته بلنـــخورشيزد دو ــبه ن
  اه زمين،ــدو سنگي، دو جنگي، دو ش

  .اه چينـــــيكي شاه خاور، يكي ش
  از آن كس، كه هر گونه ديد او جهان،

  )17(...انــــــبر نه-ده آشكارا بر اوــش
قبـل از   . رسـد   تاجيكي به نظـر مـي     -نگاري تا اسالمي فارسي     در ابيات باال رسم ديگر نامه     

ن اسالمي نيز رسم بـود، كـه در سـطر اول مكتـوب نخـست نـام مخاطـب و                     اسالم و در دورا   
توان تخمين كرد، كه در نامه فريـدون نخـست            از ابيات باال مي   . كردند  فرستنده نامه را ذكر مي    

بـه شـاهان خـاور و چـين از          «به ماننـد    . اسم مخاطب و سپس نام فرستنده آن ذكر شده است         
نگـاري تـا اسـالمي نخـست نـام            ه رسـم ديگـر نامـه      و يـا احتمـال دارد، كـه شـبي         . »فريدون
) سـلم و تـور    (، كه مقام برتر از مخاطب دارد، ذكر شده، سپس اسم مخاطـب            )فريدون(هفرستند

شاهد اين فكـر بيـت      . »شاه جهان به خاورخداي و ساالر چين      -از فريدون «آمده باشد، به مثل     
  :ذيل فردوسي است

  يكي نامه بنويشت شاه زمين،
  )18(. به ساالر چينبه خاورخداي و

نگـاري هنـوز در       توان گفت، كه اين اصـول نامـه         انديشه ثاني مي    در صورت درست بودن     
بنا به قول احمد تفضلي اين اصـول در نامـه           . رسم بوده است  ) فريدون(دوران شاهان اساطيري  

ين نامه  زيرا در ا  . رسد  نيز به مشاهده مي   ) اند  درستش توسر، كه اكثر محقّقان تنسر خوانده      (تنسر
 اين )19(.نخست نام فرستنده آن، كه مقام بلندتري دارد، ذكر شده، سپس نام مخاطب آمده است

عادتاً . داد  شد و بيشتر از همه خسرو پرويز به آن اعتبار مي            نگاري منبعد نيز رعايت مي      رسم نامه 
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) ص(يغـامبر آوردند، اما محمد پ     همگان نام خسرو را به سبب بزرگ شماريدن قبل از خويش مي           
  :اي، كه سوي كسري فرستاد، اين رسم رعايت نكرد و برعكس آن نوشت در نامه
  )20(»...بن هرمزه ابرويز اهللا الي  رسولمن محمد. من الرحيمحرّ الاهللا بسم«

اين كيـست، كـه نـام       «: كسري چون اين نامه بديد، خشم آمدش، گفت       «: گويد  طبري مي 
.  بفرمود، تا آن نامه را بدريدند و رسـول را خـار داشـتند           و. »خويش پيش از نام من نبشته است      

  )21(.»ملك خويشتن دريد«: اهللا عليه چون اين خبر بشنيد، گفت پيغامبر صلوات
او . در اين قسمت نامه فريدون چون پدر مهربان و غمخوار نمودار است           . متن اصلي نامه  )2

گويـد،   به سلم و تور مي. بيند  ميخواهد و همه را به يك چشم آرامي و سالمتي هر سه پسر مي   
اندازه ديدار و وصل شما برگزيـد و          كه ايرج اگر چه كهتر از شماست، به سبب مهر و محبت بي            

كنم، كه او را بـه سـبب كهتـر            از اين رو، شما را خواهش مي      . تخت و تاج شاهي را رها ساخت      
  )22(.دفرستي بودنش بيشتر نوازش كنيد و بعد چند گاه سالمت سوي من باز

نهايت، پس از بيان مقصود مهر شاهي بـر آن نامـه            . خاتيمه و مهر شاهي نهادن بر نامه      )3
  :سلم و تور فرستاد-نهاد و به واسطه ايرج مكتوب خويش سوي فرزندان ديگر

  ر شاه،ـــــبر مه-نهادند بر نامه
  )23(.ش ايرج گزين كرد راه-از ايوان

) ع(ي اين داستان شباهت اندكي به قصه يوسـف        ها  شايسته ذكر است، كه بعضي از لحظه      
  :چنانچه. دارند

  .فرزند دوستداشته پدر و نسبت به برادران كهتر است) ع(ايرج مثال يوسف)1
  .از ديگر مادر به دنيا آمده است) ع(ايرج هم به مثل يوسف)2
ـ        نمي) ع(سلم و تور مثال برادران يوسف     )3 رادر توانند محبت و مهربانيهاي پـدر را نـسبت ب

  .كهتر خويش تحمل كنند
نسبت به برادران خود بسيار مهربان است و از بخل و دشـمني             ) ع(ايرج نيز مثال يوسف   )4

  .آنها هيچ خبر ندارد
در نـزد   ) ع(ناله و تضرّع ايرج در پيش تـور شـباهتي دارد بـه گريـه و زاريهـاي يوسـف                   )5
  .برادران
از مكر و بخل و قصد فرزندان       . استپدر دلسوز و نهايت بارحم      ) ع(فريدون مثال يعقوب  )6

از اين رو، در مكتـوب خـويش از آنهـا خـواهش             . پيوسته در خواطر است   ) سلم و تور  (مهتر خود 
  .فرستند كند، كه ايرج را نوازش كنند و آزاري نرسانيده، سالمت به نزدش باز مي
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 دل هـر دو     .مانـد   مـي ) ع(اي به پريشانيهاي يعقوب     خوف و پريشانيهاي فريدون تا اندازه     )7
  .سازند امله خوش نميعدهد، كه فرزندان مهتر با برادر كهتر خويش م پدر نيز گواهي مي

ايـرج از دسـت بـرادران خـويش     . نهايت اين داستانها نيز شباهت اندكي بـه هـم دارنـد      )8
به صد خـواري و زاري، كـه كـسي تحمـل شـنيدن آن را                ) ع(شود و يوسف    وحشيانه كُشته مي  
  .شود افكنده مي دران خود در چاه ندارد، از دست برا

شوند  رسد، سپاهيان سلم و تور شيفته آداب و رفتار و گفتار او مي چون ايرج نزد برادران مي   
سـلم چـون از     . تواند سزاوار تخت و كـاله شـاهي باشـد           گويند، كه تنها او مي      و به همديگر مي   

  :گويد شود، روي به تور آورده مي گفتگوي لشكر آگاه مي
  اه،ـــو كشور چو كردم نگسپاه د

  .از اين پس جز او را نخواهند شاه
  اي،ــر بيخ او نگسيالني ز جــاگ

  )24(.ايــر پـــز تخت بلند افتي زي
تور بـا خـشم بـه       . شوند  چون صبح رسيد سلم و تور با دل پر از كينه سوي خيمه ايرج مي              

ي؟ پـدر بـراي چـه همـه         اگر تو از ما خرد هستي چرا صاحب تخت ايـران شـد            : گويد  ايرج مي 
مـرا تخـت    : دهـد   دارد؟ ايرج چنين پاسخ مي      كند و ما را پيوسته در رنج مي         نيكويي سوي تو مي   

چـون فرجـام همـه خـاك        . نه خواستار تخت ايران هستم و نه خاور و چين         . شاهي الزم نيست  
 مـراد مـن  . است، بزرگي و شاهي نخواهم و آن همه پادشاهي و تخت و كاله بر شما بخـشيدم     

  :آشتي و برادري با شماست، نه كينه و جنگ و نبرد
  ن،ــسپردم شما را كاله و نگي
  .نـــمداريد با من شما نيز كي

  مرا با شما نيست جنگ و نبرد،
  .نبايد به من هيچ دل رنجه كرد

  ه آزارتان،ـــــزمانه نخواهم ب
  .دارتانـــاگر دور مانم ز دي-و

  جز از كهتري نيست آيين من،
  )25(.جز مردمي دين مننباشد به 

بيـشتر  . سخني و بخشندگي و پاكدامني ايرج پسند نيامد         توررا اين همه خاكساري و خوش     
ايرج چون از قصد بـرادر خـويش آگـاه شـد بـه              . خشم گرفت و با كرسي زرين بر سر ايرج بزد         

  :تضرع گفت
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  چ ترس از خداي،ـــت، گفت، اي-نيايد«
  ؟ن است رايـــنه شرم از پدر، خود همي

  ارــــات سرانجام ك-مكُش مر مرا، ك
  !ارـــــت روزگـــون منـــبگيرد به خ
  ان،ــردمكُشــن را ز مــــمكن خويشت

  ...ن نشانــود از مــكز اين پس نيابي خ
  ت،ـش اســــــك ميازار موري، كه دانه

  ...خوش است كه جان دارد و جان شيرين
  !رادر چه بندي كمر؟ــــون بـــــبه خ
  !در؟ـــــوزي دل پيرگشته پــــسه ـچ

  ريز،ـون مــــجهان خواستي، يافتي، خ
  )26(.»دار يزدان ستيزــــــن با جهانـــمك

چنان كه ذكر شد، ناله و تضرّع ايرج در پيش تـور ماننـدي دارد بـه آن گريـه و زاريهـاي                       
به خشم خنجر از . كند اما آن همه ناله و زاري ايرج بر دل تور اثر نمي. در نزد برادران) ع(يوسف

سپس سر به خون آغوشته ايرج سـوي پـدر          . سازد  موزه بيرون نموده، سر ايرج را از تن جدا مي         
  :گويد فرستاده مي

  اينك سر آن بناز،«-چنين گفت، ك
  .ازـت بــــاو گش-كه تاج نياكان بد

  كنون خواه تاجش ده و خواه تخت،
  )27(.»انيدرختـــگستر كي شد آن سايه

اي تـابوت     نهايـت، سـواره   . كشيد  باروز دو ديده به راه آمدن ايرج را انتظاري مي         فريدون ش 
چـون پـدر سـر      . زرين به بر با درد و آه و ناله پيش فريدون آمد و از كُشته شدن ايرج خبـر داد                   

وقتي به هوش آمـد، سـر بريـده         .  به خاك افتاد   ببريده پسر ديد، از هوش برفت و از باالي اس         
  :ي به سوي خداوند كرد و گفتفرزند گرفت و رو

  دل هر دو بيداد از آن سان بسوز،
  ...ره روزـــكه هرگز نبينند جز تي

  ار،ــ خواهم، اي داور كردگ همي
  ار،ــكه چندان امان يابم از روزگ

  ور،ــــكه از تخم ايرج يكي نام
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  .رــه بسته كمــــببينم ابر كين
  ر،ـــگنه را بريدند س چو اين بي
  )28(!رـــــــ دو بيدادگببرد سر آن

چون آن دختر   . بعد چندي ماهافريد نام كنيزكي، كه محبوبه ايرج بود، دختري به دنيا آورد            
  .او را منوچهر نام نهادند. به وايه رسيد، او را به شوهر دادند و از ازدواج آنها پسري تولد شد

شـدن منـوچهر خبـر      چون سـلم و تـور از تولـد          . پيغام فرستادن سلم و تور نزد فريدون      .8
فرستاده پيام شفاهي سـلم و تـور بـه          . فرستند  يابند، پيامي را با زر و سيم زياد سوي پدر مي            مي

  .رساند فريدون مي
اكنـون آنهـا مكـر و       . شود  برابر شنيدن تولد منوچهر در دل سلم و تور ترس و بيم پيدا مي             

خواننـد و بـر دروغ        نزد خـود مـي    سازند و توسط اين پيام منوچهر را به           فريب ديگر را پيشه مي    
گويند، كه از گناه كرده خويش سخت پشيمانند و آن همه تاج و تخت خويش به او خواهند                    مي
. شود، كه دروغ و فريب ديگري در اين پيـام نهفتـه اسـت        اما خواننده هوشمند را معلوم مي     . داد

  :گويد  ساخته مي فردوسي نيز بر دروغ بودن سخنهاي فرستاده اشاره
  وني بگفتن گرفت،ــام دو خــپي
  .تـا نهفتن گرفــه راستيهـــهم

  ن،ــوزش آراستــد پـــز كردار ب
  .نـود خواستـــمنوچهر را نزد خ
  ه سان رهي،ــميان بستن او را ب

  .يهاج و تخت مـاو ت-دـسپردن ب
  در،ـــــون پــخريدن از او باز خ
  )29(.رـج و گهـــبه دينار و ديبا و گن

  :كنند ر در اين پيام خويش از پدر چنين خواهش ميسلم و تو
  .منوچيهر را به نزد آنها فرستد)1
  .ميخواهند به منوچهر تخت و تاج خويش ارزاني دارند)2
  .با گرفتن سيم و زر زياد گناه آنها را ببخشايد و با آنها آشتي كند)3
  .پاسخ فريدون به پيام پسرانش.9

. كند، كه آنها را مكر و حيله ديگري در سر است            رك مي برابر شنيدن پيام سلم و تور پدر د       
  :گويد كند و در پاسخ مي هاي پسران رد مي از اين رو، همه خواسته
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منوچيهر تنها با لشكر زياد و جهت گرفتن انتقام پدر سوي شما خواهد رفـت، نـه بـراي                   )1
  .آشتي

  كنون چون از ايرج بپرداختيد،
  .دــرساختيـبه خون منوچهر ب

  اه،ــر با سپــ رويش مگنبينيد
  )30(...الهـــز پوالد بر سر نهاده ك

اما شما به ناحق خون برادر ريختيد       . گفتيد، كه ز كين دل بشوييم و گناه شما ببخشاييم         )2
  .و بر اين عمل زشت خويش در هر دو سراي مكافاتي از سوي خداي خواهيد گرفت

اب نيست و هيچ گاه دل از كـين شـما   حس ما را نيازي به آن تخت و تاج و سيم و زر بي        )3
  .خالي نخواهيم كرد

  اين خواسته نيست ما را نياز،-بد
  .ن درازــسخن چند گوييم چندي

  ده، با پيرسرـــــــپدر تا بود زن
  .از اين كين نخواهد گشادن كمر

  و،ــــپيامت شنيدم تو پاسخ شن
  )31(.روــه زودي بـيكايك بگير و ب

اسخ پدر و وصف بزرگي منوچهر ديرنگ را بر خود روا نداشـتند و              سلم و تور برابر شنيدن پ     
  .روي به جنگ آوردند

چون لشكر آماده نبـرد شـد،       . اين پيام نيز شفاهي است    . پيام فرستادن تور نزد منوچهر    .10
  :تور با واسطه قباد اين پيام به سوي منوچهر فرستاد

  ر شو،ـــــنزد منوچه«: او گفت-بد
  !اه نوــــ، شپدر بگويش، كه اي بي
  د،ــرج پديـــــــاگر دختر آمد ز اي

  )32(»!به تو تاج و تخت و نگين چون سزيد؟
  .پاسخ منوچهر بر پيام تور.11

اي كرد و گفت، كه اينچنين سخن را به جـز ابلهـي               منوچهر پس از شنيدن اين پيام خنده      
رايش هنگـام نبـرد، وقتـي    اصل و نژاد من ب    . بداند، كه ايرج نيا و فريدون گواه من است        . نگويد

كـنم، بـاز آشـكار خواهـد          سازم و همه تخت و تاجش را زير و زبر مـي             كه سرش از تن جدا مي     
  )33(.شد
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  .نامه نوشتن منوچهر نزد فريدون فتح. 12
فردوسـي تعـداد    » شـاهنامه «نامه يكي از انواع مكاتب تا اسالمي فارسي است، كه در              فتح

ها به هـر يـك جنـگ و نبـرد همـراه سـپاه             طبق اخبار سرچشمه  . توان پيدا كرد    زياد آنها را مي   
دار بود، كـه از   اين دبير وظيفه. گفتند شد، كه آن را دبير سپاه نيز مي شمار دبيري فرستاده مي   بي

  .نامنويسي، به پادشاه گزارش دهد ي، طبق آيين فتح جريان جنگ و پيروز
. فرسـتد    جدا ساخته نزد فريدون مـي      شود و سر توررا از تن        مي  منوچهر در اين جنگ پيروز    

هـاي تـا      نامـه   اي از فتح    نويسد، كه نمونه    اي سوي فريدون مي     نامه  ي فتح   همچنين پس از پيروز   
هاي ديگر فارسي در آن است، كـه نويـسنده آن      نامه  فرق اين نامه از فتح    . اسالمي فارسي است  

  .خود منوچهر است، نه دبير مخصوص
  :ير عبارت استنامه مذكور از اركان ز فتح

  :شود هاي ديگر فارسي با وصف و سپاس خداي آغاز مي  نامهچون)1
  ن كرد ياد،ـــنخست از جهانافري
  .ي و دادــــــخداوند خوبي و پاك

  ادرس،ــــــسپاس از جهاندار فري
  )34(...نگيرد به سختي جز او دست كس

  :پردازد هاي ديگر به وصف و دعاي مخاطب مي چون نامه)2
  دون برز،ـــآفرين بر فريديگر، 

  )35(...د گرزـــخداوند تاج و خداون
نامه بوده، نـسبت بـه    اين قسمت اساسي فتح. كند ي مي به طور مبالغه شرح نبرد و پيروز    )3

چنانچه پس از شرح نبرد از كُشته شدن تور چنين خبر           . اركان ديگر ابيات بيشتر را فراگير است      
  :دهد مي

  روي،يكايك چو از جنگ برگاشت 
  .اوي-پي اندر گرفتم رسيدم بد

  ش بر نيزه بگذاشتم،-به خفتان
  .ش برداشتم-چو باد از سر زين

  بيفكندمش چون يكي اژدها،
  )36(...بقا بريدم سرش زان تن بي

ي   پس از اين پيروز   . سازد  رود و سر او را نيز از تن جدا مي           سپس منوچهر به جنگ سلم مي     
  .فرستد فريدون مي-ه ديگر سوي نياي خويشنام سر شاه خاور را همراه با فتح
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  .نامه ديگر نوشتن منوچهر نزد فريدون فتح.13
نامـه قبلـي و مكاتـب         آن نيز مثال فـتح    . نامه مذكور آخرين نامه داستان فريدون است        فتح

  .ديگر تا اسالمي از مقدمه، ركن اساسي و خاتمه عبارت است
-مـد و آفـرين خـداي و وصـف مخاطـب           نگـاري ح    در آغاز نامه طبق رسم و آيين نامه       )1

  :كند فريدون مي
  نخست آفرين كرد بر كردگار،

  .دارـــديگر ياد كرد از شه نام
  ر،ـــگ سپاس از جهاندار پيروز

  ...كز اويست نيروي و فرّ و هنر
  ن،ـكنون بر فريدون از او آفري
  )37(...نـخردمند و بيدار، شاه زمي

  :دهد  شدن سلم خبر ميبه مبالغه شرح نبرد نموده، از كُشته)2
  كشيديم كين از سواران چين،
  .گشاديم بر جان ايشان كمين
  ر،ــبه نيروي شاه آن دو بيدادگ
  در،ــــكه بودند خوني ز خون پ

  سرانشان بريدم، به شمشير كين،
  )38(.نــبه پوالد شستيم روي زمي

  :گويد در ركن خاتمه از برگشتن خود سوي فريدون اطّالع داده مي)3
  اينك پس نامه بر سان بادمن 

  )39(.بيايم، كنم هرچي رفتست ياد
شود، كه اكثر پيامهاي اين داستان به طور شفاهي بوده، اندكي             هاي فوق معلوم مي     از گفته 

هاي داستان به سـيزده       از روي شمار ما تعداد پيامها و نامه       . اند  از آنها به طور خطّي نگاشته شده      
 شد، كه در اكثـر پيامهـاي شـفاهي داسـتان نيـز آداب و رسـم                  انصافن بايد قائل  . رسد  عدد مي 

هـاي داسـتان      جهت اتّيالي بيشتر از پيامهـا و نامـه        . نگاري تا اسالمي فارسي نمودار است       نامه
 :فريدون به جدول زير توجه سازيد

  
  )قاصد(پيامرسان   شفاهي يا خطّي  هاي داستان فريدون پيامها و نامه  ش

  جندل  شفاهي  به پادشاه يمنپيام شفاهي فريدون   1 
  جندل  شفاهي  پاسخ شاه يمن به فريدون  2 
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١٦٠٥

  نامعلوم  شفاهي  پيام فرستادن سلم نزد تور  3 
  همان  شفاهي  پاسخ فرستادن تور به سلم  4 
  موبد تيزوير  شفاهي  .پيغام فرستادن سلم و تور نزد فريدون  5 
  همان  شفاهي  .پاسخ گفتن فريدون به پيام سلم و تور  6 
  ايرج  خطّي  نامه فريدون به پسرانش سلم و تور  7 
  نامعلوم  شفاهي  پيغام فرستادن سلم و تور نزد فريدون  8 
  همان  شفاهي  پاسخ فريدون به پيام پسران  9 
 

10  
  قباد  شفاهي  پيام فرستادن تور نزد منوچهر

 
11  

  همان  شفاهي  پاسخ منوچهر بر پيام تور

 
12  

نامـــه نوشـــتن منـــوچهر نـــزد  فـــتح
  )ي و كُشتن تور پس از پيروز(دونفري

  نامعلوم  خطّي

 
13  

نامـه ديگـر نوشـتن منـوچهر نـزد            فتح
  )پس از كُشتن سلم(فريدون

  نامعلوم  خطّي

  
اگر چه فريدون خـود شـاه       . است» شاهنامه«انگيز    داستان فريدون از جمله داستانهاي غم     

لم و تـور بـرادر كهتـر        عادل و عاقل و خردمند است، به سبب كينه و حسد و بخل و دشمني س               
اين رفتار ناجوانمردانه سلم و تور آتش غـضب و دشـمني را در              . رسانند  ايرج را به قتل مي    -خود

در پايان داستان، پدر سر     . شوند  نهايت آنها نيز از دست منوچهر كُشته مي       . كند  دل پدر جاي مي   
  :گويد هاي زار مي بريده سه پسر در بر نهاده، به گريه

  ه زار،ــر زماني بـهبه نوحه درون 
  .ارـــور شهريـامـچنين گفتي آن ن

  كه برگشت و تاريك شد روز من،
  .وز منــــافروز دلس از آن سه دل

  به زاري چنين كُشته در پيش من،
  )40(.نــبه كينه به كام بدانديش م

اگر چه فرزند ناقابل و قاتل است، نزد پـدر         . هيچ يك پدر طاقت ديدن مرگ فرزند را ندارد        
چنانچـه، زمـاني، كـه      . همين معني در اين داستان نيـز نهفتـه اسـت          . همانا عزيز و معتبر باشد    

بـه حـال آن پـدر       ) پيامرسـان (هفرستد، دل فرسـتاد     منوچهر سر بريده سلم را سوي فريدون مي       
  :گويد، كه چه گونه سر بريده پسر نزد پدر خواهم برد سوزد و از عمل خويش شرم نموده مي مي

  رم،ـــــبا رخ پر ز شفرستاده شد 
  .دو چشم از فريدون پر از آب گرم
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  كه چون برد خواهد سر شاه چين،
  ن،ـــاه ايرانزميـــــــبريده بر ش

  ن،ــــكه فرزند هرچند پيچد ز دي
  )41(.بسوزد به مرگش پدر همچنين

اري، نگـ   توان از رسـم و آيـين نامـه          اي مي   ها و پيامهاي داستان مذكور تا اندازه        توسط نامه 
  انواع و اركان مكاتب تا اسالمي فارسي آگهي يافت، كـه در فـوق بـه اختـصار بـه آنهـا اشـاره             

شود، كه هنوز قبل از اسالم پادشهان ايراني در برابر گزينيش   از اخبار داستان معلوم مي    . نموديم
چنانچـه، فردوسـي در توصـيف    . انـد  داده  دبيران به گزينيش قاصدان نيز اعتبار مخـصوص مـي         

  :گويد ندل، كه پيام فريدون نزد شاه يمن برده بود، ميج
  فريدون از آن نامداران خويش،

  .واند پيشـيكي را گرانمايتر خ
  ر،ـــــدل راهبـكجا نام او جن

  )42(.بر-به هر كار دلسوز بر شاه
  :همچنين پيامرساني، كه تور به نزد سلم فرستاد، مرد سخندان و چربزبان بود

  هان، ز ميآوري چربگوي ا زبان
  )43(.فرستاد نزديك شاه جهان

اي، كه پيغام سلم و تور به نزد فريدون برد، نيز مـرد سـخنگوي و بنـادل و موبـد                       فرستاده
  :تيزوير بود

  گزيدند پس موبد تيزوير،
  )44(.سخنگوي و بنادل و يادگير

نـوازي فريـدون      فرستاده چون آن عدل و انصاف، مهرباني و رحمدلي، دلسوزي و مهمـان            
اگر چـه  . امله نادرست و بخل و كينه آن پسران در تحير شد    عديد، انگشت در دهان نهاد و از م       ب

كند و بر عوض وصف و ستايش بـه   خود فرستاده سلم و تور است، زبان به مدح فريدون باز مي      
  )45(.پردازد تنقيد فرستادگان خويش مي

اگر چـه فرسـتاده     . كمردي بود نفري، كه از كُشته شدن ايرج نزد فريدون پيام آورد، مرد ني           
  )46(.رود سلم و تور است، با آه و ناله و دل پرخون و رخساره زرد نزد فريدون مي

سلم و تور چون از زاده شدن منوچهر خبر يافتند، جهت پـوزش سـوي فريـدون قاصـدي                   
  :برميگوزينند، كه مرد پاكدل و چربزبان، باعقل و هوش و باشرم بود

   دو آن،رــبجوستند زان انجمن ه
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١٦٠٧

  .زبان  رهــــــيكي پاكدل مرد چي
  آن مرد باراي و باهوش و شرم-بد

  )47(.ار گرمـــــبگفتند با البه بسي
شود، كه شاهان تا اسالمي ايران پيوسـته احتـرام            افزون بر اين، از اخبار داستان معلوم مي       

ه، فريـدون فرسـتاده   چنانچـ . داشـتند  آوردند و آنها را عزيز و مكرّم مـي       پيامرسان را بر جاي مي    
  :نشاند كند و بر كرسي زرين مي قاتالن ايرج را نيز احترام مي
  داي،ــــگرانمايه شاه جهانكدخ

  )48(.ش فرمود جاي-به كرسي زرين
هـاي دوره اسـاطيري و پهلـواني و           تـوان بـه نامـه       را مـي  »  شاهنامه«هاي مندرج در      نامه

هاي تاريخي نسبت بـه       لوم شد، كه تعداد نامه    حين آموزش و تحقيق ما را مع      . تاريخي جدا نمود  
از پيامهاي زيادي يـاد     » شاهنامه«افزون بر اين، در     . باشند  دوران اساطيري و پهلواني بيشتر مي     
شاهد ايـن  . شدند ها رسانيده مي طين ديگر توسط فرستادهشده است، كه به طور شفاهي به سال   

به احتمال نزديك بـه يقـين اكثـر پيامهـا           . شدباشند، كه در فوق از آنها ياد          حرف پيامهايي مي  
به جز از مناشير و فرمان، اندرزنامه، درخواستنامه،        . باشند  مربوط به دوره اساطيري و پهلواني مي      

كننـد،    ها تشكيل مي    نامه  را فتح »  شاهنامه«هاي    اي از نامه    عهدنامه، سوگندنامه و توقيعات پاره    
  .باشند فريدون ميهاي منوچهر نزد  نامه كه مثالشان فتح

هـاي زيـادي را از دوران         زوال خود نامه    بي» شاهنامه«خالصه، حكيم فردوسي طوسي در      
چون مؤلف به منابع دسـت اول دسترسـي داشـته و نهايـت              . تا اسالمي فارسي نقل كرده است     

هـاي   اي نمايـانگر شـيوه      ها تا اندازه    امانت را رعايت كرده است، بدون ترديد، اكثر كلّ اين نامه          
هـاي    از ايـن نگـاه، آمـوزش و تحقيـق نامـه           . باشـند   نگاري تا اسالمي فارسي مي      ترسل و نامه  

نگاري، اقسام و انواع مكاتـب تـا اسـالمي فارسـي              جهت شناخت رسم و آيين نامه     » شاهنامه«
  .نظير خواهند كرد خدمت بي

 
  نوشت پي

: دوشـنبه -.شـاهنامه نگـاري در      نامـه و نامـه    . بيك نـذري  ه   محمدي خراساني، جور    علي.1
. بـدون سـال نـشر     . شناسي و ميراث خطّي     آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان، انستيتوت شرق     

  . ص236
تهيه كمال عيني، ظـاهر احـراري،     . 1جلد  .  جلد 9عبارت از   . شاهنامه. ابوالقاسم فردوسي .2

  .منبعد شاهنامه فردوسي. 123. ص. 1987اديب، : دوشنبه-.بهرام سيروس
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بـه كوشـش دكتـر    . زير نظر دكتر سيد جعفر شـهيدي .  فرهنگ متوسط دهخدا   .نامه  لغت.3
، 1.ج. 1385انتـشارات دانـشگاه تهـران،       . دكتر ايرج مهركي و اكرم سلطاني      -ا ستوده ضالمرغ
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  154. شاهنامه فردوسي، همان، ص. 13
  156. شاهنامه فردوسي، همان، ص. 14
  159-158. شاهنامه فردوسي، همان، ص. 15
  160. شاهنامه فردوسي، همان، ص. 16
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ترجمه از پهلوي بعربي به قلم ابن مقفّع، ترجمه از عربي به فارسي بـه               . )گرفدشوار(ارگروشخذپ
تاريخ ادبيات  . ؛ تفضلي، احمد  .1311تهران،  . به سعي و تحقيق مجتبي مينوي     . قلم ابن اسفنديار  

  229. ، ص1377سخن، : تهران-.به كوشش ژاله آموزگار. ايران پيش از اسالم
دجان         تهيه. در دو جلد  . يتاريخ طبر . بلعمي، ابوعلي محمد  .20 عمـراف گـران مـتن محمـ ،
شـركت  : تهـران -.بيـك نـذري   ه  زير نظر ظاهر احراري و جـور      . فيف، دلير قناعتا  ئاهللا بابا   فيض

  .637. ، ص2001انتشارات علمي و فرهنگي، 
ـ  من الرّح اهللا  بسم«: به گونه ذيل آمده   » تاريخ طبري «در نسخه ديگر     د   . يمحرّ ال مـن محمـ 

د  ( »پرويز بن هرمزي  اهللا ال رسول 1جلـد  . در سـه جلـد  . تـاريخ طبـري  . بلعمي، ابـوعلي محمـ .
  ).630. ، ص1992عرفان، : دوشنبه
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ـ  من الـرّح  اهللا  بسم« : چنين ضبط شده  ) ص(هاي محمد   در كتاب نامه   د   . يمحرّ ال مـن محمـ 
د  نامه(»يم فارِسظكسري ع  الي   اهللا رسول د و اسـنا ) ص(ها و پيمانهاي سياسي حضرت محمـ

: تهـران . ترجمه دكتر سيد محمد حسيني    . اهللا  تحقيق و گردآورده دكتر محمد حميد     . صدر اسالم 
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١٦١١

 *       عابدين زارع

  فردوسي و شاهنامه در روايت سينماگران
  

  چكيده

آثار فرهيختگاني چون فردوسي،نظامي گنجوي،مولوي سرشار از مضامين و حكايات بكر و      
اليي هـاي نمايـشي بـا     هـا قابليـت   شـماري از ايـن حكايـات و داسـتان         .برانگيـز اسـت   تحسين
-ادبيات بويژه ادبيات داستاني يكي از بسترهاي مناسب رشد و توسعه سينماست كـه مـي               .دارند

شاهنامه فردوسي سرشـار    .تواند در راه ارتقاي فرهنگ ملي و شناساندن ادبيات كهن گام بردارد           
 كه  هاي دراماتيك و پركشش است    هاي مستحكم،موقعيت هاي جذاب شرقي، شخصيت   از قصه 

-هايي ويژه براي مخاطب ايراني و جهاني است؛ سرمايه        را بودن هويت ايراني،نمونه   عالوه بر دا  
هاي تازه براي شناساندن فرهنگ و انديشه و        ها و ابزارها و فناوري    اي باارزش كه بايد از رسانه     

گيـريم كـه   شـود بهـره  منش و ادب ايران بوبژه شاهنامه كه بنياد و شالوده اين همه شمرده مي       
هـايي كـه در     در اين مقاله نگارنده برآن است تا به تـالش         . اكنون مغفول مانده است   متاسفانه ت 

  .هاي هنري از شاهنامه شده است،پرداخته شودسينماي ايران و ديگر كشورها و اقتباس

  . هاي نمايشي،روايت،سينما شاهنامه،قابليتوفردوسي :هاكليدواژه
  

  مقدمه 
  سينما و ادبيات ملي

رن از عمر سينما، بسياري از فـيلم سـازان، فيلمنامـه نويـسان و تهيـه                 طي بيش از يك ق    
كنندگان در كشورهايي كه ساختن فيلم از سنت هاي توليدي نيرومنـدي برخـوردار بـوده، بـه                  

هاي مـستقيم و غيـر   ادبيات ملي خود توجه خاصي داشته اند و اين توجه به صورت تأثيرپذيري      
س و برداشت آزاد از ادبيات نمايشي و غيرنمايشي، افسانه  نمايشي و يا اقتبا   -مستقيم تصويري   

مثالً قسمت هايي از    . ها و داستان هاي ملي كهن و حتي كتب مقدس ديني متجلي شده است             
تورات و انجيل، اوديسه و ايلياد، نمايشنامه هـاي سـوفوكل و اوريپيـد از دوره يونـان باسـتان،                    

،سـاخته بـرادران    »اي بـرادر كجـايي    «فيلم   «.ه اند به فيلم در آمد   ... نمايشنامه هاي شكسپير و   
                                                 
*    احد مرودشت مدرس دانشگاه آزاد اسالمي، و 
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شـود و يـا      بيان مي  1930گرفته از اوديسه هومر است كه به شكل داستاني در سال            كوئن الهام 
كه اقتبـاس امـروزي از نمايـشنامه مـشهور رومئـو و ژوليـت شكـسپير         »  وست سايد «داستان  

حتـي  ؛)53:1389طـائفي، (»ردگـذ است،اما به صورت اين زماني و در محله هاي نيويـورك مـي            
داستان هايي از شاهنامه فردوسي، از جمله كاوه آهنگر، رسـتم و سـهراب و داسـتان سـياوش                   

به ) شوروي سابق (توسط استوديو تاجيك فيلم به كارگرداني بوريس كيمياگروف درتاجيكستان          
اي حماسي  تصوير كشيده شده كه متأسفانه آثاري با اجراهايي ضعيف و نه در خور روح و فضاه               

سهم اندك و حتي ناچيزي آثار توليدي در سينما كه از داسـتان هـا و              .و عظيم شاهنامه هستند   
    مايه هاي ملي مربوط به فرهنگ اصيل خودمان تاثير پذيرفته انـد، ايـن پرسـش را بـه وجـود                     

ـ                    ه مي آورد كه چرا تا اين حد سينماي ما نسبت به ميراث هاي ادبي و هنري عظيم ايران بيگان
است؟ و اساساً به چه علت نوعي قطع رابطه در بهره وري نمايشي و تصويري از گنجينه غنـي                   
داستان هاي ملي و ذخاير فرهنگي و ادبي در سينماي معاصر ايـران ديـده مـي شـود؟ داليـل                     
متعددي وجود دارد كه از مهم ترين آنها ناآگاهي يا كم اطالعي اغلب هنرمندان ما نـسبت بـه                   

د در اين ميراث ها و نيز بي توجهي در مشي فرهنگي براي تشويق هنرمندان در                امكانات موجو 
در صـورتي كـه در شـرايط        . توجه به امكانات هنر ملي به ويژه ادبيات كالسيك فارسي اسـت           

فعلي كه بحران هاي جدي و تهديد آميزي براي نابودي فرهنگ هاي ملي واصـيل جهـان در                  
ر، قاعدتاً بايد به فرهنگ خود و بازنمايي توان هاي مثبت           جريان است، ما بيش از هر زمان ديگ       

از هنر يا صـنعتي  . و اثرات آن بپردازيم تا بتوانيم آن را، يعني هويت فرهنگي خودرا، حفظ كنيم           
كه از فرهنگ، اصالت و هويت خود چيزي نمي داند و يا چيزي نمي گويد، چگونـه مـي تـوان                     

  انتظار دفاع از خويش را داشت؟ 

 كـه در همـه آثـار هنـري ماننـد آثـار              ، تداوم عناصر فرهنگي نه در رمان و شـعر         تجلي و 
در . هـاي زنـدگي مـردم حـضور زنـده دارد       نقاشي و تمـام عرصـه     ، موسيقي ، نمايشي ،سينمايي

اننـد  خونمي واسطهبيكشورهاي غربي هم اصل آثار كالسيك را عموم مردم به طور مستقيم و            
 لـذت   ولحظه آثار ادبي ديگري كه به مقصود سرگرم كـردن ولي به طور غير مستقيم از لحظه   

 ،يعني در واقع نويسندگان   ؛دكننيشان را دريافت م      عناصر فرهنگي جامعه   شوند، مي بخشي توليد 
اي هـستند كـه ايـن انـسجام و وحـدت               واسطه ، روزنامه نگاران در سطوح متفاوت     ،روشنفكران

در حـالي كـه در ايـران اينطـور          ،خشندبمي بخشي فرهنگي را بين مردم و آثار كالسيك تداوم        
هـاي متفـاوت ميـان مـردم و           ادبيات كالسيك در غرب به اشكال گوناگون و در عرصه         . نيست

ادبيات . شودمي مردم و سياستمداران تبديل به زبان مشترك ، مردم و روزنامه نگاران،هنرمندان



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٦١٣

نـدگي فـرد و اجتمـاع و فـرد در           اي براي بيان پيچيدگيهاي ز      گذشته در غرب به عنوان استعاره     
لحظه لحظـه   در  وانند چون   تنميپس مردم در جوامع غربي      ؛)1390بهفر،( رودمياجتماع به كار    

 آن را فراموش كنند و مانند ما نسبت به          ،شان وجو دارد    هايشان ادبيات گذشته    ارتباطات و رسانه  
كارگردان ،  رمان نويس، نمايشنامه نويس،سينماگر. فرهنگ خودي دچار گسست و نسيان شوند

 جامعه شناس در ايران تا چه حد آثار ادبـي ايرانـي را              ، روان شناس  ، روزنامه نگار  ،سينما و تئاتر  
مي شناسند و تا چه حد اين شناخت را بر خود فرض مي داند و الزم و واجـب و ضـروري مـي                 

 ،نـه تـداوم   شمارد؟در آثار ادبي غربي يا بهتر است بگـويم آثـار هنـري مغـرب زمـين يـك گو                   
يـك  . شـود مـي  حس عاطفه از دورترين دوران تا كنون ديده         و پيوستگي و انسجام بين انديشه    

اي  گونـه . نوع بده و بستان در آثار كالسيك جوامع غربي و آثار هنري امروزشان شاهد هـستيم        
 ،اي   افـسانه  ، شخـصيتهاي اسـاطيري    ع در تكرار و تطبيق تيپهـا      ،تداوم در كاربرد الگوهاي ادبي    

. شودي موقعيتهايي كه انسان غربي از دورترين دوران با آن درگير بوده تا امروز ديده م                و فضاها
شود در واقع چيـزي جـز       يانواع ادبي و فرمهاي ادبي كه امروز در آثار ادبي مغرب زمين ديده م             

فرمهاي ادبي گذشته نيست كه اين فرمهـا بـا خواسـتهاي تـازه گـروه اجتمـاعي تطبيـق پيـدا              
واقع اين فرمهاي ادبـي همـان فرمهـاي ادبـي گذشـته غربـي اسـت كـه در آثـار                       در؛  اند كرده

اند و    هاي تازه گروههاي اجتماعي تطبيق پيدا كرده        اند و حاال با خواسته      شان تجلي يافته    گذشته
 ).78:1378ضابطي،(شونديعرضه م

   شاهنامه گنجينه ملي
ماسه سرايي كـه از نبـوغ و همـت    سال رنج گران شاعر ح30شاهنامه كه با تحمل بيش از  

عظيمي برخوردار بوده و به سرزمين و افتخارات اجدادي خود عشق مـي ورزيـده و در شـرايط                   
تاريخي حساسي به دفاع از زبان و فرهنگ اصيل قوم خود پرداخته، خلق شده، نـه تنهـا داراي                   

لكـه از لحـاظ     غناي عظيم ادبي و هنري و ويژگي هاي ژرف اخالقي، انساني و معنوي است، ب              
. جنبه هاي نمايشي ادب دراماتيك، از جمله تراژدي نويسي و داستان پردازي، اثري يگانه است              

محتواي اين اثر عظيم و جاوداني تنها به قـدرت شـگفت انگيـز فردوسـي در هنـر شـاعري و                      
حماسه سرايي و يا خصلت هاي ممتـاز حماسـي اثـر او محـدود نمـي شـود، بلكـه از ديـدگاه                        

-عمومي، شاهنامه از جنبه درام نويـسي، قـصه پـردازي، شخـصيت سـازي، گفـت                هنرشناسي  
وگونويسي، تنظيم حوادث و فضاهاي داستان، مقدمه پردازي، صحنه آرايي تـصويرگري، دقـت              
در كاربردهاي رنگ و صدا و مهارت در توصيف و تجـسم و ديگـر جنبـه هـاي هنـري بـراي                       

 .و ساير هنرمندان شاخه هاي هنر نكته هـا دارد       نقاشان، نمايشگران، فيلم سازان، قصه نويسان       
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ايجاد منطـق محكـم و بـسيار     مجموع اينها، به اضافه ي روابط دقيق علي و معلولي كه باعث
امور غير عادي و غير طبيعي  چنان چه( باور شدني در سراسر داستان هاي شاهنامه شده است 

، عناصـر و  )را نيز باورپذير مي كند ...مانند جنگ با ديو سپيد، حضور زن جادو، وجود سيمرغ و
شـاهنامه، قابليـت تبـديل شـدن بـه اثـري        ويژگي هاي دراماتيكي هستند كه به داستان هاي

عناصر و ويژگي هـا، از ريـتم و ضـرب     البته در شناخت و تشخيص اين. نمايشي را مي بخشند
ند و براي انتقـال بـه   اها تعبيه شدهداستان مناسب، و لحن و فضا بندي مساعدي كه در ادبيات

برخي نويسندگان نيز براي نـشان   .دنظر كران صرفتويدرام به كمترين تغييرات نياز دارند، نم
هـا و  هـاي پهلـواني شـاهنامه، دسـت بـه خلـق فيلمنامـه        دادن قابليت هاي نمايشي داسـتان 

ر حقيقـت  ايـن دسـته از نويـسندگان، د   . انـد هـا زده داسـتان  هـايي بـا الهـام از ايـن    نمايشنامه
ايـن  ). 35:1384حنيـف، (انددر عمل به نمايش گذاشته شاهنامه را يهاداستان عناصردراماتيك

ها و امكانات هنري متنوع شاهنامه باعث شده تاثيرات بيان خالق آن در             آور قابليت تنوع شگفت 
  نمايشي بـه   -هاي نافذ دراماتيك در فضاهاي تصويري       روايت، توصيف و تصويرگري، با روش     

گر شود كه باور كنيم جريـان مـداوم و پويـايي از             صورتي زنده و بسيار محسوس، آنچنان جلوه      
كه البتـه ايـن بـه       ،هاي يك فيلم جذاب سينمايي در برابر چشم خيال ما در گـذر اسـت              صحنه

  .گرددميرمهارت و نبوغ سراينده شاهنامه در توصيف ب
  و شاهنامه در آثار سينماگرانفردوسي 

ناصر مشترك در داستان پردازي ادبي و سينما باعث شد تـا سـينماگران بـا                وجود برخي ع  
تكيه به اين عناصر،سراغ دست مايه هاي ادبي رفته،چارچوب كلي فيلم هاي خود را بر اسـاس                 

از ادبيات  «.داستان، درون مايه، شخصيت پردازي و ساير وجوه نمايشي اين آثار پايه ريزي كنند             
آمد و اقتباس از ادبيات وسيله اي شد براي يافتن سوژه و هماهنگ             داستان به خدمت سينما در      

فيلم هاي سينمايي در  نخستين).26:1368خيري،(»كردن آن با بيان تصويري و حركتي سينما
و هفـت پيكـر نظـامي     ايران اقتباس هايي از متون كهن و منظومه هاي فارسي مثل شاهنامه

ايران به اقتباس ادبي روي آورد عبدالحـسين        نخستين كسي كه در عرصه سينماي       «.بوده است 
او با پشتوانه شناخت ادبيات داستاني ايران تـالش كـرد تـا از گنجينـه كهـن ايـران                    . سپنتا بود 

و ليلـي و    ) 1313(سومين و چهارمين فيلم هاي همين فيلم سـاز شـيرين و فرهـاد             .استفاده كند 
د كه شرح حاالت عاطفي و عاشقانه اقتباس هايي از آثار منظوم و منثور كهن بو   ) 1315(مجنون

 فيلمسازان اوليه سينماي ايران مثل عبدالحسين سـپنتا و ).21:1368مرادي،(»دادندرا نشان مي
ايراني،  اسماعيل كوشان با آگاهي از عالقه تماشاگران ايراني به داستان ها و افسانه هاي كهن
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تماشـاگران، در عـين    رم ساختنهدف آنها ضمن سرگ .به اقتباس از روي اين آثار روي آوردند
هاي اخالقـي مـورد     حال ترويج روحيه ملي گرايي و ميهن پرستي و ستايش از فضايل و ارزش             

فقدان آزادي بيان و سانسور  عباس بهارلو منتقد و پژوهشگر سينما،.قبول جامعه آن روزگار بود
ره بـه ادبيـات كهـن    فيلمسازان ايـن دو  شديد فيلم را در دوره پهلوي اول، دليل اصلي گرايش

بر اساس اين آثار با موانع مميـزي كمتـري    چرا كه به اعتقاد وي ساختن فيلم. داندفارسي مي
و توقيف فيلم فردوسي او نشان  اما تجربه سپنتا در سينماي ايران. )452:1364بهارلو،(روبرو بود

تـي سـپنتا فـيلم    وق. را نيز ندارد دهد كه حكومت وقت تحمل ساخته شدن اينگونه فيلم هامي
به شاه غزنوي تعظيم نمي كند، رضاشـاه   سازد به خاطر اينكه در اين فيلم شاعرفردوسي را مي

شيفتگي و تمايـل فيلمـسازاني مثـل عبدالحـسين      عليرغم .دستور توقيف آن را صادر مي كند
سيامك ياسمي به مضامين و درونمايه هـاي داسـتان    سپنتا، اسماعيل كوشان، شاپور ياسمي و
قابل توجهي كه در حد و مرتبه داستان هاي شـاهنامه   هاي كهن، در اين دوره آثار درخشان و
اين فيلم ها به دليل ضعف هـا و نـواقص   . به وجود نيامد يا منظومه هاي عاشقانه فارسي باشد

هـاي داسـتان گـويي، كـارگرداني، بـازيگري، فيلمبـرداري و        فاحش تكنيكي و بياني در زمينه
نتوانستند عظمت و شكوه حماسي داستان هاي شاهنامه يا غناي   لباس هرگزطراحي صحنه و

احمد مير احسان نويسنده و منتقـد  . را بر پرده سينما تصوير كنند منظومه هاي عاشقانه فارسي
امر را ناشي از ظهور سينما در ايران به عنـوان پديـده اي مـدرن در دل يـك      سينما علت اين
عتقاد مير احسان، سينما در غرب به عنوان يك پديده مدرن در يـك  به ا. داند جامعه سنتي مي

ظاهر مي شود و جريان اقتباس سينمايي در غرب مبتني بر تجربه مدرن داسـتان   جامعه مدرن
اما سينما به عنوان بازيچه اي براي دربار و سرگرمي پادشاه قاجار وارد ايـران مـي    گويي است

غرب در دوره اي به وجود آمد كه ادبيات مدرن رشد كرده سينما در  ).75:1384ميراحسان،(دشو
متفاوتي در عرصه رمان و داستان صـورت گرفتـه اسـت در حـالي كـه       و تجربه هاي عظيم و

پا به پاي ادبيات مدرن دارد رشد مي كند يعنـي عمـر آن بـه انـدازه      سينما در ايران همزمان و
ن، تمـام آن عـواملي كـه اقتبـاس را در     بـه اعتقـاد آقـاي ميراحـسا    . است عمر ادبيات داستاني

يعني فيلمـسازان ايرانـي   ؛داد در ايران وجود نداشتكرد و توسعه ميمعنادار مي سينماي آمريكا
. )71همـان، (توانند بازخواني درستي از منابع ادبي و داسـتاني بكننـد  نمي شرايطي هستند كه در
  سينماي ايران هنوز در آن سطحيمسلم اين است كه در اين دوره، دانش و امكانات فني قدر

و  نيست كه منجر به توليد آثار سينمايي درخور توجهي بر اساس داستان هاي حماسي شاهنامه
چنـدان   تـوان فيلمـسازان ايـن دوره را   از اين رو نمـي . هاي ديگر ادبيات فارسي شوديا داستان
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عنـوان يـك     سپنتا بـه «:احمد مير احسان مي گويد. مقصر دانست و به اين دليل محكوم كرد
كنـد و   انسان ايراني با ولع مدرنيسم، در شرايط و فضاهاي خـاص خـودش دارد اقتبـاس مـي    

با مانعي كـه   با موانعي چون نظام قدرت از يك سو و. همان اقتباس نيز با مانع روبرو مي شود
 بـه  ايرانـي  از سوي ديگـر سـينماگران  ). 68همان،(»فرهنگ ماقبل مدرن را نمايندگي مي كند

كـه هنـوز    ادبيات كهن به عنوان دستمايه هايي آماده بـراي فـيلم هـا نگـاه مـي كردنـد چـرا       
نوروزي نويـسنده و   داريوش. تخصصي به عنوان فيلمنامه در سينماي ايران به وجود نيامده بود

را به ادبيات كهن از سـر   سردبير فصلنامه سينمايي فارابي توجه فيلمسازان اوليه سينماي ايران
خوب نداشتند و نـاگزير بـه ايـن سـمت      از اينكه راهي براي نوشتن فيلمنامه.دالجي مي دانناع

  .قراردهيمتحليلبرايايشده ما نمي توانيم اين ها را مبناي خوب و حساب. رفتند
در اينجا نگاهي مي اندازيم به فيلم هاي بلند سينمايي، كوتاه و مستند در سينماي ايران و                 

  .ازشاهنامهاقتباسيهاياونيزفيلمنامهسينماي ديگر كشوره
  

  )1313/سپنتاعبدالحسين(فردوسي
  

سپنتا به مناسبت هزاره . است) 1313/عبدالحسين سپنتا(ششمين فيلم سينمايي ايران، فردوسي   
فردوسي، فيلمي در باره زندگي اين شاعر همراه با قطعه هايي از شاهنامه مي سازد كه به قول                  

 كـه   -با نمـايش خـصوصي فـيلم        . ي از عمر او با ادب فارسي است       خودش حاصل آشنايي نيم   
ي  رضاشاه دستور تغيير صحنه هاي مالقات فردوسـ        -چون آثار ديگر سپنتا در هند ساخته شده         

 با بـازي    1313در نتيجه اين صحنه ها براي نمايش مجدد در سال           . دهدميبا محمودغزنوي را  
. در نقش محمود غزنـوي بازسـاي مـي شـود          ) ندمامور سفارت ايران در ه    (نصرت اهللا محتشم    

كـارگردان بـراي بيـان تيرگـي و انـدوه مـرگ در              . فردوسي خالي از افت هاي سينمايي نيست      
فيلم از نظر داستان گويي  . صحنه تشييع جنازه شاعر از فيلم برداري ضد نور استفاده كرده است           

هـايي نگـاه    نجره اتاقش به بچه   مانند صحنه اي كه فردوسي در ايام پيري از پ         . نيز موفق است  
دراين فيلم فردوسي نبرد رستم و سهراب . خوانندكند كه شعرهاي او را حين بازي كردن ميمي

  )450-8: 136:بهارلو،(.كشدساز اين قسم از شاهنامه را به تصويرميسرايد و فيلمرا مي
  )1336/فيروزرئيسمهدي(وسهرابرستم

  

فيلمنامه . ترين داستان شاهنامه است   استان رستم و سهراب، غني    اين فيلم برداشت ضعيفي از د     
اي در چنگـال فيلمفارسـي      را دكتر جنتي نوشته كه سابقه ادبي دارد و فيلم به روايتـي اسـطوره              

داد و از نظر تجاري نيـز موفـق   فيلم تصوير نادرستي از اثر حماسي فردوسي به دست مي      . است
زني كه مـار بـه دسـت در         . ات زيادي در فيلم ديده مي شد      گذشته از نقايص فني، اشتباه    . نبود
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رقصد، لحظه اي بعد ماري در دست ندارد، ريش رستم گاه دو شقه است و گاه                حضور رستم مي  
ــاني كــه پــاي   ــدان هــاي طــالي زن ــد رقــصند، بــرق مــيكوبنــد و مــييمــمعمــولي، دن زن

  ).1375:320اميد،(...و
  )1337/ياسميسيامك(منيژهوبيژن

  

شايد به دليل وقت گير بودن و       .  جريان فيلمفارسي بر سينماي ايران مسلط است       1330هه  در د 
سـازد و   هزينه زياد اقتباس سينمايي از شاهنامه در اين سالها كمتر كسي چنين فيلم هايي مـي               

بيژن و منيـژه   .هاي تجاري و قيد و بند فيلمفارسي است   اش فيلمي با مايه   اگر هم بسازد، نتيجه   
نقطـه مثبـت بيـژن و منيـژه،         . هاست؛ فيلمي در رده ديگر آثار تجاري ياسمي       دست فيلم از اين   

ساخت فيلم كه با آوازهاي فراوان پروانه همـراه اسـت،           . فيلم برداري نسبتاً خوب كوشان است     
  .)501همان،(استانجاميدهلطوهشت ماه به

  )1346/فريدون رهنما (جمشيدتختدرسياوش
مـدرن از ادبيـات    هاي اوايل دهه چهل دست به اقتبـاس  در ساليكي ديگر از كساني كه

غفاري، فيلمـساز تحـصيل    رهنما نيز همانند. زند، فريدون رهنماستمي) شاهنامه(كهن فارسي
سـياوش در  «اروپـا، فـيلم     مـدرن ياي بود كه پس از بازگشت از فرانسه و متاثر از سينماكرده

رهنما به دنبـال سـاختن   .ساخت هنامه فردوسي را بر اساس داستان سياوش شا»تخت جمشيد
رويكرد او به شاهنامه و داستان سـياوش   اثري حماسي و تاريخي از داستان شاهنامه نبود بلكه

سينماگران اروپايي دهـه شـصت بـود،يعني بـازآفريني           رويكرد كامال مدرن و متاثر از تجربيات      
 »سياوش در تخت جمـشيد    «.شيدهاي تخت جم  اسطوره سياوش در دنياي امروز و دردل خرابه       

با بياني تئاتريكـال سـعي در بـازخواني اسـطوره سـياوش در       تلفيقي از واقعيت و خيال بود كه
رهنما بازتابي از شخصيت خود رهنما بود كه در فضاي نـاهموار      » سياوش«. جهان امروز داشت  

ف سـينما بـود امـا    هاي بياني جديد و غير متعارايران، درصدد تجربه فرم و ساده پسند سينماي
  ).225:1363مهرابي،(بايست و حق او بود درك نشد و مهجور باقي ماندآنطور كه مي

  
  )1350/عالنورياسماعيل(سحرمردان

  

در اين فيلم كه نخستين كـار      . اين فيلم برداشتي امروزي از داستان رستم و اسفنديار است               
-مندي بر سر يك زن بـا يكـديگردرگير مـي          اين شاعر و منتقد سينمايي است، پدر و پسر ثروت         

-خواستم جنگي به  مي«:گويدعالء درباره فيلمش مي   نوري. انجامدشوند تا كار به نبرد رودرو مي      
. وجود آورم كه گرچه امروزي است، ولي صورت همان جنگ رستم و اسفنديار را به خود بگيرد                

نگي آن زمان است؛ ميـل همـان گـرز          جنگند كه خيلي شبيه ابزار ج     هاي فيلم با ابزاري مي    آدم
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  در فيلم، مـا    . هاي همان ابزار جنگي هستند    اينها تغيير شكل يافته   . است، سنج همان سپر است    
. انـدازد دهد و آنها را به جـان هـم مـي          هاي فيلم را در جبر قرارمي     بينيم كه آدم  اي را مي  شبكه

د تحميـل بـازيگران اصـلي بـه         رس به نظر مي   )104همان،(»براي من موقعيت آنها مطرح است     
  .فيلم، بيشترين صدمه را به آن وارد كرده است

  )1352/رهنمافريدون(خبراستبيازمادرشپسرايران
  

اين بـار در برگردانـي تمثيلـي بـر اسـاس داسـتاني از               . سازد مي 52رهنما اين فيلم را در سال              
فقيت آثار رهنما را بايد در نوع نگـاه         دليل مو . شود شرايط جامعه به تصوير كشيده مي      ،مهاشاهن

 قـرن   10از نظر او كه خود منتقد و شاعري تواناست، داستاني حماسي كه             . او به واقعيت جست   
از . تواند با روايت دراماتيك و در قالبي نمادين واقعيت امروزه را عرضه كند            قبل سروه شده، مي   

بـدون ايـن    .كنـد ست كه آن را جاودانه مـي      ديد رهنما نوع برخورد و پيوند فيلم ساز با واقعيت ا          
هـاي  ايـن واقعيـت جـويي رهنمـا را بـه كـاوش            . پيوند، واقعيت، گنگ و گريزان و درهم است       

 رهنمـا دلهـره مـبهم خـود را در           ايـن فـيلم،   در  . فرهنگي و هنري اين سرزمين كشانده اسـت       
ايـن فـيلم از      ررهنمـا د  .دهـد چگونگي پيوند درست تاريخ و فرهنگ گذشته با امروز نشان مـي           

بعد از انقالب اسـالمي، آثـار كمـي         .كندميهاي ويژه نيز در جهت ارائه جهان فيلم استفاده        جلوه
نتوانسته انـد     كه »هاي قلعه كاوه  پرچم«هاي شاهنامه،ساخته شده است، مانند      براساس داستان 

  .حداقل انتظارات را نسبت به اين گنجينه عظيم ملي پاسخ دهند
   و مستندفيلم هاي كوتاه

سـازان  پيرايه و صادقانه فيلم   هاي كوتاه ومستند همواره با تالش بي      در سينماي ايران فيلم   
تـوان بـه   هاي اقتباسي شاهنامه در سـينماي آمـاتور و مـستند،مي    در زمينه فيلم  . اندساخته شده 

در ايـن زمينـه آثـار متعـددي         . هاي انجمن سينماي جوان و نيز جشن توس مراجعه كـرد          فيلم
ولـي  (سـوگ يـك دالور      : شود به بعـضي از آنهـا اشـاره كـرد          ساخته شده كه از اين ميان، مي      

، فردوسـي   )اريـك بااليـان   (، ماجراي شـاهنامه     )حميد تمجيدي (، نان، عشق و توس      )محمدي
 اجتمـاعي و تـازه بـر        -كه برداشتي تـاريخي     ) احمد طالبي نژاد  (، سوگ سياوش  )حسين قوانلو (

، شاهنامه و )عباس شباويز(هاي ديگر است، زورخانه      شدن سياوش  اساس مرگ سياوش و تناور    
، زال و  )ابـراهيم حيـدرزاده   (، سـيمرغ    )حـسين ترابـي   (، فردوسي و مـردم      )نصيب نصيبي (مردم  

هاي خاص شاهنامه را بـه      كه فيلم انيميشن در خور توجهي است كه جنبه        ) علي بنايي (سيمرغ  
، مينياتورهـاي شـاهنامه     )جمشيد سـپاهي  (شاهنامه  هاي  كند، سيري در پرده   زيبايي بررسي مي  

، )منـوچهر طيـاب   ( ، پرتو حماسـه   )منوچهر خادم زاده  (، شاهنامه از خطي تا چاپي       )ايرج گرگين (
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برگرفته از سايت سينماي (انداز نمونه هاي مستند در اين زمينه... و) بيژن مهاجر(مرگ سياوش   
  .)مستند

  شاهنامه در سينماي ديگر كشورها
هـاي  برداشت. شودريتم و بيان حماسي، درام قدرتمند شاهنامه تبديل به ملودرام مي          بدون  

هـايي بـه داليـل      چنـين فـيلم   . اي دارد سازان خارجي از اثر فردوسي چنين مايـه       سينمايي فيلم 
در شوروي سابق چهار فـيلم      . مشخص تنها در كشورهاي هند و شوروي سابق ساخته شده اند          

تم، داستان رستم و سهراب و داستان سياوش توسط بوريس كيمياگروف        كاوه آهنگر، افسانه رس   
از آنجا كـه كيميـاگروف بـا چهـار برداشـت سـينمايي              . انددر استوديو تاجيك فيلم ساخته شده     

كيميـاگروف  . بيشترين اقتباس را از شاهنامه فردوسي داشته، آثار او نياز به توجه بيشتري دارند             
اش كـاوه   شكده مسكو فارغ التحصيل شده، با دومين فيلم سينمايي        كه زير نظر ايزنشتاين از دان     

،داسـتان  )1971(پس از آن به ترتيـب افـسانه رسـتم         . كندآهنگر اقتباس از شاهنامه را آغاز مي      
هاي كيميـاگروف بـا وجـود       فيلم. سازدرا مي ) 1977(، و داستان سياوش   )1972(وسهراب  رستم

هـاي گذشـته بارهـا در       ها كه در سال   اين فيلم .  ندارند ها، ارزش سينمايي چنداني   تبليغات روس 
-اند، بيشتر به كارهايي پرزرق و برق با سياهي لـشكرهاي فـراوان مـي        آمدهايران به نمايش در   

خبر است و با وجود استفاده از پـرده عـريض، تفـاوت      مانند؛ با كارگرداني كه از امكانات آنها بي       
كيمياگروف تنها براي داستان رستم و سهراب،سـه و         . داندياستفاده از آن با پرده معمولي را نم       

در .دولت شوروي سـابق تقبـل كـرده اسـت          نيم ميليون دالرهزينه كرده كه البته هزينه را كالَ        
پردازي اعتنايي روبرو شده و تيپ سازي و شخصيتهاي او گاه متن فردوسي با تسامح وبي   فيلم

ن كه پهلوان زابلي شاهنامه باشـد، تيپـي مركـب از            مثالً رستم به جاي آ    . چندان مناسب نيست  
كيمياگروف از كالم منظوم در صحنه هاي بسيج نيروهـا و           . گاوچران غربي و تاتار وحشي دارد     

هايش همـراه بـا عـدم دخالـت     تكلفي فيلمجنگ استفاده مناسبي به عمل آورده و سادگي و بي  
-تـراژدي فردوسـي را بـه بيننـده نمـي          هاي خارج از متن، مجال رويارويي با انديشه و          ذهنيت
كيمياگروف در مورد هدف از اقتباس شاهنامه و اين كه چه پيـامي را              .)452:1363مهرابي،(دهد

طي سـاخت فيلمهـايم     «:گويدمي    كند،هاي معاصر دنبال مي   در شعرهاي آن در جهت ديدگاه     
ستم جمـع شده،رسـتم    كنم همه دنيا در نام ر     من همواره حس مي   .شودمدام اين سؤال ازمن مي    

اونمادشاهنامه است و براي مردم اسـطوره و پاسـدار ارزش هـا محـسوب                .گوهر شاهنامه است  
سـياوش، قهرمـان    .گرا و روشنفكري است در ظاهر يك دالور افسانه اي           رستم انسان . شودمي

او همـواره   . كنـد آخرين فيلمم، در جهت به كارگيري عقايد رستم در زندگي واقعي تـالش مـي              
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پرورانـد؛ شـهر    گيرد و روياي سـاختن شـهر جـواني را در سـر مـي              رف خوبي و عدالت را مي     ط
كنند و ذهن و روحشان را بـه بهتـرين   مي   خورشيد، جايي كه مردم در شادي و تفاهم زندگي       

دهند كه او گرچه سينما     هاي كيمياگروف نشان مي   فيلم. )505:1375اميد،(»كنندوجه آشكار مي  
هاي اقتباسي از شـاهنامه در سـينماي        از فيلم . شناسد، با فردوسي آشناست   ميرا چندان خوب ن   

شناسيم كه در ايـران نيـز بـه نمـايش درآمـده      را مي) سهراب مودي (هند تنها رستم و سهراب      
ايـن فـيلم داراي همـان       . انـد  بازيگران فيلم، راج كاپور، دارا سينگ، ممتاز و سـونيا بـوده            ؛است

  .ي هندي استهاخصوصيات معروف فيلم
  ها و شاهنامهفيلمنامه

هاي شاهنامه، هميشه مورد توجه فيلمنامه نويسان ايراني بوده است و با وجـود آن               داستان
. كه شانسي براي تبديلشان به فيلم وجود نداشته است، اما دغدغـه بعـضي ازآنهـا بـوده اسـت                   

فردوسـي و اميرعلـي   گردد به نخستين فيلمنامه چـاپ شـده بـا عنـوان           مي قدمت اين توجه بر   
اي اسـت كـه بـه فردوسـي و     نامـه  كه اولين فـيلم 1315علي آذري، چاپ . سيمجور نوشته س  

توان آثار ديگـري    ها، مي هاي اين گونه فيلمنامه   ها و ضعف  جدا از ارزش   .شاهنامه پرداخته است  
. س(دگي فردوسـي    زن: اند، مانند اند و به چاپ نيز رسيده     را نيز نام برد كه به اين مقوله پرداخته        

كه آثار محكـم    ) 1369هوشنگ گلشيري چاپ اول     (يا دوازده رخ    ) 1326علي آذري، چاپ اول     
او با آثـار نمايـشي و   . اي دارداما در اين ميان، بهرام بيضايي جايگاه ويژه .و قابل اعتنايي نيستند   

بـه  . دهـد مـي هايي كه در اين زمينه نگاشته، برجستگي نقش خود را به خـوبي نـشان        فيلمنامه
كـه روايتـي كـامالً سـينمايي از زنـدگي      ) 1369چـاپ  (» ديباچه نوين شـاهنامه «عنوان نمونه   

هـايي از ديـد مـردم       شود و با فالش بك     از به خاك سپردن فردوسي شروع مي       ،فردوسي است 
 به طـوري    ؛ها دقيق و مناسب است    تركيب زمان . يابداند، ادامه مي  توس كه بر گور او گرد آمده      

-تـسلط بيـضايي بـر گفـت       . شـود ها كامل مـي   شخصيت افراد از طريق بازگشت به گذشته      كه  
وگونويسي و پيشبرد داستان و به كارگيري تصويري اشعار شاهنامه، از امتيازهاي فيلمنامه است  

يكـي از  » ديباچه نوين شاهنامه«ساخته نشدن . كه دغدغه هميشگي بيضايي را نيز با خود دارد      
نويسي فاخر بيضايي اگر در برخي از كارهايش متصنع  ديالوگ. ايران است هاي سينماي حسرت

وگوهـاي   تـرين گفـت   اي از درخـشان  به مجموعـه » نوين شاهنامه ديباچه«رسد، در  به نظر مي
اي كه بدون غراق و با فاصله بسيار، بهتـرين مـتن    نامه فيلم. است نويسي ايران مبدل شده درام

بهـرام بيـضايي در آثـاري ماننـد     .ي و شاهنامه نوشته شده استفردوس نمايشي است كه درباره
اژدهاك، آرش و كارنامه بندار بيدخش؛ كـه ايـن سـومي را             » برخواني«با سه    (»سه برخواني «
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، »سـياوش خـواني  «، )در سالن چارسوي تئاتر شهر به روي صحنه بـرد  1376 خود او در سال
وايـت ديگـري از داسـتان ضـحاك و     در ايپزود نخست كـه بـه ر  (» يكم شب هزار و«نمايش 

هايي از شـاهنامه  ها و بن مايه، به داستان»مرگ يزدگرد«نوعي در  و به) فريدون مي پرداخت
، از آن روي كه مستقيما به زندگي »ديباچه نوين شاهنامه«اما فيلمنامه  فردوسي پرداخته است،

 ينا.  ازد، اثري يگانه استسروده شدن بزرگترين حماسه تاريخ ايران مي پردفردوسي و مصائب
از  گـذرد، روايتـي  اي مـي هايي از زمان شـاهنامه فيلمنامه كه در سه زمان گذشته، حال و برش

      روايتـي كـه بهـرام بيـضايي اسـتادانه آن را پـي      . مصائب فردوسي در سرودن شاهنامه اسـت 
 كـه روايـت  » ردمرگ يزدگـ «البته اين بار هم همچون جمله مشهور ابتداي فيلمنامه ؛گيردمي

كند ميگيرد، تالش   تاريخ را از كشته شدن يزدگرد سوم به دست آسياباني در مرو به سخره مي              
هستيم،  از زندگي مردي كه زنده ماندن زبان و فرهنگ ايراني را تا حد زيادي مديون تالش او

تاد؛ ايـس  مردي كه يك تنه در برابر مرگ فرهنـگ و تـاريخي بـزرگ   . روايت خود را ارائه دهد
ديباچـه نـوين   « هـاي بيضايي در ديـالوگ . تاريخي كه گردنكشان به كشتن آن برخاسته بودند

     نمـايش   خـوبي روند كشته شدن تدريجي فردوسي را بـه دسـت جهـل عالمـان بـه     » شاهنامه
هـاي   خصوصا آنجا كه از زبان عالمي بي عمل، جرم فردوسـي را بـه كـار بـردن واژ    . دهدمي

چامـه و   دلدل به رخش مي بازد و جند به سپاه و ثار به خون و نظم به«: ندكپارسي عنوان مي
حرم به مـشكوي   ماند؟خب ديگر چه مي. ايقاع به سرود و عمامه به دستار و خيبر به روئين دژ

است يـا   سوگ اگر هست بر سياوش! و قصاص به پاداش و محشر به رستخيز و اجل به مرگ
 خوانـد و عالمان عهـد را دانـشوران مـي   ! اي ايراني استسهراب و شادي اگر هست بر جشن ه 

كنند و بر مي كند سنگي است كه بر مدارس پرتابعلم را دانش، و از پارسي هر لغت كه نو مي
است،  ها گنجيديشب خواب ديدم در ويرانه«). 81:1387بيضايي،(»آنچه فضيلت و تقوي است

ايـن چـشم    . خـود را داراي نـشانه اي يـافتم   تا هر جا دويدم بر زمين. و زير خاكستر آتش بود
تـار مـوي    ي كـدام پهلـوان و آن  كيست نگران، و آن انگشت كيست نمايانگر؟ اين كله گوشه

  شايد همـين جمـالت از زبـان فردوسـي    )22همان، (».كدام دالرام؟ ديدم همه نياكان من اند
 زرگترين شاعران جهانكافي باشد كه آميخته شدن شاهنامه سرايي را با خون و رگ يكي از ب

آنجا كـه در   يا؛مردي كه از نام و نان گذشت، تا به نامي ترين مرد تاريخ مبدل شود. نشان دهد
تـاريخ را بـه نفـع     اي از روايـات خواهد با سـتاندن زر و سـيم، گوشـه   پاسخ مردي كه از او مي
 درمـي نـام هـر    تا بـا  اين نامه گورستان نيست و من سنگتراش،«: گويدخانداني جعل كند، مي
شود بر خويـشتن شـان    من آن مي نويسم كه خواب زدگان را چشم بينا. مرده بر سنگي بياورم

   .دهدميگواهيتاريخ؛ گويي بر صداقت پژواك صداي خوددرطول)45همان، (»در آينه
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  نتيجه
به راستي آن چه به عنوان ميراث ادب و فرهنـگ برايمـان بـاقي مانـده اسـت، همچـون                     

فردوسـي، ايـن    . احساس مي شود   ت خروشان كه توفنده بودنش در يك پهنه جهاني        دريايي اس 
روستازاده سرزمين خاوران، در دوران سخت تهاجم و سلطه كه مي رفت فرهنگ پـاك ايرانـي                 
به فراموشي گرايد، خود را مسئول دانست به دو نيت دسـت بـه پديـد آوردن شـاهنامه يازيـد؛                     

ين مرز و بوم، خواست تا مردم اين هويت و شرافت خويش            نخست با طرح اساطير و قهرمانان ا      
اكنون .  را از ياد نبرند و هرگز به نوميدي نگرايند و ديگر اين كه زبانشان را به فراموشي نسپارند

ما نيز بايد به ايـن دريـاي مـدام در جنـب و جـوش فرهنـگ و زبانمـان طـي تـاريخ سـرفراز                           
نه از منبع فيض بخـش شـاهنامه، بـا در نظـر             جاي آن است كه به طور جدي و مسئوال        .بمانيم

داشتن ارزش در بياني كه مي خواهند آن را بنمايانند بهره گيرند و آثار ارزشمندي بر اين اساس 
اين همه چهره ها و صحنه ها و تراژدي ها كه فردوسـي             .به كارنامه سينماي ايران افزوده شود     

يك خـود را كـه تـاكنون جـاي آن در ادبيـات      آفريده، شايستگي آن را دارد كه ما ادبيات درامات 
چـشمه بخـشنده، نـه، بلكـه ايـن دريـاي             سنتي ما خالي مانده است، بر پايه هاي محكم ايـن          

  !بادبنانهيم،ايدون خروشان
  
  منابع
  .نشرمولف : ،تهرانايرانسينمايتاريخ )1375( اميد،جمال  -1
  .ر قطرهنش: ،تهران1،جاخت ايرانشن فيلم) 1364(  بهارلو،عباس -2
-نقـش فرهنگـي شـاهنامه در ايـران قـرن بيـست             )1390( بهفر، مهـري   -3
  .تارديبهش25 روز ،سخنرانيويكم
نتـشارات  ا: ،چـاپ شـشم،تهران   ديباچـه نـوين شـاهنامه     ) 1378بهـرام     بيضايي، -4

  .روشنگران و مطالعات زنان
  . انتشارات سروش، :، تهرانهاي نمايشي شاهنامهقابليت )1384(  حنيف،محمد-5
 ،درشــاهنامهسينماوساختارتــصويرشعري) 1378( جهرمي،احمــدضــابطي-6

  .افرانشركتاب
هـاي  قلعـه ذات الـصور،داستاني بـا قابليـت        ديگـر طائفي،شيرزادو نويسندگان -7

،فـصلنامه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه تربيـت معلـم                 نمايشي و اقتباسـي   
  .89 ،بهار و تابستان8آذربايجان،سال چهارم،شماره 
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  .انتشارات آگاه: ،تهراناقتباس ادبي در سينماي ايران )1368( مرادي،شهناز -8
  .ننشرپيكا: ، تهرانايرانسينمايتاريخ) 1363( مهرابي،مسعود -9

  .405از ادبيات تا سينما،مجله فيلم،شماره ، اقتباس ادبي ميراحسان،احمد -10
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     * زهرا زارع
  

  ايرانييشاسب و قهرمانان چند حماسهي سفرهاي دريايي گرريشه

  ديگر
 

  چكيده 
ي اسدي طوسي، پهلوان بزرگ     نامهي گرشاسب گونهگرشاسب سام نريمان، قهرمان رستم    

-وي شخصيتي اسطوره  . ي خواجوي كرماني است   نامهي سام ي فردوسي و يل دلباخته    شاهنامه
نام وي در منابع حماسي و تـاريخي        بازتاب  . اي و فرا تاريخي است كه اصلي هند و ايراني دارد          

. هـاي بـسيار دور اسـت      ي او در زمان   ايران و منابع حماسي هند دليلي بر شهرت بيش از اندازه          
دهد و در هر دو     ي مذهبي اعمال بزرگي انجام مي     ي پهلواني و هم در عرصه     وي هم در عرصه   

ترين منبع موجـود    ي اسدي طوسي مفصل   نامهگرشاسب.اي درخشان است  جايگاه صاحب وجهه  
بخـشي از ايـن منظومـه بـه         . هاي گرشاسب در آن شرح شده اسـت       است كه اعمال و پهلواني    

وي در اين سفرها درياي هنـد را بـه منظـور ديـدن           . سفرهاي دريايي گرشاسب اختصاص دارد    
اين بخش در منـابعي كـه پـيش از اسـالم اعمـال گرشاسـب را       . كندها سير مي  عجايب جزيره 

رسد اين بخش الحاقي اسـت كـه بـه تبعيـت از             اند وجود ندارد؛ بنابراين به نظر مي      بازتاب داده 
يكي از اين عوامل، افـسانه سـرايي مالحـان          . ي اصلي داستان شده است    عواملي چند وارد تنه   

هـاي  خليج فارس است كه عالوه بر داستان گرشاسب، باعث ورود بخشي مـشابه بـه داسـتان                
  .نيز شده است....نامه ونامه، فرامرزها، بهمنهنامحماسي ديگري چون داراب

  هاي حماسي گرشاسب، سفر دريايي، عجايب، داستان:كليد واژه ها
  مقدمه

اي اسطوره  هاي گرشاسب سام نريمان همچون رستم، فرامرز، گيو و توس، جزء شخصيت
شاسـب بـه    ي گر گيري اسـطوره  پيشينة شكل . هاي منظوم ايران است   و پهلوانان بزرگ حماسه   

بنا بر تحقيقات . ايراني هنوز از يكديگر جدا نشده بودندي هندوگردد كه نياكان اوليه  زماني برمي 

                                                 
   * دانشگاه سيستان و بلوچستانكارشناس ارشد 
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١٦٢٥

ي اوسـتا آمـده و هـم در         ي كاركردهايش هم در نامه    ترين اخبار پراكنده درباره   نامش و قديم  «
  )251: 1385سركاراتي، (».هاي حماسي هند باستانمنظومه

هاي هندي، شخصيت گرشاسب در ساير منابع ايراني هم قبـل از            هعالوه بر اوستا و حماس    
هاي ادبي، ديني و تاريخي بـسيار قـرار گرفتـه           ي آفرينش مايهاسالم و هم بعد از اسالم، دست      

وي در اين منابع پهلواني بزرگ و مصلحي سترگ است؛ هر چنـد گنـاهي مـبهم كـه در               . است
-اي ناچيز وارد مي   ي فرا طبيعي خدشه   ه اين چهره  اوستا و روايات پهلوي صورتي دوگونه دارد ب       

ي ترين منبع موجود كه پس از اسالم به بازتاب شخصيت گرشاسب پرداخته، منظومه            عمده.كند
هاي ها، اعمال و پهلواني   سراسر اين منظومه شرح دالوري    . ي اسدي طوسي است   نامهگرشاسب

هاي درياي هنـد اسـت    در جزيرهبخشي از اين اعمال مربوط به سير گرشاسب   . گرشاسب است 
نامـه بـه    اين سـفرها اولـين بـار در گرشاسـب         . ها همراه است  كه با ديدن عجايب اين سرزمين     

  . گرشاسب نسبت داده شده است و پيش از اين در هيچ يك از منابع موجود بدين صورت نيست
.... مرزنامـه و  غمي و طرسوسي، فرا   هاي بي نامههاي داستاني چون داراب   ي كتاب با مطالعه 

گردد كه در اين منابع نيز سفرهايي از ايـن          نامه شبيهند، مشخص مي   كه از جهاتي به گرشاسب    
هاي چهارم يـا    ها معموالً در حدود قرن    تاريخ تأليف اين كتاب   . دست به قهرمانان منسوب است    

انـدك،  سفرهاي دريايي در اين منابع  در مواردي         . اندكي پيش از آن تا قرن نهم هجري است        
ي سفرهاي دريايي گرشاسب آمده است اما در اغلـب مـوارد بـا شـرح                پايهبا شرح و بسطي هم    
سازد كه عاملي مشترك     را به ذهن متبادر مي     ي ياد شده اين فرضيه    نكته. چنداني همراه نيست  

ايـن عامـل بـه      . هايي از اين دست گرديـده اسـت       هاي مشابه به داستان   باعث ورود اين بخش   
) 259:  1377صفا، :رك.(سرايي بحرپيمايان خليج فارس استناب ذبيح اهللا صفا افسانهي جگفته

كه پس از اسالم به علت پيشرفت فنون دريانوردي خلـيج فـارس، دريـاي عمـان و همچنـين                    
هـا و   اند و در بازگـشت ديـده      پيمودهدرياي هند را تا اقصي نقاط خاور دور به منظور تجارت مي           

هاي اغراق و گزافه براي هموطنان مشتاق بـازگو         ز خود را با شاخ و برگ      انگيهاي شگفت شنيده
  .اندكردهمي

توانـاترين مـرد از خانـدان سـام         )تْريته(پدر گرشاسب در اوستا، اَتْرَت    :معرفي گرشاسب 
ها نخستين طبيب و درمانگر     وي در افسانه  ) 138: 1370دوستخواه،:رك.(معرفي شده است  

  :نوع بشر است
كه بيمـاري را بـه بيمـاري        ....مندنخستين پزشك خردمند، فرخنده، توانگر، فره     تْريت بود   «

  )876: 2همان، ج(».آتش تب را از تن مردمان دور راند....بازگرداند
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١٦٢٦

هر كدام از اين اعمال مربوط به از        . اعمال پهلواني گرشاسب در منابع مختلف، متعدد است       
زنـد،   و آرامش جهان مادي را بـر هـم مـي           پاي درآوردن دشمني است كه عالوه بر اينكه نظم        

. تنها هماورد اين آفريـدگان اهـريمن، گرشاسـب اسـت    . بسيار فراطبيعي و شكست ناپذير است 
. انـد يك برشمرده شـده    يك 44 تا   40هاي گرشاسب در زامياديشت از بند     شرح اعمال و پهلواني   

ا سرَور كه خاسـتگاه آن      دشمنان گرشاسب در اوستا موجوداتي اهريمني چون اژدهاي شاخدار ي         
گُنْدرب زرين پاشنه كه    )138: 1370دوستخواه،  .( بردها را فرو مي   در آب است و مردمان و اسب      

ويـك،  نُه پسر پثنيه، پسران نـي     . ي گشاده براي تباه كردن جهان مادي راستي برخاسته        با پوزه 
ــي و پيت    ــدان دان ــو از خان ــاج، ورش ــن ت ــتياني، هيتاســب زري ــسران داش ــري  پ ــسيار پ ــون ب ئ

  .هستند) همان(و سناويذك سنگ دست)همان(نيز آرزوشمن) 338: 1307پورداوود، (دوست
مرگي است كه در آخرالزمان بـه       در متون پهلوي، گرشاسب جزء آن دسته از جاويدانان بي         

. بخـشد ي ضحاك نجـات مـي     ياري جهان مادي راستي برخاسته، آن را از تباه شدن به وسيله           
وي تن سـام    . رودبا تير تركي نوهين نام زخمي شده، به خوابي طوالني فرو مي           ) سام(گرشاسب
بدان كار است كه چون ضحاك رهـا        ) او آنجاي (« :نشينداخته، برف بر او مي    چالي اند را در كوه  

  )128: 1369بهار، (».شود، او خيزد و وي را از ميان برد
آخرالزمان ايفا خواهد كرد، وارد     ها و نقش مهمي كه گرشاسب در        ي پهلواني رغم همه علي

گردد؛اما بـا پـايمردي گوشـورون و        محكوم به ماندن ابدي در دوزخ مي      «شود بلكه   بهشت نمي 
-وارد مـي ) هـايي كـه نيكـي و بـدي آنهـا برابـر اسـت          جايگـاه روان  (به هميستگان .... زرتشت

يز بدان  علت اين محروميت گناهي است كه خود گرشاسب ن        ) 266-265: 1388مدبري،(».شود
ونديـداد  (كـامگي اين گناه در اوسـتا بـه صـورت پـري          ) 149: 1378مزداپور،  :رك.(معترف است 

ــرد ــد1فرگ ــده     ) 10 بن ــوان ش ــش عن ــتن آت ــز نداش ــورت پرهي ــه ص ــوي ب ــت پهل و در رواي
  )29: 1367ميرفخرايي، .(است

 ي متون مختلف فارسي ميانـه ماننـد اوسـتا، دينكـرد،           چنانكه مالحظه شد و نيز از مطالعه      
ترين پهلوان اساطيري ايران قبل از اسـالم اسـت          آيد، گرشاسب پرآوازه  ميبر... روايت پهلوي و  

ها و منابع مختلف پس از اسالم بازتاب درخور تـوجهي نيافتـه             كه به داليلي نامعلوم در حماسه     
 به دست فراموشـي سـپرده       است؛ اما اين بدين معني نيست كه ياد وي در منابع ايراني به كلي             

اخبار گرشاسب عالوه بر اوستا به صورت بسيار مختصر در شاهنامه و كتب تاريخي              «.ه باشد شد
آمـده  (الذهب و غيره و به ويژه تاريخ سيستان    مثل تاريخ طبري و مروج    ) ضمن يادكرد تبار سام   (

  )1385:257سركاراتي، (»).است
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١٦٢٧

ب پرداختـه   در ميان منابع مختلف تنها منبعي كه به تفصيل به بازتاب شخـصيت گرشاسـ              
به طور مفصل ولـي     «:ياد گرشاسب و كاركردهايش   . ي اسدي طوسي است   نامهاست، گرشاسب 
ي مأخوذ از كتبي مانند سندباد بحري و احتمـاالً در برخـي مـوارد               هاي عاميانه آميخته با افسانه  

ولي در تحول و تطـور تـاريخي        . ي اسدي آمده است   نامههاي مجعول، در گرشاسب   اسكندرنامه
ي گرشاسب  ي ملي ايران، بيشترين اعمال پهلواني گرشاسب را به سام نريمان كه نبيره            سهحما

  )همان(».اندمعرفي شده، نسبت داده
هـاي  ايـست كـه افـسانه     نيز منظومـه  ) يا شاعري هم نام وي    (ي خواجوي كرماني  نامهسام

نامه كـم  ر ساماگرچه ابيات سست و ناسره د     . در آن پرداخته شده است    )گرشاسب(مربوط به سام  
هايي از آن و اسامي بعضي از اشخاص و قهرمانان آن           حداقل بخش « :توان گفت نيست، اما مي  

هاي كهن  مثل گرشاسب،  سام، نريمان، اثرط، فريدون، منوچهر و غيره اصيل و مبتني بر سنت              
هـاي  هاي مذكور در اين اثر بـه احتمـال زيـاد، مـأخوذ از افـسانه              ايران است و برخي از داستان     

  )269: 1385سركاراتي، (».پهلواني ديرين است
پس از اسالم كتب تاريخي بسياري در تاريخ ايران به زبان عربي و فارسي نوشته شد كـه                  
شخصيت گرشاسب نيز گاه به عنوان جهان پهلوان و گاه به عنوان حاكم ايران يـا سيـستان در            

الـذهب، تـاريخ بلعمـي،      آثارالباقيه، مروج ي ابن بلخي،    نامهفارس: آثاري چون . آنها بازتاب يافت  
از ميـان   ... . السير و التواريخ والقصص و حبيب   القلوب، تاريخ سيستان، مجمل   تاريخ طبري، نزهه  

  :خوانيمدر تاريخ سيستان مي. آثار ياد شده، بيشترين مطالب در تاريخ سيستان آمده است
وزگار ضحاك كـه هنـوز چـارده        يكي آن بود كه به ر     )گرشاسب(اما از بزرگي و فخر اوي     «

تـاريخ  (».ساله بيش نبود كه يكي اژدها را كه چند كوهي بود، تنها بكشت بـه فرمـان ضـحاك            
  )5: 1314سيستان، 

هـاي او   در ساير منابع اگرچه گاهي به صورت بسيار گذرا به اعمال گرشاسب يا جـايگزين              
بـه عنـوان    . بسنده شـده اسـت    سام و نريمان اشاره شده اما بيشتر به ذكر سلسله نسبي از وي              

-ي اول ايران را برمـي الجواهر هنگامي كه مؤلف نام ملوك طبقهالذهب و معادنمثال در مروج 
  :كندشمرد، از گرشاسب اين چنين ياد مي

ديگري گرشاسب پسر يمار پسر طهماسب پسر اشك پسر فرسين پسر ارج پسر منـوچهر         «
  )226: 1356مسعودي، (».ب بودگرشاسب به جنگاوري و هماوردي افراسيا. بود

  :گرشاسب در بيشتر منابع پس از اسالم فردي است كه در سلطنت با زو شريك است
را در كار پادشـاهي وزيـر و دسـتيار          ..... گرشاسب پسر اثرط  ....وقتي زو به پادشاهي رسيد    «
  )369 :1352طبري، (».داشت
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هـاي  و ويشنو پورانه كـه از حماسـه  نام و ياد گرشاسب در مهابهاراتا   عالوه بر منابع ايراني     
 كهـن   يهدر مهابهاراتا گرشاسب پهلواني با پيشين     . روند نيز آمده است   كهن هندي به شمار مي    

در ويشنوپورانه . است كه در بهشت ايزد مردگان يعني جم در انجمن يالن و پهلوانان جاي دارد  
ـ نيز گرشاسب شوهر دو بغ بانوي هندي است كه ايزدان فيروزي           د و هـر كـدام از گرشاسـب         ان

شوند كه خدايان جنگ افزاراند و در ضمن سالح گرشاسب نيز به حساب             صاحب صد فرزند مي   
اين قراين حاكي از آن است، كه گرشاسب از ديـر بـاز             « )122: 1385 سركاراتي،   :رك.(آيندمي

  .به زيناوندي و سلحشوري شهره بوده است 
 ديگـر   يدر حماسـه   )krśāśra(هاي گرشاسـب  و اما مسلح كردن پهلواني جوان با سالح       

  )همان(» .هند يعني راماينه آمده است
  هاي ايرانيي سفرهاي دريايي در افسانهپيشينه

هـاي ايرانـي بـا تفـصيل و آب و تـاب             اي در حماسه  اگرچه سفر دريايي قهرمانان اسطوره    
ي وقتـي پيـشينه   . ستتوان گفت به كلي  بي سابقه ا       همتايان غربي خود همراه نيست، اما نمي      

كنـيم، بـا نـام      ي فردوسـي بررسـي مـي      هـاي ايرانـي را در شـاهنامه       سفرهاي دريايي اسطوره  
: 2همــــان، ج(كيكــــاوس)41، ص1، ج1384فردوســــي،(دريــــانورداني چــــون جمــــشيد

شويم؛ اما در ايـن     روبرو مي )350ـ336: 5همان، ج (و سرانجام كيخسرو  ) 140:همان(رستم)129
ايـن  . اي درآورد يامده است تا وي را در رديـف دريـا نـوردان اسـطوره             ميان نامي از گرشاسب ن    

مسأله با توجه به تقدم زماني تدوين شاهنامه و نيز امانتداري استاد ابوالقاسم فردوسي در روايت              
هـاي بعـدي    ي آن را در بخـش     نمايد كه ريـشه   دار مي هاي اثر خود معني   كم وكاست روايت  بي

  .دهيممورد بررسي قرار مي
  هاي تاريخي از سفرهاي دريايي ايرانيانگزارش

همين امر به   . پس از اسالم، پيشرفت فن دريانوردي به مانند ساير فنون قابل مالحظه بود            
داد كـه تـا   ي خليج فارس و درياي عمان ايـن امكـان را مـي   دريانوردان ايراني و اعراب حاشيه 

دنياي دوردست را نيز مشاهده نماينـد       هاي  اقصي نقاط خاور دور سفر كرده، ضمن تجارت، تازه        
نمايي براي هموطنـان مـشتاق خـود        و در بازگشت آن را با شاخ و برگ اغراق و گزافه و بزرگ             

هاي تاريخي متعددي از اين سفرها در دست است كه در اينجـا بـه آوردن                گزارش. روايت كنند 
 بعــد از 108ال در ســ«:گويــديــك داســتان چينــي مــي. كنــيمدو نمونــه از آنهــا بــسنده مــي

هاي بزرگ به كشور    آنها در كشتي  . رفتنددريانوردان پارسي به سيالن و مااليا مي      )727(هجرت
-هاي ابريشمي و جـنس    براي خواسته . رفتندراندند و يك راست به كانتون مي      كشتي مي )چين(

دي ي دريـانور  هـاي تـاريخي دربـاره     ي گزارش با مالحظه ) 252 :1350رائين،  (».هاي مانند آن  
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شود و آن مسيري دريايي است كـه   ميي جالب توجه ديگري نمايان   س نكته مالحان خليج فار  
توان گفت كم و بيش با مسير سفر دريايي گرشاسب و قهرمانان ساير كتب ادبي فارسي كه                 مي

اين مسير از درياي عمـان و       . خواني دارد اند، هم هاي چهارم تا نهم هجري تأليف شده      بين قرن 
يابد و در نهايـت بـا رسـيدن بـه شـرق يعنـي         س شروع شده، در درياي هند ادامه مي       خليج فار 

ي واجـرا بـدهي كـه در        به عنوان مثـال در سـفرنامه      . يابدسرزمين چين و درياي آن خاتمه مي      
. ي سـيالن وارد شـد  واجرا بدهي به جزيره«: خوانيمابتداي قرن هشتم ميالدي تأليف شده، مي  

هاي در بنادر جزيره لنگر انداخته بود كه براي داد و ستد و خريد سنگ             سي و پنج كشتي ايراني      
ي پادشاه پس از يك ماه اقامت در سيالن واجرا بدهي اجازه.... گرانبها به اين نواحي آمده بودند    

بردند، به فوچـه يـا   پس از يك ماه كه در دريا به سر مي   .... را براي عزيمت به شرق كسب كرد      
  )298:همان(».رسيدند) ل چيندر سواح(پالم يانگ

ترين تريننامه و گرشاسب كامل   ها گرشاسب ها و اسطوره  شايد بتوان گفت در ميان حماسه     
البته ايـن بـدين معنـي نيـست كـه در منـابع ديگـر،                . اندسفر دريايي را به خود اختصاص داده      

-ايب سرزمين گنجاندن سفرهاي دريايي همراه با ديدن عج      . سفرهايي از اين دست وجود ندارد     
-ترين آنها در گرشاسبها، از قرن چهارم آغاز شده است؛ اما از آنجا كه مفصل   ها ضمن حماسه  

ي اهميت اين منظومه كه پـس از شـاهنامه          نامه موجود است و با توجه به تقدم زماني و درجه          
بـه يـادآوري    الزم  . دهيمگيرد، در ادامه ساير منابع را با اين كتاب مورد بررسي قرار مي            قرار مي 

گيرند، عجايب  مشابه    نامه مورد مقايسه قرار مي    است كه در منابعي كه پس از اين با گرشاسب         
نامه وجود دارد كه به علت تنگي مجال، تنها به آوردن يك نمونـه   متعددي با عجايب گرشاسب   

  .  ورده شده استاز آنها بسنده ، بقيه به صورت ارجاع آ
ــه ــيداراب نام ــي داراب:ي طرطوس ــاهر طرسوس ــأليف ابوط ــه ت ــي(نام از ) طرطوس

گزاري يعني همـان   داستانياين كتاب به شيوه  . داستانگزاران قرن پنجم و ششم هجري است      
نامه داسـتان   داراب. هاي كهن پهلواني متداول در ايران قديم، پرداخته شده است         روايت داستان 

اي از داسـتان     داسـتان آميختـه    ايـن . داراب، پادشاه كياني فرزند بهمن و دخترش هماي اسـت         
. شـود تاريخي كياني و هخامنشي است؛ زيرا به تناوب بهمن پدر داراب، اردشير نيز ناميـده مـي                

شباهت نيـست؛ امـا گـاهي        فردوسي آمده، بي   ينامه با آنچه در شاهنامه    روايت و داستان داراب   
آغاز داستان يعنـي هنگـامي      خصوصاً در   . گيرداوقات اين داستان از داستان شاهنامه فاصله مي       

ها يونان رفته، در گريزند و از درياي عمان به جزيرهكه داراب با طمروسيه كه عاشق اوست، مي
ابوطـاهر نيـز   ) 7ــ  13 : 1344صـفا،  :رك.(كنندها را مشاهده مي  آنجا عجايب متعدد اين جزيره    

 عجايـب درياهـا و      ظاهراً به پيروي از جو حاكم بر ادب قرن ششم، كه همـان گنجانـدن ذكـر                
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ي طرسوسي  نامهداراب. ها در كتب داستاني است، اين مقوله را در كتاب خود آورده است            جزيره
. هاي مشابه، در بخشي كه مورد بررسي قرار خواهند گرفت يك تفاوت عمده دارد             با ساير كتاب  

-وبـرو مـي   هايي كه قهرمانان كتاب در آن سرگردانند و با عجايـب آن ر            بدين معني كه جزيره   
هاي يونان هـستند دليـل ايـن تفـاوت، متـأثر            شوند، در درياي هند قرار ندارند بلكه جزء جزيره        

  )نامهي دارابمقدمه: 2536=1356طرسوسي، : رك.(هاي يوناني استبودن داستان از داستان
اي كه طمروسيه همسر حاكم عمان بـراي پـدر          نامه، در ابتداي نامه    داراب 99 يدر صفحه 

هاي قدرت او، نامي هم از گاو عنبـر   نوشته، ضمن ستايش خداوند و بر شمردن پديده        همسرش
  :كه جزء عجايب معروف است،آورده شده است

  ) 99: 2536طرسوسي،(» .از گاو دريايي عنبر اشهب كند... يزداني كه ] به نام [«
 يسـيله اين حضور در طي داستان زنداني شدن طمروسيه و داراب در چاه فراموشان بـه و               

آنان بـه مـدت ده روز در ايـن چـاه زنـداني              . خواران نيز آمده است    آدم يخواريق پادشاه جزيره  
وآن چنان بـود كـه      «: ابندي گاوان دريايي نجات مي    يهستند تا اين كه به لطف الهي به وسيله        

گـاوي  در آن نزديكي دريايي بود و در آن دريا گاوان آبي بودند كه شب از دريا برآمدندي و هر                    
گوهري در دهان گرفته بودي و به روشنايي آن گوهر چرا كردندي و چون روز نزديك شـدي،                  

تفاوتي كـه گـاو عنبـر       ) 129: 2536طرسوسي،(».باز گوهر در دهان گرفتندي و نا پيدا شدندي        
. كنـد ايست كه براي چراي گاوها روشنايي ايجاد ميداراب نامه با گرشاسب نامه دارد، در وسيله 

كنـد   دم زدن هواي اطراف را روشن كرده در پرتو آن چرا مـي             ينامه گاو به وسيله   شاسبدر گر 
 . گوهري كه در دهان گاو قرار دارد، روشن مي شودينامه، هوا به وسيلهاما در داراب

        يكـــي روشنــي ديـد همچون چـراغ  همان جا شب تيره بر دشــــت و راغ
 گـاوي اســـت آبــــي بـزرگ: بگفتند  لوان ســـترگبپرسيــــد از آن پــــه    
  ان روشنـــايي كنــد شب چـــــرابد  چــــو دم زد فتــد روشني در هـــوا    

  )149: 1354اسدي،(             
نامـه ص   ، گرشاسـب  195و  145نامـه صـص     داراب: ي رونده جزيره:ساير موارد مشابه  

: خـواران ي آدم جزيـره . 115نامـه ص    ، داراب 183صنامه  گرشاسب: ديدار از گنج شاهان   . 189
نامـه  ، داراب 166نامه ص گرشاسب: ماهي وال . 125ـ4نامه صص   ، داراب 175نامه ص گرشاسب

  .169نامه ص ، داراب171ـ2نامه صص گرشاسب: درخت واق واق .166ص
ي پردازي در ادبيات فارسـ    هاي داستان ترين نمونه سمك عيار يكي از قديمي    :سمك عيار 

پردازي نامه براي داستان   انشاي كتاب پيداست كه اين كتاب نيز به مانند داراب          ياز شيوه . است
هـا   فارسي است كه قرن    يهاي عاميانه داستان كتاب از داستان   . و سخنوري پرداخته شده است    
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. قهرمان داستان، سمك عيار پسر شـاه حلـب اسـت          .  سرگرمي و نشاط مردم بوده است      يمايه
اما نـام مؤلـف آن      . ليف اصل قصه، تاريخ كتابت و نام كاتب آن، هيچ يك معلوم نيست            زمان تأ 

توانـد   بن خدادا بن عبداهللا الكاتب ارجاني آمده است كـه مـي  ها فرامرزدر ابتداي يكي از نسخه    
  )مقدمة سمك عيار:1345ارجاني،: رك.( نسخه نيز باشدينام جمع آورنده

  : چنين مي خوانيم262ي در جلد دوم سمك عيار، در صفحه
خانه در كشتي نشست و كشتي بگشاد و در دريـا           زمين گنج كه چون عالم افروز از آن زير      «

  »...كه ناگاه در آن تيزي آب افتاد... برد خود چون آب، باد مي] را[رفت، كشتي 
پس خود را به گياهي كـه بـه ناگـاه سـر از آب               . سمك سه روز در گرداب سرگردان است      

رسـد، از مهلكـه     آورد رسانده، با دست زدن در پاي سيمرغ كه او نيز به ناگاه سر مـي               يبيرون م 
  :آيداي فرود مييابد و در جزيرهنجات مي

 آب نشـست و آب خـوردن        يناگاه مرغي ديد چند عالمي كه بيامد و در كنار آن چـشمه            «
عالم افروز دست ... را ببرد دل بر آن نهاد كه دست در پاي مرغ زند تا او           ] عالم افروز ... [گرفت  

پـس از   ... (تا مرغ آب خورد و برخاست و بر روي هـوا برفـت              ... فراز كرد كه پاي مرغ بگرفت       
پس درخت ديد بزرگ و آن مرغ آشيانه بر سر آن درخـت كـرده               . مرغ سر به نشيب نهاد    )مدتي

دست در ]  عالم افروز. [عالم افروز درختي ديد سخت عظيم و بلند... اي بزرگ بود بر مثال خانه
ناگاه آواز يكـي بـشنيد كـه        ... اي سخت خوش و خرم بود       جزيره...كمند زد و به باال به زير آمد       

چون برسيد نگاه كرد، شخصي ديد عظـيم و بـزرگ و پيـر و ريـشي اسـفيد،                   ... كرد  تسبيح مي 
يم اقبال كـه تـو      عظ! اي مرد : گفت] پير  ...[ عالم افروز سالم گفت   . ...تافتنوري از روي او مي    

بدان كه چون پيش من آمدي، سبب رستن تو از دولت فـرخ             ...از زير سهيل بيرون آمدي    . داري
لـوحي ديـد سـبز، در گوشـة صـومعه           ) افـروز عـالم ...(برخيز و آن لوح پيش مـن آور       . روز است 

انـد،  پيـر برخو  . دانست خواندن نمي. ديد بر آن لوح نوشته    نگريد، خطي مي  عالم افروز مي  ...نهاده
  :نوشته بود

پادشاه بـودم و ايـن      . كه اي آدمي كه بدين گنج رسي، بدان و آگاه باش كه من سيامكم             «
. گنج جمع آوردم و نهادم به روزگار و زنهار تا به دنيا غره نشوي كه با كسي وفا  نكرده و نكنـد     

عـالم  .....وزكسي بر نتواند داشـت مگـر فـرخ ر         . ام كه فرخ  روزي    اين مال برگير كه تو را نهاده      
عـالم افـروز   . پيـر گفـت روا باشـد   . به دستوري كه در خدمت تو چند روز بياسايم  : ...افروز گفت 

بايـد خـوردن ؟     كدام ميوه مي  . خورم، مرا دل مي سوزد    ها مي پرست از اين ميوه   اي يزدان : گفت
ست وي بخور   پير گفت برخيز و از آن ترنج كه برابر ماست، ترنجي بياور و مغز وي بيانداز و پو                 

بـدين  . كه من از آن خوردم و اين شخص بدين عظيمي كه مراست و ايـن وقـت از آن اسـت                    
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پيري كه هستم، اگر ژنده پيلي پيش من آيد، به قوت سر وي از تن بركنم و فربهي من از اين                     
  ) 262-9: 1345ارجاني، (».ترنج است

. شودرشاسب روبرو مي  هاي گ سمك در اين جزيره با عجايبي چند از جنس عجايب جزيره          
ي جالب توجه در    نكته. ي اين موارد ديدار از گنج و لوحي است كه يادگار سيامك است            از جمله 

اين مقايسه، نام صاحب گنج يعني سيامك است كه در هر دو داستان يكي اسـت؛ چـرا كـه در                  
 يكـديگر  دو داسـتان در مـواردي نيـز بـا    . شـود ديگر موارد مشابه چنين يگانگي كمتر ديده مي      

اي شود، همه در جزيره   بدين معني كه تمام ماجراهايي كه سمك با آن روبرو مي          . اختالف دارند 
هاي مختلف و گسسته واقع     نامه در جزيره  هاي همتا در گرشاسب   دهند؛ اما پديده  واحد روي مي  

 چشم  ي پاليزباني سه  ي سيامك در داستان گرشاسب، به وسيله      دوم اين كه گنج دخمه    . اندشده
-كه گنج سيامك در جزيره    شود و هيچ كس حق برداشت از آن را  ندارد؛ حال آن            محافظت مي 

اي است كه پيري در آن به عبـادت مـشغول اسـت و تنهـا مأموريـت وي         ي سمك در صومعه   
در هر دو داسـتان، قهرمانـان       . حفاظت از گنج است كه مخصوصاً براي سمك نهاده شده است          

بخشد، با اين تفـاوت كـه   خورند كه انسان را نيرو و قوت مي       نان گنج مي  اي از دست نگهبا   ميوه
بخشي دارد، خود ميوه نيست، بلكه پوست آن اسـت،          ي سمك اين خاصيت نيرو    هآنچه در جزير  

تر شدن نقاط   براي ملموس . نامه خود ميوه داراي چنين خاصيت فراطبيعي است       اما در گرشاسب  
  .آوريمهايي از داستان گرشاسب را ميقسمت دامهتفاوت و تشابه دو داستان، در ا

 سـيامك   ي قالون بـه دخمـه     يگرشاسب پس از جنگ با قوم سگسار در جزيره        
    :رسدمي 

    هاي ارديبـهـشتپـر از تــازه گــل            يـكي باغ ديدند همچــون بهـشت
    اهـخش سيتنش سر به سر سبز و شا           درخــــتـي درو سـر كشيده به مـاه
ــرّ او چون سپـرهاي زرد ر يكـي چهـــر مردـپديـــدار در ه            هـمــه بـ    

    خون و به سرخي چوچو قندبه خوشي               ســـان كـدو ميوه زو سرنگونبــه
    ـهــبپـــرسيـــد كـــار درخـت ك             سپــهبـد ز مـرد سه چــشم سخن

    رست كهنخست اين بد از هر درختي             ز گيتــي درستكĤغا: چــنين گفت
    ه بويـچو شكر به طعم و چو عنبر ب            همــــه ساله اين ميوه اشد به روي
  يكي هفته بـــس بــاشدش پرورش            از اين هر كه يك ميوه يابد خـورش

  )178-179: 1354اسدي،  (   



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٦٣٣

خانة سيامك  رسند كه گنج  ان بعد از عبور از باغ به ايواني مي        پس از آن گرشاسب و همراه     
  :است

    ابناكچو چــرخ شب از گـوهـر ت                  د آمد ايــواني از جزع پاكپديــ
    به در و زبـــرجـد درون يكـسره                 همــه بــــوم و ديـوار تا كنگره

    ر نگاروهبــتي بــر وي از زر و گ                 درو شاهـوارجـــورينه تــختــيبل
  ر افكنده پستر آن لوح خفته سـب                اقـــوت لـوحي گرفته به دستزي

  

    )179: 1354اسدي، (                               
نامه اثري حماسي، متعلق به اواخر قـرن پـنجم يـا اوايـل قـرن            بهمن:نامهبهمن.7ــ6

داستان )289: 1369صفا،: رك.(الخير استناظم اين داستان ايرانشاه بن ابي. استششم هجري 
هاي او با خاندان رستم زال      ي زندگي بهمن پسر اسفنديار، پادشاه كياني و ستيزه        منظومه درباره 

شـاه بهمـن بـا راي    «در  اواخر بخش سوم در داستان . نامه شامل چهار بخش است   بهمن.است
وي بـر  . ي گرشاسب، نريمان، سام و رستم ديـدن كنـد  گيرد از دخمه  م مي بهمن تصمي » تند بر 

اما راي تنـد  . هاي رستم و اجدادش را ويران كند  آن است به انتقام خون پدرش اسفنديار، دخمه       
دهـد، در ازاي انـصراف بهمـن از تخريـب           دارد و وي را وعده مي     بر او را از اين كار بر حذر مي        

هـايي را بـه او       براي او پي آمـدهاي نـاگواري نيـز دارد، سـرزمين            هاي خاندان رستم كه   دخمه
راي پس از بر شمردن چندين سرزمين صـاحب         . هاي بسيار سرشار است   بنماياند كه از شگفتي   
 ايـن عجايـب قـوم       ياز جملـه  . رسد كه عجايب گوناگوني در خـود دارد       عجايب به دريايي مي   

  :كندسگسارند كه راي آنان را اين گونه توصيف مي
  ر و دار گيـبر آن كـوه بــاشند با  گسار جنگـــي ده و دو هــزارز س  
  ايد به تــگهمي بــادشان در ني  تن مردم و سر به كـردار سـگبه   
  ســر بادبان زيـر سنگ آورنـــد    كشتي بر ايشان چو جنگ آورندبه  

  )410-11: 1370نامه،بهمن(              
در . نامه تا حـدود زيـادي بـه هـم شـبيه اسـت             و گرشاسب نامه  اوصاف قوم سگسار بهمن   

  : خوانيم آنان چنين ميينامه درباره گرشاسب



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٦٣٤

  اندليــران پيكـــــار داننـــدشـ  انـخوانندش ه سگسارــاهــي كــسپ
  نبه ســان بزان موي پوشيــده ت  دهن   چو غوالنشان چهره، چون سگ

  لبه رخ زرد و انـــدام هـمرنگ ني  ندان گـراز و به دو گوش پيـــلبه د
  همــه زي فسيـله شتابنــد تيـــز                   ـزــروز رزم و ستيود ــچــو روزي ب

  ه خم كــمـند انـدر آرنـد زيـــرـب   جدا هر يـك اسپـي چو ارغنده شيـر
  بش بـــارگي چون عنـان بـافتــه   تهـه كــف تافـــــندي و تيغي بكم

  )175ـ174: 1345اسدي، (                                    
-نامه درصـفحه  از ديگر عجايب مشابه دو منظومه، نهنگ جنگي يا وال است كه در بهمن             

  . آمده است166ـ167نامه در صفحات   و  در گرشاسب410ـ411ي
نامـه يـاد كـرده اسـت؛         فرامـرز  يصاحب مجمل التواريخ از منظومه    :فرامرز نامه . 7ـ6

از مؤلف  . و اوخر قرن پنجم است     . هـ520 مذكور پيش از سال      يمين امرمؤيد وجود منظومه   ه
داستان اين منظومـه، شـرح حـال فرامـرز          . نامه هيچ اطالعي در دست نيست     ي فرامرز منظومه

در داسـتان چنـين آمـده اسـت كـه روزي            ) 296-295: 1369صـفا،   : رك.(پهلوان ايراني است  
و طوس و رستم و فرامرز و گودرز و بهـرام و گيـو و گـستهم و رهـام و                     پهلواناني چون فريبرز    

اي از جانب نوشـاد، راي هنـد        گرگين نزد شاه ايران به رامش نشسته بودند كه به ناگاه فرستاده           
كند تا پهلواني  خود از شاه ايران درخواست مييوي در نامه. رسدكه باجگزار ايران بود فراز مي

از ميـان پهلوانـان   . دوستان بفرستد تا وي را در برابر دشمنانش ياري دهـد      از خاندان سام به هن    
وي در سرزمين هندوستان دشـمنان نوشـاد را از   . شودايران زمين، فرامرز نامزد ياري نوشاد مي      

جنگد و آخر كار ميان او و نوشاد و برهمنـان  برد، با جانوران عظيم الجثه مانند اژدها مي     بين مي 
  .يابدگيرد و بر آنان نيز غلبه ميميهند جدال در

 فرامرز نامه در هند و نبرد با موجودات اهريمنـي و نيـز              يقسمت نسبتاً طوالني از منظومه    
ها و ديدن عجايب  اين سرزمين سرشـار         پرسش و پاسخ با برهمنان آن ديار و گشتن در جزيره          

-سفر دريايي در منظومه   در اين قسمت، نقاط مشتركي با بخش        . گذردهاي شگفت مي  از پديده 
  . نامه وجود دارد گرشاسبي

ابد كه يخسرو لياقت ميها و نبردهاي فراوان، سرانجام از نظر كي   فرامرز پس از جهانجويي   
فرامـرز، بـراي ديـدن      . هاي تحت تصرف ايـران اسـت، برسـد        به حكمراني هند كه از سرزمين     

پـس از  . ن گردش سرزمين هند اسـت آغاز اي ينقطه. كندهاي آفرينش سفري آغاز ميشگفتي
  . ابديآن اين سفر با ديدار فرامرز از باختر ادامه مي
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 كهـيال وارد خـاور زمـين    يفرامرز پس از كشتن ديوساران سرزمين هند و عبور از جزيـره        
اي سبز و خرم  به همراه سپاهيان به ميگـساري مـشغول             وي در خاور زمين در جزيره     . شودمي
پهلـوان  . اندازدگساران را به وحشت مي    رم جشن ناگاه صداي سهمگيني مي     شود؛ در گرما گ   مي

پـس از جـستجوي بـسيار       . خواهد تا صاحب اين صـداي سـهمگين را بيابنـد          از همراهانش مي  
فرامـرز نيـز چـون      . شود صدا از آن اژدهايي است كه در آن نزديكي مـسكن دارد            مشخص مي 

-ن اعمال پهلواني آنان اژدها اوژني است، تصميم مي        ساير پهلوانان نامي كه يكي از نام آورتري       
  :گيرد اين اژدهاي سهمگين را از پاي درآورد

      در آمـد زجـــــاـسيه مار تند ان                چو تنگ اندر آمد سـوي اژدها
  وي راهدمش بر سر كوه و سر س                يكــي كوه غلطان ز كوه سياه

        انند نيــلـشكم زرد و تن تيره م                ميــلدرازاي او بود يــك قد 
      همي در كشيدي شكستي ز هـم                ك ميل پيل ژيـان را به دمز ي

      همي اژدها را بـــدريــد گـوش                خـروش رز يك نعره زد بافـرام
     از بر چــرخ دام بـــالنهــــاد                ـر اژدهاــامد پـس پشت نبيــ

  )286: 1276فرامرزنامه،(   
كردن اژدهـاي   كند و پس از بيهوشتير باران مي سپس فرامرز با تيرهاي بسيار  اژدها را

  .آوردسهمگين، آن را از پاي در مي
    كند كوه گـرانال ميــه چنگــب            بغلطيـــد در خــاك نعــره زنان       

    اندش به تن هيچ توشتوگفتي نم            و زو رفـــت هــوشبيفتاد بر جا
  )286ص:1276نامه، فرامرز  (  
بيند، با آنچه در    هاي هند مي  خصوصيات اژدرهاي متعددي كه گرشاسب در يكي از جزيره        

  :فرامرزنامه آمده، كامالً شبيه است
    ه جز اژدها كـــس نــديـدآنجـا بكـه ي پــديـــد          بــرفتند و آمــد جزيــره

    ــاشتنــدي به دم ژنــــده پيــلبيـوب          دان ســان بزرگ اژدهـا كز دو ميلبــ
   ان رفتــه برچــرخ ومـــاهــدم و دودش          زهــرش همه كوه و هامــون سيـاهز 

  )169: 1354اسدي، (        
    : ي از ميان بردن آناننيز نحوه

    مــگر رانــده از اژدها جوي خون                  نگردم كنــــونكـزين جايگه بر 
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    ار آيدمنه ز ايــدر كــسي دستيــ                   نه بور نبردي به كــــار آيــــدم 
    ان زره زير كــــردـوشيد خفتــبپ                  بگفت اين و تركش پر از تير كـرد

  شتبگشت و از آن اژدها شش بك                  ت  سراسر شخ و سنـگالخ درشـــ
   )166: 1354اسدي،(           

  :توان ازاز ديگر عجايب مشابه دو منظومه مي
: ديـدار از گـنج شـاهان      . 236ــ 7، فرامرزنامـه صـص    157نامـه ص    گرشاسب:قوم سگسار 

، 153نامه ص گرشاسب:سيمرغ. 285 ـ  308، فرامرزنامه صص 179 و 183نامه صصگرشاسب
نـام  .308، فرامرزنامه ص  179نامه ص گرشاسب: هاي حاوي پند شاهان   لوح. 315فرامرزنامه ص 

  .برد
. نامه اثر حاجي محمد طاهري مشهور به بيغمي اسـت         داراب: بيغمي ينامهداراب.8ـ6

 بيغمي در حقيقـت داسـتان فيـروز         ينامهداراب. گزاران است وي نيز چون طرسوسي از داستان     
 بيغمي  ينامهداراب.  است؛ چه در اين اثر صحبت از فيروز شاه بسيار كمتر است            شاه پسر داراب  

هـر چنـد هـر دو مؤلـف از          .  طرسوسي از حيث داستان اخـتالف فـراوان دارنـد          يبا داراب نامه  
ي طرسوسي در آنجا كه داستان مربوط بـه اسـكندر اسـت             نامهگزاران هستند، اما داراب   داستان

 بيغمي متأثر از روايـات ايرانـي پـيش از           يي  و سرياني است و داراب نامه       متأثر از روايات يونان   
  . اسالمي استياسالم و دوره

  )518 ـ 517: 1364صفا،( . هـ است887سال ....  تاريخ تحرير مجلد اول اين داستان 
هـاي   بيغمي از سفرهاي دريايي و ديدن سلسله عجايب متـوالي در جزيـره             ينامهدر داراب 

هاي طوالني كتاب، قهرمانـان داسـتان     به هم پيوسته خبري نيست؛ اما در طي داستان        متعدد و   
رسند كه عجايبي همانند سفرهاي گرشاسب در آن به چـشم      اي مي گاه و به ندرت به جزيره     گاه
اي طلسم شده است كه در نزديكي شـهر اسـكندريه قـرار              چهارشنبه جزيره  يجزيره. خوردمي
آيـد، در سـاير     هاي چهارشنبه كه از حالت مخفي خـود بيـرون مـي           ز شب اين جزيره غير ا   . دارد

خورشـيد شـاه پـس از شـنيدن         . شوداي از دود از نظرها پنهان مي      اوقات با قرار گرفتن در هاله     
گيـرد؛ امـا تقـدير      وصف اين جزيره، تصميم به گشودن طلسم آن و برداشتن گنج پنهانش مـي             

ست خورشيد شاه، بلكه به دست فيروز شاه باز شـود و            چنين است كه طلسم اين جزيره نه به د        
-ك نگهبانان سهمگين گنج را از ميـان برمـي  يفيروز شاه پس از اينكه يك  . گنج از آن او باشد    

  :رسدكند، به گنبدي ميدارد و  طلسم آن را باطل مي
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الد از فيروز شاه چون در را  برگشود و قدم در گنبد نهاد، در برابر، لوح عظـيم ديـد از پـو            «
اي فيروز شاه، : ميخي در آويخته بودند، شاهزاده آن لوح برگرفت، بر يك طرف نبشته بودند كه      

چون يزدانت فرصت بدهد، درِ اين گنبد بگشايي و اين لوح برداري و خواهي طلسم چهارشـنبه                 
 ايم كه يـزدان نـصيب     برگشايي و گنج سليمان نبي عليه السالم برداري، خود از براي توگذاشته           

  )743: 1339بيغمي،(» .تو كرده است و به دست تو خواهد خرج شدن
ي طهمورث ديوبنـد    نامه، ديدار گرشاسب از دخمه    ي اين داستان مفصل در گرشاسب     همتا

ابد كه بـر آن     يگشايد و لوحي مي   رسد، آن را مي   است كه در آن سپهبد به حصار و طلسمي مي         
        :چنين نوشته شده است

    وبنــد ــانــدارطهمـورث ديـجه               اه بلنـدـ شـوشنگـر هــمنـم پ
   مرداختـبسي گــوهـر و گنــج پ               ن سـاختمـحصار و طلسمي چني

   وريبهـا بيشتــــر دارد از كشــ              وهريـاگــــر بنگري كمترين گ
    ام ن بهجهركسج خوانندت گرشاسب كه              امـتـو اي پهلوان گُرد جـوينده ك

    دين كــاخ مـا در فرودچو آيي بـ              ز مــــــا بر تـو با آفرين و درود
  ردار ما دار يـادچــــو ديدي ز كـ             طلسـمي كـه بستم تو داني گشاد

  )186: 1354اسدي، (      
وران گـنج  ن طلسم و بهره   كه مالحظه شد نام دو قهرمان در الواح با عنوان گشايندگا          چنان
  :اند ازتوان يافت كه عبارت دو منظومه، موارد مشابه ديگري نيز مييدر مقايسه.آمده است

نامـه  ، گرشاسـب  727ـ  743 بيغمي صص  ينامه، داراب 186نامه ص   گرشاسب:گنج شاهان 
  .174ـ177نامه صص  ،گرشاسب807 ـ 809 بيغمي صص ينامهداراب: قوم سگسار. 186ص

  جهنتي

اي و  هاي اسـطوره  ترين شخصيت  ملي ايران به عنوان يكي از مهم       يگرشاسب در حماسه  
پهلواني مطرح شده است كه در ادبيات فارسي ميانه و نو اعمال پهلواني و مذهبي مختلفـي بـه        

خورد كه پـيش    در فارسي نو در ميان اين اعمال بخش جديدي به چشم مي           . وي منسوب است  
اين بخش سفرهاي دريايي است كه گرشاسب بـه منظـور ديـدن             . ه است از اسالم وجود نداشت   
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ورود سفرهاي دريايي به داستان گرشاسب بر اثر عواملي چنـد           . كندها آغاز مي  عجايب سرزمين 
. ها اسـت   عجايب سرزمين  يسرايي مالحان خليج فارس درباره    بوده كه از مهمترين آنها افسانه     

- ياين امكان را به دريانوردان ايرانـي و اعـراب حاشـيه   پيشرفت فن دريانوردي پس از اسالم  
بالطبع دريانوردان در اين سفرها با      . داد تا دورترين نقاط ربع مسكون سفر كنند       خليج فارس مي  

گرفت در نتيجه هنگام    اي روبرو شدند كه از نظر آنها در رديف عجايب جاي مي           هاي تازه پديده
اسدي از اولـين    . كردند گزافه براي شنوندگان خود بازگو مي      ها را با اغراق و    بازگشت اين پديده  

هاي خود استفاده كرده    ها و نوشته  تر كردن سروده  ها براي جذاب  مؤلفاني است كه از اين افسانه     
گزاران ديگري نيز به الحـاق بخـش مـشابهي بـه اصـل           پس از اسدي شاعران و داستان     . است

ي نامـه  نقاط مشترك جالـب تـوجهي ميـان گرشاسـب          اند، از همين رو   داستان خود اقدام كرده   
  .شوداسدي و اين آثار يافت مي

  منابع 
  

 انتـشارات   :، پرويز ناتل خانلري، تهران    سمك عيار ) 1345(ارجاني، فرامرزبن خداد     -١
 تهران دانشگاه 
 : تهــران، بــه اهتمــام  حبيــب يغمــايي،نامــهگرشاســب) 1354 (اسـدي طوســي  -٢

 يم بروخيو چاپخانهكتابفروشي 
 انتشارات  :ي رحيم عفيفي، تهران   ، ويراسته نامهبهمن )1370(الخير  ايرانشاه بن ابي   -٣

 علمي فرهنگي، چاپ اول 
  .نشر زوار: تهران، تاريخ سيستان) 1314(بهار، محمد تقي  -٤
  انتشارات توس، چاپ اول :، تهرانبندهش ايراني) 1369................... ( -٥
اهللا ، با مقدمه، تصحيح و تعليقات  ذبـيح        نامهارابد) 1341(بيغمي، محمد بن احمد      -٦

 ي كتاب، چاپ دوم بنگاه نشر و ترجمه:صفا، تهران
  نشر اساطير، چاپ اول :، تهراناوستا) 1377( ، ابراهيمداوودپور -٧
 نشر طهـوري، چـاپ اول بمبئـي، چـاپ           :، تهران شتهاي )1307 ........................... ( -٨

 ) 1347( دوم
  انتشارات مرواريد، چاپ اول:، تهراناوستا) 1370( جليل دوستخواه، -٩
اي تـا   هـاي افـسانه   نوردي ايرانيان از دوران   دريا) 1350( رائين، اسماعيل  -١٠

 جلدي2ي  انتشارات جاويدان، دوره:، تهرانظهور اسالم
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   انتشارات طهوري:، تهرانهاي شكار شدهسايه) 1385(سركاراتي، بهمن  -١١
تـرين عهـد    حماسه سـرايي در ايـران از قـديمي        ) 1369(صفا، ذبيح اهللا     -١٢

 انتشارات اميركبير، چاپ پنجم:، تهران تاريخي تا قرن چهاردهم هجري
، چ اول، انتـشارات     2و1ي ج   ، خالصـه  تاريخ ادبيـات ايـران    ) 1377................ ( -١٣
 جاجرمي
 ، ج چهـارم، چـاپ سـوم، انتـشارات    تاريخ ادبيـات در ايـران     ) 1364 (............... -١٤
 فردوسي
 9ي  ي ابوالقاسم پاينده، دوره   ، ترجمه تاريخ طبري ) 1363(طبري، محمد بن جرير      -١٥

 انتشارات اساطير:جلدي، تهران
 :، به كوشش ذبيح اهللا صـفا، تهـران        نامهداراب) 1356=2536(طرسوسي، ابوطاهر    -١٦

 ي كتاب بنگاه نشر و ترجمه
 انتـشارات علمـي     : صـفا، تهـران    اهللا، به كوشش ذبيح   نامهداراب) 1344.............. ( -١٧

 فرهنگي، چاپ اول
به اهتمام بهرام رستم پور و سروش تفتي، نشر فيض رسان، چاپ    ) 1324(نامه  فرامرز -١٨
 سنگي

 نـشر قطـره،     :، تصحيح حميد سعيديان، تهران    شاهنامه) 1384(فردوسي، ابوالقاسم    -١٩
 چاپ هفتم 

، سـتان گرشاسـب   دا.29. او. م. بررسـي دسـتنويس    )1378(مزدا پور، كتـايون،      -٢٠
  نشر آگه :هاي ديگر، تهرانتهمورث، جمشيد،گلشاه و متن

ي ، ترجمـه  المعـادن الذهب و جـواهر   مروج) 1356 (مسعودي، علي بن حسين    -٢١
  جلدي 2يي كتاب، دوره بنگاه نشر و ترجمه:ابوالقاسم پاينده، تهران

ي  مؤسـسه  :، تهـران  ي روايـت پهلـوي    ترجمـه ) 1367(  مير فخرايي، مهـشيد    -٢٢
  العات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول مط

  :مجالت
ــايي  ) 1388(مــدبري، محمــود، زهــرازارع -23 بررســي تطبيقــي ســفرهاي دري

ي شـانزدهم،   ي مطالعات ايراني، سال هشتم، شماره     ، مجله »گرشاسب و داستان اسكندر   
  280ـ263، صص16ج 
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  *دكتر محمدعلي زهرازاده                                                                                     
  **يعقوب فوالدي                                                                                           

  
  فرّه ايزدي، جامعه ي آرماني باستاني ايران

  دهيچك       
ت يـ زدانـي و عنا   يي   هيـ ك عط يستان، پادشاهي   ان با يرانيشه و باور ا   يي و در اند   يايهاي آر  در اسطوره 

ن پس از خداي بزرگ تنها كسي بود        يرفت و در روي زم     ازلي بوده و پادشاه مظهر قدرت و دانش به شمار مي          
ش و يسته سـتا يـ ابـد و شا يگـران برتـري   يعنصري كه باعث مي شد پادشـاه از د  .ش بود يي ستا  ستهيكه شا 

اي  عده .اي اسطوره دارديا ادراكات را در دني هان نماديده تريچيكي از پيفرّه . بود» زدييفرّه ا«پادشاهي شود 
بر اين اعتقادند كه فرّه با خرد، داد، راستي و درستي معنا پيدا مـي كنـد و برخـي ديگـر بـر ايـن باورنـد كـه                              

  .خودكامگي پادشاهان و يا شخص فرهمند را رقم مي زند
ي فردوسـي    ه بر شاهنامه  يراني و با تك   يي و ا  يايطوره و فرهنگ آر   كه با توجه به اس     بر آن است     ن مقاله ي ا    

ك وجه يك ادراك ذهني است، نه  ي  كه فرّههدو نشان د. دازدپربم فرّه يابي و بازشناسي عناصر و مفاه    يبه باز 
قرار   آن ي مقابل   در جبهه  بلكه   ،اي با خودكامگي و استبداد ندارد      چ رابطه ي ه  نه تنها  .كييزيا بعد ظاهري و ف    ي

هـر چنـد    گـامي   اميـد اسـت  .ل شده اسـت   يتشك... نداري و   يخرد، داد، د  : ي چون عناصر چرا كه فرّه از      دارد؛
برداشـته شـده    ري روشن از آن     يق معنوي فرّ و ارائه تصو     يف و دقا  يي و درك ظرا   ير ابهام زدا  يدر مس كوچك  

  .باشد
  

  رانييي و اياي فرهنگ آر شاهنامه،فرّه، اسطوره،: كليد واژه ها    
  
  مقدمه

  )خ اشراقيش( »را گران قرآنيده ك خواندم شاهنامه قدر من همان
  

                                                 
  *  دانشگاه سيستان و بلوچستانعضو هيأت علمي

  *  * دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان
  *  * دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٦٤١

خ رشد تمـدن و فرهنـگ       ياري مي دهد تا تار    يي ابعاد آن، ما را       ك قوم، در همه   ير  يي اساط   مطالعه"
ن و تمـدن    يـ ها و اعتقادات، با وجود آنكه بـا روح د          اري سنت يز از آنجا كه بس    يم و ن  يآن قوم را بازشناس   

ن يرند، چـه بـسا چنـ      يز جاي مي گ   يد امروزي ما ن   يستند، سرسختانه بازمي مانند و در درون عقا       ينه ن گاي
ان ما زنده اسـت، راهنمـا       يي از آداب و عادات كهن خود كه همچنان در م          ياي ما را به گوشه ها      مطالعه
  .)9:1362بهار،("گردد

ي  شهيـ خ اند يتـار بررسـي   ا  يـ  ييايـ ر آر ي اسـاط  ي   مطالعه بدون شك هر محقق و پژوهنده اي كه به        
رانـي داراي فرهنگـي     يي و ا  ياي قوم آر   كه ن نكته پي برده است    يران باستان پرداخته باشد به ا     ياسي ا يس
. اي پر رمز و راز اسطوره دارد      يخ و دن  يك تار يشه در اعماق  تار    ين فرهنگ سترگ ر   يرسال است، كه ا   يد
ران باستان، و در جهـان      ينگي و باور شناختي در ا     هاي فره  هين بن ما  يكي از كهن تر   يزدي كه   ي فرّه ا  "
ـ    يروي ا يا ن يان فروغ   يرانيبه باور ا   ". )170-171 : 1380كزازي   ("ني زرتشتي است  يب  رزدي است كه ب

كي از ابعاد متنوع فرّ در مورد شـكل و          ي .)2493:1371ن،يمع( "ابدي بتابد از همگنان برتري      سدل هرك 
ستي فرّ كه محققان و پژوهشگران در خالل بحث هاي خود يت و چيگر ماهيچگونگي آن است و بعد د  

ك يـ ا فـرّ را     يـ كي آن پرداخته اند و      يزيشتر به شكل ظاهري و ف     ي ولي ب  ،ن موارد  صحبت كرده اند     ياز ا 
كـساني   اغلـب . اند  ستي فرّ اشاره كرده   يه براي حكومت و پادشاهي دانسته اند و كمتر كساني به چ           يتوج

 آريايي با تكيه بر شاهنامه دست زده انـد شـوربختانه بـر              _وره و فرهنگ ايراني     كه به رمزگشايي اسط   
شناسـي و     انـد و در قيـد و بنـد زيبـايي            ي ظاهري شاهنامه به ايـن كـار پرداختـه           اساس واژگان و رويه   

 هـا از ايـن گونـه    ي سروده  همه"هاي آن پي ببرند، چرا كه  اند به ژرفا و درون مايه     پرايي نتوانسته   برون
شـان    ي زيباشـناختي    نيستند و پيام نهفته در آنها را تنها با كاوش كالبد شناسانه در آنها و گشودن رازها                

بايـد بـدان راه    كه مـي  در فرا سوي پيام هنري شعر، نهان و نهادي نهفته است. دست آورد توان به نمي
اگر ما در اين . از آن استشناخت درست و بسزا از شعر در گرو رسيدن به چنين دريافت و شناختي              . برد

ايم و بر پيام سخنور       ها تنها به شناخت كالبدشناسانه از شعر بسنده كنيم، شعر را نشناخته             گونه از سروده  
شناخت ساختار بروني  شعر تنهـا بـراي شـناخت آن بـسنده              . ايم  سان كه شايسته است، آگاه نشده       بدان
دنياي اسطوره هم از چنين ساختار و       ). 55:1370كزازي، ("بايد كاويد   ساختار دروني آن را نيز مي     . نيست

هـاي    توان با نگاهي برون شناسي و ظاهري بـه اعمـاق و اليـه               هيچ وقت نمي  . فرمولي تبعيت مي كند   
كند؛   اسطوره گاهي ظاهرا حوادث تاريخي را روايت مي" برد، چرا كه  نهاني و درون شناسي اسطوره پي
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است، صحت تاريخي آن نيست بلكـه مفهـومي اسـت  كـه شـرح ايـن                  ها مهم     اما آنچه در اين روايت    
  ).4:1383آموزگار، ("ها براي معتقدان آن در بر دارد داستان

  
  ادبيات تحقيق

ران باسـتان،   يهاي فرهنگي و باور شناختي در ا        هيما  ن بن يتر  ن و پر آوازه   يتر  كي از كهن  يزدي  يفرّه ا "
اران داده  يكـه از جانـب اورمـزد بـه شـهر          ). 170-171  :1380كزازي،  ("ني زرتشتي است  يب  و در جهان  

و در پارسـي    » خُرَّه«ا  ي» خُوره«، در پهلوي    »فرنه«، در پارسي باستان     »خُورِنَه«فرّه در اوستا    ". شود  مي
. رانـي ياني و فـرّ ا يـ فرّ ك: اد كرده استيدر اوستا از دو فرّ . هاي فَرَه، فَرَّه و فَرّ آمده است دري در ساخت 

توان آن را به روشني باز نمود  د گشوده نشده است و نميياش هنوز آنچنان كه با  فرّ با همه پرآوازگيراز
روي يـ ا ن يـ ران، فـروغ    يـ ن است كه فرّ در باور شناسي كهـن ا         يآن چه مي توان گفت ا     . و آشكار داشت  

. افـت يهـد   بختي دست خوا    كيزدي است كه هر كس از آن برخوردار گردد، به سروري  و ن             ينوي و ا  يم
از و خصومت   ين امت ي ا .)170-171: 1380كزازي،  ("زي نبوده است  يران را از فرّ، گر    يان ا يژه فرمانروا يبو
الملـك در    به عنوان مثال خواجـه نظـام  ؛شود ده مييز ديران نيخي ايژه در جاي جاي برخي متون تار      يو

زدي يي خدا و فرّه ا   دهيه بر گز  رانشهري پادشاهي را ك   يه شاهي آرماني ا   ياستنامه بر اساس نظر   يكتاب س 
گـر  يار باشـد د يـ زدي باشـد  و علـم بـا آن    ياما چون پادشاه را فرّ ا": داند   ر مي ياست ناجي مردمان حق   

زد تعـالي در هـر عـصري و         يـ ا": ديـ ي گو يا در جـا   يـ  .)80:1372نظام الملـك،  ("ابديسعادت دو جهان ب   
هاي پادشاهانه و ستوده آراسته گردانـد و مـصالح          ده و او را به هنر     يان خلق برگز  يكي را از م   يروزگاري،  

بت و حـشمت او     يجهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و ه                    
باشند و بقاي  ق بگستراند تا مردم اندر عدل او، روزگار همي گذرانند و آمن هميي خال   ها و چشم    اندر دل 

  .)نهما("خواهند دولت همي
تواند   زدي با اوست، در كامگاري و شكوهي فرمان مي        يار تا زماني كه فرّه ا     يان هر شهر  يرانيبه باور ا  "
روزي يـ ن فرهمند، در فراخي و فراواني، ارجمندي و سر بلندي، پ          يي چن يان در روزگار فرمانروا   يايران. راند

رانـشهر بـه    ين،هم ا ي ننـگ و نفـر     اري بگسلد هم او به    يك اگر فرّه از شهر    ي ل ،برند  و بهروزي به سر مي    
زدان شناس و دادگستر، روزگاري مني      يد، آن پادشاه    يچنان كه جمش  . راني دچار خواهند آمد   يآشوب و و  

كامي را برايش در پي آورد و هـزار سـال    گي او مرگ و نا   ّ  فر بي. ن داد و مردمي بر تافت     ييكرد و سر از آ    
 رقـم   مـاردوش » دهـاك «ي بدكنشي ددمنش، چون     يانرواران، در روزگار فرم   ياهي و تباهي را براي ا     يس
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داد آن  يـ اري آن توانـست ب    يوست و او به     يدون پ يد گسسته بود، به فر    ي تا سر انجام فرّي كه از جمش       .زد
  ).170-171: 1380كزازي،("اره را در نوردد و او را در البرز كوه، بندي گران در افكنديپت

  ف لغوي فر يتعر
زدي، بـه   يفروغي است ا  " -1: ن معرفي كرده است   يشت فرّ را چن   ياديز زام روي ا ين به پ  ي فرهنگ مع 

ي   ستهين فروغ است كه شخص به پادشاهي رسد، شا        ياز پرتو ا  . ابديدل هر كه بتابد از همگنان برتري        
ن نـور  يروي ايز از نيروزمند باشد و ن   ياب و پ  يگستر و دادگر شود و همواره كام       شيتاج و تخت گردد، آسا    

. // ده شود يامبري برگز يسي در كماالت نفساني و روحاني كامل گردد و از سوي خداوند به پ             است كه ك  
ان و گله و رمه و ثـروت و         يست كه از چهارپا   يان باستان فرّ  يطبق معتقدات ايران  : رانييا  ا فره يراني  يفر ا 

: زدي  يـ فر ا  // .راني است ير ا يي غ   ي خرد و دانش  و دولت و در هم شكننده            شكوه برخوردار و بخشنده   
زدي كه به پادشـاهان و سـران و بزرگـان كـشور             يفر ا : انييا فره ك  يان  يفر ك . // ا خره است  يهمان فر   

ن، يمعـ ("ييبـا ي حـسن، ز -3 شـاٌن شـوكت   -2. روزي آنان گـردد يابي و پ  ياختصاص دارد و موجب كام    
1371:2493(.  

گـري از   يئـت د  ياز براي ه  . ه، فرهومند ديفرّ و مشتقات آن فرّه، فرّهي، فراهت، فرمند، فرهمند، فره         "
ن لغـات در  يـ ا. ميـ ار دارين كلمه فرّه  با واو معدوله خوره و مشتقات آن فرهمند و فرهناك شواهد بس    يا

ره ضـبط   يبندگي و شكوهمند و غ    ين و شوكت و شكوه و فرهنگ و برازندگي و ز          أها به معني ش     فرهنگ
ي پادشـاهي غالبـا در        ان خـرّه و فـره     يـ زدي  و ك   يـ ي ا   اني و فرّه  يز به كلماتي مثل فر ك     يو ن . شده است 

كـه بـه معنـي     )hvar( ن كلمـه در اوسـتا هـور      يا  شهير"). 310: 1377پورداوود،  ("ميخور  ات بر مي  يادب
  ).314 :همان("مييد گويا خورشيد است و در فارسي هورو خُر يخورش
 جـالل و در اصـطالح اوسـتا    د به معنـي شـكوه و      يآ  همچنان كه از معني كلمه فر در فارسي بر مي         "
ست كه چون براي كسي حاصل شود او را به شكوه و جالل پادشـاهي                ا تي معنوي يفيقتي الهي و ك   يحق

گر صاحب قدرت و تقوي و نبوغ و خرمـي       يرساند و به عبارت د      و به مرحله تقدس و عظمت معنوي مي       
ست ارسد و تا هنگامي كه پادشاه        است كه پادشاه به پادشاهي مي      ن فرّ يله هم يوسه  ب. كند  و سعادت مي  

 چنانكـه كـه در شـرح        ،رون خواهد شد  يز از كفش ب   يار است و چون از او بگسست پادشاهي ن        يفرّه با او    
ان يست بلكه در عهـد ساسـان      ين اصل تنها منحصر به اوستا ن      يشود اعتقاد به ا     ده مي يد د يسلطنت جمش 

  ).494:1389صفا،("ت شدت رواج داشته استيده با نهاين عقيز اين
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 نـه تنهـا مركـز نظـام         ،د الهي، حكومت مـي كنـد      ييراني، شاه عادل كه با تأ     يشناسي ا  اساس اسطوره 
  .باشد ز مييني فعال نيت تكوياي وال اسي است، بلكه صاحب گونهيس

  گاهيد پاــكي كني او دهين وــچ                     تي است شاه  يجهان دان كه آرام گ
  )652:1386فردوسي،(                                                                                 

  زدان بودير ــر اوفــر چهــ كـه ب                   دل ازشاه خنـدان بود   جــــهان را
 )همان(                                                                                    

ه كننـده  يـ دن بـه پادشـاه وتوج  يت بخـش  يعامل مشروع »زدييفره ا «ران باستان هم    ين در ا  يهمچن"
ن خـدا بـرروي     يب وجانـش  يگر افراد بشر برتر ونا    ين معني بود كه شاه ازد     يزدي به ا  يفره ا  .قدرت اوست 

ن يزدي بـود وبنـابرا  يـ عني داشتن فـره ا  يدگي از جانب خدايت او فقط ناشي ازبرگز يمشروع. ن است يزم
حـرف او قـانون      .ند و اورا عـزل نمـي كـرد        يبشر اورا بر نمي گز    . ت داشت يولوتنها در برابر خداوند مس    

راني در عهد باستان، فـره      يگر شاهان ا  يوش همانند د  يمثال دار  ."چه فرمان شاه   زدان،يچه فرمان   "بود،
ه ي ســــعادت دو جهــــان يزدي خــــود را از اهــــورامزدا دانــــسته و پرســــتش اورا ســــرمايــــا

 دوران – هــر ســه دوره در شــاهنامه  درزدي بــا اشــكال متفــاوتيــافرّ.)10:1387كــاظمي،("دانــد يمــ
زدي بـه ماننـد     يـ در دوره اسطوره اي فـرّه ا      : ديرخ مي نما  -اي، دوران پهلواني و دوران تاريخي         اسطوره

ي  ن شـاه دوره يومرث نخـست يـ همچنـان كـه در مـورد ك    .اي مرئي گرداگرد شاهان در تجلي است     هاله
   : آمده استاي طورهاس

  و ماه دوهفته زسروسهيــــچ                همي تافت از تخت شاهنشهي      
  )7:1380فردوسي،    (                                                                            

  : وبنديي اوطهمورث د ودر مورد نواده
  .زدييد ازو فرّه ايه تابـــــك                 چنان شاه پالوده گشت از بدي     
  )9:همان(                                                                            

  :دين در مورد جمشيو همچن
 )10:همان( ديــــاري و هم موبـــيهمم شهر    زدي             يرّه اـــــت با فــمنم گف

ت شـاهنامه   يـ به روا . زدي صاحب كرامت و فتوحات بودند     يشاهان صاحب فرّه ا    ،اي دردوران اسطوره 
د بـا اسـتفاده از فـرّه خـود،          يومرث، هوشنگ، طهمورث وجمـش    ياي ك  ي اسطوره  چهار شاه نخست دوره   
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ل آشپزي، خـط وذوب فلـزات را        يي از قب  يان نهادند، هنرها  يوانات وحشي را اهلي كردند، زراعت را بن       يح
  .ان نهادندي ونظام اجتماعي طبقات ومراتب را بنبه مردم آموختند

ري وبدون شناخت وبـي توجـه بـه فرهنـگ واسـطوره             يي اساط  كساني  بدون در نظر گرفتن جامعه      
مطرح سـاخته   راني وشرقي را    يه استبداد ا  يي فرّه دست زده اند ونظر     يابي ورمزگشا يي به ارز  ياريراني وآ يا

چند وچون است كه     ي بي ياي از فرمانروا   گونه) استبداد شرقي (خودكامگي شرقي "ن باورند كه    يوبر ا . اند
وه كـشورداري، فرمـانروا     ين شـ  يـ در ا . نهد رد ومرز و كران نمي    ياي آن را فرو نمي گ      چ بند وبازدارنده  يه

شتن، يـ چ كـس مگـر خو     يخواهدش، مي تواند كرد ودر برابـر هـ         كامگار وكامران است و هر چه دل مي       
روي از  يوآنان كه به پ   ) غربي(نهينگاران باختر  خيد تار ياز د . ستيش ن يي خو پاسخگوي كردارها ورفتارها  

ي خودكامـه وساسـتارانه     يفرمـانروا  نگونـه، از  يانـد، ا   دهيـ ده و كاو  يـ ي پژوه يهاي فرمـانروا   وهينان در ش  يا
 نـشان ) شـرقي (ژگي خاورانه ين روي، آنان را با ويي داشته است؛ از ا   ين روا يتنها در خاور زم   ) مستبدانه(

دارنـد وكرانمنـد مـي گرداننـد،         تر مـي   ي معناي آن را تنگ    يايسان، دامنه كاركرد جغراف    نيبد مي زنند و  
ن بـه هـم     يتنهـا در خـاورزم    ) كتاتورهـا يمـستبدان ، د   (ن خودكامگـان وساسـتاران    يـ ي ا يآنچنان كه گو  

 "!ه بـوده اسـت    برآسـود  تبهكاري آنان بر كنـار و      از ستم و  ) غربي(نه  يهاي باختر  نياند وسرزم  دهيرس مي
  همـراه بـا    -حق الهي پادشاه در اروپـاي دوره رنـسانس          " ند كه فرّه مانند   يو مي گو  ) 3: 1383كزازي،(

. ش قدرت مطرح شديه ودفاع از افزا   ي است كه براي توج    -ته  يش قدرت شاه و دولت در برابر فئودال       يافزا
ـ  ) جهيدرنت(مات دولت به حدود آن محدود و        ي چارچوبي كه تصم   -قانون    -نـي مـي باشـد     يش ب يقابل پ

   رأي دولـت بـود كـه        عبـارت از  » قـانون « .اد بود يوجود نداشت، اگرچه احكام و اوامرومقررات معموال ز       
   .)7:1377ان،يكاتوز("نيق استبداد هم هميمعناي دق .ر كندييمي توانست هر لحظه تغ

ا يـ ا فرّه به راستي فروغ      يآال درذهن تداعي مي شود كه       سؤن  ي در مورد فرّه ا    ي آنچه گذشت،    بر پايه 
ن يـ ن نور را به دل هر كس بتاباند وآن كس را از ا            يني دارد؟ اهورامزدا ا   يت ع يزدي است و ماه   ينوري ا 

شكاري مي شود و اوست كه درداشتن حق سـروري و           يخرد وخو  رو و ينور برخودار كند داراي قدرت و ن      
ه براي دفاع از    يك توج يان،  يدگاه غرب يه بنا به د   ن فرَ يا ا ي؟ وآ كند   مشروعيت پيدا مي   گرانيپادشاهي بر د  

ي و بـا   يايد با توجه به بستر فرهنگي جامعه آر       ياالت با ؤن س ي؟ براي پاسخ به ا     نبوده است  ش قدرت يافزا
ان باسـتان بـه     يـ رانيان و ا  ييـ اين آر يـ د ق آثار مربوط به فرهنگ واسطوره و      يبررسي دق  توجه به متون و   

بـه  خي را   يهـاي جامعـه تـار      داوري  و هـا   ختـصات، ويژگـي   د م يـ  نبا ن موضوع پرداخـت و    يي ا يرمزگشا
 و بـر    ميابي بپـرداز  يـ  وارز داوريزان بـه    يم وبا همان م   يري ببر ي به جامعه اساط   سان و همان گونه     همان
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اسـطوره  " چـرا كـه      .گري پرداخـت  يي فرهنگ  د   يگر به شناسا  ين د يا سرزم يك دوره   ياساس فرهنگ   
خي آن يها مهم است، صـحت تـار   تين روا ي اما آنچه درا   ؛كند ت مي ياخي را رو  يگاهي ظاهرا حوادث تار   

 " .)4: 1383آموزگـار، ("ها براي معتقدان آن در بر دارد       ن داستان ي بلكه مفهومي است كه شرح ا      ،ستين
اسـت كـه    » نـده آرمـاني   يآ«ا  يو  » آرمان جمعي «اسطوره نگاه آرماني انسان به هستي است و اسطوره          

  ).3: 1387مهاجراني،("شود  ده مييچيتقدس و راستي پاي از  لزوما در هاله
  مدان زمانه در روش سان كي به               مدان فسانه و دروغ را نيا تو

  ردــــر از ره رمز معني بـــــدگ                   دورد با خرــازو هرچه اندر خ
  )5:1386فردوسي،                                            (                                                            

چـون دارنـده آن بـه    : ن سرود كهن به روشني نقل شـده اسـت  يها ا  شتياني در   يمفهوم فرّك "    
افته و تـا وقتـي كـه در راه    يروزي و حكمت دست     يك بختي، نعمت وبركت وپ    يي ن ياري، فرمانروا يشهر

ادگــستر واطاعـــت خداونــد باشــد، فــرّ در او بــاقي خواهـــد      داد و د درســت والهــي و امانــت و   
  ).162:1379رضي،("دمان

رومنـد  ين فـرّي ن   يـ در حكمت اشراق وارد شـده و ا        ان خرّه، ياني، همان است كه به صورت ك      يفرّك
د يا جمـش  يـ اي چـون زرتـشت و      ت برجسته يان، شاهان دانشمند وفاضل، آنان كه شخص      ياست كه به ك   

  .گرفت د تعلق ميدون داشتنيا فريخسرو يوك
آورد،  ورزي، حكمت و عرفان به دست مي       كيي و ن  ياني را بر اثر دادگري، پارسا     يهر كسي كه فرّ ك    

شـد امـا اگـر از راه عرفـان           ا خـرّه برخـوردار مـي      يـ ت فـرّه    يسته داشتن آن بود، از حما     يتا وقتي كه شا   
ي از وي مفارقت كـرده وجـدا        انيشد، فرّ ك   خدمت به خلق منحرف مي     عبادت خداوند و   شناسي و  زدانيو

داري و  ك شاه و فرمانرواي برخوردار از فرّ تـا آنجـا بـود كـه بـه دادگـري و مـردم                يستگي  يشا. شد مي
ت خداوندي و فرّي كه توسط مجاهـدت  يد و حما يين صورت، از تا   ير ا يدر غ  پرداخت و  شناسي مي  زداني
شا شده در حكمت خـسرواني، زرتـشت        در روش حكومتي ان   . گشت ه به دست آورده بود، محروم مي      ياول

ابي يا فرّه را شرط كام    يبودن از خرّه     م برخوردار يا حاكم حك  يك  يفرمانرواي ن  ار خوب و  يك شهر يبراي  
  .)156: همان("نه فاضله حكومت مي كنديمي كه در مديعني حاكم حك ي- داند مي

 قت او يت كند در حق   يرا رعا نداري  ي و د  ورزي  داري، نيك   دادگري، مردم ا پادشاه   يك فرد   يوقتي كه   
روي االهي بـر اثـر دارا    ين ن يو ا . »صفات آرماني انسان داراي   « ،»انسان واال «،  »برجسته«انساني است   
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هـا   نيا سرزميو توجه به خداوند، به مردم   ) نداري و محبت به مردم    ي د - خرد -راستي-داد(ل  يبودن فضا 
  .رديگ زي تعلق مييا هرچيو 

  زديــــرّه ايـــــد از او فـــــكه تابي  دي          ــــاز بت ــچنان شاه پالوده گش
  )9:1386فردوسي،   (                                                                             

  :باشد ن موضوع به روشني در شاهنامه مشهود مييا
  ادـا تاج بر سر نهيه جاي نا راي و داد                  بــــــگ بجهــاندار هوشن

  پر از هوش مــغز و پر از داد دل  ت از سرش تخت سالي چهل               بگش
  ن گفت بر تخت شاهنشهييي                 چنــــــگاه مهـيچو بنشست بر جا

  روز و فرمانرواياي پبـــه هر جـ ا                ـور منم پادشكه بر هفت كشــــ
  رــبه داد و دهش تنگ بسته كم ـروزگر               ــيزدان پــــيبه فرمــان 
  ردــتي پر از داد كيكسر آزاد كرد                 همـه روي گيان ــوزان پس جه

  )8:همان(                                                                                     
  د اويـــكمر بسته و دل پر از پن   د اوي                 ـــد فرزنـيه  جمشيگرانـما

  ديـم موبــاري و هيزدي                    همم شهرـــيرّه اـا فــب: منـــم، گفت
  مـي ره كنــروان را سوي روشن     م                ـــت كوته كنـدان را ز بد دسـب

  وان به سان رهيــيان بسته ديم            ي         ــان نبود آگهـز رنج و ز بدش... 
  وشـان پر ز آواز نــز رامش جه      ردم نهاده دو گوش               ـبه فرمانش م

  انـــيت از شاه فرّ كــهمي تاف ان                    ين سالــــيد برــن تا برآميچن
  اميزدان بدو نو به نو بد پــــيز ام                     ـان بد بĤرام ازآن شادكـــــجه
  ارـيي از شهرــــدند جز خوبيند  ن روزگار                   ين برآمد بريو چندــــچ

  )10:همان                                                                           (
  اجـــنهاد آن دل افروز تبه سر بر               اج          ـچو كسري نشست از بر تاج ع

  و بنشست ساالر با راي زنـــــچ     ن                   ـــــد انجمـتي شدنيبزرگان گ
  ادـيي دهش كرد ـــــكيز دادار ن     اد                  ـرگشـداران زبان بــــــسر نام

  رـاد و مهــــن بـيدل ما پراز آفر       ر                ـن گفت كز كردگار سپهــــيچن
  امـادكـم ازو شـــيدــازو مستمن             ام           ـك و بد و ننگ و نيست نيكزو
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  ست زوريدوــرّ و بــست فـــيازو       ور                ـرخ هـــــابد از چـبفرمان او ت
  مـيرـــن او نشمنفس جز به فرما       م                 يان او نگذرـــــــز راي ز فرم

  اشد از داد شادـــــكند در دل او ب              به تخت مهي بر هرآنكس كه داد         
  ود كندـــن خـــ  به فرجام بد با ت          ي بد كند            شهيرآنكس كه اندــــه

  ستيا راه ندر مرـــن تنگي انيبد              ست          ياه نـي دل كس آگ شهياز اند
  ميران روز فرّخ نهــــــبخواهشگ           م            يخ دهـــد پاسيا هرچه خواهـزم

  س از داد شادـشود بي گمان هرك        شه داد               يود پــــــادشاه را بـاگر پ
  )629:همان                       (         

ران يـ خ ا ين تار يراني وهمچن يهاي ا   فرّه  در اسطوره    مي يابيم  در    باال اشعاربا كمي تأمل و دقت در       
فـرّه ذاتـي اسـت كـه بـر        . ن الزامات بـراي پادشـاه اسـت       يتر ت مهم يدوران باستان، در كنار نژاد و ترب      

 فرّه  "م  ياي دگر نگاه كن     محبت به مردم است و اگر از گونه        -4نداري  ي د -3داد   -2  خرد -1محوريت  
    .)64:1369رجاني،يس("تواند باشد نميت ملت يجز قبول و حما

روهـاي  يخي و اجتمـاعي كـه باشـد در دفـع ن           يشكاري انسان آن است كه در هر وضـع تـار          يخو"
ر يـ ستار دروغ تعب  ياره خاص خود، كه از آن به جهت ه        ين الهي بكوشد و با پت     ييمني و نگهداشت و آ    ياهر
ور خواهد شد، و هرچـه   زدي بهرهيا خوره اين باشد از سعادت الهي يكسي كه چن. كند كار مييشود، پ  مي

 "دتـر خواهـد بـو      رومنـدتر، و سـعادت او تمـام       يي او توانـاتر، ن      شكاري خود استوارتر باشد خوره    يدر خو 
ن الهي را نگـاه     ييه زند، و داد و آ     ين مسند تك  يگر، اگر كسي ناحق بر ا     ياما از سوي د   . )9:1378كاظمي،(

مني خواهد بود و جهان را به تباهي خواهد         يروهاي اهر يرد، كارگزار ن  ندارد، و ظلم و ستم بر مردم روا دا        
ي  وش، ماننـد گوماتـه    يـ ي كساني كه در پادشاهي دار      و چون همه  ( اب  يد، و چون ضحاك و افراس     يكش

ن راه سستي ورزد و پـاس  يو اگر در ا فرجامي خواهند افتاد به بد) مغ، آشوب و ظلم و دروغ به پا كردند         
  .ديد از خوره خود جدا خواهد گشت و به بدفرجامي خواهد رسينگه ندارد، چون جمشن الهي را ييآ

ي يفرّهي به او روي نهاد كه او ادعاي خدا          ل بي ين دل يشناس و دادگستر به ا      زدانيد، آن پادشاه    يجمش
  . كرد

  
  د ناسپاســــد و شيچيزدان بپــيز                 اسـشن زداني اهــش آن ردــك مني

  )11:1380فردوسي،(                                                                                   
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  انــــشتن را ندانم جهيكه جز خو                انـمه سالخورده با تــــگف نيچن
  )همان(                                                                                   

  د كه جز من كسي پادشاستيكه گو                مراست شاهي و ميهيد و يـــبزرگ
  )همان(                                                                                   

  .شود ل فرّه از او بازگرفته ميين دليبه هم
  گسست و جهان شد پر از گفت و گوي          زدان ازوي           ين گفته شد، فرّ يچو ا

  )                               همان(                                                                                                  
راسـتي و  ست كـه از او داد و    يـ ن ن يلي بر ا  ين خود دل  يا ا يكند  آ    ي مي يد ادعاي خدا  يوقتي كه جمش     
ت يد از قبول و حما    يگر جمش يشوند و د    گردان مي ين كار، مردم از او رو     يرفته است و با ا    و دينداري   خرد  

  ست؟يملت برخوردار ن
  شير شيخو ي كرده از گردد دلش              شيزپ ندارد را خرد كو يـــكس

 ه خواند وراان خويش بيگانــــهم    د ورا            ــــــــهشيوار ديوانه خوان
  )3:همان(                                                                                                  

 ذكر شده از آن اسـت، خـرد وداد و           عناصرنجا فرّه منظور همان     يدر ا ( د  يبا دور شدن فرّه از جمش     
مني راه  ين اهر يان خود به سرزم   يرانيد و ا  يآ   فراز مي  رانيرهي و بي فرّهي به ا        روزگار بي  "...) نداري و يد

( "اورند؛ و بر اورنگ پادشـاهي بـر نـشانند       يران ب يرا به ا  ) ضحاك(من  يكي از پروردگان اهر   يبرند، تا     مي
  .)27:1380كزازي،

  وشج       و جنگ ييسو هر از آمد ديپد         روش            ـد ز ايران خـــاز آن پس برآم
     دــــــيجمش با وندــــيپ كسستند                   دــــيسف روز دهـرخشن گشت هـيس
  رديـــنابخ و دـــــــييگرا بكژي               ي  زدـيا ي رّهـــــــف شد رهيت روـب

  ويـــپهل هر ز داريــــــنام كيي                 رويــــخس سوي هر از دـآم ديپد
  پرداخته دــــيجمش رــــمه از دل                     هـساخت را جنگ و ردهـك هـــــسپ
  راه دـــبرگرفتن انــــــيتاز سوي                   سپاه برآمد رانيا از كياـــــــكي

      است رــكيپ اژدها شاه هول از رــپ                   است رـــمهت كيي جا كĤن شنودند
  روي اكــــــضح به كسري دنهادن                    جوي هشا همه رانيا وارانــــــس

  )12و13:1386فردوسي،   (                                                                           
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بنـدد و     رخـت برمـي   از آن سـرزمين     قانوني كند خرد و دانـش         ا پادشاه ظلم و بي    يك فرمانروا   يچرا كه وقتي    
  :شود ن آن مييگزيست جايشااعمال نا

  راســـدارد هـ كه از دادگر كس ن  اس           ــزدان شنيبدل گفت پس شاه 
  دـــدا شود مهر و داد از گزنيكه پ   د            ــن سپس روز چنيم زـدرشتي كن

  اهــدار شــــدادگر شد جهانيچو ب   ـت ماه            ســـــيزگردون نتابد ببا... 
  ز مشكيه درون نـــــد به نافينبو   ر خشك            يها در شود ش انـــبه پست

  رم چون سنگ خارا شودـــــدل ن   ا آشــــكارا شـــــود           يزنــــا و ر
  زد از بي خرديد بگرــــــــخردمن   درون گرگ مردم خورد           ـبه دشت ان

  اهـــــدادگر گشت شيهرآنگه كه ب      ر مرغان تبـــــاه         يه در زيشود خا
  )588:1386فردوسي،  (                                                                                                

 نه م كهيابي م به روشني در مييدون بنگري به داستان فربيشترتر و با درنگي  دقيق اگر ما با نگاهي 
دادن كودتـا و      ش قـدرت و حكومـت مـستبدانه نبـوده، بلكـه از رخ             يه و دفاع از افزا    يراي توج  فرّه ب  تنها

شنهاد يبه او پ  و  نكه مردم گرد كاوه جمع شدند       يشاهنامه، بعد از ا    براساس   . است  جلوگيري كرده  استبداد
  كـه  مي دهـد  پاسخ  . بودران  ي مقصد و مقصودش نجات ا     نداشت و    هوس شاهي     كه ، كاوه دادندشاهي  

  .ستميژگي نين ويو من داراي ا) دونيفر(زدي داشته باشد يد كسي را آورد كه فرّ ايبا
  م درايــــــام زخــــد هنگـــ  بپوشن اي                  ــرم كاهنگران پشت پـــاز آن چ      

  ردـ گرخاستــازار بـــــانگه زبــ هم رد                    ـان كاوه آن بر سر نيزه كـــــهم
  زدان پرستــداران يـــــه اي نامــ ك دست                   ـان همي رفت نيزه بــــخروش
  رون كندـاك بيــــد ضحــر از بنــي كاو هواي فريدون كند                      ســـــــكس

  مــــو بغنويرّ اــــي ف ايهــدآن ســ  ب م                    ــزد فريدون شويــــيكايك به ن
  )17:همان        (                                                                                              

تابـد، بزرگـان و       همچنين در داستان پادشاهي نـوذر، وقتـي نـوذر از راه داد و بخـردي سـرمي                 
 ولي او نمي پذيرد و پاسخ مـي دهـد كـه مـن               پهلوانان ايران به سام سوار پيشنهاد پادشاهي مي دهند،        

  :داراي اين ويژگي نيستم
  ن روانـــــ  نشيند بر اين تخت روش وان                   ـــــچه باشد اگر سام يل پهل

  وـــــــورا باشد ايران و آن تخت ن   ت نو                    ــــــجهان گردد آباد از بخ
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  ان كنيمــــروان را به مهرش گروگ      ن كنيم                 اــهمان بنده باشيم و فرم
  ارـــردگـــكه اين كي پسندد ز ما ك    ام سوار                  ــــبديشان چنين گفت س

  انــــر بر ميـــبه تخت كيي بر كم      ان                 ـــــكه چون نوذري از نژاد كي
  ودــن كس نيارد شنـــمحالست و اي       د پسود                ي ورا تاج بايــــــبه شاه

  )71:همان    (                                                                                         
ا يـ د و   مي رسـ  راني هر كس كه به قدرت       يا -ييايي آر   ن است كه در جامعه    ين خود نمودي از ا    يا

د يـ چرا كـه پادشـاه با     .  را صورت دهد   ييا كودتا ي فكر سلطنت باشد و       به ديد نبا وش ميداراني  داراي طرف 
   .برخوردار از فرّ باشد

 فرّ مختلف ابعاد ييشناسا     
 ي،نـدار يد ،داد د،خـر   تيـ محور بر كه است ذاتي فرّه: گفت توان مي شده گفته مطالب ي بر پايه     

 .است استوار ملت آن فرهنگ در شدندهيبال و ورشپر  و نژادي اصالتم، مرد به محبت
 

 :خرد-1
  :خرد شيستا اندر فردوسي گفتار

 
 داد راه از هـــــب را خرد شياـست             داد زدتــــــيا هرچه از بهتر خرد
 رايـس دو هر به رديگ دست ردــخ            ايـــــــدلگش خرد و رهنماي خرد
 است مــــك تيازو زونيـف تيزو     ا          است مـــــــغ تيازو شادماني ازو
 انـــزم كي شادمان همي اشدــنب            روان نـــــــروش مرد و رهيت خرد
 نسپري جهان آن جان چشم ييوــت            بنگريجچون است جان چشم خرد ...

 سپاس را آن و است جان انــنگهب            شناس را ردـــــخ نشيآفر نخست
 )3:همان                                                                                         (

 انـسان  ايـ  پادشـاه  كيـ  بـراي  را گوهر و نژاد هنر، ارهاييمع خسرويك داستان آغاز در فردوسي
 كاربردي ييتنها به باشد داشته كسي اگر را ها ينا ي همه كه ديافزا مي ادامه در و شمرد يبرم نيراست
 :نهي قدم راستي و كمال ريمس در بتواني تا دتيبا خرد ديبا بلكه، ندارد

 
 زـين است زـــيچ سه گذشته سه نيكز             زيچ سه رــــــب بري گماني گر سزد
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 است اندر بند به هرسه و است زيچ سه             است رـــــگوه با و است نژاد با هنر
 دتـيبا بد و كـــين ي دهــــــشناسن              دتــيبا ردـــــخ ابييب هرسه چو... 
 مــغ و جــــــترن از و درد از دياسايب              هم هـب ديآ نـــت نيا با چار نيا چو

  )203:همان                                                                                    (
  :داد-2

شاهان نـسبت بـه قـضاوت خيلـي         . دادند  هاي ايراني به عدالت اهميت بسيار مي        در ميان آريان  
 .سخت گير بودند و شخص شاه بر تمام قضات حكومت داشت

 ودـــنب سرشته عنبر ز و زمشك              ودـــــــنب هـــــفرشت فرخ دونيفر
 ييتو دونيفر كن دهش و داد تو             ييكوين آن تـــــــافي دهش و بداد

 )21:همان(                                                                          
  :پادشاه نوذر به مانينر سام پند

  ادــــي كرد بدو كوين هاي سخن           ادـــــگش را پندها دل نوذر هـــــــب
 گاه ايـــــبيز منوچهر از همان            شاه هوشنگ و دونيفر رّخـــــــف ز

 نگماشتند مـــــــچش بر داديب به            افتندي دهش و داد به يــــــتيگ كه
 ) 71:همان     (                                                                                    

 :است دادگرييب شود مي رنوذ از فرّه رفتن باعث كه عواملي از كيي
  ارـــيشهر دل شد دادگرــيب هــك            ارـــروزگ بسي امدـــــيبرن نيبر

 درــپ راه كرد گم رهيخ رــب هــك                 ورـــــاجــــت نوذر دادييب ز ...
 اوي داريب بخت آن دــش ودهــغن            اوي ردارـك ز رانيو گشت جهان

 زديــــيا ي رّهـف دــش دور او از            بخردي ره بر همي ددرـــــــنگ
 )70-71:همان   (                                                                             

  ندارييد -3
 بكوش را بندگي شدي خسرو چو             هوش و فرّ با گوي سخن آن گفت چه       
 هراس سو هر ز ديآ اندر دل هـب               اســـناسپ شد كه هرآنكس انزدي به        

 )11:همان                                                                             (
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پس ازآنكه ضحاك از جايگاه فريدون و گاو پرمايه آگاه مي شود و قـصد كـشتن آنهـا را مـي گيـرد                        
رود و او را به مردي پارسا و پرهيزگار مي سپارد تا از گزند                دارد و به البرزكوه مي       برمي فرانك فريدون را  

 . هاي ايزدي برخوردار شود ضحاك در امان بماند و فريدون نزد او باليده شود و از آموزه
  
 دـبلن كوه سوي انيژ رمــغ وــچ             نوند ونـــــچ را فرزند اوردــيب
 ودـب اندوه بي تييگ كار از هــــك              بود كوه بدان ينيد مرد يـــكي

 نـيزم رانيا ز واريـوگــس مــمن                 نيد پاك كاي گفت دوـب فرانك
  اوي ايـــج رــبه لرزند دروارـــپ                 اوي نگهبان دــــيبا بود را تو ...

 ردـــــس باد بدو زـهرگ اوردـــين                  مرد كـــــــين او فرزند بپذرفت
 )15:همان          (                                                                       

  :شاه جمشيد از فرّه رفتن عوامل از ندارييد نكردن تيرعا و زديا از ناسپاسي
  

 اســــناسپ شد و ديچيبپ انزدـي ز            اســــــشن زداني شاه آن كرد مني
  انــــجه ندانم را شتنيخو زـج كه            انـــمه سالخورده با گفت نيچن ...
 ويـگفتگ پراز شد انـجه و گسست            اوي از زداني فرّ شد گفته نيا چو ...

 نامجوي يـــكي ششيپ هــب نماند            روي برگشت اهـــــگ در ز هرآنكس
 روزـــف تييگ فرّ آن كاست يــهم            روز گشت ونــــگ رهيت بر ديشجم به

  )11 :همان (                                                                                              
 مردم به محبت          

اي اسـت   اين بعد رابطـه . ردم است از عناصر فرّ كه بيشترين ارتباط را با جامعه دارد محبت به م            
چراكه اگر پادشاه در فكر اصالح جامعه و رعايـت حـال زيردسـتان و مـردم             . متقابل بين پادشاه و مردم    

باشد و از داد و خرد و راستي در پيشبرد و بهبود حال مردم و كـشور اسـتفاده كنـد، يعنـي اينكـه تمـام           
 به جهت باال صرف كنـد در حقيقـت بـه انـسان              روي  ها و تمام استعدادهايش را در جهت پيش         كوشش

اين ويژگي به روشني در پادشاهان ايـران        . آرماني نزديك مي شود و از حمايت ملت برخوردار مي شود          
  :باستان و شاهنامه ديده مي شود
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خواهـد پـارس را حراسـت         هاي تخت جمشيد داريوش بزرگ از اهوره مزدا مي          در يكي از كتيبه   
مزداه پايـد از   ي بغان و اين سرزمين را اهوره مزداه ياوري برَد با همه    مرا اهوره : اهگويد داريوش ش  ": كند

به اين سرزمين مياياد، مه سپاه دشمن، مه سال بد، مـه دروغ ايـن را                . سپاه دشمن، از سال بد، از دروغ      
داه دهـد   مز  مرا اين بخشش اهوره   . ي بغان    با همه  مزداه  كنم از اهوره     بخشش درخواست مي   ] چون   [من

و اين خود نمودي مبرز از شخصيت دروني پادشـاه فرهمنـد را             ). 44:1378ابوالقاسمي، ("ي بغان   با همه 
ايـن وجـه از شخـصيت درونـي شـخص           .مي رساند كه آرزوهاي بهين را براي مردم خود در سينه دارد           

  :توان ديد فرهمند را در جاي جاي شاهنامه مي
  ارـــيشهر شتنيخو جز ندانست            ارـــــكامك جهان بر شد چو دونيفر
 يـــــشاهنشه كاخ با اراستيب            مهي تخت و تاج انــــــيك رسم به

 رديــــــبخ ره كيهر گرفتند           بدي از گشت دوهــــــان يب زمانه ...
 دساختن وـن نــــجش كيي نييبĤ           دـــــــرداختنـــــبپ ها يداور از دل
 بد ادــــــيبن روز كي نفكند كه           پانصد انيسال انـــــــجه بد ورا ...

 )21:همان        (                                                                                   
 نژادي اصالت       

ـ " كمـال  و بهي گاهيجا به دنيرس براي الزم هاي ژگييو از كيي  شـاهان  نژادگـي  .اسـت  "ادژن
 . ب. بـودن  برخـوردار  شـاهي  تخمـه  از.  الـف : است معني سه داراي است فرّ ابعاد از كيي كه رانييا
 (بودن سالم كييزيف نظر از. ج). رساندمي را پادشاه اصالت و بينج بودن رانييا كه چرا (بودن رانييا

 .)است الهي ژگييو و امر كي سالمتي چون
 

 رـب زهــــيپاك تخم از ديكĤ سزد             درـــپ تخم ز دــباش آنكه نژاد
 )203 :همان                                                                  (

  :دونيفر بودن نژاده
 گهر نـــــيكدام از بتخم من، ميك             درــپ بودم كه تا مرا رــم وــبگ

 بگوي يــــــگفت كه هر ترا ميبگو             وينامج اي كه گفت بدو فرانك
 نــــيآبت او امــــــن بد ردـم كيي            نيزم رانـــيا مرز كز بشناس تو
 ودــب آزار بي و ردـــــگ و خردمند             ودـــــب داريب و بود انيك تخم ز
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 ادـــي داشت همي بر پدر بر درــــپ             نژاد بودش ردــــــگ تهمورث ز
  )15:همان                                                               (

 ملت آن فرهنگ در شدن دهيبال و پرورش                
 

 داسـتان  در روشـني  به را نمود نيا ما كه است پادشاه كي براي فرّ ابعاد نيتر الزامي از وجه نيا
 .مينيبمي دونيفر

 از تمدن و فرهنگ روح كه جامعه بر حاكم خفقان و هارشه در نابساماني با ضحاك زمان در          
 رو نيا از روستا به فرارش و هيمارب گاو جستجوي در فرانك الشت "تاس  بسته بر رخت آنها زندگي
 رانيـ ا قلب هنوز ،هديكش فلك به سر كوهساران دامن بر و افتاده دور هاياروست ي نهيس در كه است

 مظهـر  كـه  هيـ برما گـاو  دامان در دونيفرو  )103:1369رجاني،يس ("بالد  ميرانييا فرهنگ و تپد يم
 لياص نييآ و تمدن و  فرهنگ اساس بر ديبا او كه چرا  .بالد مي و ابدي مي پرورش است رانييا تمدن
 :وردآ بدست بتواند را ملت و جامعه كي خواسته تا شود بزرگ و ببالد )ناريا (ملت آن
 

 دــــيرس بد چنان بر او جفت بر كه              دــــــــيد چو دونيفر مام خردمند
 زارـــــمرغ سوي انيگر رفت همي             روزگار از خسته دل و گشت روان ...
 ودــب هيرايپ تنش بر دهــــروشن كه               ودــــــب هيرماـــــپ گاو نامور كجا
 ارـــكن در ونــــخ ديبار و ديخروش               مرغزار آن انـــــــــنگهب شيپ به
 اردارـــزنه به اريـــــــروزگ من ز                وارـــــرخيش كودك نيكا گفت بدو

  ريش هـب بپرور نغزش گاو نـــــيز و                ريپذ اندر ادرــــــــــم از پدروارش
  )15:1386فردوسي،                                            (                     

 
 ميتـوان  مـي  را فـرّه  از بعـد  نيا )سهراب و رستم داستان (شاهنامه از گرييد قسمت در باز ما و

 بـود،  رانـي يا سـهراب  كه؛ بود ني لشيدال از كيي شد؟ منجر شكست به انقالبش سهراب چرا .مينيب
  .است افتهي پرورش توران بطن در او راني،يان يها يژگيو و فرهنگ با ولي

ك  يـ شـود، كـاري اسـت  ن        راني آن، وارونه آنچه انگاشته مـي      يوه ا يي به ش  يه فرمانروا ين پا يبر ا  "
ي و برخـورداري از     يوه از فرمـانروا   ين شـ  يسته به ا  يبا. ستيده و نغز و دشوار كه در توان هر كس ن          يچيپ

ازمنـد بـه    يخـتن و آشـتي دادن آن كـاري اسـت شـگرف و ن              يآممنشي است دو گانه و دو گونه كه در          
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ژه و واال بهره دارند، در آن گام يهاي و ني كه تنها آنان كه از توان    ييانه و آ  يي  نهانگرا  يها ها و ورزه   آموزه
اي  ي، به گونه  يان، در فرمانروا  يرانياي شده است كه ا     زهين كار انگ  ينازكي و دشواري ا   . ديمي توانند رسان  

ـ     يشود و فرمانروا   ابند كه فرّ خوانده مي    يزدي و آسماني باور ب    يباني ا يو پشت اري  ي ن و  يـي آه  ي درسـت و ب
نوي ياي درخشان و م ن روست كه بازتاب و نمود بروني فرّ ، هالهيهم از ا. رفتني باز بسته بدان است  يپذ

ا يـ ) ريياث(ن  يه آذر ان فرمند تافته است و همان است كه هال        يشمرده شده است كه بر گرد سر فرمانروا       
   .)4-5، 1383كزازي ،( "رفته استگ نام "اورا  "

 :است  سخن رفتهدر شاهنامه بارها از تابش فرّ
  رهيـــبا ف ب ويخردمند و با ز دم چو سرو سهي                ــــيش ديسوار

  ردـــــي او را سپيبزرگي و دانا دون گرد               ــــيتو گفتي كه شاه آفر
  ي تافت زو فر شاهنشهيـــد از آگهي                همــــــدن فزون آميبه د

  )459:1386فردوسي، (
ب اورمزد است  و يد الهي و نايد به تأين و دادگر است كه مؤيب شاهي خوب و به آين ترتي بد"   
ي  ر جمع خوره  گيا به عبارت د   يني و بهشاهي    يران، حاصل جمع بهد   ينه آرماني باستاني ا   يقت مد يدر حق 

رانـي را   يي ا يي فرمـانروا   وهين است كه ش   يهم از ا  " .)11:1378كاظمي، ("ني است يي د  ورهخشاهي با   
گر ناگسـستني   يكدين دو از    يي ا يوه از فرمانروا  ين ش يدر ا . دي موبدي نام  -ا شاه يشاهي  -م موبد يمي توان 

عنـي مـرد    يش، موبد شده باشد،     ين پ ي از ا  توان راند كه   تواند بود و فرمان مي     اند، شاه تنها زماني شاه مي     
   .)4: 1383كزازي  ، ("نويم

  :جمشيد            
  ديــــــموب هم و يــپادشاه همم               يزدــيا ي فرّه با تــــــگف منم

  )10:1386فردوسي،(                                                                                                     
  :منوچهر             

  ستيبد تــدس و كيين بخت همم                زديستيا ي رّهــف هم و نيد همم
               )39:همان                                                                                                     (

وند فرّ با فرمانروا كه سـروري و        يشود كه  پ    ده مي يران به روشني د   ين باستان ا  ر و دورا  يدر اساط  "
اي كـه آنـرا      ن و ساختاري، بـه گونـه      يوندي است گوهر  يساالري وي در گرو آن است و برآمده از آن، پ          

شه و گفتـار و كـردار پـاك و راسـت و             يتا آن زمان كه فرمانروا در اند      . توان دانست  وندي انداموار مي  يپ
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ك با  يبان اوست؛ ل  يگر و پشت  ياريوسته و     يداد، فرّ بدو پ   يراسته از گناه و كژي و دروغ و ب        يدگر است و پ   دا
ه يـ رانـي ما  يكي و پاكي آنها در باورشناسـي كهـن ا         يشه و گفتار و كردار كه ن      ين لغزش او، در اند    يكمتر

 بـا فرمـانروا     وند فـرّ  ي، پ اند شده ده مي ين روي سه بوخت نام    يروزي آدمي است و از ا      رستگاري و فرخنده  
ن و اندامور است كـه بازتـاب و كـاركردي           ين و نهاد  ياديوند آنچنان بن  ين پ يا .رديپذ سستي و كاستي مي   

ختـه  يراه در سـر فرمـانروا برانگ      ياي ب  شهيسان كه اگر دمي اند     ز مي تواند داشت؛ بدان    يشناختي ن  جهان
گرگون خواهـد   يرامون اثر خواهد نهاد و آنها را د       يي پ  ها دهيشود، بي درنگ بر جهان و بر هنجارها و پد         

    .)6:1383كزازي،("كرد
دگاه و پادشـاهي    ين د يي بارز چن   ي فردوسي نمونه   زبان در شاهنامه  يدر داستان بهرام گور و زن پال      

  . مينيرا مي ب
به نهد تا اينكه       روي به راه مي     بهرام پس از نبرد با اژدهاي سهمگين و كشتن آن، حيران و خسته            

بيند و از آن زن جايي براي استراحت خواسـتار            در آنجا زني پاكدامن را سبو بر دوش مي        . دهي مي رسد  
شوهر زن كه مـردي ابلـه و        . كند  كند و او را ميزباني مي       ي خود دعوت مي     زن بهرام را به خانه    . شود  مي

غذايي در شأن بسازند جواب     خواهد كه برّه را سر ببرد تا          فرومايه بوده است در جواب زنش كه از او مي         
  : دهد مي

 همان؟ين ميه سازي تو برگ چنــــــچ         زم، نه نــــان؛       يود و هـــــنداري نمكس
  .در گذارــــر به  اندوهي انــتو شو، خ          ن سوار؛      يورد و رفت اــــــبره كشتي وخ

  .انـــــك زمان ناگهيدت يش اي به  پ        باد  دمــان،        سرما  و ان  وــــــــزمست
  )588:1386فردوسي،                                                                       ( 

  
كشد و براي بهـرام خـوان و خـورش            زن پاكدامن برخالف شوهرش و سرزنش هاي او برّه را مي          

گشايد و    زن هم زبان مي   . از روزگار برايش صحبت كند    خواهد كه     صبح روز بعد شاه از زن مي      . سازد  مي
بهرام از  . كنند  گويد كه بيهوده بر مردم رنج و ظلم وارد مي           از آزار درباريان و ديوانيان بر مردم سخن مي        

گويد كه مردم ناسپاس هـستند و قـدر دادگـري و مـردم                شود و پيش خود مي      هاي زن ناراحت مي     گفته
ميم مي گيرد كه چند صـباحي ظلـم و بيـدادي پيـشه كنـد تـا مـردم قـدر                      دانند و تص    دوستي مرا نمي  

  .دادگستري و عدالت او را دريابند
  اســ كه از دادگر كس ندارد سپ چنين گفت پس شاه يزدان شناس         
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  زندـكه پيدا شود مهر و داد از گ   تي كنم زين سپس ماه چند         ــدرش
  )588:همان                                                    (                              
 به نام خداونـد     "صبح روز بعد هنگامي كه زن پاليزبان        . و بر اين انديشه آن شب سر بر بالين نهاد         

بينـد كـه گـاو شـير نـدارد و             كشد تا او را بدوشد با شگفتي مـي           دست بر پستان گاو مي     "بي يارو جفت  
ي شـومي   گويد كه شهريار جهان ديشب انديـشه  زن پاكدامن شوي را مي    .  تهي هستند  ها از شير    پستان

  .به فكرش خطور كرده و اين علت به كژي افتادن كارها است
  ه رايــــــ دل شاه گيتي دگر شد ب      ت با شوي كاي كدخداي         ـــچنين گف

  انــــش پيچان شد اندر نهان                دلش دوـــــار جهــــستمگاره شد شهري
  )همان                                                                          (

گـويي و بيهـوده       گويد كه اينهـا پريـشان       گويي نكن و زن مي      دهد كه پريشان    شوي جواب به زن مي    
  . را فرا خواهد گرفتگمان اگر شاه بيداد و ستم پيشه كند كژي و تباهي جامعه  گويي نيست، بي

 .ن گفت و گوييست ايهده ني مرا ب       :         ه شوييت زن كي گران ماـن گفيچن
  .ست، ماهيبه باز گردون نتابد، به    شاه،              د جهاندار ـــــــــدادگر شيچو ب

  .ز مشكيه  نافه درون، نـد، بي  نبو  خشك؛             ر ــــيود شــش به پستانها در،
  .دل  نرم  چون  سنگ خارا  شود   شــود؛               ارا ـــــــــآشكا ــا و ربــزن

 .ردـــزد  از بي خـيخردمند  بگر       ورد؛           ـردم خــبه دشت اندرون،گرگ م
  .اهــدادگر گشت شيهر آنگه گه ب اه                 ـان، تبــــــر مرغيه، در زيشود خا

  .ودــنبز، بتر ــي  هم آبشخورش  ن  ود؛              ـنباو كمتر ـــن گـيا راگاهـــــچ
  .ر اويير گونه شد رنگ وآژـــدگ        اوي؛           رين خشك شد شيبه پستان، چن

                )همان    (                                                                                                
ي شوم و تباه خـود        شنود و از انديشه      در آن موقع بهرام گفت وگوي زن ميزبان و مرد پاليزبان را مي            

چون اين انديشه از سر بهرام بيرون       . بنندكه هرگز سر از داد برنتابد       شود و با خود پيمان مي       پشيمان مي 
                                       .  آورند هاي گاو دوباره شير مي رود پستان مي

 .دستد ـــيدگر باره، بر گاو مال     رست              ــزدان پيرخ پاك ـــــزن ف
  .نهفت رون گذاري نهان ازيكه ب    د زرتشت، گفت              ــام خداونــــبه ن

  !ريدستگاي   كزبان گفتيزن م    ر؛               يد شياوش، ببارـــــــزپستان گ
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  .هنــر ن يورا  ارنه ، نبودي ـوگ  رده اي دادگر؛                 ـــــــداد را كيتو ب
                          )همان(

ن كشورداري، اگر   ييي وآ يراني، چگونگي فرمانروا  يدر فرهنگ ومنش ا   "بر پايه آنچه نوشته آمد،      
نـامگي،   هيراسته از خودكامگي و س    يكبارگي پ ينش، به   يو ب شه  ينه در پهنه كردار، دست كم در قلمرو اند        

اهدل و  يي سـتمكارگان سـ    يمنش، هرگز فرمـانروا    ان، در خوي و   يرانياز ساستاري و تباهكاري است و ا      
ز يـ ري نيروي، اگر د باكان دشمنيخوي و ب منيدهاكان اهر. ن را گردن نمي توانند نهاد   ييآ دروندان دروغ 

ده يـ ن است كه اهورامزدا آفر    ين سرزم ين بوم بامي نامي كه بهتر     يند سترگ، ا  ن سپ ين سرزم يران، ا يبر ا 
رفتـه و روا داشـته      يافـت و چونـان فرمـانروا، پذ       يي نخواهند   يران جا ياست فرمان برانند، هرگز در دل ا      

  .)7و8:1383كزازي،("نخواهند داشت
  نتيجه

واضح است كـه    . ون آن بود  ان ابعاد گوناگ  يزدي از م  يستي فرّه ا  يت وچ هيآنچه گذشت بررسي ما   
هاي فرهنگـي را بـا       ژگيياي اسطوره بررسي كرد و و     ياي و دن   د در بستر اسطوره   يري را با  يل اساط يمسا

ل يد كه با روش و وسـا بتا وقت برنمي چيو ه. ديا ملت بركاويتوجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن قوم         
همـانطور كـه كـساني بـا        . ز آن علوم پرداخت   ر ا يا علومي غ  ينه  يگر به شناخت و بررسي در زم      يعلوم د 

فـي از فـرّه و      يان با توجـه بـه فرهنـگ خـود تعر          يا غرب ياند و    خي به بررسي فرّه پرداخته    يارهاي تار يمع
اند، بلكـه بـه    اي نگشوده نكه در شناخت فرّه گره    ين هر دو عالوه بر ا     ياند كه ا   دست آورده ه  كاركرد آن ب  

   .اند راهه هم رفته بي
ران باستان است به روشني به ما نـشان         يي ا  ا و جامعه  يقوم آر . مودي از فرهنگ سترگ   فرّ كه ن  

ي  ارها و وجوه خاصي را دارا باشند تا به مرحلـه          يد مع يك قوم با  يا  يك فرمانروا و پادشاه و      يدهد كه    مي
 ،نـداري ي د ، داد ،ستند جز  خـرد    يزي ن يارها چ ين مع يتر شوند كه ا    كيا نزد يا آرماني خود برسند و      ين  يبه

ن ين و به راسـتي هـركس كـه داراي چنـ          ي داراي پرورش و فرهنگ راست      و  نژاده بودن  ،محبت به مردم  
ي اجتماعي و فرهنگي  ي كه از جنبه يايعي است  قوم آر    ين طب يبنا برا . نياري باشد انساني است راست    يمع

توان سخن از    عمر مي ك  ين غنا است كه     يو به خاطر هم   . اي باشد  ژگيين بعد و و   يغني است داراي چن   
     .ار گفتيزلف 

   منابع
  .سمت: تهران ، چ نخست،رانيري ايخ اساطيتار )1383( آموزگار، ژاله -1    



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٦٦٠

                         .طهوري: ، چ دوم، تهرانتاريخ مختصر زبان فارسي) 1378(ابوالقاسمي، محسن-2    
  ،ران باستانياسي ايشه سيعدالت و خودكامگي در اند )1378( اخوان كاظمي، بهرام-3                   
                                                    .13-6، صص144و143ور، شي  اقتصادي، مرداد و شهر-اسيياطالعات س-4                  
  .توس: تهران، چ نخست، رانير ايپژوهشي در اساط )1362(بهار، مهرداد -5   

  .ري اساط:تهران،2، جشت هاي )1377(مي ابراهپورداود، -6
  . بهجت:تهران، چ نخست،حكمت خسرواني )1379(رضي، هاشم -7
  . علم:تهران، چ چهارم،ضحاك ماردوش )1369(علي اكبر  رجانييدي سيسع -8
  .ريركبي ام:تهران، چ نهم،رانيي در ايحماسه سرا )1389(...ح ايصفا، ذب -9

  . بهزاد:تهرانح ژول مول، چ دهم،ي، به تصح شاهنامه)1386(فردوسي، ابوالقاسم -10
ـ فرّه ا  )1377(ان، محمدعلي يكاتوز -11  -اسـي ي، اطالعـات س   زدي حـق الهـي پادشـاهان      ي

  .   19 -4، صص130و129ر، شياقتصادي، خرداد و ت
  . مركز:تهران، چ دوم،گرياز گونه اي د )1380(نيرجالل الديكزازي، م -12
  . مركز:تهران چ نخست،مازهاي راز، )1370(-----------------13
، 1، ج )ي فردوسـي   ش و گزارش شاهنامه   يرايو (نامه باستان  )1383(-----------------14

      . سمت:تهران چ نخست،
  .ريركبيام: تهران، چ هشتم،2، جفرهنگ فارسي )1371(ن، محمديمع -15
  . اطالعات:تهران، چ ششم،گزند باد )1382(...مهاجراني، عطاء ا -16
، تـصحيح هيـوبرت، چ      )سـيرالملوك  (سياست نامه ) 1372(طوسي  حسن  نظام الملك، ابوعلي   -17

  .شركت انتشارات علمي فرهنگي: سوم،تهران
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  ∗دكتر سيد محسن ساجدي راد

  ***جعفر فوالدفر                                                                                  
  

  وطن دوستي در شاهنامه فردوسي
  

  چكيده 
 كـه   دوسـتى   وطـن  .در اين مقاله به بررسي موضوع وطن دوستي در شاهنامه فردوسي مي پـردازد             

مه به اعتبار اينكه يك كتاب      شاهنا .است شاهنامه خاص هاى مايه بن از معادل ناسيوناليسم غربي است   
، اما با پـژوهش در ايـن كتـاب مـي تـوان               مفهوم جديد در آن غريب مي نمايد       حماسي كهن است، اين   
ه را در ضـمير     فردوسي كه خود اين روحيـ     . ر شخصيت اغلب افراد پهلوان كاويد     روحيه دفاع از وطن را د     

ه كـردن   ، سعي در زند    شعوبيگري رايج است   تبا الگو گرفتن از زمانه خود كه تفكرا       ناخودآگاه خود دارد،    
، سرزميني كه در سيطره حمالت اعراب گرفتار شده اسـت بـراي بازيـابي اقتـدار                 ايران و ايراني دارد   نام  

 وكنش شخصيت هاي خود بيان گذشته خود نياز به تكرار تاريخ دارد و فردوسي اين تفكرات را در منش           
يه وطن خود را بر نمي تابند و با نبرد و جنگهاي پي در پي از                پهلوانان هرگونه ظلم و تعدي عل     . مي كند 
شخصيت هايي هستند كه در سير داستان هاي        » ، گيو و گودرز   رستم ، زال  «.  خود دفاع مي كنند      حريم

  .       شاهنامه عقب نشيني نمي كنند و براي دفاع از وطن ، هميشه حاضر يراق هستند
  .، جنگ  پهلوانان، ايراني،، فردوس وطن دوستي: هاكليد واژه

  

                                                 
∗  

  * دانشگاه آزاداسالمي فساعضو هيأت علمي
   

  **س ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي فساكارشنا
  
  

  **كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي فسا
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  قدمهم
ــس    ــت و ب ــان اس ــز ز ايراني ــر ني  هن

  
  نــدادنـد كـرگ ژيــان را بــه كــس

.  

  به نيـــكي نــدارند زاخــتر ســـپاس  ه يكدالنـنـد و يــزدان شنــاسهـمـ
  )2226و7/431/2225                                                                             (

در طول تاريخ كتابهايي كه مي تواند به پوياي تمدن و فرهنگ ايراني كمك كنـد در اثـر حـوادث                     
شاهنامه مهم ترين چشمه آگاهي در بيان تاريخ چند هزار ساله ايـران ،              . غير طبيعي از دست رفته است       

 و آيين هـاي اداري و       ترسيم جغرافياي طبيعي ما ،دست نوشته ادب و هنر و رسوم خانوادگي و اجتماعي             
كشورداري ايران قبل از اسالم مي باشدكه نوع نگاه آن با ناسيوناليسم امروزي متفاوت است نـوع نگـاه                   
وطن دوستانه در ادبيات معاصر جنبه توصيفي واحساسي دارد كه در دايره تقليد مي افتد اما در شـاهنامه                   

مرزهاي جغرافيـايي وسـيع ايـران    .  وطن دارددايره وطن بسيار وسيع وگسترده است و نگاه حداكثري به   
شاهنامه بيان روح ايرانـي  «. كهن را در مي نوردد و تا كناره ي رود جيحون و نيل و فرات ادامه مي يابد           

 هويت ايرانـي    ).29 :1380مارزولف ،   ( ».است و بيانگر مقاومت ايرانيان بر ضد اهريمنان وانيرانيان است         
 ديگر نيست كه به نژاد پرستي نفرت باري منتهي شود، بلكه اين مليت               تحقير كشورهاي  در شاهنامه در  

گرايي بر پايه هاي انديشه و فكر علمي استوار است كه فردوسي با نقش آفرينـي پهلوانـان خـود خـرد                      
فردي و جمعي آنان را به كار مي گيرد و با استفاده از ابزارهاي روز در جهت وسيع كردن وطـن تـالش                       

يز پهلوانان فقط سر هاي بريده را نشانه نمي گيرد بلكه بـا تـدبير خـاص و بـا نظـام                      شمشير ت . مي كند 
مندي خاصي در جنگ در جهت زنده نگه داشتن نام  ايران و ايراني تالش مي كند ، زيرا تمامي داستان 

 ني گردند از ا   ي م راني بر محور ا   عيدر شاهنامه همه وقا   «. هاي شاهنامه حول محور نام ايران مي چرخد       
 تا زمانه   يي گرا راني سرود ا  زيپس ازآن ن  . دي نام راني توان از آغاز تا انجام سرود مهر ا        ي كتاب را م   نيرو ا 

   ).231 :  1381 مطلق ، يخالق(». كوره سوزان بر گرفته است ني از اشهيما آتش خود را هم
ـ                   ت ملـي و    از ديرباز مردم صاحب تمدن هاي درخشان ناخودآگاه با كشش و عالقـه ذاتـي بـه هوي

فرهنگي خود به آن مباهات ورزيده ؛ موجبات اعتماد به نفس خود را در رويارويي با بيگانگـان هـر چـه                      
چنان كه شواهد تاريخي نشان مي دهد ؛ ايرانيان با يـك تمـدن شـكوهمند در                 .بيشتر فراهم نموده اند     

اهـداف و انگيـزه هـاي       بستر زمان ، حفظ هويت ملي خود را چه با انگيزه هاي سياسي و چـه فـارغ از                    
، بـه   درونـي ، الزم و ضـروري مـي دانـستند          سياسي براي تقويت خودباوري و استحكام پيوند نيروهاي         
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ايـران گرايـي در ايـران       «. خصوص زماني كه بيم تجاوز بيگانگان را به حريم خود احساس مي كردنـد               
 از نشانه هاي اين نخوت ملـي        يكي...  هميشه در يك حد متعادل نيست      -از اوستا تا شاهنامه      -باستان  

بر طبق اين عقيده كه شرح آن در اوستا و متون           . در اعتقاد به تقسيم جهان به هفت كشور نمايان است           
پهلوي و فارسي و عربي كم وبيش آمده است ، اورمزد زمين را به هفت كشور تقسيم مي كند و از ايـن                       

 در آن قرار گرفته است  و هرچه نيكويي سـت  هفت كشور ، كشور مياني به نام خونيرس است كه ايران     
در يادگار ژاماسپيگ نيز در توصيفي كه ازاين هفـت كـشور كـرده اسـت ، بهتـرين سـرزمين ، همـان            . 

       ».خونيرس بامي ست وبهترين بخش آن كه جاي جاودانان يا بهشت ايرانيان اسـت ايـران ويـچ اسـت       
نامه ، هم از داستان ها وقهرمانان وسرزمين  و دالوري ها            انسان ايراني با خواندن شاه    «).188 :همان  ( 

و شكست ها و مقاومت ها و پيروزي ها مطلع مي شود وهم هويت خود را از ساير اقوام و ملل بـاز مـي            
  ).28 :1380مارزولف ، ( »شناسد

فردوسي يك ميهن پرست متعصب است كه بر طبق آيين شعوبيان ، سخت مخالف چيرگي تازيان                
و بر بنياد اين عقيده نظم شـاهنامه        ) 54 : 1381 رزمجو ،    (د به برتري ايراني بر ترك وتازي بود         و معتق 

فردوسي با دلبستگي و تعصبي كه نسبت به اصالت نژادي ايراني و گذشـته افتخـار آميـز                  . را پي ريخت    
طر بود ، بـرآن     ايران و سرگذشت قهرماني نياكان خود داشت و از پيروزي و بيدادگري تازيان رنجيده خا              

شد تا با سرودن شاهنامه خاطرات سربلندي و برتر منشي و فرّ و جاه ايرانيان قديم و ياد پيـروزي هـاي                    
آنان را بر ملّت هاي ديگر زنده كند و به هم وطنان خود كه بر اثر شكست خوردگي در برابـر عـرب هـا     

دركتـاب  .ي و گردن فرازي دهـد     دچار ضعف رواني و انحطاط شده بودند ، درس خودشناسي ، تفوق طلب            
فردوسي آرزومند بازگشت آزادي و عظمـت       «:نقل از نصراهللا فلسفي مي نويسد     » قلمرو ادبيات حماسي  «

و فرمانروايي ايران بود و مانند نياكـان خـويش آرزو داشـت كـه رهبـري از نـژاد پـاك ايرانـي و نـسل                       
ندوستي ، وي را برانگيخـت تـا در زنـده           پس ايرا . شهرياران آرماني ايران باستان بر وطن حكمران گردد       

و روح آزاد منش و استقالل جوي ايرانيان را كه گذشـت  .  نشان از ياد رفته ي ايران بكوشد   كردن نام  و   
 )  55 :1381رزمجو ، . (ايام و تسلط بيگانگان آن را ناچيز كرده بود تقويت كند

 خون هر صاحب وطني است      با بررسي شخصيت هاي شاهنامه مي توان گفت كه وطن دوستي در           
كه از تمدن و هويت ملي برخوردار است از زمان كورش پادشاه هخامنـشي تـا قـرن پـنجم و تفكـرات                       

در كتاب سخن هاي ديرينه به نقل از كورش         .شعوبيه و حتي زمان معاصر وطن بسيار مقدس مي نمايد           
، به دوسـتان مـن ، و بـه    ن من  اكنون به فرزندان من، به ز      از شما در خواست مي كنم كه      «: مي نويسد   
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كه اين جمله كورش نشان از وطـن        ) 243: 1381 مطلق ،    ي خالق (» .ميهن من نيك بختي ارزاني داريد     
  . دوستي وي در قبل از سقوط ساسانيان دارد

بار سيادت اعراب بر « پس از تالش هاي پادشاهان هخامنشي ، اين شعوبيه وطن پرست بودند كه           
هن پرستانه ي آنان به شدت گراني مي كرد و براي مقابله با تسلط سـتمگرانه و                 دوش آمال و مقاصد مي    

برتري جوييهاي قوم عرب به نقل مفاخر قومي خويش و وصف تمدن باستاني ايـران و ذكـر فرودسـتي                
           »  . .تازيــان مــي پرداختنــد و بــراي برانــداختن نفــوذ آنــان زمينــه چينــي هــاي گونــاگون مــي كردنــد 

  ).114 : 1380رومند ، اديب ب(
در ايـران و افراسـياب و       ... در شاهنامه مي بينيم كه رستم ، زال ، سام ،گيو ،گـودرز، هجير،بيـژن و               

پيران  و ديگر پهلوانان توران در انيران براي دفاع از وطن خود ، حتي جان خود را در كـف دسـت مـي                         
ر يكي يكي به صحنه نبرد مي آيند و در       شخصيت هاي تاثير گذا   . گذارند و از هيچ كوششي دريغ ندارند        

وطن دوستي  .ميدان نبرد و در مقابل پادشاه و در كوي و برزن ، از حريم خود و وطن خود دفاع مي كنند                    
مرز نمي شناسد ايراني و انيراني نمي شناسد مهم پهلواني شخصيت ها هست كه در داستانهاي شاهنامه 

  . يت بيشتري داردسيالن دارند و البته ايراني بودن خود مز
 ابيات مورداستفاده در اين مقاله ،از شاهنامه چاپ مسكو به كوشش سعيد حميـديان انتخـاب شـده        

  .است ، جهت جلوگيري از تكرار ، ابيات به صورت زير ارجاع داده مي شوند
  )شماره بيت /شماره صفحه/شماره جلد(

  وطن دوستي فردوسي
وي بـا نظـم ايـن اثـر         .  خود فردوسي به دوش مي كـشد       بار اصلي دفاع از حيثيت و ابهت وطن را        

فردوسـي در   «. سترگ و جاندار ، سالها براي مرزهاي شمالي و شرقي و غربي امنيـت ايجـاد مـي كنـد                   
رسيدن به هدف اصلي خود ، كه بيدار كردن عواطف خفته ي وطـن دوسـتي در مـردم ايـران زمـين و                        

  از دامگاه اسارت تازيان بود ، تـصميمي بـه آن حـد               برانگيختن آنان به استقالل جويي و آزادي خواهي       
استوار داشت كه مدت سي سال از بهترين سالهاي عمر خـود را در راه سـرودن شـاهنامه بـذل كـرد و                        
يكباره سرمايه ي هستي خود را بر سر اين سودا گذاشت تا سرانجام به آرمـان و آرزوي خـود جامـه ي                       

  ).29 :همان(» . كردتحقق پوشاند و عجم را بدين پارسي زنده
حس ناسيوناليستي و وطن دوستي يكي از شاخص هاي مهم شاهنامه است كـه بـا شخـصيت هـا                    

فردوسي توانسته است با نقش آفريني پهلوانان خود در نبرد و آسايش، واژه ايرانـي را                . عجين شده است  
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ا هويت ايراني در    طبق گفته صاحب نظران اگر فردوسي متولد نمي شد چه بس          . رستاخيز ديگري بخشد    
سايه اي از ترديد قرار مي گرفت ، فردوسي گذشته از دغدغه سير داستان و شخصيت پردازي ، و به سر                 

مهم ترين چيزي كه ذهـن او را مـشغول مـي            » دهقان ، آزادسرو ، شاهي ، ماخ      « انجام رساندن روايات  
 است و سلحشوريهاي سعد بن وائل را        داشته است ، تقابل ايراني در مقابل بيگانه  و توراني و تازي بوده             

غرض فردوسي در سرايش شاهنامه ، نقل اساطير «.با جنگاوري هاي رستم و گيو وگودرز پاسخ مي دهد        
نبوده ، بلكه حكيم طوس درصدد آن بوده كه تاريخ ايران را از روي روايات كهن و داسـتانهاي افـواهي                     

يـن كـار از كتـاب خداينامـه بهـره بـرده واز شـاهنامه                و براي ا  )  8 :1380مارزولف ،   ( ».به نظم درآورد  
ايـن كـه وي مـدتها بـه دنبـال شـاهنامه             « ابومنصوري و سخنان راويان داستانها استفاده كرده است و        

). 27 :همـان ( » .ابومنصوري بوده ، نشان دهنده دغدغه او به تدوين شناسنامه فرهنگ ايراني بوده است   
 بي نظيري كه در وجود خود دارد در سيالن چيرگي تـرك وتـازي           فردوسي در واقع با شجاعت و دليري      

در ايران ، تا آن جا كه مي توانست در شاهنامه بر ضد خود كامگي ها ي اين دو نژاد سخن گفـت و بـا                          
صداي رسا برتري ايرانيان را بر آنها به گوش تاريخ رسانيد تا زمينه را براي بيـرون رانـدن بيگانگـان از                      

  .وطن فراهم كند
خالقي مطلق تمثيل بسيار زيبايي از شاهنامه در ذهن مجسم مي كند و شاعران سده هـاي بعـد را                    

فردوسي با سرايش شاهنامه به مليت ايراني جسميت و         «. دنباله رو افكار وطن دوستانه شاهنامه مي داند       
، باشـيم  روحانيت يك كليساي كهن را داد كه چون در صحن آن قرار مي گيريم ، پيرو هر مذهبي كـه              

با شـاهنامه ايرانيـت ماننـد       . ، از ابهت و تقدس آن به دلهره مي افتيم           اگر با درد حس كردن آشنا باشيم      
زبان فارسي عنصر پيوستگي و همدردي گشت و حتي كساني چون خيام ، خاقاني و نظامي و سـعدي و                    

ايي كـه آن هـا را از       حافظ كه هر يك مركزي از دواير فرهنگ اين سرزمين اند ، با همه دگـر انديـشيه                 
  ).207و206 :1381خالقي مطلق ،( ». يكديگر جدا مي كند، در طيف ايرانيت شاهنامه افتادند 

عالقر وافر و شيداگونه فردوسي به وطن او را در جايگاهي قرار داده كه مرتبت و منزلـت وي را در                     
 مرتبـه شـعري بـاالتر بـرده و تـا      ميان پنج ستاره شعر فارسي باالتر برده است زيرا ادب دوستان او را از 

به نقل از سعيد نفيـسي  »در قلمرو ادبيات حماسي ايران «در كتاب . وسعت يك پيامبر ملي ارج مي نهند 
او در ميان ملت ايران مقامي دارد كه هنوز هيچ سـراينده اي را در ميـان قـوم خـويش آن                    « :مي نويسد 

هـيچ شـاعري چـون وي نتوانـسته اسـت مثـل او              زيـرا   . مرتبه فراهم نشده است و شايد فراهم نگردد         
و هيچ شاعري چون وي نتوانسته است تمام آرزو هاي چندين هزار           . روحيات ملي را مسخر خويش كند       
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فردوسي تنها شـاعر نيـست ، بلكـه هـزار سـال اسـت كـه                 . ساله ملتي را در ميان سخنان خود بپرورد         
لهاي مردم ايران از شـهري و بيابـانگرد ، از پيـر و    هزار سال است كه در د. فرمانرواي روح ايراني است   

  )63 :1381رزمجو ، . ( جوان از زن و مرد ، از خردسال و سالخورده پادشاهي مي كنند
همان طور كه بيان كرديم براي پيدا كردن روح وطن دوستي در شاهنامه اين خود فردوسي اسـت                  

د كه فرزانه طوس زنده كننـده ايـران و ايرانـي            گفته ان «كه نشان مي دهد به ايران و ميهن عالقه دارد           
در اين داستان هـا ، فردوسـي از         . ولي اين براي رساندن مقام واقعي او تنها نيمي از حقيقت است           . است

حد شاعري وطن دوست در مي گذرد و پيروزمندانه به ساحت دشوارترين و پيچيده ترين مسائل بـشري       
شـاعري كـه مهـم تـرين و         .  عين ايراني بودن ، جهـاني        انگشت مي گذارد فردوسي شاعري است ، در       

» پرارج ترين مسائل مربوط به حقوق بشر و شخصيت آدمـي و اعـتالي روحـي او را مطـرح مـي كنـد                       
حتي نويسندگان بزرگ بيگانه كه با فرهنگ و منش ايراني زياد آشنايي ندارنـد               ). 26 : 1371رحيمي ،   (

شاهنامه وابستگي شديدي به خالق اين اثر دارد و روح بلند اثر بلند نيز اين را دريافته اند كه بزرگ بودن  
توفيق فردوسي در خلق و ابداع شاهنامه آن است كه روح ايراني را زنده نگاه دارد و                 «.وبزرگ مي آفريند  

  ).9 :1380مارزولف ، ( » .با شاهنامه ، جان و روح وزندگي اورا گرم نگه دارد
ال منشي را در روح هم ميهنان خويش مي بيند و آن را به صـورت         فردوسي روح گردن فرازي و وا     

فردوسـي در راه  «. نظم در مي آورد و اگر نمي ديد نمي توانست به اين زيبايي كـاخي از نظـم بيافرينـد              
دستيابي به مقصودي كه از دميدن روح جوانمردي و مردانگي و ميهن دوستي در كالبد ايرانيان داشـته ،                

اديـب  (» .لي را به گونه اي درخور و سزاوار ، دسـتور كـار و عمـل قـرار داده اسـت           توصيف قهرمانان م  
  ).37 : 1380برومند ، 

پهلوانان و قهرمانان آن از عهـد باسـتان تـا           . وطن دوستي در شاهنامه بن مايه هاي باستاني دارد          
رادر مي نوردند و تـا      زمانه فردوسي و حتي تا بعد از حيات وي ، اين تفكر را باخود حمل مي كنند زمان                   

در شـاهنامه بـه يـك نـوع         «. ساحل حال پيش مي روندو فردوسي اين را دريابيده و به كار برده اسـت              
تعصب ملي و ميهني توام با اعتدال برمي خوريم كه از عواطف ميهني ايرانيان باستان و وطـن دوسـتي                    

ياري جهـات بـر ديگـر كـشورها و          خود فردوسي مايه گرفته است و به موجب آن ايران و ايرانيان از بس             
مثالً در داستان فريدون و بخش كردن كشور بين پسران خـويش ايـرج و               .ملت ها ترجيح پيدا كرده اند     

     ».سلم و تور، رجحان كشور ايران برسـرزمين هـاي ديگـر موجـب رشـك سـلم و تـور گرديـده اسـت                 
  )93همان، ص(
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تر مي دانسته اند هميـشه ادعـاي برتـري رهبـري            به اين دليل كه ايرانيان از ديرباز خود را قوم بر          
جهان را داشته اند و اين ادعا گهگاه به جنگ ها و نبرد هاي خوش و نتيجه بخشي منتهي شده است و                      

 - ي مـذهب ي و جـشن هـا  نهـا يي آ شتريـ ب «. بعضاً در مواقعي باعث سرشكستگي پهلوانان گرديده اسـت        
 نيـ  زمان تـا بـه امـروز از ا         ري كه از د   يمل - يمذهب، و   ياسيس – ي ، مذهب  ياجتماع – ي، مذهب يفلسف
 كه گاه بـه     ييجنبش ها .  گرفته اند  شهي جهان ر  ي در رهبر  يراني ا ي دعو ني، از هم   برخاسته اند  نيسرزم

   )191و190: 1381 مطلق ،يخالق. (» اندسته اند و گاه كمر او را شكدهي اعتبار بخشرانيا
يل و تبار قوم ايراني را بـه نقطـه وحـدتي برسـاند و در                فردوسي با نظم شاهنامه مي خواسته تمامي ا       

. زمانه اي كه كسي نمي توانسته  و نمي دانسته از دموكراسي دم بزند به تشكيل حكومت مركزي بپـردازد                
اين شاعر ايران ستاي و ميهن دوست به حكم مهر و محبت بي شـائبه اي كـه نـسبت بـه مـرز و بـوم                           «

ماني ايران در روزگار تفرقه و پراكندگي مردم و چيرگي تازيان و حكومت             اجدادي خود داشته است ،از نابسا     
اميران ترك و دست نشانده خلفاي عباسي در رنج و عذاب روحـي بـه سـر مـي بـرده، در آرزوي تجديـد                         

  ).93و92 :  1380اديب برومند ، (»  .عظمت و برتري ايران بوده است 
: امه داشته اند مي توان دريافت كه در مورد شاهن   اظهار نظرهايي كه نويسندگان بزرگ و خردمندان      

فردوسي از نظر هدف و مقصود يك شاعر ملي كامل عيار و در اين مقام بارزترين مصداق اين عنـوان                    «
اين شاعر در آفرينش شاهنامه يكي از پر ارج ترين و بزرگ ترين سروده هاي حماسي دنياست                 ...است ،   

 و بزرگداشت اين ملت نداشته است و غير از عواطف قومي و شور كه ، هدفي جز خدمت به مليت ايراني     
ايران دوستي ، هيچ انگيزه ي ديگري براي آغاز كردن و انجام دادن چنين كار عظيمي دستيار و مددكار 

  ).29 :همان (».او نبوده است
پويـايي  وي به   .     شاهنامه در استمرار و پايداري زبان فارسي نقش بسيار چشمگيري داشته است             

و مانايي فرهنگ و تمدن زبان فارسي بسيار كمك كرده است ، چه بسا اگر فردوسي پا به عرصه گيتـي                     
 درارتباط با مـساله زبـاني و  «.  نمي گذاشت زبان فارسي در گذر تاريخ به دست فراموشي سپرده مي شد          

 است وعمر خود را  ، فردوسي ثابت مي كند كه يك وطن پرست واقعي     كاربرد واژگان فارسي در شاهنامه    
 : 1380مـارزولف ،  ( » .وقف احياء فرهنگ و تمدن و حماسه هاي ملـي مـردم كـشورش كـرده اسـت                  

واژه هاي به كار رفته در مورد ايران در شاهنامه بسامد بسيار بااليي دارد ، تكرار نام ايران در ادبيات ).15
 حساب ساده كه در شاهنامه واژه نينها همت«. اين اثر رستخيز دوباره ايران در طول تاريخ شان مي دهد         
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در .   كتاب است ني در ايي گراراني از اياريخود مع،  از هزار بار به كار رفته اند شي بيراني و اراني ايها
 ).20ص و ،1381 ، نهيري ديسخن ها ( ». چرخدي مراني بر محور اعيشاهنامه همه وقا

بازرگانان از هرسوي جهـان     . ه در آسايش است     فردوسي در ابيات زير ميهني را توصيف مي كند ك         
داد و دهش فراوان است و سرزميني است آبـاد كـه           .براي فروش كاال و بردن سود بدان روي مي آورند           

  .در سايه نظم و امنيت ، نعمت  درآن فراوان است و اين جا نامش ايران است
   خشتهمــه خاك عنبر شــد و زر   شـــد ايران به كـردار خرم بــهشت
  بر آسوده از رنــج وز گفت و گــوي   جهـــاني به ايــران نــهادنــد روي
  ...بــر آسـوده از رنج و مرد و پزشك   گــــالبست گويي هـوا را ســرشك

در ودشـــت گــل بود و بام وسراي           ايـجهـــان گشت پر سبزه و چـار پ
  بـــه پــاليــز گلـــبن ثــريـا شده   دهــچو دريا شهــــمه رودهــا همـ

  روان هـــا به دانـــش برافــروختند     دـبــــه ايـــران زبــان ها بياموختن
  زتــــرك و زچين و زسقالب و روم   زبــــازارگــانان هــر مــرز و بــوم
   چارپايفـــزايـــش گرفــت از گيا   ستـــــايش گرفتند بـر رهنـــماي

  )2376 تا2368 / 192 و8/191(   
  وطن دوستي پهلوانان ايراني

، براي مانـدگاري وطـن واصـالت نـژادي و           دوسي بسيار ميهن پرست و باغيرتند     پهلوانان در شعرفر  
بـه راسـتي   . آمال ملي خود حاضرند جان خود را در كف دست بگيرنـد و از تمـام هـستي خـود بگذرنـد                   

از نظر ارزش گذاري ، جان پهلوانـان اهميـت و      . شتر از ديگران دريافته بودند      پهلوانان مفهوم وطن را بي    
اعتبار بيشتري برخوردار است اما باز اين پهلوانان هستند كه پيشقراول و جلودار لشكرند به اين دليل كه                  

 وطن. آنان بيش از هر كس ديگري برتري وطن را در برتري همه ارزشها وحتي غير ارزشها  مي دانند                    
وطن دوستي در واقع نوعي اعتقاد بـه برتـري          « . دوستي در كردار و گفتار پهلوانان بسيار ديده مي شود         

        ».خوار شـمردن ملـت هـاي ديگـر اسـت       آب و خاك ،تاريخ ، فرهنگ ، زبان ، نژاد و بيگانه ستيزي و
ژگي هـاي قهرمانـان و      در كتاب به پيشگاه فردوسي نويسنده در مورد وي        ). 238: 1381 ،    مطلق ي خالق (

كسي كه ميهن پرست و مـردم دوسـت و در           ... قهرمان ملي در شاهنامه كيست ؟     «:پهلوانان مي نويسد    
  ).39 : 1380اديب برومند ، (» جانبداري از مصالح كشور و ملت از خود گذشته و جانباز است 
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 جهان   ي پادشاه ميتقس هنگام   دوني است كه فر   ني ا رجي سلم و تور با ا     ي علت دشمن  زيدر شاهنامه ن  
را بـه  »  درشت يبوم ها«  داد و آن رجي آبادتر بود به اگري بود و از دوبخش دراني را كه اياني، بخش م  
ل وبيخ هويـت ايرانـي را       بخش نخستين شاهنامه  اص    « .)189 : 1381 مطلق،   يخالق. ( داد گريدو پسر د  
 فريدون  .)10 :1380مارزولف ،   ( » . مي دهد  ، يعني در ژرفاي آگاهي جمعي اقوام ايراني نشان        در اساطير 

، روم و خاور را به سلم داد و تور را به ساالر تركـان وچـين  سـپرد و چـون                       جهان را به سه بخش نمود     
از ايـن زمـان هويـت       «.مراسم تخت را بر پاي داشت سپس نوبت به ايرج رسيد و او را شاه ايران كـرد                   

در ). 11همـان، ص  ( » .ومي شرق و غرب بنياد نهاده مي شـود   ايراني با پادشاهي ايرج در برابر هويت ق       
  : اين جا فردوسي ايران را ارج مي نهد و مي گويد 
ــاج    ــود تـ ــزا بـ ــو را سـ ــدو داد كـ  بـ

 
 همان كرسي ومـهر و آن تخــت عــاج

 )1/91/189(
بـرد  پس از مدتي اين سلم است كه به تقسيم پدر اعتراض مي كند و عدالت پدر را زير سوال مـي                      

  :زيرا جنس و كاالي بهتر را به پسر كوچكتر داده بود
 نبــــودش پــــسنديده بخــــش پــــدر

 
ــت زر   ــسر تخـ ــر پـ ــه كهتـ ــه داد او بـ  كـ

 
 )1/91/197(

        شايـسته را بـه فـرد شايـسته         .در حقيقت ايران زيبا نصيب شاهزاده اي زيبـا و خردمنـد مـي شـود               
  . مي بخشد 

صيت كاريزماتيك نقش محوري دارد ، مهم ترين وظيفـه           رستم كه در شاهنامه به عنوان يك شخ       
     اش حفظ هويت ايراني و مصون داشتن كشور از تجاوز و تعدي اسـت و ايـن نقـش را بـه خـوبي ايفـا                          

حضور او در جنگ ها و جان فشاني هاي او فراوان است و بي شك او را بايد بزرگترين قهرمان                    .مي كند 
در حقيقـت   . هرمان ملي ، رستم از همه بزرگتر و گزيـده تـر اسـت               در شاهنامه بين ق   «.شاهنامه دانست 

رستم نمودار و پيكره ي جانداري از يك قهرمان ايراني است كه در هنرنماييها و جان فشانيهاي ديرينه                  
سال خويش ، دل آرزوپرور هر ايراني وطن خواه و از آن جمله خود فردوسي را جـذب و طبـع ديرپـسند                       

  .با دليريهاي دشمن شكنانه و شكوه پهلواني خويش اقناع مي كند شاعر آزاده ي ما را 
، مردم گراي و رهـايي       جوانمرد شكست ناپذير، ميهن دوست     رستم در آيينه شعر فردوسي قهرماني     

رستم در شاهنامه نمونه كامل يـك ايرانـي قهرمـان و پـاكيزه              ... بخش كشور از دستبرد دشمنان است       
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ينه تمام نماي اصالت نژادي و ستوده خويي و بلند نامي ايرانيـان مـي               سرشت است كه فردوسي او را آي      
داند و آمال ملي و كيان قومي ملتي را كه در معرض كشمكشهاي تـاريخي قـرار دارد ، در چهـره ي او                        

حركت رستم به سوي مازندران و گذر ). 41و40 ، ص 1380اديب برومند ، ( ». متجلي و نمايان مي بيند
  .ان وطن دوستي اوست و اين را در خان دوم بيان مي كنداز هفت خان ، نش

ــار    ــر كردگـ ــا مگـ ــي تـ ــويم همـ    بپـ
 

ــار  ــاوس را زينهـــ ــاه كـــ ــد شـــ  دهـــ
 

ــو  ــال ديــ ــان را ز چنگــ ــم ايرانيــ  هــ
 

 گــــشايد بــــي آزار گيهــــان خــــديو   
 

)315و2/93/314( 
ود را در  حتي چوپان اسپ رستم نيز ، حس ناسيوناليستي بسيار قوي دارد و بهاي اسب گران مايه خ                

  :كشور ايران مي داند
ــا  ــاين اژدهــ ــيد كــ ــان بپرســ  ز چوپــ

 
 بــه چنــد اســت و ايــن را كــه خواهــد بهــا 

 
 چنـــين داد پاســـخ كـــه گـــر رســـتمي 

 
ــي  ــران ز مـ ــن روي ايـ ــرو راســـت كـ  بـ

 
ــت    ــران بهاس ــوم اي ــر و ب ــن را ب ــر اي  م

 
 بــدين بــر تــو خــواهي جهــان كــرد راســت

 
)84تا2/54/82( 

عاملي كه او را    .اووس در مي گيرد رستم با شفاعت گودرز باز مي گردد          در جدالي كه ميان رستم وك     
البته در اين جا بيتي كه نشان دهنده        . به سوي نبرد با سهراب سوق مي دهد حس ناسيوناليستي اوست            

حس وطن دوستي رستم باشد نمي توان جست ، از كليت مفهوم ابيات مي توان دريافت كه عشق وطن                  
  :  رد با سهراب رهنمون مي كند ، رستم را به سوي نب

ــه راه   ــد ب ــشت و آم ــگ برگ ــن نن  از اي
 

ــاه    ــك شـ ــه نزديـ ــان بـ ــرازان و پويـ  گـ
 

 )2/205/441(
، سياوش از وي امتياز مي گيرد و رستم          در صلح با افراسياب وارد مي شود       پس از آن كه سياوش از     

هوشـمندي رسـتم   . ن طلب مي كند  در يكي از بند هاي قرارداد عقب نشيني افراسياب را از مرزهاي ايرا            
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در اين صحنه بسيار چشمگير است ، در شرايطي كه رستم نافرجامي نبرد را مي دانـد، سـعي مـي كنـد                       
  .بيشترين امتياز را بگيرد و افراسياب را از مرزهاي ايران عقب مي راند

 و ديگر ز ايران زمـين هـر چـه هـست           
 

 كـــه آن شـــهرها را تـــو داري بـــه دســـت
 

ــو  ــردازي و خ ــوران شــوي  بپ ــه ت  د ب
 

ــوي   ــين بغنــ ــگ و ز كــ ــاني ز جنــ  زمــ
 

) 866و3/57/865( 
در نبرد با افراسياب در هنگامي كه رستم در سرزمين توران اسـت و تعـدادي از شـهرهاي آنـان را                      

  :تحت سلطه خود قرار داده است مي گويد
 زبهـــر بـــر و بـــوم و فرزنـــد خـــويش 

 
ــويش   ــد خـ ــنج و پيونـ ــي گـ ــان از پـ  همـ

 
ــهر ايــ   ــه ش ــم   هم ــاي آوري ــه پ  ران ب

 
 چـــو شـــيران ســـوي جنـــگ راي آوريـــم

 
) 188شاهنامه تصحيح ژول مول ص ( 

جدالي كه رستم و پيران در مورد چرم پلنگ مي كنند نيز نشان وطن دوستي رستم است كه هنر و                    
 .فرهنگ رستم را برتر از تورانيان نشان مي دهد چون پيران داراي پوشش چرم پلنگ است

ــرا پوشــش از ــرم و پلنــگ  ت ــود و چ   خ
 

ــگ      ــاي رنـ ــد زديبـ ــتر آيـ ــي خوشـ  همـ
 

 )4/240/490(
رستـم ، سـهراب را پهـلواني از تـوران نمي دانـد و او را شايسته ايـران مـي دانـد ، مـي گويـد در              

  . ايران وجود پهلواني جسور شگفت  نيست اما از تركان چنين چيزي را نمي توان به ياد داشت 
ــرد   ــام گـ ــده سـ ــه ماننـ ــان كـ  از مهـ

 
ــدر جهــــان  ــواري پديــــد آمــــد انــ  ســ

 
ــگفت     ــد شـ ــن نباشـ ــان ايـ  از آزادگـ

 
ــت    ــوان گرفـ ــاد نتـ ــين يـ ــان چنـ  ز تركـ

 
 )348 و 2/169/347( 

، يعنـي خـود     ه ملت خود در برابر ملت هاي ديگـر        ، يكي پر بها دادن ب     نشانه هاي ناسيوناليسم      «
ر ايران باستان چنان با خود برتري ملي و پر بها           ، ايران گرايي د   ي ملي است، و ديگر بيگانه ستيزي      برتر
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خالقي (» .دادن به هويت ملي و بيگانه ستيزي آميخته است كه بدان نامي جز ناسيوناليسم نمي توان داد       
هويت ايراني منحصر به فردوسي و پهلوانان  نيست بلكه در جوهره داسـتان هـا                 ).210 : 1381مطلق ،   

هويت ملي ايرانيان در    « . نحوي است كه هويت ايراني را طلب مي كند        نهفته است شكل داستان ها به       
، حماسـه هـا   مه فردوسـي بـوده اسـت واسـامي افـراد     تمام ادوار گذشته تحت تاثير داستان هاي شـاهنا       
    ).30،ص1380مارزولف ، (».وداستان هاي آنها بخشي از هويت ايراني هستند

عـاملي كـه باعـث    . وسي در وجود زال بارها مي بيند حس ناسيوناليستي و بها دادن به وطن را فرد     
  .        مي شود زال از زابل به سوي پايتخت حركت كند نيز دفاع از ايرانيان بود

ــوِ ســرفراز  ــدو گفــت طــوس اي گَ  ب
 

ــجِ راه دراز   ــين رنــ ــشيدي چنــ  كــ
 

 زبهــــر بزرگــــان ايــــران زمــــين
 

ــزين   ــردي گ ــج ك ــن رن ــرآرامش اي  ب
 

)92 و 2/80/91( 
واين مردم مجموعه اي    . ستم مي گويد بايد كاووس را نجات دهي تا مردم دچار بال نشوند            زال به ر  

نجات كاووس نجات ايـران و مـردم        . از انسان ها هستند كه در قالب يك كشور با نام ايران مي گنجد               
  .ايران است

   به رستم چنـين گفـت دسـتان سـام      
 

 ...كه شمشير كوته شد انـدر نيـام        
 

ــان در   ــاه جه ــه ش ــتك   دم اژدهاس
 

 به ايرانيان بر چـه مايـه بالسـت         
 

 )240 و 2/88/238(  
در هنگام انزواي كيخسرو و هنگامي كه شاه ايران گوشه عزلت اختيار كرده است ، زال خود را بـه                    

درد نهفته زال چيزي جز فراق ايران نيست  و همچون عقـابي             . ايران و ساير پهلوانان ايراني مي رساند        
  .به سرزمين اسطوره ها نزديك شود مي تازد تا 

 مــن از درد ايرانيــان چــون عقــاب
 

 همي تاختم همچـو كـشتي بـر آب        
 

 )5/391/2628( 
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پهلوانان ديگري چون ؛ سام ، هجير ، قباد ، سياوش ، فريبرز ، بيژن ، گردآفريـد و پهلـوان شـاهي                       
   .چون منوچهر در طول شاهنامه حس ناسيوناليستي خود را نشان مي دهند

پس از آشوب دوره نوذر ، هنگامي كه مردم از سام درخواست مي كنند به ايران بيايد سـريعاً بـراي                     
وابستگي سام و پهلوانان همراه آنان را وادار مي كند تا بـه ايـران بياينـد ،                  . نجات ايران حركت مي كند    

 حس آنان را وادار مي كنـد        هرچند پهلوانان از حس خود برتربيني برخوردار بودند اما حسي باالتر از اين            
  . تا در شبگير و خروس خوان با بوق و كوس روانه سرزمين پر آشوب گردند

  يكي بـاد ســرد از جگــر بركشــيد چــو نامــــه بر ســام نيرم رسـيد         
  بــر آمد خـروشيــدن بوق و كـوس   به شبـــگير هنــگام بـانگ خروس

  كه دريـاي سبــز اندرو گشـت خوار ـــكري راند از گرگــسار       يكـــي لش
  پــذيره شــدندش بــزرگان بـه راه   چــونـزديك ايـران رسيـد آن سپاه 

 )27 تا 2/8/24(   
عاملي كه باعث مي شود تا قباد در جنگ ايران و توران به نبرد با بارمان برود ، حس وطن دوستي                     

دالوران ايراني غم جان و نان نداشـتند ، انگـار در            .  كه ديگران هراس داشتند اما او باكي نداشت        اوست
  .طول تاريخ نگران آينده اي موهوم هستند كه هويت آنان را به خطر مي اندازد

 نگــه كــرد قــارن بــه مــردان مــرد     
 

از آن انجمـــن تـــا كـــه جويـــد نبـــرد  
 

ــداد    ــخ نـ ــدارانش پاسـ ــس از نامـ  كـ
 

ــر  ــر پيــ ــاد مگــ ــشته دالور قبــ   گــ
 

  )158 و 2/16/157( 
 خـود از وصـلت      انستن و مبرا د   ي در شاهنامه تفاخر به نژاد مل      ي دوست هني م ي ازجلوه ها  گري د يكي

، پايـستگي ملـي، پيوسـتگي زبـاني و هويـت            ر ايران آگاهي از ديرينگي تـاريخي      د «. است   گانگانيبا ب 
شگفت ايـن اسـت     .  سازند ، هميشه زنده بوده است       مي فرهنگي كه مجموعه آنها ميهن گرايي ژرفي را       

قسم به فرمانرايي هاي ريز و      ، در سرزميني پهناور و كم جمعيت و من        كه حتي در دوره تاريخ اسالمي نيز      
، باز هيچ گاه اعتقاد به ميهن بزرگ  و يگانه باستاني فراموش نشده است و احـساسات قـومي تـا         درشت

، هيچ گـاه در گذشـته جـايگزين         هاي خالي آن ، بدان دامن زده اند       ستزمانه ما كه سياستهاي بيگانه و د      
حضور زني چون گردآفريـد در نبـرد        ). 234و233 : 1381خالقي مطلق ،    ( ». احساسات ملي نگرديده اند   
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 ي هنگـام  ديـ  گرد آفر  .با تورانيان بسيار چشم نواز است وي تركان را شايسته وصلت با ايرانيان نمي داند              
  : دي گوي مي به ومي داند از نژاد تركان اورا چون دي آيسهراب مكه به نبرد با 

  چنين گفت كاي شـاه تركان و چيـنچو سهراب را ديـد بر پشــت زيــن    
  هــم از آمــدن هــم  ز دشت نبــردچرا رنجه گشتي كـــنون بــازگـرد     

  كه تــركان ز ايـران نيابنــــد جفـت ا بـه افسـوس گفــت    بـخنديـد واو ر
   )259 تا 3/189/257(            
    

همان طور كه عنوان شد در يكي از جنگهاي ميان ايران و توران ، سياوش گروگانهاي افراسياب را                 
 كـه   يهنگـام .  سـرزمين ايـران خـارج شـود        بازمي گرداند و در بند دوم قرارداد خود شرط مي كندكه از           

 ييراي و چنگ زنان و سرود خوانان به پـذ رندي گي كند مردم در توران جشن م      ي را ترك م   راني ا اوشيس
 افتد كه بـه زابـل نـزد       ي م ي روز ادي آن جشن به     دني با د  اوشيس.  روند ي كه همراه اوست م    رانياو و پ  

 افتـد و انـدوه      ي مـ  رانيـ  ا اديـ سپس به   .  او آمده بودند     بازشي گونه به پ   نيرستم رفته بود و مردم به هم      
 پنهـان  راني كند تا اندوه خود را از پ   ي م گري د ي خود را به سو    ي رو اوشيس.  دهد ي به او دست م    يسخت
  . فشاردي را به دندان مشي و از تاثر لب خوابدي ي حال او را در مراني پيول. كند 

 سياوش چو آن ديـد ، آب از دوچـشم         
 

ــد  ــشم  بباري ــه خ ــد ب ــشه آم  وز اندي
 

 كـــه يـــاد آمـــدش بـــوم زابلـــستان
 

 بياراســــــته تــــــا بكابلــــــستان
 

ــاد   ــه ي ــد ب ــرانش آم ــان شــهر اي  هم
 

همــي بــر كــشيد از جگــر ســرد بــاد  
 

ــسوخت  ــرد و ب ــاد ك ــش ي ــران دل  زاي
 

 بــه كــردار آتــش رخــش برفروخــت 
 

  )1234تا3/80/1231           (                                                                  
تمامي پهلوانان در جنگ ها و نبرد هاي شاهنامه اهداف بسيار بلندي دارند پهلوانِ بزرگ و كوچك                 
نمي شناسد هر كدام در سفر و حضر در تقابل با تورانيان رزمي جوانمردانه مـي پـسندند كـه بـه ننـگ                        

وي در تقابل بـا     . مي توان از گفتار او درك كرد       وطن دوستي فريبرز در كنار كوه هماون را نيز        . نينجامد  
  :لشكر توران بسيار آماده است 
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 يكايـــك بـــران گونـــه رزمـــي كنـــيم
 

 كه ايــن ننــگ از ايــرانيــان بفگـنيم
)4/181/1043(

بيژن يكي از پهلوانان بزرگ ايراني است كه عاشق و دلباخته منيژه مي شـود، ولـي آيـا عـشق بـه                      
را از اهداف بلندش منصرف كند ، هر چند در شاهنامه اين عشق جنبه تمثيلي دارد اما                 منيژه مي تواند او     

  :اين سخن بيژن است كه در دفاع از وطن مي گويد
 ز دار و زكــــشتن نترســــم همــــي  

 
  زگـُــردان ايـــران بـــترسـم هـــمي

)5/28/343.(
ين است اما اتفاقي نابهنگـام      پهلوان شاهي چون منوچهر بر اريكه قدرت تكيه مي زند ، قدرت شير            

منوچهر يك وطن پرست اسـت ،       . رشته فكر او را پاره مي كند از ازدواج زال و رودابه بسيار نگران است              
غم اين دارد كه مبادا ازدواج اين دو باعث شود خاك ايران به تصرف دشمن درآيد بنـابراين مـي گويـد                      

ضحاك پهلواني پا به عرصـه هـستي بگـذارد كـه            كشور از دام ضحاك نجات يافت ، نگرانم كه از تبار            
  : دودمان ايران را نابود كند

  بـرون آوريــدم بــه راي و به جــنگ چو ايــران زچـنگـال شـير و پلنـگ      
  بتــرسم كه آيــد از آن تخــم رسـت فريـدون ز ضــحاك گيتي بشــست     

  هـــمال سرافــگنـده گــردد همــال يد كه بر خيــره از عشــق زال     نبـــا
  بـر آيـد يــكي تــيغ تـــيز از نيــام چو از دخت مهراب و از پـور ســـام       

 بـــدو بــاز گــردد مگــر تـاج و گنج   كند شـهر ايران پـر آشوب و رنـــج
  )873تا 1/192/868(

بـرو بـه   : منوچهر كه از ازدواج اين دو عصباني است و بسيار واهمه دارد با اقتـدار تمـام مـي گويـد          
راهي كه وي انتخاب مي كند همراه بـا تعـصب           . هندوستان و به كابل حمله كن و همه جا را آتش بزن           

  .ا در سينه دشمن ماندگار مي كنداست او با اين كار وطن خود را از گزند مصون مي دارد ولي كينه ها ر
ــا ســام ، شــاه جهــان   چنــين گفــت ب

 

 كــز ايـــدر بــرو بــا گــزيده مـهان
 همـــه كـاخ مهــراب و كابــل بسـوز بـــه هنــدوستان آتـش اندر فروز

 )941و1/197/940( 
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ر مي شود و اوج اقتدار ملي هويدا مي         يكي از جاهاي كه وطن دوستي در مفهوم دقيق خود جلوه گ           
گردد ، نبرد ميان رستم و سهراب است  ، در اين داستان هنگـامي كـه هجيـر ،پهلـوان ايرانـي ، اسـير                          
سهراب مي شود ، هجير از بيم اين كه سهراب بر ايران يورش برد حاضر نمي شود كه راز هويت رستم                     

ي خواهد ابهت و عظمت ايـران و رسـتم در ذهـن             را فاش كند و خود زمينه ساز شكست ايران گردد، م          
زيـرا  . با خود مي انديشد كه اگر جان خود را در راه وطن از دست دهد بهتـر اسـت                  . سهراب باقي بماند    

احتمال مي دهد اگر نشانه هاي رستم را به سهراب دهد پهلوان ايران كه پير شده شكست خواهد خورد                   
ردد پس مـرگ و نـابودي را بهتـر از ايـن مـي دانـد كـه رسـتم         و كسي نمي تواند كينه خواه ايرانيان گ    

بنابراين با پنهانكاري و سياست خاص زمينه ساز نبرد و رودررويي رستم و سهراب مـي                . شناسايي شود   
  . گردد وسرانجام اين پهلوان توران است كه در مقابل جادوي رستم قد خم مي كند 

 برين زور و اين كتف و اين يـال اوي         ...
        

 شود كشــته رســتم به چنـــگال اوي      
  

از ايران نباشــد كســي كـــينه خـواه  
  

 بگــــيرد سر تــخت كــاووس شـــاه     
  

چنين گــفت موبــد كه مـــردن بنـام  
  

 بــه از زنــده دشـــمن بــدو شــادكام    
  

اگر من شوم كشــته بـر دســـت اوي  
  

 ــيه روز چــون آب جـــوي     نگــردد س 
  

چـو گـــودرز و هفــتاد پـــور گــزين  
  

هـــمــه پـهــلونــان بــا آفـريــــن     
  

نبــاشــد بــه ايــران تــن مـن مبـاد  
               

 ...چنـــيــن دارم از مــوبـد پـاك يـاد         
  

  )634 تا 626 / 219 و 2/218                      (                                          
در كتاب پژوهشي در انديشه هاي فردوسي ، فضل اله رضا شخصيت هجير را نمونـه يـك سـرباز                    

در ذهن هجير يك . دلير و فداكار و وطن خواه معرفي مي كند كه به منشور سربازي خود پاي بند است         
در ذهن هجير ، نقش افراسياب ، كيكاوس ، سهراب و رستم            . اصل متقن وجود دارد كه ايران بايد بماند       
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                                 . بـــسيار كمرنـــگ ثبـــت شـــده اســـت و آنچـــه مهـــم جلـــوه مـــي كنـــد اصـــل ايـــران اســـت  
   ).293 ، ص1374رضا ، . ك. ر(

ختالف هنگامي كه كيخسرو به ايران مي آيد براي جانشيني كيكاووس ميان گودرزيان و نوذريان ا              
طوس كه از نژاد نوذر است خود را شايسته شاهي ايـران مـي دانـد هرچنـد اخـتالف و            . ايجاد مي شود    

تنش ميان پهلوانان ايراني به اوج مي رسد اما عاملي كه طوس را وادار مي كند تا ايـران را بـر خواسـته              
          گويـد خود ترجيح دهد حس وطـن دوسـتي اوسـت ، پـس از خواسـته خـود عقـب مـي نـشيند و مـي                  

  :نمي خواهم آب در آسياب دشمن بريزم
 رد ــــ  غمي شد دل طوس و انديشــه ك      

 
 رد ـــكه امـــروز اگر مـــن بسـازم نب

 اهـــ بسي كشـته آيـــد ز هـــردو سپــ      
 

ه گــــاه ـــــزايران نه برخيزد اين كين

 اب ـــ نباشـــــد جــز از كـــام افراسيـ     
 

ــان بر   ــت ترك ــر بخ ــد ز خــواب س  آي
 

)3618تا3/238/3616( 
  وطن دوستي انيران

در حالي كه دشمنان موجود در شاهنامه بسيار خوار مايه و دون صفت هستند اما فردوسـي بـا قلـم              
هنگامي كه شاه يمـن در      . رساي خود احساس  ميهن دوستي خودرا از زبان دشمنان ايران بيان مي كند             

ش مانـده اسـت اطرافيـان حاضـر نيـستند حيثيـت و وطـن خـود را             برزخ تصميم دادن و يا ندادن دختر      
  :پس به شور مي نشينند و حفاظت از حريم وطن خود را بسيار ارج مي نهند .بفروشند

ــنم راي   ــان آن نبيـ ــا همگنـ ــه مـ  كـ
 

ــاي   ــي زج ــو بجنب ــاد را ت ــر ب ــه ه  ك
 

ــهريار    ــان ش ــدون جه ــد فري ــر ش   اگ
 

ــوار   ــا گوشـ ــدگانيم بـ ــا بنـ ــه مـ  نـ
 

  آيـين ماسـت     سخن گفـتن و كوشـش     
 

ــافتن ديــن ماســت   عنــان و ســنان ت
 

 )113 تا 1/86/111( 
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امـا افراسـياب نيـز      . رستم هنگامي كه سياوش را در دام تورانيان مي بيند ، به توران حمله مي كند               
  : وطن خود را دوست دارد و به تالفي اين شكست مي گويد 

زبهـــر بـــرو بـــوم فرزنـــد خـــويش  
ــو . ــويش زن و كـ ـــوند خـ ــرد و پيـ  دك و خـ

. 
همه سر به سر تن به كـشتن دهـيم  

ــيم     . ـــمن ده ــه دش ــي ب ــه گيت ــه ك  از آن ب
. 

)274شاهنامه فردوسي به تصحيح ژول مول ص ( 
و . اين جاست كه زيباترين بيت شاهنامه در حفظ وحراست از وطن از زبان افراسياب گفته مي شود                

  . از نااميدي مي گويندكشته شويم بهتر از آن است كه وطن خود را بفروشيماطرافيان افراسياب نيز پس
پيران يكي از پهلوانان ايراني است كه به سياوش مهرباني ها نموده است، كيخسرو را از توران فرار               

در هنگامي كه در جنـگ بـا ايـران          .  مي دهد و در برخورد با ايرانيان بسيار با مالطفت برخورد مي كند            
  .جز تسليم ندارد علت عدم تسليم خود را وابستگي به وطن مي داندراهي 

 همم گنج و بوم است و هـم چارپـاي         
 نبينم همي روي رفـتن بـه جـــــاي         ..

.. 
 )4/223/214( 

در كتاب سخن هاي ديرينه آمده است كه ايرانيان دعوي رهبري جهـان را دارنـد ، هـر چنـد ايـن              
خـالقي  . ، اما در طول شاهنامه اين سير برتري جـويي ادامـه دارد              دعوي كمي غلوآميز به نظر مي رسد        

: ، ايران است اين دعوي را در همه انواع ادبيات ايراني اعم از              » جهان  « مطلق با بيان اين كه منظور از      
) 211 ، ص  1381خالقي مطلق ،    . ك.ر( ديني ، سياسي اخالقي غنايي عشقي و حماسي جاري مي بيند            

  :ت زير را بيان مي كندبراي نمونه ابيا
  

بيـا تا جــهان را بــه بـد نـســـپريم  
  

بـه كوشـش همه دست نيكـي بـريم  
  

  )1/85/485( 
خــجــسته فريــدون زمـــادر بـزاد  

 جهــان را يــكي ديــگر آمــد نهـاد    .
.  

  )1/62/485( 
جـهان را چـو بـاران به شايـســتگي        

روان را چـو دانــش به شايـــستگي          ..
..      

  )1/62/112( 
 جــهـان از بـديـها بشـويـم بـه راي      

  ..   پــس آنـگه كنـم درگـهي گـردپاي                 ..
  )1/35/5( 
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 جهــان را فــزوده بـــدو آبــــروي      
 فــروزان شــده تخت شاهي بــدوي    ..

..       
  )1/39/5( 

  يجه نت
با توجه به زمانه اي كه شاهنامه سروده شده و تفكراتي كه مردم قرن پنجم در سر مي پروراندند و                    
هم چنين لشكركشي هاي مداوم شاهان صاحب قدرت و ظلم و بيدادي كه در اذهان و اوهـام صـاحب                    

ي نباشـند   منصبان مي گذاشته است انتظار مي رود هر چند مردم از نظر آگاهي اجتماعي در سطح بـاالي                 
اما حب وطن  و عالقه به حراست از مرزها ، پهلوانان را برآن مي داشته است تا براي واژه مقدس وطن                      

بـسامد واژه ايـران و      . ، جان را در كف دست بگذارند و زره به تن ، بدون انديشه ، شمشير كين بكشند                   
. درون مايـه ناسيوناليـستي دارد     ايراني آنقدر فراوان است كه اغلب داستان هـا ، جنـگ هـا و نبـرد هـا                    

پهلوانان براي آبادگري سرزمين خود و مانايي نام ايران ، فرزند را در حمايت از پـدر وپـدر در پيـروي از                       
فرزند قرباني مي كنند ، قربانياني كه عالوه بر لذتي كه به صاحب اثر مي دهد در گـذر زمـان هـر فـرد                         

. ود حس مي كند كه با قهرمانان و پهلوانان همراه مي گردد ايراني با خواندن شاهنامه شيريني به كام خ
نام هايي هستند كـه خـود   ... زال ، سام ، رستم ، فريبرز ،گيو ، طوس ، منوچهر ، كيكاووس ، كيخسرو و     

را به كنار مرزهاي ايران مي رسانند تا دشمناني كه آنـان نيـز غـم وطـن خـود دارنـد را پـس بزننـد و                            
  .خ ماندگار شوندقهرمانانه در طول تاري
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: چاپ اول ، تهران      ريخ ايران ،  شاهنامه فردوسي و فلسفه تا    ) 1377(، مرتضي   ثاقب فر -3

  .، انتشارات معين انتشارات قطره
ـ  (نهيري د يسخن ها  ) 1381( مطلق، جـالل     يخالق -4 ـ        يس  ي  گفتـار در بـاره فردوس

  . نشر افكار: ، به كوشش علي دهباشي، جاپ اول ، تهران )وشاهنامه 
  . انتشاريامشركت سه: ، چاپ اول ، تهران  بر آتش اووشيس ) 1371 (ي، مصطفيميرح-5
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:  ، چـاپ چهـارم ، تهـران         پژو هشي در انديشه هاي فردوسي      ) 1374(رضا ، فضل اله       -6
  .شركت انتشارات علمي فر هنگي 

: جلـد دوم ، چـاپ اول ، تهـران   ، قلمرو ادبيـات حماسـي ايـران     )1381(رزمجو ، حسين    -7
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  انتشارات فردوس: ، چاپ سوم ، تهران حماسه سرايي در ايران) 1383(صفا ، ذبيح اهللا -8
 جلـد ، چـاپ      7يـديان،   ، به كوشش سعيد حم    شاهنامه فردوسي ). 1385.(،ابوالقاسم  فردوسي-9

  انتشارات سخن :هشتم ، تهران
 :، به تصحيح ژول مول، چاپ دهم ، تهـران           شاهنامه فردوسي  )1386(فردوسي، ابوالقاسم   -10

  .انتشارات بهزاد
مركز باز شناسـي    :  ، چاپ اول ، تهران       شاهنامه و هويت ايران   ) 1380(مارزولف، اولريش   -11

 .اسالم و ايران 
  .انتشارات معين :  ، چاپ دوم ، تهران واژه نامك) 1386(نوشين ، عبد الحسين  -12
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  *محمدرضا ساعدي رودي
  **محبوبه فياضي رودي

  
  هويت ملّي و فردوسي

  چكيده
ترگ وگران سنگ استاد ابوالقاسم فردوسي ، شناسنامه ي ملّتي كهن و با فرهنگ است كـه               اثر س 

به خوبي مبين هويت ملّي و اعتقاد راسخ توحيدي اين سكّانداران تمدن عميق و گـسترده ي گوشـه اي    
  .از جهان بوده،كه به تدريج  نقاط ديگر را تحت الشّعاع قرار داده است 

مـه  ، اجماالً سبب تأليف، هدف و منابع و مĤخذي كه در اين  بهـين نا               ابتدا در اين وجيزه سعي شده،    
ني مرتبط با اين    ، مطرح گردد ، سپس به بيان هويت ملّي و بهره هاي دي            ي باستان مورد نظر استاد بوده     

ديـشه  اميدوارم بتوانيم با عنايت به اين اثر و تأمل وتدبر در كـم وكيـف آثـار بزرگان،ان                 . اثر پرداخته شود  
  . وري و خرد ورزي را سرلوحه ي امور قرار دهيم

  

   فردوسي، حماسه ، شاهنامه ، هويت ملّي ، دهقان: ها كليد واژه
  

  مقدمه
   من مي خواهم فرهنگ هاي تمام گيتي بر دور خانه ام بوزند و نفسي تازه كنند، آزادانه تا حـدي                    

مهاتما ( . از آن وزش ها بر پاهايم چيره شود        با اين همه، من اجازه نمي دهم هيچ كدام        . كه ممكن است  
ملـل غربـي در     . فردوسي امروزه درجهان ادب به عنوان شخصيتي جهاني، شناخته شـده اسـت            ) نديگا

هرچندكـه شـاهنامه درميـان فارسـي دانـان شـرق ،             .تعريف وتمجيد از او،از شرقيان عقب نمانـده انـد           
  .محبوبيت بيشتري دارد

يك به نوعي هويت وقوميت ملّت مقاوم ايران زمـين را بـه تـصويرمي                  داستان هاي شاهنامه هر   
شـما ايـن هـا را افـسانه و          : فردوسي هنگام نوشتن شاهنامه، در باره ي اين داستان ها مي گويد           . كشاند

                                                 
*   خواف مدرس دانشگاه پيام نور  
  

   ** آموزشگاه تربيت خواف كارشناس علوم تربيتي
   * كارشناس علوم تربيتي، آموزشگاه تربيت شهرستان خواف
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هر آن چـه را كـه بـا عقـل، قـرين باشـد،               .دروغ نپنداريد و وقايع را مطابق معيار زمان خود قياس نكنيد          
  . را به رمز و اشاره وكنايه استنباط كنيدبپذيريد و بقيه

  بـه يكسان روش در زمانه مدان         تو اين را دروغ وفسانه مدان       
  ردــ دگـر بـر ره رمـز و معنـي ب         رد      ـازو هرچه اندر خورد باخـ

  هد و او  به هر حكمي تن نمي د. فردوسي، شاعري آزادمنش و مدافع معنويت وآزادگي است
همين امر او را آشفته و بي تاب مـي سـازد            . نمي تواند پايمال شدن حقوق و معنويت را تحمل كند         

لحن فردوسي در تحكّم پرخاشـگرانه      . به طوري كه اين شخصيت فردوسي را در رستم متبلور مي بينيم           
ران و زورگويـان دارد                 بـارز،برخورد   نمونـه .(اش نشان آزادمنشي و انعطـاف ناپـذيري وي دربرابـر متكبـ 

  ).فردوسي با سلطان محمود
آزادگي، عدالت خواهي و حق جويي رستم او را وامي دارد كه هـيچ گـاه خـواري و تحقيرشـدن را                      
تحمل نكند و بدين دليل زماني كه ستم و زور گويي را از كسي مي شنود ولو اين فرد پادشاه كـشورش                      

بهترين شاهد اين مدعا سخناني كه رسـتم در         . دهدباشد مردانه و بي پروا جوابي دندان شكن به او مي            
  :برابر گفتار خشماگين كيكاووس پيش از جنگ با سهراب اظهار مي دارد

  دركنارـــكه چندين مدارآتش ان        ار        ـــاشهريــــتهمتن برآشفت ب     
  اري نه اندرخورستـــترا شهري              بدترست    ر،ــهمه كارت ازيكدگ

  تــ نگين گرز و مغفر،كاله منس            اه متست   ـزمين،بنده و رخش، گ
  ار منندـــازو و دل شهريـــدو ب د                ـارمننــغ يــــــسرنيزه و تي

  ام          ي بنده ي آفرينندهـــــــيك           ده ام       ـــچه آزاردم او،نه من بن
  ) 200: 2شاهنامه،ج(  

  هنامه چگونه كتابي است؟شا
داستان تالش هاي ملّتـي بـراي مانـدن و پاينـده        . شاهنامه، كتاب سرگذشت تاريخ يك ملّت است      

روايت افسانه ها و اساطير، ضمن غنا بخشيدن به زبان و ادب فارسي، موجد روحيه ي ملّـي               . بودن است 
 ترين شكّي نيـست كـه ايـن         به هر حال جاي كوچك    . و وسيله اي براي حفظ تداوم هويت ايراني است        

         .اثر بزرگ و منحصر به فرد يكي از عمده ترين عوامل و مهم ترين عناصر در هر دو زمينـه بـوده اسـت     
 شاهنامه ي فردوسي به عبارتي سرگذشت تكامل و ترقّي نـژاد ايرانـي              )65 :1369منوچهر مرتضوي،   ( 

فردوسي با تدوين تاريخ پيـشين قـوم        ) 18: 1381عبدالحسين زرين كوب،    .( بلكه دوره ي آريايي است      
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او از ميـان بـسياري از آثـار         . ايراني و پيوند آن با اساطير و افسانه، تاريخ باستاني ايرانيـان را احيـا كـرد                
حماسي كه درعصر او موجود بوده است معدودي را برگزيده و با ذوقي شـگفت آور آن هـا را گـسترش                      

  ) 244 :مهرداد بهار.( بيان كرده استداده و با بهترين و واالترين زبان
      دنبالـه ي فارسـي   »  زبـان رسـمي آن روزگـار   «زبان شاهنامه، فارسي دري است يعني زبـاني كـه    

اين زبان كه از زمان يعقوب ليـث صـفّاري زبـان مـسلمانان شـده، بـه تـدريج                    . ميانه ي زرتشتي است     
                   .وارزمي و بلخـــي گرديـــديي و خـــكاجـــايگزين ديگرزبـــان هـــاي ايرانـــي يعنـــي ســـغدي و ســـ

 )261 : 1380لقاسمي امحسن ابو(
، بسياري از لغات و واژه هاي كهن را كه درمعرض فراموشي بود از نو     فردوسي باسرودن شاهنامه  

باپديدار شدن فردوسي وسـرايش شـاهنامه ي        . رونق بخشيد و با ذكرآن ها درشاهنامه ، جاودانه ساخت         
قطه ي عطفي بود در تاريخ،زبان فارسي، بـه تمـام معنـي ، زبـان گفتـار و نوشـتارهمه ي        بزرگ او كه ن   

ايرانيان وايراني تباران شد وتمام تالش هاي دستگاه خالفت عربي وكارگزاران ايرانـي نمـاي آن بـراي                  
ن ،  رسمي كردن وپايدار نگه داشتن زبان عربي به جايي نرسيد و ايرانيان، همچنان ايراني و فارسي زبـا                 

به هرحال سرودن شاهنامه به زبان فارسي،عامل تكوين وتثبيـت           ) 515: 1380جليل دوستخواه، .(ماندند
  .اين زبان در هويت ملي ايرانيان شد 

  
  تأليف ومĤخذ شاهنامه

غير از شاهنامه ، .    فردوسي به علّت حماسه سرايي در شاهنامه، بر قلب هاي ما حكمراني مي كند   
اما از فحـواي بعـضي از ابيـات شـاهنامه           .  همين نوع سخن به او منسوب نيست       هيچ تعريف ديگري در   

چنين به نظر  مي رسد كه فردوسي قبل از تصميم نهايي براي سرودن شاهنامه، به عنـوان سـراينده ي    
  .اشعار حماسي ،در ميان دوستان ، شهرت زيادي كسب كرده بود

يگري چون مسعودمروزي،ابوالمؤيدبلخي،ابوعلي    شاهنامه سرايي قبل ازفردوسي، توسط شاعران د   
بلخي وشاهنامه ي منثور ابومنصوري كه همه نيز منبـع ومأخذشـان، خـداي نامـه هـاي عـصرساساني                    

  .است،مرسوم بود
   وي متعلّق به طبقه ي دهقانان بوده،احتماال دهقان در ايران طبقه اي واقع در حد فاصـل ميـان                   

  .بقه ي اجتماعي در زمان ساسانيان در ايران وجود داشته استاين ط. دولت وكشاورز بوده است 
  :مثالً . در شاهنامه از يك سو به معناي راوي شاهنامه آمده است » دهقان    « 
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  ي كه جستـــــــ  كه نام بزرگي به گيت ان چه گويد نخست          ــوي دهقــــ    سخنگ
  ) 18: شاهنامه ،پادشاهي كيومرث(

 فردوسي با گروه دهقانان، تصوري است كه متن شاهنامه بارها آن را تـصديق كـرده                      رابطه ي 
است و در شاهنامه به بيان تصاوير وعرضه ي اصطالحاتي پرداخته است كـه مناسـب وضـع طبقـه ي                     

او در رابطه با خراب شدن محصول كشاورزي،از باريدن برف ، نداشتن ممرمعـاش ديگـر                . دهقانان است 
درجايي نيز از تبـاهي محـصوالت ناشـي از          . پرداخت ماليات بسيار پريشان به نظر مي آيد       وعدم توانايي   

  .بارش تگرگ بسيار غمگين به نظر مي رسد
  اهـد زابــر سيــاريـهمـي شيــر بـ            د يكي ابـر وبـر شد به ماه    ــ     بـرآم

  رّ زاغـي  بـر هــوا پـــنـم همـ  نبي    ت وراغ                نـه دريا پديد است ني دش
  ــانـي اين بلند آسمـچه سـازد هم        ان        ــ    حواصـل فشـاند همي هـر زم

  داست تا جـو دروـــنـه چيـزي پدي         ه جـو        ــنمـاندم نمكسـود وهيـزم ن    
  ون گوي عاجـازبرف چزمين گشت          راج         ـــي روز هـول خ    بـدين تيـرگ

  رم درازـــبـه انـديشه در گشتـه فك         ن نيــاز        ــ   من انـدرچنين روز وچندي
*     *     *  

  ـديــــ   زمـانـه مـرا چـون بـرادر ب  رابر بـدي         ــــ   مـرا دخـل وخـور ار ب
  رگـــرگ بهتـربدي زان تگمـرا مـ  رگ            ـرگ آمد امسال برسـان مـــ   تگ

  رخ بلنـد   ـــــببست ايـن بـرآورده چـد              ـدم و گوسفنــــــ   درِ هيـزم وگنـ
» مـاخ « با پيـر خراسـان   در هرات.     او در همين جست و جو  به مرو و بلخ و هرات  نيز مي رود       

ز وي داستان هرمز را به دست مي فردوسي ا. وي شخصي جهان گرد و جهان ديده بود     . مي كند   ديدار  
  : آورد 

  ده و ديـده از هـر درــپسنـديـ     ان  هـري            ـك پيـر بـد مـرزبـــ     ي
  اخ   سخن دان و بابرگ وبابرز وش ان ديده و نـام او بود مـاخ             ــــ     جه

  داد  هرمـز كه بنشست بر تختز     ه ياد             ـــه دارد بــ     بپرسيدمش تاچـ
  اه ـچـو بنشست بر نـامـور پيشگ      راسان كه شاه           ــــ    چنين گفت پيرخ

  )579شاهنامه، آغاز به تخت نشستن هرمز شاه ص(
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« ديدار مي كند و از او واقعات و احوال داستان           » آزاد سرو   «     در مرو در منزل احمد بن سهل با         
  :رسد را مي پ» شغاد 

  رو ـــه با احمد سهل بودي به مـك    رو          ـنامش آزاد سي پير بد ـــ   يك
  وان داشتي ــــــتن و پيكـر پهلـ    روان داشتي          ــــ  كجا نامه ي خس

  ـاي كهن ـــــزبان پـر زگفتـار ه   رسخن           ــــ  دلي پرزدانش سري پ
  ـاد ــــبسي داشتي رزم رستم به ي    نژاد           ان كشيدشــــ  به سام نريم

  ر بافتـم ــــسخن را يك اندر دگـ م             ــــ  بگويم سخن آن چه زويافت
  )408شاهنامه داستان رستم وشغاد ص(

 .    اودر بلخ از يكي از موبدان وقايع دستگيري خسرو پرويز را شنيد
  خـبه خسروچو شد اين جهان تار وتل    خ            ــن ياد دارم زموبد به بلــ      چني

از هرسو شعله هاي جنگ فروزان بـود ودر سـفر وآمـدو             .      آن زمان، زمان جنگ وخونريزي بود       
  :رفت مشكالت و دشواري هاي بسيار پديد آمده بود

  ه جويندگان بر جهان تنگ بودـــب      گ بود            ــزمانه سراي پر از جن
  )18:همان(

  .فردوسي داستان بيژن و منيژه را به سفارش همسر خود نظم كرده است  
  ان بودم اندر سراي ــــ  يكـي مهرب   اي             ـبدان تنگي اندر بجستم ز ج     ...

  اغ ـه بـــــ در آمد بـت مهـربانم ب راغ                ـــ       خروشيدم و خواستم زو چ
  د هميـــــشب تيـره خوابت نياي   ي                ـت شمعت چه بايد همـ       مراگف

  ون آفتابـــــ بياور يكـي شمع چ واب                ــ       بدوگفتم اي بت نيم مردخ
  ازكن ــــبه چنگ آرچنگ ومي آغن                  ــاز كــــ       بنه پيشم و بزم را س

  ...ع و چـراغــــبياورد رخشنده شمــــاغ                  ربانم ز ب برفت آن بت مهـ      
  ان تـو شاد بـادا سپهر ــه از جــدچهـر                  كـاه خورشيــ مراگفت آن م      
  ... م از بـاستانـوانـرت خــر ب                 ز دفتان ـن يكـي داستـــ بپيمـاي تا م      
  ن داستان باز گوي ــمرا امشب ايم اي ماهروي                  ـــبن گفتبدان سرو      
  ر آري از دفتـر پهلـوي ـه شعـــبـن بشنوي                  ــمرا گفت كز من سخ      

  )255داستان بيژن ومنيژه ص(
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     هنگامي كه داستان بيژن سروده شد ومنتشر گرديد بسيار شهرت يافت وموجب ستايش سـخن              
شناسان ودوستان فردوسي گرديد و همين دوستان باألخره فردوسـي را بـراي سـرودن شـاهنامه آمـاده           

يـاد مـي كنـد، خطـاب بـه          » دوسـت مهربـان   «كردند يكي از افراد آن جمع كه فردوسي از اوبه عنوان            
توهنوز جوان هستي وخوش گفتار وشيرين كالم به عالوه در حماسه سـرايي             «:فردوسي چنين مي گويد   

اين كتاب را حتما به نظم در آور وبدين وسيله در پيش بزرگان واميران ،               . يز سليقه وروش خاصي داري    ن
اين گفـت و رفـت وكتـاب آورد    .»آبرو و شهرت را كسب كن من اين كتاب را دارم وهم اكنون مي آورم  

  .وبه دست فردوسي داد
  ه با من به يك پوست بودتو گويي ك        به شهرم يكي مهربان دوست بود             

  ـوــه نيكـي خـرامـد مگـر پـاي تـب   ن راي تـو             ـ    مـرا گفت خوب آمد اي
  ش تــوآرم مگــر نغنــويـــ به پيـ ه ي پهلـوي              ـ    نوشتــه من اين نام

  ت هستـــسخـن گفـتـن پهلـوانـيــــان وجوانيـت هست                  گشـاده زبـ
  زد مهـان آبــرويــبديـن جـوي نـ  روان بازگوي             ـــ   شواين نامه ي خس

  نـك مـبرافـروخت اين جــان تـاري    نامـه نزديك من           ن ـــــ   چوآورد ايـ
  )18شاهنامه،بنياد نهادن كتاب، ص(
  :آمده است  در مورد احوال اشكانيان ذكري از يك دهقان چاچي به ميان 

  د تخت وتاجـــان چاچ          كزين پس كسي را نبــــچنين گفت گوينده دهق
  )449شاهنامه، آغاز پادشاهي اشكانيان ص(

كـه  »داستان شـطرنج  «دوباره همان سلسله ي قديمي ادامه پيدا مي كند وتا           »داستان اردشير «   از  
  :روايت مي كند» شاهوي پير«در احوال انوشيروان مي آيد از

  رـــوي پير اين سخن يادگيـزشاه     ن گفت فرزانه شاهوي پير       ـــچني
  )559شاهنامه،پيداشدن شطرنج ص                                                                   (

نقـل شـده    »شادان بـن بـرزين    «    داستان فرستادن نوشيروان ، برزوي پزشك را به هندوستان از           
  .است

    با مشاهده ي اين احوال به اين نتيجه مي رسيم كـه بـه دستورابومنـصوربن عبـدالرزاق توسـي             
كتابي تأليف شد كه جزو منابع فردوسـي بـوده اسـت وفردوسـي بعـضي از تـأليف كننـدگان شـاهنامه                       

  . ابومنصوري ازجمله ماخ،شادان پسر برزين و ماهوي را ديده است



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٦٨٧

و جو مشغول و به هر جا كه ممكن بود رفت و با هر كس كه             مختصر اين كه در تالش و جست        
  :چيزي   مي دانست ديدار كرد 

  ارـــي بي شمار                بترسيدم از گردش روزگـدم از هر كسـبپرسي
  )18شاهنامه،بنياد نهادن كتاب ص(

  فردوسي وهويت ملّي
نـشان  » يـت « معنـاي او و  بـه » هـو «هويت عبارت است از  :    در تعريف لغوي هويت گفته شده       

به معناي هستي و وجود، اصطالحاً به آن چه كه موجـب شناسـايي شـخص باشـد،                  . مصدر جعلي است  
  ) 5228 : 1371محمد معين ( .ق مي شود اطال

هويت به گونه اي، شخصيت واقعي يك ملّت كه مجموعه اي از بـودن هـا و داشـتن هاسـت بـه                       
  .ز نياكانمان به ما انتقال يافته است، مي باشدعبارتي آن چه كه درطول اعصار و قرون ا

معموالً هويت زماني مطرح مي شود كه در مقابل غيري باشد و في الواقـع واكـنش در برابـر يـك                      
كنش خاص است زيرا در خود بودن يعني ديگري نبودن، با ديگران تفاوت داشتن و در عـين پيونـد يـا                      

  ) 39، ص 1373شاهرخ مسكوب، . ( ن استحتّي آميختگي، جدايي و بركناري را نگه داشت
از سوي ديگر هويت نه مسئله اي كامالً قدري است كه سرنوشت ما را از قبل رقـم زده باشـد نـه                       

 كه اغلب از اختيار ما بنابراين در آن واحد هويت هايي بر ما وارد مي شود         . موضوعي كامالً انتخابي است   
  ) 195 :1383داوود مير محمدي،( .خارج است

به ميان مي آيد،منظور حس گـرايش و پيونـد افـراد و ابنـاي جامعـه بـا                   »ملّي« وقتي صحبت از      
     .يكديگر براي يك دوره ي تاريخي است كه در واقـع حـوزه ي فرهنـگ آن ملّـت را تعيـين مـي كنـد                  

  )484: 1،1382سيد حسين نصر،جاودان خرد،به اهتمام دكتر سيد حسين حسيني،ج(
يت باستاني، روايتي تازه و تصويري نوين ايراد كرد و فراپيش نهاد كـه بـا   فردوسي از فرهنگ و هو   

محتواي فرهنگ اسالمي و با هويت ايرانيان مسلمان از هر نظر همراه و دمساز بود تا آن جا كـه مـا از                       
پس فردوسي توانستيم به فرهنگ و هويت باستاني خود وفادار بمانيم بـي آن كـه در سـاحت فرهنـگ                     

  ) 119 :1370علي محمد حق شناس، (  .شم هويت مسلماني خويش گنه كار به شمار آييماسالم و در چ
شـناختي كـه آدمـي از درون و        . مي توان نتيجه گرفت كه هويت همان شـناخت خويـشتن اسـت              

استعدادهاي نهفته ي خويش دارد اين شناخت فردي ، رابطـه اي مـستقيم بـا هويـت اجتمـاعي يعنـي                      
پس هويـت و همبـستگي ملّـي داراي ارتبـاط           . رهنگ و به ويژه زبان ملّي دارد      شناخت تاريخ، اساطير، ف   
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  متقابل و دوسويه با يكديگرمي باشد كه قوت يا ضعف هر كدام از آن ها، تـأثيري متقابـل، بـر ديگـري                       
  .مي گذارد

ـ      ت ايرانيان با وجود تنوع مختصات فرهنگي و اجتماعي، در مسير تحوالت تاريخي، توانسته اند هوي
باال بودن سطح دانش و فهم علمـي ايرانيـان، باعـث پايـداري هويـت                . ملّي و ايراني خود را حفظ كنند      

   )81 : 1381منصور رستگار فسايي . (ايراني و رمز تداوم همبستگي آنان است
  هدف فردوسي از سرودن شاهنامه

رهنـگ و تمـدن،        تداوم حيات سياسي يك ملّت وابسته به مؤلّفه هايي چـون سـرزمين، ديـن، ف               
  . است كه اين موارد نشان هويت ملّي و دليل اتّحاد و انسجام ملّت ايران است... تاريخ، سياست و 

   شاهنامه ي فردوسي ، سرشار از انديشه هاي وطن دوستي و گنجينه اي گران بها از فرهنـگ و                   
ن ايراني است،از جهت دسترسي به گذشته ي پر افتخار ايران، قابل توجيت فراوان استتمده و اهم.  

   حتّي در بخش اسطوره اي شاهنامه، مي توان بهترين نمونه هـاي سياسـت مـداري و مـدنيت و                    
به طوري كه حكومت ها بـا انديـشه هـاي حكومـت داري و سياسـت                 . معنويت گرايي ايرانيان را بيابيم    

ـ               ه بـه اسـطوره، خودنمـايي      ورزي شكل مي گيرد و بدين ترتيب، هستي و هويت راستين ايرانيان با توج   
  .مي كند

الوه بر بهـره    ، باعث نشد كه اجداد ما،آيين و رسوم ملّي و ميهني را از ياد ببرند و ع                   تسلّط اعراب 
  .، مواريث خود را حفظ نمودندگيري از نعمت اسالم

، سرنوشت ملل فقط در ميدان جنگ رقم نمي خورد بلكه آن چه كه پايـه هـاي                  از نظرگاه فردوسي  
 مصمم شـد تـا   يك ملّت را متزلزل مي كتد، رها كردن آداب و سنن و آيين و شعائر ملّي است از اين رو  

پس آن چه امروز به نام اصالت و هويت چـون         . ، آن آيين را زنده و جاويد نگه دارد        به وسيله ي شاهنامه   
پرسـتي بزرگـاني   ، محصول انديشه ي ژرف و مـيهن  ني مي درخشدتاجي درخشان بر تارك ايران و ايرا    

  .چون حكيم بزرگ توس است 
در آن زمـان ، ايرانـي       . شاهنامه در قرن چهارم تكوين يافت       « :   دكتر اسالمي ندوشن مي نويسد    

شخصيت خود را از نو احيا كنـد و بـراي ايـن كـار               . مي خواست تركيب تازه اي به زندگي خود ببخشد          
 آغاز تعدادي مقاومت هاي نظامي بود در برابر دستگاه          ازجمله، در  دست به اقدام هاي متعددي زده بود ؛       

اين ها هيچ كدام به نتيجه ي مطلوب كه رهايي كامل ايران بود، نرسـيد ،گـر                 .   بني اميه و بني عباس    
   .بني اميه به همت ايرانيان سرنگون شدند و همه سران آن ها نابود گرديدند. چه ثمره هايي به بار آورد 
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بني عباس افتاد كه رفتار مناسب تري نسبت به ايرانيان داشتند ولـي كـشمكش                خالفت به دست    
ظاهر وپنهان درجريان بود ودر واكنش قدرت هاي محلّي صفّاريان وآل بويه نمود مي كرد و حتّـي گـاه                    

ساماني ها كه ايراني ترين و با ثبات تـرين حكومـت            . خالفت عباسي را تا آستانه ي زوال پيش مي برد         
راني بودند ، با بغداد راه مماشات در پيش گرفتند و از اين طريـق فرصـت يافتنـد كـه اسـتقالل                       هاي اي 

  .كشور را از طريق احياي فرهنگ ايراني پايه ريزي كنند
 مهم ترين واقعه در اين زمان سر بر آوردن زبان فارسي دري و نيرو گرفتن آن بود كه بر اثـر آن ،                       

سيل آثار به نظم ونثر جاري گرديد و به همراه آن ، آيين هـاي               . زگشتدور تازه اي در زندگي ايراني آغا      
سامانيان كه نسبت خود را به بهرام چوبينه مي رساندند ،تمدن ايران بعد             . ديرينه ي ايراني جان گرفتند      

  )91 :1383محمدعلي اسالمي ندوشن،. (»داز اسالم را پي افكندن
ايراني مي خواست باور داشته . هر توس دامنه اي داشت در عين حال روح ملّي و ايران گرايي در ش       

فردوسي آمد واين خاكـستر را كنـار        . تنها خاكستري بر روي اين آتش گرفته      . باشد كه هنوز زنده است      
شده بود، او مـي خواسـت دوبـاره ايرانـي باشـد             » عجم«ايراني در زير تسلّط عرب اموي و عباسي،         . زد

  .        او فراهم كردوشاهنامه اين امكان را براي 
 فردوسي جواب دهنده به نداي مردم زمان بود چون چشمه اي از قعر ضمير ايرانـي جوشـيد، زيـرا              
ايراني خود را محكوم به زنده بودن مي ديد به ناگهان شاهنامه مانند صبح بر كـاروان گمـشده اي سـر                      

زش حياتي دارد بنا بر اين ، همه ي         فردوسي احساس كرده بود كه اين كتاب براي قوم ايراني ار          . برآورد
  .زندگي خود را بر سر آن نهاد 

   درميان آشوب خراسان،انحطاط انتهاي دوره ي ساماني،زرق وبرق همـراه باابتـذال آغازحكومـت              
محمود، فشار روحي حسودان و عرب مĤبان و در آخرعمر، ناداري وبيماري ،درميان همه ي اين ها كتاب 

  .را به پايان رساند 
     فردوسي،جاي جاي به طور مستقيم از ايران ياد مي كند واحساسات وعواطف رادر جهت تمايل               
به ايران وايراني برمي انگيزدو از اين كه ايران آباد و آزاده پرورمامن وپناهگاه دشمنان وبيگانگـان واقـع                   

  .شود اظهارتاسف مي كند
  
  ران شودـــان وشيــام پلنگـكن ران شود                 غ است ايران كه ويـدري

  اران بديـــــنشستنگه شهر يـــي سواران بدي                 همه جاي جنگ
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  گ اژدهاستـنشستنگه تيز چنج وبالست                  كنون جاي سختي ورن
 )138: 2نامه ،جشاه                                                                                       (

  : فلسفي در باره ي وطن پرستي فردوسي مي نويسد…آقاي نصرا
فردوسي آرزومند بازگشت آزادي و عظمت و فرمان روايي ايران بود و مانند نياكان خويش آرزو                   «

داشت  كه شاهي از نژاد پاك ايراني و از نسل شهرياران ايران بر وطن او حكم ران گردد تا دست تسلّط        
را گرد و پاي تركان وحشي مهاجم از ايران كوتاه و بريده شود و نمـي توانـست بنـده ي بـي                     عرب صح 

  10.»هنري مانند محمود غزنوي را بر تخت پادشاهي ايران ببيند
كـه مـشوق    [فـضل بـن احمـد اسـفرايني         «:   دكتر ذبيح اهللا صفا در تاريخ ادبيات خود مي نويسد           

فردوسـي رابطـه ي     . ، دسـتخوش توطئـه گرديـد       وزارت خـود   د از دوره ي ده سـاله ي       بع] فردوسي بود 
، نسبت به علوم و زبان عربي كامال آشنا بوده، بـه همـين              فضل بن احمد  . ي با اين وزير داشت    بسيارخوب

خاطر او، زبان اداري را به فارسي بدل كرد از سوي ديگر فردوسي ، افسانه هاي عظمت وشكوه گذشـته   
پس چه علّتي مي تواند وجود داشته باشـدكه در قلـب   . ي البداهه مي سرودي ايران را به زبان ساده اماف  

اين دوشخصيت برجسته ي روزگار احترام وپاس يكديگر نباشد؟ فردوسي كه طبعـاً از مديحـه گـويي و                   
در .قصيده سرايي نفرت داشته ، در چندين جاي شاهنامه در ستايش فضل بن احمد، رطب اللسان اسـت                 

  :جايي مي گويد
  د استـه فضل بن احمــنشستنگ     رش را مسند و مرقد است       ـــكجا ف     

  :در جاي ديگر مي گويد
  11»ه سرــب دــــپراكنده رنج من آم    ر        ــــــور فرزانه ي دادگـــــ     زدست

  )303ياب صشاهنامه،،جنگ بزرگ كيخسرو و افراس                                                    (
    چون فضل بن احمد به عنوان دوست ومعرّف فردوسي شناخته شـده بـوده، بـديهي اسـت كـه                    

  .دشمنان وزير نمي خواستند شاعر را موفّق وكامياب ببينند
همه ي شاهنامه وزبـان     .      ميهن پرستي و وطن دوستي ، نمايان ترين ويژگي فردوسي مي باشد           

 در اثر ميهن پرستي واحساسات وطني ،گاهي مذهب را فرامـوش كـرده،              او را . او شاهد بر اين ادعاست      
  .وابيات هميشه جاويد را سروده است

                                                 
 فلسفي درباره وطن پرستي فردوسي...مقاله نصرا» فردوسي نامه« مجله مهر-10 

 610،جلداول،ص...  تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ذبيح ا-11  
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   عرب را به جايي رسيده است كار   وردن و سوسمار     ـــــر شتر خـ        زشي
  تفـو بـر تـو اي چرخ گردان تفـو   م را كنند آرزو      ــــــ        كـه ملك عج

  )662: امه ي رستم فرخزاد به سعد وقاصشاهنامه،ن(
مـا  . او بسيار مختصر مي باشد،ليكن تصوير حسرت و رقّت وعبرت اسـت          »مرثيه ي ايران  «   اگرچه

نمي توانيم درك كنيم كه او چگونه توانسته است در چند كلمه اين قدر درد و حـزن وغـم ويـأس رادر                       
  :ديگري حسب حال ايران مي باشدچون امروز اين مرثيه بيش از هر زمان .يك جا جمع كند

  ودــام پلنگان وشيـران شــكنـ   غ است ايران كه ويران شود        ـ      دري
  اران بديـه شهـريــــنشستنگ   اي جنگي سواران بـدي        ـ      همه جـ

  است ــــنشستنگه تيز تك اژده         كنون جاي سختي وجاي بالست        
  رـــدستگي ودـدراين رنج،ما را ب   ر        ـــت شيلنگان بخـور      كسي كز پ

  )105شاهنامه،تاختن افراسياب به ايران زمين،ص(
در اين اثر شرافت نسبي ،عقيده ي ملّي ايرانيان بـر ايـن بـوده اسـت كـه رذيـل وكمينـه وپـست                         

الق حسنه ي انسانيت    فطرت،براي هميشه پست وذليل است و هيچ تعليم وتربيت نمي تواند او را به اخ              
  .آراسته كند

تو بچه ي شير را پرورش مي دهي اما وقتي او دندان تيزي در آورد نتيجه ي                 :   فردوسي مي گويد  
و . شود ، نخست بر تو حمله خواهد كـرد     گامي كه او براي جنگ كردن آماده        اين كار را خواهي ديد، هن     

  :در جاي ديگري نيزمي گويد 
ر حرير پيچيده در بغل بگيري و غذاي او را از شير و شكر درست كني، وقتـي                  اگر چه بچه شير را د     

  .بزرگ شود و اصليت خود را آشكاركند ، آن گاه از فيل مست نيز نخواهد ترسيد
  نتيجه 

طي اين هزار ساله، شاهنامه نشان داده است كه حضور مداوم در زندگي ايراني داشته و روح آن در                   
تأثير ديگر اين كتاب بر زبـان فارسـي اسـت كـه آن را               .راني دوانيده شده است   تمام شئون حيات ملّي اي    

از ايـن  . آن را زبان همگاني ايران كرد، وآن را مهم ترين ركن موجوديت كـشور قـرارداد         .تحكيم بخشيد 
پس شاهنامه، زبان فارسي وايران به هم بسته شدند وايران با همه ي پراكندگي سياسي، زبان وشعرش                 

از همه مهم تر، آن كه شاهنامه نوعي جهـان بينـي    .  ي چين تاكرانه ي مديترانه را در برگرفت       از دروازه 
  .به ايراني عرضه كرده است كه از طريق آن بداند كه چه چيز خوب است وچه چيز بد
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بـر  .   اشاره داشتيم كه ايراني هم زميني است وهم آسمان گراي، مي خواهد حقّ هر دو را ادا كنـد                  
وان گفت كه هم برخورد و هم وفاق ميان اين دو، تمدن را به ثمر رسانده، برخورد، زنـدگي                   سرهم مي ت  

  . را پر آب وتاب كرده و وفاق ،آبادي را به وجود آورده است
  شاهنامه سراسر پند و حكمت است اما همه ي آن ها در چهار نكته خالصـه مـي شـود و همـين                 

  : چهار چيز اساس فلسفه ي اوست 
  .                      ا را پرستش كنيد  خد- 1 
  .                             مرگ را همواره به خاطر داشته باشيد-2  
  .     نيكي كنيد-3  
  .    هيچ كس را آزار نرسانيد -4  

فردوسي ماندگارترين اندرزهاي بزرگان و سخن وراني همچون بزرگمهـر را در نهايـت فـصاحت و                 
ي زيباي شعر خويش كرده است و آن را به گوهر طبع خويش و گوهر هـاي سـودمند                   بالغت وارد فضا  

  .تا جايي كه هر خواننده مي تواند بهره ي وافري از آن ببرد. اجتماعي آراسته است
صفاتي كه مي تواند در مواقع حساس، دست ها را در يكديگر گره زده، دل ها را در هـم بيـاميزد و                      

بدون شك جامعه اي كه از اين اخالق پاك ، بي بهره است، هرگز به               . و نمايد اراده و تصميم ها را يكس     
  .شايستگي قومي و وحدت ملّي دست نخواهد يافت

فردوسي، عالقه ي زيادي به وطن دارد ، گاه مـستقيماً عاطفـه ي وطـن خـواهي خـود را از زبـان               
اسـت، سـرزميني بـه جـاودانگي     وطن در شعر فردوسي، ايران پهنـاور       . است پهلوانان داستان بيان كرده     

تاريخ با ملّيت و قوميتي ريشه دار، شاهنامه مظهر ايستادگي و جاودانگي ملّت ايران و فردوسـي پاسـدار                   
شور وطن پرستي و عشق وعالقه مندي به ميهن كه در سرتاسـر شـاهنامه مـوج                 .استقالل آن مي باشد   

لّي است كه خـود مـي توانـد عنـصري در            مي زند،عامل ديگري براي القاي اتّحاد و انسجام و وحدت م          
  .جهت تثبيت هويت ملّي باشد

   يكي از مسائل مهمي كه نقش شايان توجهي در يك كشور ايفا مي كند، وحدت وانسجام ملّي و                  
كشور مي تواند در سطح بين المللي حضوري قوي و مؤثّرداشـته باشـد              .وجوداهداف ملّي مشترك است     

فرهنگي غني وقوي ،ازامنيت وانسجام ملّي در درون مرزهـا نيـز بـر خـوردار     كه عالوه بر برخورداري از   
به عنـوان جـامع تـرين وجـه هويـت يـابي             » هويت ملّي «در اينجاست كه نقش برجسته و مهم        . باشد  

ما ملّيت وهويت ملّي خود را از بركت زبان و در جان پناه فارسـي، نگـه                 . اجتماعي افراد آشكار  مي شود     
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ود پراكندگي سياسي در واحد هاي جغرافيايي متعدد و فرمانروايي اقوام بيگانه اعم ازعرب و داشتيم با وج
آن چه بهتر مي تواند هنر فردوسي را در تحريك عواطف ملي و ميهني بيانگر باشـد ايـن                   .ترك و مغول  

 داسـتان  است كه او از روش القاي غير مستقيم بيشتر بهره برده اسـت و از زبـان پهلوانـان و قهرمانـان        
ماحصل كالم ،فردوسي با برشمردن امتيازات قوم ايرانـي  .هايش به بيان مفاخر ايران و ايراني مي پردازد       

، اعم از ايده ها، ساليق، آرمان ها، حكمت و انديشه، گرايش هاي حقيقت جويانه، آينده نگري، جنـبش                   
مهاجمان ، به نوعي عظمـت و اقتـدار     هاي حق مدارانه و اظهار نياز در برابر حق و مقابله يا زورگويان و               

عالوه بر آن با امعان نظر به اصالت زبان فارسي ، القاي وطن دوسـتي و                . ايراني را به نمايش مي گذارد     
سرزميني كه ما بدان مباهـات مـي   . ملّي گرايي، ملّتي با فرهنگ ومتمدن و قانون گرا را معرّفي مي كند           

اين نظرمان را به اين حقيقت معطـوف مـي دارد كـه قـدرش               كنيم و ديگران به آن غبطه مي خورند و          
  . بدانيم و ارزانش نبازيم و بيشتر ازجان شيرين، آن را ارج نهيم

  
   منابع 

  

  .انتشارات سمت: ، تهرانتاريخ زبان فارسي)1380(ابوالقاسمي، محسن  -١
ارات انتـش : تهـران   .  ، جلـد اول      از رودكي تا بهار   ) 1383(  اسالمي ندوشن ، محمد علي       -٢

 .نغمه زندگي ،چاپ اول 
 .نشر چشمه : ، تهراناز اسطوره تا تاريخ )1377( بهار،مهرداد  -3      

  .انتشارات نيلوفر: ، تهرانمقاالت ادبي زبان شناختي )1370(  حق شناس، علي محمد-4
نـشر  :  ،يادمان ازفراسوي هزاره هـا،تهران     حماسه ي ملي ايران   )1380( دوستخواه، جليل    -5

  .آگاه
انتـشارات  : ،تهـران  فردوسي و هويت شناسي ايرانـي  )1381 ( تگار فسايي، منصور  رس -6

  .طرح نو 
  .نشر سمن:  ، تهراننامور نامه )1381(زرين كوب،  عبدالحسين  -7

 
، چاپ انتشارات فردوس: تهران .  ، جلد اول تاريخ ادبيات درايران) 1371(صفا، ذبيح اهللا  -8
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  .انتشارات فردوس، چاپ ششم: ، تهراناسه سرايي در ايرانحم)1374( ... صفا، ذبيح ا-9  
  .انتشارات دنياي كتاب ،چاپ پنجم : ، تهران شاهنامه)1370( فردوسي ،ابوالقاسم  -10

  .چاپ دوم  به كوشش سعيد حميديان،دفترنشرداد،شاهنامه،فردوسي،ابوالقاسم، -11 
مؤسـسه ي   : ، تهـران    تفـضلي ، ترجمـه ي محمـود       همه ي مردم برادرنـد     )1348(م  . گانـدي -12

   .انتشارات امير كبير
موسـسه ي مطالعـات و تحقيقـات        : ، تهـران  فردوسي و شاهنامه  ) 1369(مرتضوي، منوچهر    -13  

  1369فرهنگي
  انتشارات باغ آيينه : ، تهرانهويت ايراني و زبان فارسي) 1373(  مسكوب، شاهرخ -14 
  .موسسه ي انتشارات اميركبير : جلد تهرانفرهنگ فارسي معين شش )1371 (معين، محمد -15  
  انتشارات تمدن ايراني : تهران، هويت ملي در ايران) 1383(مير محمدي،داوود  -16  
  :، تهران1به اهتمام دكتر سيد حسين حسيني،ج ،جاودان خرد) 1382 (نصر،سيدحسين، -17 

  .انتشارات سروش
  . انتشارات علمي، چاپ دوم: ، تهراندبرگ هايي در آغوش با) 1372(  يوسفي، غالمحسين -18
 فلسفي درباره وطن پرستي فردوسي... مقاله نصرافردوسي نامه، مجله مهر - 19
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  *وحيد سبزيان پوردكتر 
  

  مقايسه حكمت هاي بزرگمهر در شاهنامه و منابع عربي
  

  چكيده
ـ             . ي و حكمـي شـهرت دارد  بزرگمهر حكيم، فرزانه اي ايراني است كه به داشتن انديشه هاي عقالن

      معرفي پند هاي اين دانشمند ايراني براي شناخت فرهنـگ و دانـش ايرانيـان قبـل از اسـالم ضـروري                      
مي نمايد، به همين سبب در اين مقاله به معرفي چند حكمت از بزرگمهر كه در شاهنامه آمـده و مـورد                      

هنامه و منابع ادبي و تاريخي قـديم عربـي از           با آنكه شا  . تأييد منابع عربي قرار گرفته است، مي پردازيم       
جهت سبك ادبي و انگيزه تأليف با يكديگر تفاوت اساسي دارند، در هر دو، پنـدهاي مـشترك بـسياري                    

مقايسه اين پندها و اشاره به وجوه اشتراك آنها نشانگر اصالت           . وجود دارد كه منسوب به بزرگمهر است      
القي اين نقاط اشتراك در شاهنامه و منـابع عربـي نـشان        ت. و صحت سخنان منسوب به بزرگمهر است      

مي دهد كه نه فردوسي و نه منابع عربي در نقل و ستايش حكمت هـاي ايرانيـان راه مبالغـه و تعـصب      
  .نپيموده اند

 هاي ايراني   فردوسي، شاهنامه، منابع عربي، بزرگمهر، حكمت: هاكليد واژه
  مقدمه

  اهتمام به پند در ايران باستان 
هـاي مختلـف، يكـي از مختـصات         در خصوص علوم مخـتص بـه ملـت        ) 22: 1860(ابن طقطقي   

عبدالرحمان بـدوي   . فرهنگي ساسانيان را در كنار آداب و تاريخ و هندسه، حكمت و پند و اندرز مي داند                
هاي عربي را به ايرانيان، شهرت اين قوم به حكمت و اندرز            علت انتساب بسياري از حكمت    ) 12: بي تا (

زيرا ايرانيان از قديم مشهور به      : »ألن الفرس كانوا معروفون منذ القديم بهذا النوع من األدب         «: مي داند 
  . انداين نوع ادبي بوده

                                                 
   * عضو هيأت علمي دانشگاه رازي 



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٦٩٦

و مقـام   . پند و اندرز از اركان زندگي ايرانيان محسوب مي شده زيرا هم جنبـه دينـي داشـته اسـت                   
 آگاهي دادن به مردم از طريق پنـد و انـدرز بـوده              اي تعريف شده براي   اندرزبدي در ايران باستان وظيفه    

  )352: 1383عفيفي، . (است
، در مراكز شهرها بـه گـوش مـردم          )1/295: 1404مسعودي،  (اين پند ها را با آب طال مي نوشتند          

  ). 139: 1384عوفي، : (به گويندگان آنها جايزه مي دادند، نك) 118: 1339مستوفي، . (رساندندمي
.  مورد از آنها بر تاج انوشروان نوشته شـده بـود         100اند كه فقط    ر رايج و مشهور بوده    اين پندها آنقد  

ام علـي   از پندهاي بسيار اسـتفاده كـرده      «: در ابتداي رساله صد پند مي گويد      ) 317: 1999(عبيد زاكاني   
شته پندنامه پادشاه عالم، خسرو كامگار عادل، انوشروان بن كسري كه بر تاج مرصـعش نبـ               ... الخصوص

به عالوه اين اندرزها هر روز در آستانه كاخ انوشروان اعالم مي گرديد، براي اطـالع از انـدرزهاي       » .بود
  ) 32 و 31: 1377دوفوشه كور، : (درگاه انوشروان به روايت شاهنامه، نك

از ديگر سو اهتمام به اندرزهاي اخالقي به منظور تنظيم هنجارهاي اجتماعي و مبارزه با رفتارهاي                
پنـدهاي  . ويژه ايرانيان قبل از اسـالم بـوده اسـت         زمين، به هاي مردم مشرق  نادرست و زيانبار از ويژگي    

هاي ديني، وصاياي شاهان و سخنان حكيمان و بزرگان ايـران بـه شـكل مكتـوب در                  اخالقي در آموزه  
هـا،    سفره ي  كناره  فرشها، ي حاشيه: شد از جمله   در همه جا ديده مي    ها، ابزار و لوازم زندگي      نوشتهدست

  هـا،  در مقبـره    لوحهـاي مكتـوب،     تخـت شـاهان، سـنگ قبـر،         ديوارهاي قصر،  ،در ميان ظروف، عصا   
تـاج  ،  ديـوار مجـالس    حاشيه چادر و خرگـاه، پـرده،        طاق ايوان،    انگشتر،   تابلوهاي طال،    بازو،  كمربند،
براي اطالع  ... و دروازه شهرها ،  ن زمامدارا ابوتت گنبد، سكه، هاي بزرگ،   صخره  ها، سر در كاخ   شاهان،

-147...: ، نگـاهي  1390سـبزيان پـور،     : (بيشتر از پند هاي مكتوب ايرانيان بر ابزار و لوازم زندگي نـك            
178(  

  مجالس پند و اندرز
در منابع مختلف از جمله شاهنامه، به مجالسي اشاره شده كه انوشروان و بزرگمهر براي شنيدن پند        

بر ميĤيـد كـه انوشـروان رغبـت بـسيار بـه             ) 83: 1382( سخنان ابن فقيه     از. اندو اندرز تشكيل مي داده    
بخشي با عنوان سؤالهاي انوشروان ) 52 -47: 1367(در خرد نامه . شنيدن پندهاي بزرگمهر داشته است
نظر بـين خردمنـدان    به مجالسي اشاره شده كه تبادل) 41: 1387(از بزرگمهر آمده، در بهارستان جامي       

  :گرفته است  و كسري صورت ميبزرگمهرله از جم
  ترين موج درين لجه غم سخن ازسخت/ رفت   زخردمند حكيمان ميي كسرپيش
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   وپيريست بهمير گفت كه نادارگوان د/  واندوه دراز ي گفت كه بيماري يكآن
  عاقبت رفت بترجيح سوم حكم حكم /  گفت كه قرب اجل وسوء عمل سومين

ان انوشيروان و موبدان آمده است كه انوشـيروان موبـدان شـهرها را فـرا      ديوان ابن يمين با عنو   در
  : خواند و از آنها گنجي از پند و اندرز خواست كه بر ديوار دخمه بنويسند تا براي آيندگان مفيد افتد

  ب و فرـه ديهيم از او بود با زيك          ه دادگرــ كه كسري ششنيدم
  ت براندــفراوان سخنها ز حكم           هر كشوري موبدي بخواستز

  وارـر شاهــــ يكي گنج پر گوه          كه ماند ز من يادگار مــبخواه
  ردـــرها باز آن گنج حكمت گ           اك من بگذردر ــ تا هركه بكه

  )595 -594: ابن يمين، بي تا(ها نوشت آن شه دادگر  سخن/  پس به ديوار آن دخمه بر وزان
سـبزيان  : (الس انوشروان با حكيمان و خردمندان و اشاره فردوسي بـه آن، نـك              اطالع از مج   براي

سـبزيان  : (همچنين براي اطالع از تأثير اندرزهاي ايراني در ادب عربي، نك          ) 134: 1384...پور، مقايسه 
 ايرانـي  كمتو براي اطالع از ديدگاه صاحب نظران عرب درباره پند و ح          ) 87-84: 1384...پور، جستاري 

 )71: 1389...: سبزيان پور، نقبي: (نك
  بزم هفتگانه انوشروان با بزرگمهر

از شاهنامه چاپ هرمس مربوط به داستان آشنايي بزرگمهر         ) 1497 تا     1475ص  ( بيت   600حدود  
 بيت از به پنـد هـاي   500از اين ميان حدود . با انوشروان و بزم هفتگانه هاي انوشروان و بزرگمهر است    

  . دبزرگمهر اختصاص دار
      داستان بزرگمهر با خوابي شروع مي شود كـه انوشـروان تعبيـر آن را از زبـان بزرگمهـر خردسـال                      
مي شنود، سرو آزاد نماينده انوشروان در شهر هاي مختلف بـه دنبـال حكيمـي مـي گـردد كـه خـواب                        

دكـان زنـد و     او در جستجوهاي خود به استادي بر مي خورد كه به گروهي از كو             . انوشروان را تعبير كند   
بزرگمهر كه كودكي خردسال است، از ميان جمع مدعي مي شود كه مي توانـد خـواب                 . اوستا مي آموزد  

انوشروان را تعبير كند، بزرگمهر با تعبير خواب انوشروان، مردي را كه با لباس زنان به حرمـسراي شـاه                    
بزرگمهـر در  . ه او مي شود  نفوذ كرده رسوا مي كند و همين موجب شگفتي انوشروان و تقرب بزرگمهر ب             

همان دوره كودكي شخصيتي برتر از ديگران دارد، فردوسي شخصيت او را بـا داسـتان مـاري كـه او را                      
  . نمي گزد فراتر از انسان هاي عادي نشان مي دهد
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انوشروان از ذكاوت اين بچه شگفت زده مي شود و از او مي خواهد كه در ميان موبـدان و دانايـان                      
رگمهر طي هفت جلسه پند هايي را به سمع حاضران مي رسـاند كـه همگـان دهـان بـه           حاضر شود، بز  

تحسين او باز مي كنند، در پايان اولين جلسه به دستور انوشـروان نـام بزرگمهـر در جمـع هفتـاد نفـره                        
  : خردمندان و موبداني قرار مي گيرد كه شب و روز در دربار شاه حضور داشتند

  به درگاه بودي به خواب و به خورد / هميشه سخنگوي هفتاد مرد 
  )1479ص  ( بر موبدان نماينده راه/ نوشتند نامش بديوان شاه 

در جلسه بعدي نام او در صدر دانايان قـرار مـي گيـرد، در پايـان جلـسه چهـارم انوشـروان دهـان                       
  : بزرگمهر را پر از گوهر مي كند و از شدت شوق و حيرت اشك هايش سرازير مي شود

  دانك بد برفزودـبروزيش چن             ود  ـروان آن سخنها شنچو نوشين 
  دهانش پر از در خوشاب كرد              رد ــر آب كـــو زان پندها ديده پ

  )1490ص (
  .  و در نشست هفتم انوشروان چهار صد هزار درم جايزه به بزرگمهر مي دهد

  : دانش دوست استبدين گونه بزرگمهر مايه شادي انوشروان مي شود زيرا 
  اد بودــش دل و مغزش آبـ به دان             ود ـري پر از داد بـاه كسـدل ش

خردمندي بزرگمهر و شوق انوشروان به دانش، موجب مي شود كـه روز بـه روز منزلـت بزرگمهـر                    
  :افزون گردد

 ان بد شاه سختــدو شادمـ ب               خت ـي روز روزش فزون بود بـهم
  ار انوشروان بدين گونه بود كه هرگاه از امور شخصي و حكومتي فارغ مـي شـد از موبـدان                    شيوه ك 

مي خواست كه سخنان حكيمانه بر زبان آورند زيرا سخت مشتاق شنيدن دانش و معرفت بود و دانش را        
  :مايه زينت خود مي دانست

 ارـميگسز داد و دهش و ز مى و               ار ـ ز كيهرانگه كه پردخته گشت
  يتــش را بدانش بياراســـــدل               يدى نو سخن خواستــز هر موب

  يــد مرا زو بود رامشـــــبگوي               يـدل دانشـهران كس كه دارد ب
بدينگونه بزرگمهر رئيس رايزنان خاص دربار انوشروان مي شود و در مقابل تخت انوشروان، بـراي                

وره اسـالمي    اشتغال بزرگمهر به ارشاد انوشروان چنان مورد توجـه نويـسندگان د            .او كرسي زر مي نهند    
شده است كه در آثار نويسندگان ايراني و عربي اين دوره هرجا از پنـد و انـدرز سـخن مـي رود، از               واقع  
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عالي، در آثار جاحظ، ابن قتيبه، ابن عبد ربه، بيهقي، تنوخي، عنصر الم           . بزرگمهر نيز نامي به ميان مي آيد      
پند هايي از بزرگمهـر ديـده مـي شـود و در متـون ادب                ...وراويني، نظام الملك، سعدي، جامي، عوفي و      

مجيـدي،  : (نـك . فارسي همواره وزيران با تدبير به بزرگمهر تشبيه و با اوصاف او سـنجيده مـي شـوند                 
1383 :86( 

   آغاز سخن بزرگمهر
مت پرگويي و شتابزدگي ادامه مي يابـد، بـه          پندهاي بزرگمهر با ستايش سخن آغاز مي شود، با مذ         

ذلت و خواري بيهوده گويان اشاره مي كند و يكباره از ناپايداري دنيا سخن مي گويد و توصيه مي كنـد                     
ها و  كه غم دنيا را نبايد خورد، در بيت بعدي از اهميت راستي و زشتي دروغ مي گويد، به تفاوت خواسته                   

ه شكيبايي و خودداري از عجله مي كند، اجتنـاب از تنبلـي، سـستي،               آرزوهاي آدمي مي پردازد توصيه ب     
از اموري است كه پشت سر هم و پي در          ...حرص و طمع، لزوم مدارا، سكوت براي نادان اهميت دانش و          

پي ذهن خواننده را فرا مي گيرد، بسياري از اين مضامين در جلسه هاي هفت گانه بـا بيـان و تعبيـري                       
  .جديد تكرار مي شود

آيا واقعا بزرگمهر حكمت ها را اينگونه پراكنده و . آنچه عجيب مي نمايد شيوه سخن بزرگمهر است    
منقطع و بي ربط پشت سر هم بيان مي كرده و يا اينكه شيوه نقل قول فردوسي به گونه اي بوده است                      

  . كه زنجير پيوند اين حكمت  ها را از هم گسسته است
قراين و شواهد   . ج و توجه بسيار ايرانيان به پند و اندرز بوده است          آنچه كه غير قابل ترديد است روا      

نشان مي دهد كه اين پند هاي حكيمانه اگرچه حاصل تعاليم ديني، عقالنيـت، تجربـه و ذكـاوت يـك                     
  ملت ريشه دار بوده ولي از آنجا كه فاقد روح انسجام و بينش فلسفي مشخصي بوده 

  . راكنده در ميان مردم رايج بوده استبه همين صورت پ) برخالف حكمت يونان(
 اين سؤال نيز جاي تأمل دارد كه فردوسي چه نقشي در بيان اين پند ها داشته تا چـه مقـدار در آن         
ها تصرف كرده است؟ آيا فردوسي از روي تعصب ضد عربي و شعوبييگري  حكمت هايي را كه غالبا در             

  ست؟ فرهنگ اسالمي مي بينيم به بزرگمهر نسبت نداده ا
در اينجا  نمونه هايي از اقـوال و سـخنان منـسوب بـه           . پاسخ به اين سؤال موضوع اين مقاله است       

بزرگمهر را در منابع عربي با حكمت هاي منسوب به بزرگمهر در شـاهنامه تطبيـق داده ايـم تـا نـشان                   
ه و احـساسي    دهيم آنچه فردوسي از زبان بزرگمهر نقل كرده است مورد تأييد كساني است كه با انگيـز                

  . متفاوت با فردوسي در منابع عربي نقل كرده اند
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در اين بخش پس از  اشاره به ميزان اهتمام ايرانيان به پند و حكمت و مجالس پند، نمونه هايي از                     
حكمت هاي يزرگمهر در شاهنامه را كه مورد تأييد منابع عربي هستند از باب مشت نمونه خـروار ذكـر                    

اين نكته كه دسته بندي و ريشه يابي اين حكمت هـا در منـابع عربـي، فارسـي و              با يادآوري   . مي كنيم 
الزم به يادآوري است كه ابيات شاهنامه كـه در ايـن   . پهلوي نيازمند مجالي فراتر از حد يك مقاله است 

مقاله به آنها اشاره كرده ايم همگي از شاهنامه چاپ هرمس انتخاب شده و براي رعايت اختصار فقط به                  
  .حه شاهنامه ارجاع داده ايمصف

  درباره سخن 
چنانكه گفته شد سخن بزرگمهر با ستايش سخن شروع مي شود، درباره ارزش و خطر سخن، لزوم                 
فكر قبل از سخن، راستي و درستي آنچه كه در سخنان بزرگان دين اسالم ديده مي شود در پنـد هـاي                   

  . بزرگمهر هم ديده مي شود
  ايجاز در كالم 

  .  ه ستايش سخنان كوتاه و پرمغز استاولين نكت
  )1479ص (ي  بسيكه كوتاه گويد بمعن / يبدو گفت روشن روان آن كس

سخن كوتاه و پر مغز تعريف سخن موجز و ايجاز دذ كالم است كه يكي از محسنات علـم بالغـت        
كتابي ايراني در علم ايرانيان باستان از ديرباز با علم بالغت و رموز آن آشنايي داشته اند، جاحظ از       . است

بالغت نام مي برد كه كاروند نام داشته است و از سخن جاحظ معلوم مي گردد كه ايـن كتـاب سـخت                       
رَ فـي         «: مورد توجه عرب ها بوده است      الغريـب، ويتبحـ أن يبلُغ في صناعة البالغـة، ويعـرف ن أحبوم

الغت دست يابد و نكات باريك را دريابـد، در          هر كس دوست دارد به علم ب      ...: كارونْد اللغة، فليقرأ كتاب  
  ) 2/10: 2003/ 1423جاحظ، (» ...زبان تبحر پيدا كند بايد كتاب كاروند را بخواند

 : بزرگمهر در ادامه انسان هاي پرحرف و بيهوده گو را از نظر مردم بي ارزش و خوار مي داند
  ابـخن باشد و دير يفراوان س                   كسى را كه مغزش بود پر شتاب 

  گشتوار خي در مردميگو سخن                  ار گشت  ـــچو گفتار بيهوده بسي  
  )1480ص (                                                                               

  راستي در سخن
چـو  /  دانـش ايزدسـت      يسـر راسـت      ببايـد گريـست    ي و كژّ  ي ز تار  / تو راستيست    يهمه روشنيها 
  )1480ص  (  بدستيدانستيش زو نترس
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وجلـس أنوشـروان يومـاً      «: مسعودي سخنان بزرگمهر را در بزم انوشروان اينگونه نقل كرده اسـت           
وني علـي حكمـة فيهـا منفعـة          : للحكماء ليأخذ من آدابهم فقال لهم وقد أخذوا مراتبهم في مجلـسه            دلـُّ

 واحد منهم بما حضَره من الرأي، وأنو شروان مطرق يتفكـر فـي              لخاصة نفسي وعأمة رعيتي، فتكلم كل     
أقاويلهم، فانتهي القول إلي بزرجمهر بن البختكان، فقال أيها الملك أنا جامع لك ذلك في اثنتي عشرة                 

 ». والثانية الصدق في القول والعمل والوفاء بالعدات والشروط والعهود والمواثيق          ..:.هات، فقال : كلمة، فقال 
روزي انوشروان با دانشمندان نشسته بود تا از علم آنهـا بهـره بـرد،               : ؛ ترجمه )1/295،  1404مسعودي،  (

حكمتي به من بياموزيد كه براي من و مردم كشورم سودمند باشد، هر كـدام سـخني                 : پس به آنها گفت   
ر رسـيد، پـس     گفتند، انوشروان سرش را پايين انداخته و به سخنان آنها فكر مي كرد نوبت بـه بزرگمهـ                 

صـداقت در   : دوم:....او گفـت  . آنها را بگو  :  جمله خالصه كرده ام انوشروان گفت      12من همه را در     : گفت
  . عمل و وفاي به عهد و شروط-3سخن و 

اگر سؤال شـود ديـن   : »دين اهللا القول و الفعل: و ما دين اهللا؟ قلت: فان قيل«: بزرگمهر گفته است 
  )30: ابن مسكويه، بي تا. ( استدين حرف و عمل: چيست؟ مي گويم

آنكه سه چيز را به سه چيز       «: گفت» در جهان كيست خردمندتر؟   «: نوشروان از برزجمهر پرسيد كه    
  ) 131: 1381رازي، . (»بيارايد، انديشه را به مشورت و گفتار را به راستي و كردار را به سخاوت

   ارزش سكوت براي نادان 
   تــ هيچ پيرايه نيسيبه از خامش                 ه نيست ـز دانش چو جان ترا ماي

  )1480ص (
 أستر فالموت حرمها صمت، فإن  فطول حرمها عقل، فإن  ةزيرغ مثل أوتي رجل  ما: )بزرگمهر (وقال

به آدمي چيزي مانند عقل داده نشده پس اگـر از آن محـروم              : ؛ ترجمه )2/138: 1412ابن الجوزي،    (.له
  . ر از سكوت هم محروم است مرگ بهترين پوشش براي اوستاست سكوت طوالني كند و اگ
  : از برگمهر نقل شده است

، 1388سـبزيان پـور،     : (براي اطالع از مضمون اين سخن در گلستان سعدي و ايران باسـتان نـك              
: ، براي اطالع از اين مضمون در سخنان منسوب به كسري و اثر آن در اشعار ابونواس نك           )107...: تأثير

  )78...: ، نقبي1389 پور، سبزيان(
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١٧٠٢

  سيلى نقد به از حلواى نسيه
   ان باشد و رنج تنــار جـه تيمـك               ه مكن خويشتن ــبنايافت رنج

  )1480ص (
: توحيدي، بي تـا  (.المفقود انتظار من خير الموجود معالجة:  نوشته شده بودبزرگمهربر نگين انگشتر    

  .پرداختن به موجود بهتر از انتظار مفقود است: شته بودبر انگشتر بزرگمهر نو): 4/106
و نظاير  » سركه نقد به از حلواي نسيه     «به اعتقاد نگارنده، اين پند ريشه و پايه ضرب المثل معروف            

  . است) 633: 1380شكورزاده، : (آن نك
ر المعـالي،   عنـص . (فريفته تر زان كسى نبود كه يافته به نايافتـه بدهـد           : پند بيست و سوم انوشروان    

  )171همان، . (و بنجشكى نقد به دان كه طاوسى بنسيه) 53: 1366
  بهترين توانگري، قناعت

    ش آز انباز نيستــــخنك بنده ك                     ت ـرا آز نيســر كــود هــر بـتوانگ
    تـشود گــــبد و آز و تيمار او س                     توانگر شد آن كس كه خشنود گشت 

  )1480ص (
  .طمع موجب خواري است): 68: ابن مسكويه، بي تا(سبب الهوانِ الطمع : از پندهاي ايرانيان

، از  55: 1366عنصر المعالي،    ( مده ي طمع را در دل خويش جا      ي كه از شمار آزادان باش     ياگر خواه 
اصـر خـسرو آن را از       اين مضمون در ايران باستان آنقـدر مـشهور بـوده اسـت كـه ن               ).هاي انوشروان   پند

  : فرهنگ ديني ايرانيان نقل مي كند
ناصـر خـسرو،    . (اين نوشستست زرداشت سـخندان در زنـد       / گردن از بار طمع الغر و باريك شود         

  ) 2/192: 1388معين، : (، نك)403: 1388
  رابطه مدارا و عقل 

  در بوـخرد بر سر جان چو افس               رد را برادر بود ـدارا خــــم
  )1480ص (  

  :. هاي عقل برشمرده شده استدر شاهنامه، رفتار نيك انساني و مداراي با مردم از نشانه
 بـره  العاقـل  عالمـات  مـن «: رابطه مدارا و خرد از نظر بزرگمهر در اين عبارت عربـي آمـده اسـت               

الجـوزي،  ابـن (و) 2/588...ديـوان : عسكري، بـي تـا    . (»زمانه لهأل أوطانه، ومداراته  إلي بإخوانه، وحنينه 
  . هاي عاقل نيكي به برادران، ميل به وطن و مداراي با مردم روزگار خود استاز نشانه): 2/137، 1412
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١٧٠٣

   دشمن دانا بهتر از دوست نادان -8
  ادان بودـبه از دوست مردى كه ن            ن جان بود  ـا ترا دشمــچو دان

  )1480ص (
: ؛ ترجمـه  )124:وطـواط، بـي تـا      (غيره صديق يكون فكيف نفسه ودع الجاهل: بزرگمهر گفته است  

  .نادان دشمن خودش است، چگونه مي تواند دوست ديكري باشد
 عاقال خصمه يكون أن المرء سعادة من: ابشيهي اين ضرب المثل را غير عربي و مولد دانسته است          

  ؛ از جمله سعادت انسان اين است كه دشمنش عاقل باشد )1/53: 1421ابشيهي، (
  : سنايي اين مضمون را به وزير بهمن نسبت داده است

  د دشمنـادان بتر ز صــدوست ن             ن  ــا بهمــل زد وزير بـــاين مث
  ابا دشمن و دوست دانش نكوست              كه دشمن كه دانا بود به ز دوست 

  )374:  1366سنايي، نقل يوسفي، (
  از پند هاي ايراني

  )133، 1381رازي، . (از دشمن ستنبه و دوست نادان: پرهيز بايد كرد؟ گفتمردم را از چه 
  )، از پند هاي مكتوب بر تاج انوشروان117: 1339مستوفي، . (از دوست نادان دوري كنيد

 )118...سير حكمت: 1387سبزيان پور، : (براي اطالع بيشتر از مضمون دوري از نادان نك
   ميانه روي

   ان آراستهـــزر و سيم و اسب                خواسته  چو دارى بدست اندرون 
  ردـد گشاد و نبايد فشـــنشاي                ن كه بايدت كرد  ـهزينه چنان ك

  )1480ص (
ميانه روي را پيشه كـن      : ؛ ترجمه )26:ابن مسكويه، بي تا   (و الْزَمِ الْقَصد تَكُنْ أَميناً      : از پندهاي آذرباد  

فرزندم در مهماني ميانه : ؛ ترجمه)26همو، (يا بنَي اقْتَصد في الْقرَي تَكُنْ مضْيافاً : و نيز. تا در امان باشي   
  .رو باش تا هميشه مهمان داشته باشي

؛ )2/483...عـسكري، بـي تـا، ديـوان       ) (2/90: 1352عسكري،  (. عِافنَم الْ ةُاي غَ دصقَالْ :روانوشنُ أَ الَقَ
  . ميانه روي نهايت سود و منافع است: ته استانوشروان گف: ترجمه
ـ  قلُعا الْ م: روانوشنُلأَ لَقي ـ الْ: الَ؟ قَ ـ  صدقَ ـ   ف ـ الُ ا لِّي كُ بـه  : ؛ ترجمـه  )529: 1990طرطوشـي،   (. ورِم

  .ميانه روي در همه كارها: عقل چيست؟ گفت: انوشروان گفته شد
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١٧٠٤

     تابروان كانُوش ّتَتَمسّا ال «لَمائسرِه   قَ » الْمي آخنُ االَفْعالِ    :...الَ فسأَح ادصالْإِقْت ابـن مـسكويه،    . (، و
و ميانـه روي    :....انوشروان زماني كه كتاب مسائل را تمام كـرد در پايـان آن نوشـت              : ؛ ترجمه )61: بي تا 

  .بهترين كار است
أَالَقَ و وِرْبيز لابنه :اجلْعل قْاتصادكانَطَلْ السرَفْإِي لَ عاطنَّإِ، فَكا قَذَ إِكدراالُُت موري ذَلَ علكو ها تَنْز

؛ )1/450 :ابن قتيبه، بي تا   ( .مِلْحي الْ لَطاناً ع لْ س ةِدامنِّل ل لْعج تَ ملَ، و افقَ الثَّ يموِقْا تَ هَتموقَ  و ةِمكْح الْ يزانِمبِ
 خود را حاكم بر زياده روي كن، اگر كارها را بتـواني بـر               ميانه روي : پرويز به پسرش گفته است    : ترجمه

اي و جـايي بـراي غلبـه    اين منوال پيش ببري آنها را با ميزان حكمت و دانايي و فرهنگ متعادل كـرده   
  .ايپشيماني بر صبر و شكيبايي نگذاشته

. »بـاش كوشـا و ميانـه رو   «: در مينوي خرد توصيه شده است كه در همـه كارهـا ميانـه رو باشـيد             
: اي دارد در اين ميان تأكيد بر اعتدال در خوردن و سخن گفـتن جايگـاه ويـژه               ) 22: 1379مينوي خرد،   (
در «) 22همان،  . (»روي گفتار در راه راستي بهتر است      عيب دارد، ميانه  براي اينكه آدمي خويشتن را بي     «

  )23همان، . (»روي در خوراك و تن به كار داشتن بهتر استتندرستي ميانه
در مرزبان نامه داناي مهران در پندهاي خود به شاه اردشير، ميانه روي را گـنج مـي دانـد و ميانـه                       

  : داندروان را از زوال و اختالل در امان مي
اگر نيك تأمل كني؛ پاسبانان گنج مكنت، مقتصدانند كه در امور معاش تـا قـدم بـر جـاده وسـط                      «

  )192: 1366وراويني، . (»ن راه نيابددارند؛ هرگز رخنه زوال و نقب اختالل بدا
  : آمده است» بهزاد فرخ پيروز«در اندرزهاي 

مـستوفي  )114: 1371،  متون پهلوى . (تر است  ي خرد كارى  ميانه روي به خرد پيداتر، دانش بر پايه       
  : در تاريخ گزيده نوشته است) 119 و 117: 1339(

روز بار، منادي گري ندا كردي كه اين پنـديات          . بر آنجا نوشته  ] پنديات[انوشروان را تاجي بود، اين      
  :كار بنديد

  ....و هزينه باندازه خزينه كنيد تا از نياز برهيد]. فراكشيد[پاي به اندازه گليم ....
               : بـــراي اطـــالع از ميانـــه روي و اعتـــدال در ايـــران باســـتان و ادب فارســـي و عربـــي نـــك

  )390-386...: كاوشي: 1389سبزيان پور، (
   منافات عقل و هوا و هوس 

  زان پس خرد سوى تو ننگردـ ك               ش راى و خرد ـوا را مبر پيـه
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  )75: بي تاابن مسكويه،  (. العقلِى آفةُوالهو: مده استآدر حكمت ايرانيان باستان 
  

  خودداري از كارهاي محال
   ن بĤب آژدنـ آه نداند كس                 مينديش از ان كان نشايد بدن 

و ال  «نااميدي از چيزي كـه اميـد بـه آن جـايز نيـست               : از پندهاي بزرگمهر در توصيف دانشمندان     
 )37 : بي تاابن مسكويه، (» يرجوا ما ال يجوز لهم

» به چيزي كه حاصل نمي شود اهتمام نورز       : وال تهتم بما ال يحدث    «:  مواعظ آذر باد به پسرش     از 
  )26: همان(

بر كاري كه احتمال نـاتواني      ) عاقل: (و ال يقدم علي ما يخاف العجز عنه       «: ايرانيان حكمت هاي از  
  )77 :انهم(» از آن را مي دهند، اقدام نمي كند

   ايمان به خدا و دوري از گناه
  ارـــداند گذشت از بد روزگــب             ار ـكه او كرده كردگ هران كس

  و بيرون كندـاوش ديـز دل ك              زون كند ـدن داور افــــپرستي
   ه نازرد نيستـازارد آن را كــني             رچ ناكرد نيست ـــبپرهيزد از ه

  كه روزى ده اويست و پروردگار             ام كار ــــــبيزدان گراييم فرج
  كه گيتى سپنجست و ما بر گذر            ار بيشى مخور ــهنر جوى و تيم

  : اوند و ترس از قيامت در ايران باستان از باور هاي عمومي بوده استاعتقاد به خد
بهترين شخص از نظـر مـا كـسي اسـت كـه نـسبت بـه               : كسري در پاسخ به پادشاه روم مي گويد       

  : كوتاهي دنيا آگاهي دارد كه نتيجه آن دوري از گناه است
يجتنب الذنوب لبـصره بـذلك، و ال   البصير بقلة بقاء الدنيا، النه     : أي رجل أحمد عندكم بالعقل؟ قال     

؛ )، جواب كسري قباد به پادشـاه روم  41: ابن مسكويه، بي تا   (. يمنعه ذلك أن يصيب من لذة الدنيا بقصد       
كسي كه به كوتاهي زندگي آگاه باشد زيرا بـا ديـدن            : چه كسي از نظر شما عقل كامل تري دارد؟ گفت         
و نمي شود كه با ميانه روي از لذت هاي دنيا برخوردار            آن، از گناه اجتناب مي كند و در عين حال مانع ا           

  . شود
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از سخنان كسري فهميده مي شود كه به مرگ بسيار فكر مي كرده و مرگ را نزديـك مـي ديـده                      
است، بديهي است كه داشتن چنين ديدگاهي مي تواند موجب احتياط در تـصميم و رعايـت انـصاف بـا                     

  : مردم باشد
  )134... بازتاب،1389سبزيان پور، (شروع  

حكيمان حاضر در جلسه با شنيدن سخنان حكيمانه بزرگمهر شگفت زده شده از حضور او در جمـع                  
خود شاد مي شوند انوشروان نيز از دانش او حيرت زده مي شود و دستور مي دهد كه نـام او را در دفتـر                       

  : دمخصوص در صدر نام حكيمان بنويسند، همه حاضران نيز بر او آفرين مي گوين
  رـان همه تازه كردند چهـــحكيم               ر  ــجمه از ان خوب گفتار بوزر

   رد جوان آن بزرگى گرفتــكه م                ت ـيكى انجمن ماند اندر شگف
  ان را بخواندـــسرافراز روزى ده                ره ماند ـجهاندار كسرى درو خي

  از دفتر كنندـــــــبدانگه كه آغ                ر كنند ـــود تا نام او ســـبفرم
  د تابنده شد بر سپهرــچو خورشي                 ان مهان بخت بوزرجمهر ـــمي

  دــــرو آفرينى نو آراستنــــــب                 اه برخاستند ـــــز پيش شهنش
   تشبيه حاكم به چوپان 

  : ل هاي خود را مي پرسنددر پايان اين نشست همگان از بزرگمهر سؤا
   ش با خرد بود جفتـكه مغز و دل             رسش گرفتند زو آنچ گفت ــبپ

بزرگمهر مي گويد مردم نبايد از فرمان حاكم عادل سرپيچي كنند زيرا چون چوپان حـافظ جـان و                   
  : مال مردم است و مردم نيازمند او هستند

  رــد بانديشه ســـــنپيچيد باي               ز خسرو دادگر ــچنين گفت ك
  ر ما زمين او سپهر بلندــــ و گ              كجا چون شبانست ما گوسفند 

   ان اوىه پيچيدن از راى و فرـ ن              ن ز پيمان اوى ـــنشايد گذشت
بـرايم گنبـدي بـساز و بـر آن          : انوشروان به بزرگمهر گفـت    : مؤلف كتاب تحفة الترك نوشته است     

ماتي را بنويس كه از آن براي دوام حكومت استفاده كنم، بزرگمهر گنبـد را سـاخت و در حاشـيه آن                      كل
ـ حرِتَ واليـةٌ  والدولةُ الدولةُ هوسياج،  بستانٌ العالم: نوشت سـ  ةٌسـنَّ  والـشريعةُ ،  الـشريعةُ  اه هانُّستَي ـ الم لك ،
والملك راع يعضده الجيش  ،أعوانٌ والجيش يـ تَ زقٌرِ والمـالُ ،  المالُ مكفله عيـةُ والر الرعيـةُ  هجمع  عبيـد 
ستَيوالعدلُ،  العدلُ معبده بِ،  مألوفه دنيـا بـاغي اسـت كـه       : ترجمه) 1/92: طرطوسي، بي تا  (؛  العالمِ قوام
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١٧٠٧

پرچين آن حكومت است، دولت واليتي است كه دين از آن حفاظت مـي كنـد، ديـن سـنتي اسـت كـه                    
كند، لشكر ياراني هستند كه     ي مي كند شاه چوپاني است كه لشكر از او حمايت مي           ريزپادشاه آن را پايه   

-كنند، مردم را عدالت بنده مـي      كند، مال رزقي است كه مردم جمعش مي       مال و ثروت آنها را تأمين مي      
  . كند و عدالت چيزي آشناست كه قوام هستي به آن است

  )144...: اب، بازت1389سبزيان پور، : (براي اطالع بيشتر نك
با چه كاري مي توان نيكنام و عاقبت به خير شـد؟ بزرگمهـر در پاسـخ مـي                   : كسي ديگر مي پرسد   

  : گويد
از گناه دور شويد، همه جهان را مانند وجود خود بدانيد و هرچـه بـراي خـود نمـي پـسنديد بـراي                        

  : ديگران نخواهيد
   درد و رنج ىــ بدـردمنــاشد خـــنب          در سراى سپنج ــيكى گفت كان

   مـــك آوريــام نيـــاز فرجـدر آغ          م تا نام نيك آوريم ـــچه سازي
   جهان را همه چون تن خويش خواه        اش از گناه  ــبدو گفت شو دور ب

نظيري براي اين فكر بلند فردوسي نديده ام، آنچه بر : دهخدا ذيل اين بيت از فردوسي نوشته است      
  ) 601: 1352دهخدا، . ( اخص از اين فكر استخود نپسندي

: درباره اجتناب از گناه سخن گفته شد، در عهدنامه يكي از پادشاهان ايراني به فرزندش آمده اسـت                 
  . خـواهي مخـواه  براي مردم جز به آنچه بـراي خـودت مـي      : »و ال ترضين للناس اال ما ترضاه لنفسك       «
  )64: ابن مسكويه، بي تا(

آنچه كه بـراي    : »لنفسك تكره ما للرعية فاكره«: اش به كسري نوشته است    نامهيتقباد نيز در وص   
  ) 91: 1894ابن طقطقي، . (پسندي براي مردم مپسندخودت نمي

بـراي  : اين مضمون از مضاميني است كه در اغلب فرهنگ هاي ملل و اديان جهان ديده مي شـود             
، )87 و 88...: هـاي ، ريـشه  1386سـبزيان پـور،     : (كاطالع از اين انديشه در احاديث منسوب به پيامبر ن         

، در اشـعار    )89...، تـأثير حكمـت    1390 و همـو،     92...: ، بررسـي  1387سـبزيان پـور،     : (براي كليله نـك   
  )99-79...، تأثير كالم1389سبزيان پور، : (ابوالعتاهيه نك

   خرد ابزار مبارزه با بدي ها
خداوند براي مبارزه با شـيطان و       : رگمهر مي پرسد  در يكي از مجالس بحث و گفتگو انوشروان از بز         

  وسوسه هاي او چه سالحي به بندگان داده است؟ 
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  ؟ ا دل كند كارزارــكه چون ديو ب                 ار ــــا بپرسيد پس شهريـز دان
 ؟ ت ديوــكه از كار كوته كند دس                  ببنده چه دادست كيهان خديو 

  ان بگذردــــــــهرمناز كردار                   ت خرد ــه دچنين داد پاسخ ك
    درونـكه راهى درازست پيش ان                  ون ـرا رهنمــــخرد باد جان ت

    ان داننده زو روشنستــ دل و ج                 جوشنست  ز شمشير ديوان خرد
  ) 1530ص (

  زه با ديو و اهريمن و بهترين موهبت الهي است پاسخ بزرگمهر اين است كه خرد ابزار مبار
اين پاسخ بزرگمهر ريشه در انديشه هاي ايرانشهري دارد زيرا خداوند براي مبارزه با ديوهاي درون                

  : انسان يعني صفات ناپسند، ابزار هايي براي مقابله قرار داده است، كه خرد از همه آنها مهم تر است
فرجـام  : آمده است ) 129 - 127: 1371متون پهلوي،   (نامه بزرگمهر    اندرز 30 و   29،  28،  27در بند   

تن چيست؟ و آن دشمن كه دانايان بايد با توان هر چه بيشتر آن را بشناسند كـدام اسـت؟ فرجـام تـن                        
عبارتست از آشفتگي كالبد و دشمن روان اين چند دروج است كه گنـاگ مينـو بـراي فـريفتن و گمـراه          

آن دروج كدام و چند است؟ آز و نياز و خشم و رشك و ننگ               . ردمان فراز آفريد  كردن مردمان، در برابر م    
  .... و شهوت و كين و غفلت و دروج بدعت و تهمت

          مبارزه با اين ديو درون كه در قالب صفات زشـت ظـاهر مـي شـود فقـط از طريـق خـرد صـورت                          
  : مي گيرد

 و ديوان را شكـست دادن و از دوزخ تاريـك            اهرمن بدكار «: آمده است ) 61: 1379(در مينوي خرد    
شكـستن كالبـد    «و نيـز    . بي بها رستن، چنين ممكن است وقتي كه مينوي خرد را به پـشتيباني گيرنـد               

     . »ديوان و ناپديد كردن آنان، از نظر مردمان بـه سـبب برتـرين افـزار خـرد بهتـر انجـام گرفتـه اسـت                         
  )74همان، (

 ها و تاريكي ها آنقدر اهميت دارد كه حكيم طوس خود و شنونده را               ابزار خرد براي مبارزه با زشتي     
  :ناتوان از ستايش و خواننده را عاجز از شنيدن آن مي داند

  ها سرست رد بر همه نيكويىـخ                تو چيزى مدان كز خرد برتر است 
    و مهانى كهتران دهـــــفروزن                ان ـــفزون از خرد نيست اندر جه

  ؟ارد شنودــوگر من ستايم كه ي                 ارد ستود ـــخرد را و جان را كه ي
 :اين مضمون در منابع عربي و پهلوي از زبان ايرانيان به شكل زير آمده است
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چيزي همـسنگ عقـل بـه       ): 2/137: 1412ابن الجوزي،   (ة عقل   زيرما أوتي رجل مثل غ    : بزرگمهر
بزرگمهـر گفتـه   ؛ )61: ابن مسكويه، بي تـا   ( العقل أكبر األشياء     )انوشروان(فرأيت   .آدمي داده نشده است   

هيچ عزتـي چـون     : ؛ ترجمه )7/69: 1990آبي،  (،  )4/94 :توحيدي، بي تا  .(ال شرف إال شرف العقل    : است
  .عزت داشتن عقل نيست

  قضا و قدر 
  : قضا و قدر از او مي پرسدجلسه بعد با سؤال از بزرگمهر شروع مي شود، يكي از حاضران درباره 

  درـــا و قـــد ازو از قضــرسيـبپ                ود فرزانه تر ـان يكى بـــاز يش
   چه گونه است و اين بر چه آيد ببن               كه انجام و فرجام چونين سخن 

     ار محـروم و    كار دنيا بر اين پايه استوار شـده كـه افـراد كوشـا و پركـ                : بزرگمهر در پاسخ مي گويد    
       بي هنران در ناز و نعمت به سر مي برند و اينگونه مقدر شده كه از طريـق تـالش بـه خواسـته هايـت                          

  : نمي رسي
  ا كار كردــب و روز بــدوان و ش                     ده مرد ــچنين داد پاسخ كه جوين

   گــــجوى اندرون آب او با درنب                     گ ــار و تنـــبود راه روزى برو ت
   ى گل فشاند برو بر درختــــهم                     ت ـهنر خفته بر تخت بخ يكى بى

  ذرــش نيابى بكوشش گــز بخش                     در ـــــا و قــم قضـچنينست رس
  ارــــــر روزگـــچنين آفريد اخت                     ار ـــدار دانا و پروردگـــــــجهان

  : در منابع عربي آمده است
 علي يلتان و للعاجز يلتام األمر بال ما الحكيم أيها له فقالت الحكيم بزرجمهر أتت امرأة بلغني أن  و
 .غيرهمـا  إلـي  األمـر  وإن ينفعه لن حزمه إن الحازم وليعلم يضره لن عجزه ان العاجز ليعلم قال؟  الحازم

اي حكيم چرا كارها بر وفـق مـراد      : شنيدم زني نزد بزرگمهر آمد و گفت      ): 86: 1407،  ابوالقاسم الحسن (
رساند   تا ناتوان بداند كه ناتوانيش به او ضرر نمي        : شود؟ گفت   رود و براي دورانديش سخت مي       ناتوان مي 

  .و دورانديش بداند كه احتياطش نفعي براي او ندارد و كار در دست ديگري است
، تـأثير   1388(سـبزيان پـور،     :  در مينوي خرد، گلستان و شاهنامه نـك        براي اطالع از اين مضمون    

  )105 و 104....: پند
   علم و هنر يا مال و ثروت

  د كه پاسخ دهيم از گهــرنشايـ                 ر ـرسند پرسندگان از هنـچو پ
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  رين داستان زد يكي هوشيارـب                   وار ـگهر بي هنر ناپسند است و خ
  ) 1485ص (

مقايسه دانش و فضيلت با مال و ثروت در نظر بزرگمهر به گونـه اي نيـست كـه بـه آن يكـسويه                        
  : بنگرد، هر كدام در جاي خود اهميت دارند

ما ورثت اآلباء األبناء شيئا أفضل من األدب، ألنها تكتسب المال بـاألدب و بالجهـل              : قال بزرجمهر 
ر از ادب به ارث نمي گذارند زيرا مال با ادب به دست مي آيد و پدران براي پسران خود چيزي بهت   : تتلفه

  )  2/137: بي تا، هابن قتيب(با ناداني آن را از دست مي دهي 
  تأثير فقر و ثروت 

  : يكي از حاضران مجلس درباره ارزش مال و ثروت مي پرسد
  هـي كه دارد دل آراستـكه دان            ه ـبپرسيد ديگر كه از خواست

  : گمهر با واقع بيني به ارزش و اعتبار   مال اشاره مي كندبزر
  ت نيزـگراميست و ز چيز خوارس              چنين داد پاسخ كه مردم بچيز 

   ي نيك خويدا كنـز هستيش پي                يدو آرزوـ بينخست آنك ياب
 وذي فاقـة  ذي مـن  أذل أر الـشريف، فلـم    القوي، ويضع  العزيز، ويسكر  يذل فيما  نظرت :بزرگمهر

نگاه كردم به چيزهايي كـه عزيـز را         : ؛ ترجمه )2/516: 1402يوسي،  (و  ) 539: 1990طرطوشي،  . (حاجة
  . ذليل مي كند، قوي را مست و بزرگ را كوچك، پس كسي را خوار تر از نيازمند نديدم

طرطوشـي،   ()1/12: 1420عـاملي،   (. أكلت الصبر وشربت المر، فلم أر شيئاً أمرّ من الفقـر          : مهرگبزر
چيزهاي تلخ و شربتهاي ناگوار خوردم ولي چيزي را تلـخ           :  ترجمه )2/517 :1402يوسي،  (،  )539 :1990

  . تر از فقر نديدم
) 3/889: 1372قيروانـي،   ) (3/163: 1412زمخـشري،    (.فالفقر الموت مثل شيء كان إن: بزرگمهر

  . ؛ اگر چيزي مثل مرگ ياشد، فقر است)185: 1407ماوردي، ) (2/137: 1412ابن الجوزي، (
، گلـستان   )84: 1386سـبزيان پـور،     : نـك (براي اطالع از مذمت فقر در ايران باستان و اشعار بهار            

  )180...: ، مضامين1387همو، : (و اشعار ايرج ميرزا نك) 108...: تأثير پند: 1388سبزيان پور، : (نك
  تنيلي و سستي 
   ىــز سستى دروغ آيد و كاست               ى ــرو بود مرد را راستـز ني

   كنورـ بكوش و ز رنج تنت س               تن اسانى و كاهلى دور كن 
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   پاسبان گنج نيست چنان هم كه بى               ج نيست ــرن كه ايدر ترا سود بى
بيكـاري مايـه    اگر كار پسنديده است،     : مفسدة فالفراغ محمدة الشغل يكن إن« :بزرگمهرگفته است 

  )81 و 39: 1407ماوردي، (و ) 1/575: 1420راغب اصفهاني، (» .فساد است
بيكاري فكر را تحريك مـي كنـد و       : الفراغ يهيج الفكرة، والفكرة تهيج الفتنة     «: گفته است همچنين  

  )7/78: 1990آبي، (» .فكر فتنه را
ايـن امثـال    . ، نقل شده است    عبارت حكيمانه كه بر عصاي ساسان حك شده بود         9 منابع عربي    در

همگي در جهت تشويق به حركت و تالش و دوري از تنبلي و تن پروري است و بـا عـصا كـه وسـيله                         
  :  از جملهحركت است، نوعي تناسب دارد

اكزَ             إيةُ العجة وشيمبتعالم قاحةِ ولترَبالم فتاحذَوي البوسِ وم نوانُ النّحوسِ ولَبوسع ةِ  والكسلَ فإنه
از تنبلي به دور باش زيـرا تنبلـي سـبب بـدبختي و لبـاس افـراد                  : جمهتر؛  )5/324: 1987آبي،  . (الجهلَةِ

 . و نادان استناتوانبدبخت و كليد خاك نشيني و عامل رنج و شيوه افراد 
گـشتاسب در زمـان اسـارت در روم،         : آمـده اسـت   ): 135: 1366عنـصر المعـالي،     (در قابوس نامـه     

.  و چون به وطن خود باز آمد دستور داد تا همه بزرگان فرزند خود را حرفه اي آموزنـد                   آهنگري مي كرد  
بعد از آن در عجم آن رسم افتاد كـه          «: عنصر المعالي پس از نقل داستان گشتاسب به پسرش مي گويد          

پـس هرچـه    . هيچ محتشم نبود كه صناعتي ندانستي هرچند بدان حاجتش نبودي و آن به عادت كردند              
  ».ي آموختن بياموز كه منافع آن به تو باز گرددبتوان

  : عوفي  پس از نقل داستان باال نوشته است
  )286: 1384عوفي، (پيشه باشد امان ز درويشي  / پيشه آموز اي پسر كه تو را 

  )167-164...: ، نگاهي1390سبزيان پور، : (براي اطالع از اين پند هاي نه گانه نك
   عيبجويي از مردم -20

  دل از عيب جستن ببايدت شست            ست ـاري نخـن داد پاسخ كه بچني
  ه در آشكار و چه اندر نهانـــــچ            ان ـــبي آهو كسي نيست اندر جه

كند كه بهرام با ديدن خيانت يك چوپان به         از بهرام گور داستاني نقل مي     ) 2/577 :1372(قيرواني  
ابن رومي ايـن    : گويددر ادامه مي  » .دقت در عيب، عيب است    : ترجمه ؛تأمل العيب عيب  «: گويدخود مي 

  : سخن بهرام گور را در اشعار خود به كار گرفته است



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٧١٢

  بيلُ العيبِ عتأم /     بير ما في الذي قلت // يـرٍ  خَ لُّكُو ـ   و ـ ع الْ ونَد / رٍشَ غَ بِواق  ابـن رومـي،     (يـب
و هـر كـار     // در آنچه گفتم شكي وجود ندارد       / يب است   دقت در عيب ديگران ع    : ؛ ترجمه )203 :1973

  .نيك و بدي بدون در نظر گرفتن عواقب آن نامشخص است
ـ يب ع يه ف يس لَ دح أَ نْ م لْه: به بزرگمهر گفته شد    ـ نَّ، إِالَ: الَ؟ قَ ـ بنْ ي الَيـه  فيـب  عي الَذ الَّ نْي أَغ 

يمنه، كسي كه عيب نداشته باشد شايسته       : گفتنداشته باشد،   آيا كسي وجود دارد كه عيب       : ؛ ترجمه وت
  .است كه نميرد
معتقد است اين مفهوم را شاعري به نام موسي شهوات از بزرگمهر گرفتـه              ) 2/21بي تا،   (ابن قتيبه   

  :است
  الَ  غيـرَ أنَّ   /نت تَبقَى    كُ وأَنت نعم المتاع لَ   //  عابه النَّاس غير أَنَّك فانِ     /ا علمتُه عيب    يم ف كيس لَ لَ

در وجود تو عيبي كه مردم ببينند وجود ندارد جز اينكه تو فاني هستي، تو بهتريني                : ؛ ترجمه بقاء لالنسانِ 
  . اگر باقي بماني ولي انسان باقي نمي ماند

  
  منابع

 و  ، تحقيق محمد ابـراهيم عبـد الـرحمن        نثر الدر ،  )1987(اآلبي، ابو سعد منصور بن الحسين،        -1
  . علي محمد البجاوي، الهيئة المصرية العامة الكتاب

مراجعـة  د المـدني،    منير محم ، تحقيق   نثر الدرر ،  )1990( سعد، منصور بن الحسين،      وبي، أب اآل -2
  . دكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب

ـ     ياألبش -3 فـن  المـستطرف فـى كـل    ) 1421( الفـتح،  وهى، شهاب الدين محمد بن أحمـد أب
   مراجعة و تعليق محمد سعيد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، مستظرف

المنـتظم فـى تـاريخ    ). 1412. (ابن الجوزى، ابو الفرج عبد الرحمان بـن علـى بـن محمـد         -4
 دراسة و تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطـا، راجعـه و صـححه       .الملوك و االمم  

  . دار الكتب العلمية: بيروت.نعيم زرزور
تحقيـق  ، التـذكرة الحمدونيـة  ) 1983(ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علـى،          -5

  احسان عباس، المجلد األول، بيروت، لبنان، معهد االنماء العربى، الطبعة األولى
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 تحقيق الدكتور حسين نـصار،  ديوان،) 1973(ابن رومى، ابو الحسن على بن عباس بن جريج،         -6
  .طبعة دارالكتبم

انتـشارات علمـي و    ، شركتاريخ فخريت) 1367) (محمد بن علي بن طباطبا(ابن طقطقي،  -7
  . سومج ، تهران،فرهنگي

الفخري في آداب السلطانية و الـدول       ) 1894(ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبـا،          -8
دت هرتويغ درنبرغ، شـالون علـي       ، و قد ثني بتصحيحه بعد العالم العالمة الغريفزولدي أهاور         االسالمية

  .نهر سون، مطبع مرسو
، تـصحيح علـي اكبـر       تحفة الملوك ) 1382(ابن فقيه، محمود اصفهاني، علي بن أبي حفص          -9

  احمدي داراني، ميراث مكتوب
 لبنـان، دار    -، بيروت   عيون االخبار ) بي تا (ابن قتيبة الدينوري، ابو محمد عبداهللا بن مسلم،          -10

  .الكتب العلمية
، تحقيق عبد الرحمان بدوى،     الحكمة الخالدة ) بى تا  (مسكويه، ابوعلى احمد بن محمد،    ابن   -11

  .بيروت، لبنان، دار األندلس
  ، نشر مكتبة خياط، بيروت الفهرست) بي تا(ابن نديم، محمد بن اسحاق الوراق،  -12
ي باسـتاني راد،    ، بـه صـجيج و اهتمـام حـسينعل         ديوان اشـعار  ) بي تا (ابن يمين فريومدي،     -13

  .كتابخانه سنايي
 تحقيـق الـدكتور عمـر       .عقالء المجـانين   )1407. (ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبيبب       -14
  . دار النفائس: بيروت.االسعد

  ، انتشارات امير كبيرتمثيل و مثل) 1353(انجوي شيرازي، ابو القاسم،  -15
ابـن مـسكويه، دار األنـدلس،        ،خالـدة الحكمـة ال  مقدمه بر   ) بي تا (بدوي، عبد الرحمن،     -16

  .بيروت، لبنان
  .، دار الصادر، بيروت المساويالمحاسن و) 1390(بيهقي، ابراهيم بن محمد،  -17
، شرح و تعليق على متولى صالح، المطبعة        الصداقة و الصديق  ) بى تا (التوحيدى، ابو حيان،     -18

  النموزجية
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١٧١٤

، بيـروت، لبنـان، مؤسـسة االعلمـي         و التبيـين  البيان  ) 2003/1423(جاحظ، عمربن بحر    ال -19
  للمطبوعات

   .بيروت، دار و مكتبة الهالل ، المحاسن و األضداد)1421( --------20
  .، انتشارات اطالعاتبه تصحيح اسماعيل حاكمي) 1387(جامي، بهارستان،  -21

تـشارات اميـر    اثرى از قرن ششم، به كوشش منصور ثروت، امير كبير، مؤسسه ان           ) 1367(خرد نامه،   
  .كبير

  . انتشارات اميركبير، چاپ سوم:، تهرانامثال وحكم) 1352(دهخدا، علي اكبر  -22
، تـصحيح و تعليقـات      مرموزات اسدي در مزمـورات داودي     ) 1381(رازي، نجم الدين     -23

  .محمدرضا شفيعي كدكني، سخن، تهران
محاضرات االدباء و   ) 1420(راغب االصفهاني، ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل،           -24

 شـركة دار    ، حققه وضبط نصوصه و علق حواشيه الدكتور عمـر الطبـاع،           محاورات الشعراء و البلغاء   
  .االرقم بن ابي االرقم للطباعة و النشر

 به اهتمام محمد جعفر محجوب، نيويورك، زير نظر احسان يـار       كليات،) 1999(زاكاني، عبيد    -25
  شاطر

تحقيق عبد  ،  ربيع األبرار و نصوص األخبار     )1412( اسم محمود بن عمر   زمخشري، ابوالق  -26
  . األمير مهنا، بيروت، لبنان، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات

، نيان قبل از اسالم در منـابع عربـي        بازتاب عدالت ايرا  ) 1389 (يان پور،وحيـد  سبز -27
، 1، سال دوم، دوره جديد، شماره     )ره(يني  مجله علمي، پژوهشي لسان مبين، دانشگاه بين المللي امام خم         

127-156.  
 و متون عربى قـرن سـوم        حكمت در شاهنامه  مقايسه   )1384( -----------  -28
  128 تا 127، 84، بهار 1 شماره ى انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى، ، مجلهتا پنجم
 هـاي ايرانـي مفـاهيم مـشترك     جستاري در كشف ريشه  ) 1384 (---------  -29

  .123 تا 95، مجله فرهنگ، ويژه ادبيات، حكمي متنبي و فردوسي
، ني امثـال و حكـم عربـي در شـعر بهـار            ريشه هاي ايرا  ،  )1386(--------   -30
  96 تا 74، ص 33ى  ، دوره نهم، شماره اول، شماره»ى فرهنگستان نامه«ى علمى و پژوهشى  فصلنامه
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١٧١٥

وشـروان و بزرگمهـر بـر گلـستان         ي ان تأثير پند هـا   ،  )1388 ( سبزيان پور، وحيد    -31
-91، صـص    64، شـماره    17، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال            سعدي

124  
 –، فصلنامه علمي    هاي ايراني كليله و دمنه    بررسي ريشه ) 1387( ------------  -32

  104-77 صص ،73، سال هيجدهم، شماره )س(پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا، 
جستجوي امثال ايراني در نظـم      نقبي به روشنايي در     ) 1389( ------------  -33
، مجله علمي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شـهدي بـا هنـر كرمـان، دوره                    عربي

  96-69، ص 1389، بهار 2جديد، سال اول، شماره 
ي طاليي از ايران باسـتان      هاكاوشي در جستجوي رشته    )1389 (---------- -34
، مجموعه مقاالت همايش كشوري افسانه، نقد و تحليل شعر معاصر ايران از نيما تا امروز، اراك                 تا نيما 

  359-384، به كوشش علي اكبر كمالي نهاد، ص 1389 مهر 29-28
تــاج در دائرةالمعــارف بــزرگ نكتــه اي در بــاره مقالــه ، )1388 (--------- -35
   25ميراث، دوره دوم، سال چهارم، شماره سي و پنجم، مهر و آبان، ص ، گزارش اسالمي
،  پژوهش هاي    در اشعار ابو العتاهية   ) ع(تأثير كالم  امام علي      ) 1389(-------- -36

 -79، ص   1389، بهـار و تابـستان       43، شماره يكم، سال     )مقاالت و بررسي هاي سابق    (قرآن و حديث،    
100  

، الغه در ترجمه عربي كليله و دمنه      حكمت هاي نهج الب   تأثير  ) 1390 (---------37
،  1فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي، دانشكده ادبيات و علـوم انـساني دانـشگاه رازي، سـال اول،  شـماره                      

  101-75، ص 1390خرداد 
نگاهي به پندهاي مكتوب بر ابزار و لوازم زنـدگي ايرانيـان            ) 1390 (-------- -38
مجلـه  (،   ي بوستان ادب دانشگاه شـيراز         مجله  دب فارسي و عربي   ان و اثر آن بر ا     باست

  178-147، ص 7ي اول، پياپي  ، سال سوم، شماره)علوم اجتماعي و انساني سابق
ين تغزلي مشترك بـين     مقايسه مضام ) 1387( رضا   سبزيان پور، وحيد، سوري، محمد     -39

            ، 18عربـي ضـميمه شـماره       ، فـصلنامه علمـي پژوهـشي كـاوش نامـه، ويـژه نامـه                متنبي و حـافظ   
  139-95ص 
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١٧١٦

، انتشارات آستان قدس، چاپ     دوازده هزار مثل فارسى   ) 1380(شكور زاده بلورى، ابراهيم      -40
  .اول

تحفة التـرك فيمـا يجـب أن        ،  )بي تـا  (طرطوسي، نجم الدين ابراهيم بن علي الحنفي،         -41
  .، تحقق عبد الكريم محمد مظيع الحمداوييعمل في الملك

، تحقيق جعفر البياتي، ريـاض، الـريس        سراج الملوك ،  )1990(طرطوشي، محمد بن الوليد،      -42
  .للكتب و النشر، الطبعة األولي

  .بيروت، لبنان، موسسة االعلمى للمطبوعات) 1420(عاملى، شيخ بهاء الدين  -43
  .، القاهرة، مكتبة القدسيديوان المعاني) 1352( ابو هالل العسكري، -44
جمهرة األمثال، تحقيق محمـد ابـو الفـضل ابـراهيم و عبدالمجيـد              ) بى تا (،  ----------- -45

  دار الجيل قطامش، بيروت،
   ، انتشارات توساساطير و فرهنگ ايراني) 1383(عفيفي، رحيم  -46
به اهتمام غالمحسين يوسـفى،      ،قابوس نامه ) 1366(  كيكاووس بن اسكندر   ،عنصر المعالى  -47

  .انتشارات علمى فرهنگى شركت ،چاپ سوم
، بـه كوشـش     جوامع الحكايات و لوامـع الروايـات      ) 1384(عوفي، سديد الدين محمد      -48

  .جعفر شعار، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
   مصحح عزيز اهللا عليزاده، انتشارات فردوس، نصيحة الملوك،) 1389(غزالي، امام محمد  -49
   چاپ چهارم، انتشارات هرمسشاهنامه،) 1387(فردوسي، ابوالقاسم  -50
، مفـصل و    زهـر اآلداب و ثمـر اآلداب      ) 1372( اسحاق بن علـي الحـصري        وقيرواني، أب  -51

  .مضبوط و مشروح بقلم الدكتور زكي مبارك، الطبعة الثانية، المصر، مطبعة السعادة
يروت، ، بأدب الدنيا و الدين )ـ ه1407 ( الحسن بن محمد بن حبيب البصرىوالماوردى، أب -52

  .لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى
، آسانا،  گردآورنده جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب      ) 1371(متون پهلوي    -53

  .ي ملي جمهوري اسالمي ايران گزارش سعيد عريان، كتابخانه
ثانيـة،  ، الجامعة لدرر اخبار االئمـة االطهـار، الطبعـة ال          بحار االنوار ) 1403/1983(المجلسي   -54

  بيروت، مؤسسة الوفاء، مائة و عشرة مجلدات
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  89-85، ص 12، دائرة المعارف بزرگ اسالمي، ج »بزرگمهر«) 1383(مجيدي، مريم  -55
  . چاپخانه حيدرى: طهران.متنبى و سعدى) 1336(محفوظ، حسين على  -56
در جــستجوي مــضامين و تعبيــرات ناصــر خــسرو در «) 1340 (محقــق، مهــدي -57

، سـال نهـم، ص      1، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، شماره        » امثال و اشعار عرب    احاديث و 
33-93  

  .، انتشارات دانشگاه تهرانتحليل اشعار ناصر خسرو) 1363(، مهدي محقق -58
  .، به اهتمام عبد الحسين نوايى، انتشارات امير كبيرتاريخ گزيده) 1339(مستوفى، حمد اهللا  -59
قـم، ايـران، دار     ،  مروج الذهب و معادن الجـوهر     ) 1404(ى بن الحـسين     المسعودى، عل  -60
  . الهجرة

تـدقيق و ضـبط   ، مروج الذهب و معادن الجـوهر    )1973(المسعودى، على بن الحسين،      -61
  يوسف أسعد داغر، بيروت، دار اندلس 

، به كوشش مهـدخت معـين، چـاپ سـوم،           مزديسنا و ادب پارسي   ) 1388(معين، محمد    -62
  .رات دانشگاه تهرانانتشا

  .نشر توس، ويرايش سوم : تهران،ى احمد تفضلى ترجمه) 1379(مينوى خرد  -63
: تهـران   مهدي محقق، چـاپ هـشتم،      –، تصحيح مينوي    ديوان اشعار ) 1388 (اصرخسرو ن -64

  انتشارات دانشگاه تهران 
روشـي زوار،   ، كتابف چهار مقالـه  ) 1344(نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمر بن علـي           -65

  تهران، شاه آباد
   ، به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپخانه خرمىمرزبان نامه )1363(وراوينى، سعد الدين  -66
غرر الخصائص الواضحة و    ،  )بي تا ( اسحاق برهان الدين الكتبي المعروف بالوطواط        ووطواط، أب  -67

   النقائص الفاضحة، بيروت، دار الصعب
، اميـر عنـصر المعـالى       قـابوس نامـه   شرح و تعليـق بـر       ) 1366(يوسفي، غالمحسين    -68

  .كيكاووس بن اسكندر، شركت انتشارات علمى فرهنگى، چاپ سوم
، تحقيق و شرح محمـد حجـي و         المحاضرات في اللغة و األدب    ) 1402(يوسي، الحسن    -69

  .أحمد شرقاوي، بيروت، دار الغرب االسالمي
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١٧١٨

  * دكتر عباس سرافرازي

  

  گيري و تداوم حكومت صفوي ي در شكلتاثير انديشه فردوس
  چكيده

سرايي از همان ابتداي دولـت صـفوي وجـود       خواني و شاهنامه    نويسي، شاهنامه    توجه به شاهنامه     
داشت و نفوذ شاهنامه فردوسي آنقدر زياد بود كه حتي در فاصله بين فردوسي تا صفويان براي سالطين       

ده شده است مانند شاهنشاه نامه پاييزي در وصف محمـد  هاي تاريخي سرو خوارزمي و مغول نيز حماسه    
  . خوارزمشاه و ظفرنامه حمداهللا مستوفي كه تاريخ اسالم، ايران و سالطين مغول است

توجه به شاهنامه در دوران صفوي نيز به شدت ادامه يافت و در ابعاد مختلف خود را نـشان داد بـه                      
بـرداري و      فردوسـي بـه بهتـرين وجهـي نـسخه          نويسي توجـه كـافي مبـذول شـد و شـاهنامه             شاهنامه

شـاه    هاي باقي مانده شـاهنامه      ترين شاهنامه   تصويرنگاري شد به طوريكه يكي از مشهورترين و پرارزش        
 مينيـاتور اسـت، شـاهنامه       250اي از هنر نقاشي و خوشنويسي بـا بـيش از              طهماسبي است كه گنجينه   

خواني يكي از      خصوصاً دوره شاه عباس اول شاهنامه      خواني رواج كامل يافت به طوريكه در دوره صفويه        
سرايي نيز ادامه يافت به طوريكـه سـنت           ها گرديد و شاهنامه     خانه  هاي مردم در قهوه     مهمترين سرگرمي 

شدن شـاهنامه هـاتفي، شـاهنامه ماضـي،      نويسي تاريخي از همان ابتداي دوره صفويه با سروده   شاهنامه
  . شتي، شاهنامه حيرتي و شاهنامه صادقي شكل گرفت و ادامه يافتشاهنامه نواب عالي، شاهنامه به

گيري نهضت صفويان و گرايش به        اين پژوهش درصدد است تاثير شاهنامه فردوسي در روند شكل         
  . نويسي تاريخي در دوره صفويه را مورد بررسي قرار دهد خواني و شاهنامه شاهنامه

  نويسي  نامهخواني، شاه صفويان، شاهنامه: اهه كليد واژ

                                                 
   * دانشگاه فردوسي مشهدعضو هيأت علمي
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   مقدمه 
توان استمرار هويت ايراني      شاهنامه منبعي بسيار غني از ميراث مشترك ايرانيان است كه در آن مي            

گمان در    ها تا زمان واپسين فرمانروايي ساسانيان آشكار ديد، فردوسي بي           ها و حماسه    را از دنياي اسطوره   
 و اساسـي ايفـا كـرده اسـت و محتـواي             احياي زبان فارسي كه از اركان هويت ملي است نقش اصـلي           

  . هايي است كه باعث شده هويت ملي تا امروز ادامه يابد شاهنامه داراي يك سري خصوصيات و ويژگي
هاي حماسي بزرگ     مايه نهضت عظيمي در ايجاد منظومه       نظم شاهنامه و شهرت آن در ايران دست       

 ايرانيان در احياء مفـاخر ملـي بـود، خـود       شاهنامه در عين آنكه نتيجه و ثمره نهضت بزرگ ملي         . گرديد
هاي حماسي ايجاد كرد و يا با آن نهضت ادامه حيات داد زيـرا فردوسـي                  يي در نظم داستان     نهضت تازه 

پيشرو نهضت و جنبشي گشت كه به ياري آن پهلوانان و بزرگان ملي ايران كه در بستر فراموشي خفته                   
  ) 228: 1369صفا، . ( يافتندبودند يكباره به عرصه آمدند و شهرتي عجيب

ها در عظمت بيش از شـاهنامه اسـت     هاي مشهور كه مجموع آن      پس از فردوسي نيز بيشتر داستان     
هـاي حماسـي جملگـي بـه تقليـد از             به نظم آمد و حماسه ملي ايران صورت كمال يافت، ايـن منظـوم             

نستند مانند فردوسي در سـرودن      سرايان نتوا   شاهنامه نظم شدند با اين وجود حتي استادترين اين حماسه         
فردوسـي بهتـر از     . ها مهارت و قدرت خويش را آشكار كنند و كار شاعري را به ساحري رسـانند                 داستان

سرايان به روح و ماهيت حماسه ملي ايران پي برد و آن را به نحوي بيان نمود كـه مقلـدان            همه حماسه 
  . هاي ملي مبتني ساختند هاي خود را براساس روايات و داستان وي همه منظومه

تحول ديگري كه در عصر ادبيات منظوم پس از فردوسي و به تقليد از شـاهنامه صـورت پـذيرفت                    
هاي تاريخي است، نخستين حماسه تاريخي شاهنامه پـاييزي در خـصوص              ها و شاهنامه    سرودن حماسه 

ظفرنامه است كه تـاريخ  باشد، مهمترين حماسه تاريخي  مي)  هـ 617 ـ  596(شاه  سلطان محمد خوارزم
شـود و سـراينده آن حمـداهللا          ايران و سالطين آن را تا اواسط نيمه اول قرن هشتم هجري شـامل مـي               

شهنشاه نامه تبريزي در تاريخ احـوال چنگيزخـان و جانـشينان وي             . باشد  مي)  هـ 750متوفي  (مستوفي  
و صفويان نيز ادامـه يافـت، ايـن         است، سنت شاهنامه سرايي در دوران پس از مغول، در دوره تيموريان             
رسـد    هاي تاثيرگذار به نظـر مـي        امر نشانگر آن است كه در دوران پس از فردوسي، شاهنامه جزو كتاب            

شاهنامه فردوسي كه نقش مهمي در احياء هويت ملي و ايراني داشته از جمله منابع و عواملي است كـه                    
گيـري از ايـن       مهمي داشته اسـت، در شـكل      گيري و توسعه و تداوم دولت صفوي نقش بسيار            در شكل 
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جهت كه باعث زنده شدن روحيه سلحشوري و پهلواني و مبارزه در بين مردم ايران و آذربايجان گرديـد                   
كه اين روحيه در تلفيق با تشيع خود را نشان داد و در تداوم دولت صفوي از اين جهت كه ايـن روحيـه                        

نان دولت صـفويان بـه خـوبي نـشان داد، بنـابراين بـراي               سلحشوي و پهلواني خود را در مبارزه با دشم        
  : گيرد پرداختن به اين بحث اين پژوهش در سه محور مورد بررسي قرار مي

  گيري هويت ملي و ايراني  ـ تاثير شاهنامه در شكل1
  گيري دولت ملي صفويان  ـ تاثير شاهنامه در تفكر ملي و شكل2
  وره صفوي سرايي در د خواني و شاهنامه ـ شاهنامه3
  : گيري هويت ملي و ايراني ـ تاثير شاهنامه در شكل1

هـا را     هايي وجود دارد كه از هزاران سال پيش باقي مانده و اجداد و نياكان مـا آن                  در ايران اسطوره  
هـاي فكـري و       هـاي حماسـي پـشتوانه       ها دارد، داستان    خلق كرده و هويت ايراني ريشه در اين اسطوره        

ده و باعث همبستگي ملي شده است، با اينكـه ايـران بارهـا و بارهـا مـورد هجـوم                     معنوي را بوجود آور   
دشمنان مختلف قرار گرفته اما با تكيه بر هويت و عنـصر ايرانـي مجـدداً بـه بازسـازي مـيهن خـويش                  

  . پرداخت
هـاي اداري و ادبـي خـود و حـضور در صـحنه                ايرانيان در دوران پس از سقوط ساسانيان با فعاليت        

هاي عملي و ادبي هويت خود را بازسازي كردند وتالش كردند با نيرويي خاص و مقاوم در مقابل  فعاليت
هاي شرقي خالفت به گونه ديگـري         ها ايستادگي كنند، در اين ميان اوضاع در ايالت          نفوذ برخي فرهنگ  

فتـاده بـود   هاي كهن نابود شده بود و ادبيـات پارسـي كمـا بـيش بـر ا      بود با اينكه در نواحي غربي آئين    
هاي شرقي بيش از پيش از وابستگي به بغداد سر بر تافتند، تا آنجا كه در دربارهاي خود به فارسي                     ايالت

اي ادب پارسي شـد، همـه دربارهـاي ايرانـي پـر شـد از                  اي براي پيداشدن گونه       زدند و انگيزه    حرف مي 
 اثر يك حساب سياسي اين روح ملي        خواه از روي غريزه و خواه بر        گوي، پادشاهان ايراني    شاعران پارسي 

  ) 20: 1369ژول مول، . (را بروز دادند كه با همه نيرو آن جنبش ادبي را تشويق كنند 
تـرين آثـار      از آنجا كه ايرانيان صاحب حس ملي بودند، توجه به مليت و عالقه به ايـران از قـديمي                  

 ساساني آشكارا وجود داشت، توجـه بـه   ادبي و مذهبي آنان يعني اوستا گرفته تا آخرين آثار معروف عهد     
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: صـفا . (روايات ملي ايرانيان زنده ماند و ياد عظمت و بزرگواري عهـد ساسـاني از خـاطر ايـشان نرفـت                    
  ) 29، 1ج: 1372

هـاي    تـرين كتـاب     تـرين و محبـوب      شاهنامه پس از سروده شدن ناگهان به صورت يكي از مردمي          
از اوايـل سـده چهـاردهم       ) 132: 1375رايس،  (رها تكثير شد    سراسر خاورميانه شد، اين كتاب بارها و با       

رسـد پـس از اسـتيالي مغـول      هايي مصور از آن تهيه شد، بـه نظـر مـي          هفتم هجري نسخه  / ميالدي  
هاي حماسي آن توجـه نمودنـد امـا واقعيـت آن              ايرانيان كه زير سلطه قرار گرفتند به شاهنامه و داستان         

يف كرد مقدر بود در خـاطره ايرانيـان و مردمـان ديگـر، تركـان و                 اي كه فردوسي تال     است كه مجموعه  
هنديان كه زماني از ادب فارسي تاثيري زياد برداشته بودند زنده بماند، شاهنامه عالوه بر روايت پهلواني                 

باشد كه مستقيماً از ادب اخالقي فارسي ميانه گرفته           اي پند واندرز نيز مي      و توصيفات رمانتيك مجموعه   
  ) 538: 1363فراي، (باستان است  هنامه زبده و مختصر همه انواع مواريث ايرانشده شا

هـا و نگهـدار اصـلي     بنابراين در بين مردم عزت و احترام داشت، گوهر و جـوهر و ذات گذشـته آن        
خواهنـد در     هاي سلجوقي و مغول كامالً متوجه اين امر بودند كـه اگـر مـي                دولت. ها بود   ي ملي آن  آگاه

مت نمايند بايد به قوميت و مليت ايراني احترام بگذارند و ديوانساالران ايراني را ارج نهند، چرا ايران حكو
شـدند، بنـابراين      كه آنان حلقه واسطه بين مردم ايران و پادشاهان سـلجوقي و ايلخـاني محـسوب مـي                 

امه مـصور كـه     اهللا همداني به وزارت رسيدند كه زيرنظر وي شاهن          افرادي مانند خواجه رشيدالدين فضل    
)  م1336 / 1330 هـ  ـ  714/ 708(هاي  مي خوانند و احتماالً بين سال»شاهنامه د موت«امروزه آن را 

ايـن امـر    ) 613: 1366بويـل،   (نوشته شده است، اشـعار حماسـي، داراي تـصاوير حماسـي نيـز شـدند                 
 كـاملترين   منـدي بـه پهلوانـان اسـاطيري گـسترش يافتـه اسـت و                  كننده آن است كه عالقه      مشخص
  . هاي تاريخي دوباره مورد توجه قرار گرفته است حماسه

گرايي در شاهنامه در بعد وسيعي وجود دارد و اين اثر داراي كشش خاصي در زمينه  بطور كلي ايران  
هاي پيكر آن دويده است و ايران ايرانـي           گرايي مانند خوني تا كوچكترين اندام       گرايي است و ايران     ايران

ايـن اثـر از     ) 248: 1386خـالقي مطلـق،     (شـود     داشت فرهنگ ايران در شاهنامه ديـده مـي        در بعد نگه  
ها و متون تاريخي قبل از خود تاثير پذيرفت و در دوران بعد نيز تاثير زيادي گذاشت، پاسـداري                     خداينامه

از زبان فارسي در زماني كه زبان فارسـي سـخت در خظـر نـابودي قـرار داشـت از جملـه ديگـر ابعـاد                           
  . گرايي شاهنامه است يرانا
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  : گيري دولت ملي صفويان تاثير شاهنامه در تفكر ملي و شكل
تشكيل دولت صفوي در عرصه تاريخ ايران از يك سو به نهـضتهاي مـذهبي و سياسـي و فكـري                     

هاي همسوي آن در ايـران و از          ايران در ادوار بعد از اسالم و  در رويارويي با دستگاه خالفت و حكومت              
يگر به نيروي ايالت و عشاير آنا طولي كه مريدان و پيروان خانقـاه اردبيـل بودنـد ارتبـاط پيـدا                      سوي د 

در بررسي ماهيت نهضت صفويان، سـير شـريعت و طريقـت و تاثيرگـذاري               ) 15: 1371سومر،  (كند    مي
هـاي    هاي وقت جـاي مـشخص دارد قيـام          جريانات فكري و حركتهاي مردمي در برابر مظالم حاكميت        

هاي همسوي آنان در ايران       گيرانه دستگاه خالفت بغداد و حكومت       هاي سخت   في كه عليه سياست   مختل
هاي مردم اين مرز و بوم است، پس از تشكيل حكومـت              العمل  هاي بارزي از عكس     صورت گرفت نشانه  

 پر  سلجوقي و پيروزي آنان در مالزگرد بر نيروهاي بيزانس، آسياي صغير به تدريج از مهاجرين مسلمان               
شد، اكثر اين مهاجرين ايراني بودند و با استقرار آنان راه نفوذ زبان و فرهنگ و تمدن و ادب فارسي بـه                      
آن سامان گشوده شد و به علت پشتيباني آنان از فرهنگ ايراني، زبان فارسي تبديل به زبـان حاكميـت                    

 ديواني آسياي صـغير را  شد و به همين دليل رشد و گسترش يافت و به تدريج فضاي فرهنگي و ادبي و          
در گسترش و رواج زبان ادبي فارسي و فرهنگ ايراني سالجقه نقش بسيار             « . تحت سيطره خود گرفت   

 مشاوران ايراني بود كـه بـدون كمـك و مـساعدت             اي ايفا كردند، سياست داخلي آنان در دست         برجسته
اي برخـوردار بـود       مـدن پيـشرفته   توانستند خود را در چنين محيطي كه از فرهنگ و ت            آنان سالجقه نمي  

               نگهدارند به اين جهت از لحاظ فرهنگي عصر سلجوقي يكي از مراحل اوج فرهنگ و تمدن ايراني است             
  ) 522: 5ج : 1366كمبريج، (

در آذربايجان و آسياي صغير محيط مناسبي براي گسترش زبان فارسي بوجود آمد خاقاني ،انوري و                
هاي روايـي اسـت       ترين سراينده حماسه    اند، نظامي برجسته    شعراي فارسي زبان اين دوره    نظامي از جمله    

وي در گنجــه متولــد شــده اســت و در قفقــاز جنــوبي مقــام شــامخي در تــاريخ ادب فارســي دارد وي  
هاي روايي فارسي را خلق نمود، شمار مقلدان وي در تركيه و آسياي ميانه و هنـد و            درخشانترين حماسه 

شك از اركان شعر فارسي و از استادان مسلم اين زبـان اسـت وي ماننـد                   نظامي بي . راوان بودند ايران ف 
: 1ج  : 1372صـفا،   . (فردوسي و سعدي توانست به ايجاد و تكميل سـبك و روش خاصـي توفيـق يابـد                 

هاي تاريخي به نحوي ادامه يافته است ايـن امـر       در دوران بعد پيروي از سبك فردوسي و حماسه        ) 807
يكي از شاعران   . ر آذربايجان و نواحي شمال غرب ايران كه خاستگاه صفويان بود نيز رواج داشته است              د

سـلجوق    وي منظومـه اي در تـاريخ آل       . گوي ايراني در آسياي صغير محمود قانعي طوسي اسـت           پارسي
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گـر  از دي .  حماسي و تاريخي اسـت و بـه نـام سـلجوقنامه مـشهور اسـت                 آسياي صغير دارد كه منظومه    
هايي كه بعد از شاهنامه فردوسي سروده شده است ظفرنامـه حمـداهللا مـستوفي قزوينـي اسـت                     منظومه

از اشـعار   . وي از معاصران اولجايتو و ابوسعيد بهادرخان دو تـن از ايلخانـان مغـول اسـت                ) 750متوفي  (
  : سرايد ظفرنامه تقليد شاعر از شاهنامه بخوبي آشكار است چون وي مي

  بدين تازه كن رسم شهنامه را                  ه را نامـظفركن نام اين
از احمد تبريزي است كه سه سال       »شهنشاه نامه تبريزي    « هاي تاريخي دوره مغول     از ديگر حماسه  

پس از ظفرنامه به پايان رسيده و در خصوص تاريخ سالطين مغـول اسـت، تقليـد از شـاهنامه در دوره                      
هاي تاريخي ايـن دوره اسـت وي          ه يا تيمورنامه هاتفي از جمله حماسه      تيموري نيز ادامه يافت و تمرنام     
خواف، شاه اسـماعيل اول صـفوي او را         ) خرگرد( هجري در خرجرد     917همان كسي است كه در سال         

را در فتوحات شاه اسماعيل شروع كرد كه هزار بيت آن را سـرود امـا                «شاهنامه هاتفي   « مالقات كرد و  
  . فتتوفيق اتمام آن را نيا

هـاي ملـي ايـران و     تـرين كتـاب   ترين و محبـوب  شاهنامه به عنوان كتاب شاهان و يكي از مردمي 
دادن عالقـه     يكي از راههاي ديگر نـشان     ) 132: 1375رايس،  (سراسر خاورميانه بارها و بارها تكثير شد        

 بـين   به اين كتاب مصورساختن آن است، كه اين تصويرسازي باعـث محبوبيـت بيـشتر ايـن كتـاب در                   
كه متاسفانه از هـم     »شاهنامه دموت   «از دوره مغول شاهنامه مصوري باقي مانده به نام          . ايرانيان گرديد 

هاي آن ميان چند مجموعه تقسيم شده است، جالب توجه است كه اين كتاب در حـدود            پاشيده و نقاشي  
ه تـصوير كـشيده      ميالدي در تبريز مركز ظهور و تشكيل حكومت صفويان ب          1330/  هـ   708هاي    سال

هاي مصور در كل نقاشـي ايـران هرگـز     شده است، تصاوير اين كتاب از نظر غنا، كيفيت يا تعداد صحنه     
روند مصورساختن شاهنامه در دوران پس از فروپاشي ايلخانـان در ايـران ادامـه               . باالدست نداشته است  

 م بازنويـسي شـده اسـت        1370/  هــ    748اي در استانبول وجود دارد كه در سال           شاهنامه«يافت است   
جالير قرار داشته  محل بازنويسي احتماالً شيراز است كه در اين زمان زير سلطه آل) 234: 1375رايس، (

نوشته و تصويرنگاري شده است كه      » شاهنامه بايسنقري «  ميالدي 1429/  هـ   833هاي    است، در سال  
هاي مكتب شيراز     ترين نمونه   ي از برجسته  اين شاهنامه يك  ) 394: 1379كمبريج،  ( نگاره است    37داراي  

اي نيز در سال      شاهنامه) 238: 1375: رايس(است كه اكنون در كاخ گلستان تهران نگهداري مي شود             
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 23 ميالدي به نام محمد جوكي پسر ديگر شاهرخ به تصوير كـشيده شـده كـه داراي                   1440/  هـ   818
  . دار استصحنه مصور است و از كيفيتي عالي و برجسته برخور

از جمله مسائلي كه براي اين پژوهش مهم است آن است كه چنانچه دقت شود چنـدين شـاهنامه                   
گرايـي و روح ملـي    در آذربايجان و تبريز مصور شده است و اين امر حاكي از آن است كه توجه به ايران          

گرايـي و     هنامهخـواني، شـا     نويـسي، شـاهنامه     كه از دوران مغوالن آغاز شده بـود و توجـه بـه شـاهنامه              
  . هاي آن بود در آذربايجان نيز به شدت رواج داشته است مصورساختن شاهنامه يكي از جلوه

گرايي وجـود داشـته باشـد، شـاه           و همين امر باعث گرديد كه در حركت صفويان روح ملي و ايران            
ـ                  ز در نقاشـي    اسماعيل پس از تصرف هرات، حسين بهزاد را با خود به تبريز منتقل ساخت و مكتب تبري

 ميالدي تحت سرپرستي شـاه اسـماعيل بـراي پـسرش            1522/  هـ   928در تبريز بوجود آمد و در سال        
كـه  » شـاه طهماسـبي       شاهنامه« طهماسب يك مجموعه منحصر به فرد از نقاشي بوجود آمد كه به نام            

نامـدارترين   نقاشي مينياتور است كه اين كتاب يك موزه هنري سيار است كه اكثـر            250حاوي بيش از    
اين شاهنامه را كه نشانه قـدرت عظمـت   )113: 1366سيوري، . (هنرمندان در خلق آن سهمي داشته اند 

وهمدلي ايرانيان بود شاه طهماسب صفوي براي سلطان عثماني فرسـتاد در دوره صـفويه بـه شـاهنامه                   
  .فوي ارسال مينمودنداحترام زيادي گذاشته ميشد وعموما به همراه قرآن جزو هدايايي بود كه شاهان ص

نويسي در دوره صفويه نيز با حـدت          خواني و شاهنامه    نكته قابل توجه آن است كه توجه به شاهنامه        
و شدت بيشتري ادامه يافته و توجه به نقاشي سنتي ايراني مبتني بـر موضـوعات شـكوهمند شـاهنامه،                    

از سقوط خالفـت عباسـيان در بغـداد         ها ادامه يافت بنابراين بايد اذعان نمود پس           خمسه نظامي تا مدت   
ايرانيان درصدد برآمدند مجدداً هويت ملي و ايراني خود را زنده نمايند و بنابراين از زمان هالكوخان پايه 
اولين حكومت ملي در ايران شكل گرفت، هالكو، خواسته يا ناخواسته وحدت ارضي ايران را انجـام داد،                  

ليان را نابود ساخت، خالفت عباسي را منهدم نمود و شرايط الزم            هاي محلي را برانداخت، اسماعي      سلسله
هاي متمركـز     را براي يك دولت ملي در ايران ايجاد كرد و اعمالي كه وي انجام داد راه را براي سياست                  

هـاي مغولـستان و چـين و          و ملي صفويان هموار ساخت چون هالكو ايران را از تحـت تابعيـت خاقـان               
ت و به ايران وحدت ارضي بخشيد، ايرانيان نيز اين فرصت را مغتنم شـمردند و                خالفت بغداد خارج ساخ   

سازي و بارور سـاخته بـود         درصدد برآمدند با تكيه بر ميراث غني خود كه شاهنامه فردوسي آن را دوباره             
يكپارچگي سياسي و جغرافيايي و فرهنگي خود را به دست آوردند بنابراين شاهنامه به عنـوان مظهـري                  
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هاي ملي و ايراني توسعه يافـت و          ساخت مورد توجه قرار گرفت و حماسه        ويت ايراني را بازتاب مي    كه ه 
براين اساس هويت ملي ايرانيان دوباره شكل گرفت و خودش را در قالب حركت صـفويان بـه نمـايش                    

اصل هايي كه در خصوص       رغم بحث   صفويان از همان دوره بنيانگذاران تا دوره پادشاهان، علي        . گذاشت
ونسب آنان وجود دارد در ايران متولد شدند، در ايران نشو و نما يافتند و با فرهنگ ايرانـي باليدنـد و بـا                        

هاي شيعي حكومت خود را شكل دادنـد و مـسلم             تكيه بر مريدان ترك و فارس خود و با تاسي از آموزه           
لـي و تـاريخي و گـرايش        هـاي م    گرايي و حماسه    است كه براي بوجودآوردن اين حكومت تكيه بر ايران        

شناسـان غربـي    مردم به آنان و حكومتشان دخيل بوده است، امروزه گروهـي از پژوهـشگران و صـفوي               
هاي حجيم و مجعـول       دار سازند و با بحث      را خدشه » ملي بودن دولت صفوي   «عامدانه درصددند، نظريه    

دار وجـود     فـات عميـق و ريـشه      زبانـان اختال    خواهند، اثبات نمايند كه بين تركان و فارس         و مجهول، مي  
سـال بـه    230داشت حكومت صفويان        داشته است در حالي كه پرواضح است كه اگر اختالفي وجود مي           

  . انجاميد طول نمي
توجه صفويان از همان ابتدا به شرق ايران و بلوچستان و مرو و خراسان حاكي از اقدام آنـان بـراي                   

گر هويت ايراني و ملي آنـان اسـت و مـسلم اسـت كـه       تشكيل مجدد دولت ملي در ايران است و نشان        
  . حركت و قيام آنان روح ايراني داشت

  سرايي در دوره صفوي ي و شاهنامهخوان  شاهنامه
هاي تاريخي و حماسه به سبك شاهنامه فردوسي و به تقليد از              خاطر نشان شد كه سرودن منظومه     

هـاي    هـاي حماسـي بـه نـام          شـدن منظومـه    آن كتاب بزرگ در دوره صفويه ادامه يافته اسـت سـروده           
توسط ميرزا قاسم قاسمي گنابادي در سلطنت شاه اسـماعيل         » نامه نواب عالي    شه«و  » شاهنامه ماضي «

نويـسي و    بيت مؤيد توجه بـه شـاهنامه  4500و شاه طهماسب به تقليد از شاهنامه فردوسي هر كدام در           
» شـاهنامه صـادقي   « باس اول نيز ادامه يافـت و      هاي حماسي است كه اين امر در دوران شاه ع           داستان

توسط صادق افشار از شعراي دوره شاه عباس سروده شـد كـه راجـع بـه وقـايع ايـران از جلـوس شـاه               
  ) 372: 1369صفا، (اسماعيل دوم تا اواخر شاه عباس اول است 

ا ويران،  ه  يورش مغول به ايران براي فرهنگ و تمدن ايران و جهان پيامدهاي شومي داشت آبادي              
آوران و كشاورزان و      ها و آثار معماري وهنري مهندم و دانشمندان و رزم           ها و شهرها خراب، كتابخانه      ديه

  ) 110: 1367دستغيب، . (كشته شدند... وران و  پيشه
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 وروان خود اهميتي بسيار دادند، شـايد يكـي از علـت     پس از اين دوران مردم به پرورش تن و جان  
دانستند به ايـن خـاطر از      را نيرومندي و برخورداري آنان از توان جسمي بيشتر مي          هاي پيروزي مغوالن  

بنابراين مراكزي  . دوران مغول ايرانيان درصدد برآمدند به پرورش تن و جان خود اهميتي بيشتري دهند             
هـاي پهلـواني و سلحـشوري و رفتـار و             شكل گرفت كه فضاي آن متكي بر خـصلت        » زورخانه« به نام 

وانمردي و ايثارگري بود، ابتدا اين مراكز به صورت مخفيانه فعـال بـود و ايرانيـان بـه صـورت               اخالق ج 
اي و تـاريخي و جـوانمردان خـود را            پرداختند و ياد پهلوانان و پادشـاهان افـسانه          غيرعلني به ورزش مي   

 جوانـان بـه   داشتند و به مرور زمان اين مراكز به فعاليت علني پرداخت كه در جذب و گرايش         گرامي مي 
شـد از چـشمه       هـا خوانـده مـي       خصائل مردي و مردانگي و نقش مؤثري داشت، اشعاري كه در زورخانه           

هـاي ملـي و    هـا حماسـي   در زورخانه. آكنده بود ) ع(فياض شاهنامه و توسل به شاه مردان حضرت علي          
ق جـوانمردي ورز    گرديد و مردم كوچه و بـازار در آنجـا تـن و روان را بـا آداب و اخـال                      مذهبي بيان مي  

  . دادند مي
رسـد    باشـد و بـه نظـر مـي          تر از تفريح و سرگرمي مي       علت پيدايش ورزش باستاني در ايران عميق      

هـا و   هـاي حماسـي و پهلـواني و پاسداشـت قهرمانـان شـاهنامه در زورخانـه        ايرانيان با تكيه بر داستان   
آوردن و دولت ملي  ي مبارزه و به دست   هاي باستاني به نحوي به آمادگي جسماني برا         پرداختن به ورزش  

پرداختند قابليـت اسـتفاده و    ها به ورزش مي ها با آن پرداختند، هر كدام از وسايلي كه در زورخانه    خود مي 
ها نـشان از سـپر و         اي از گرز، كباده نقش تير و كمان، تخته          تبديل شدن به اسلحه را داشت، ميل نشانه       

وت دالوران به پهواني و عياري و شـاطري در تـاريخ ايـران كـه                تطور كس «غيره داشت، به هر صورت      
ترين عامل پيدايش زورخانه  دهد، اصلي اهميت انجام عمليات قهرماني را از نظر مردم كشور ما نشان مي      

هـا شـباهت      طور كه فـرم معمـاري زورخانـه         ، همان ) 33: 1346كاظميني،  (و ورزش باستاني بوده است      
ادبيات و اعمال و رسوم خاص رايج در زورخانه و مراتب و القـاب ورزشـكاران و                 زيادي به خانقاه داشت،     

پهلوانان نيز شباهت زيادي به سير و سلوك طريقت صوفيان داشت و مرشد نيز، جاي قطب و مراد و يا                    
ها بود، فتـوت، جـوانمردي،        شيخ و ولي بود و اين امر نشانگر روحيه عرفاني و صوفيانه حاكم بر زورخانه              

ادگي، درويش مسلكي و رفتارهاي حاكي از خصايل درويـشي و صـوفيانه از جملـه مـسائل مهـم در                     افت
  . زندگي پهلوانان بود

 ملـي و مـستقل       زورخانه در رشد و گرايش توده مردم به انديشه نجات ايران و تشكيل يك دولـت               
خانـان و تيموريـان،     هـاي اجتمـاعي دوران ايل       نقش بسيار مؤثر و نافذي داشتند و در بسياري از جنـبش           
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ها بودند بـسيار فعـال عمـل          گروههاي فتوت كه پهلوانان و جوانمردان و عموماً شيعيان بوجودآورنده آن          
وران، صنعتگران، دهقانان، طبقه متوسط و مولد ثروت جامعـه بودنـد و     كردند، اهل فتوت بيشتر پيشه      مي

دردوره صفويه توجه ويـژه اي بهتوسـعه        ) 128: 1379بياني،  ( .ترين افراد شورش شهرها بودند      جزء فعال 
  .اين مراز ورواج بيشتر داستان هاي حماسي گرديد

هـا   »خانـه  قهـوه «از ديگر مراكزي كه در رشد گرايش به هويت ملي و ايراني نقش مهمـي داشـت        
هـاي   ها در آشناكردن مردم با ميراث فرهنگي و ادبي ايران و زنـده نگهداشـتن يادمـان                بودند، اين محل  

هاي اجتماعي بود كه مـردم        نمود اين مراكز كانون     زشمند فرهنگي در بين عامه مردم بسيار كمك مي        ار
شدند و سخنوران و شعرا با ترتيب مجالس شعرخواني و مناظره، نقش بسيار مهمي در                 ها جمع مي    در آن 

قاشـي شـده    هـاي ن    هاي حماسي و تاريخي و پهلواني داشتند آنان بـا نـصب پـرده               بيان شعرها و داستان   
كردند، اين امر چنـان رونـق داشـت كـه بـسياري از                هاي رستم و سهراب و شاهنامه را بيان مي          داستان

استعدادادهاي ادبي و هنري را بر طرف خود جذب كرد و مركزي شد براي نشر و ترويج فرهنگ ملي و                    
ـ         ها وگردهمـايي    مذهبي و پايگاهي براي تحوالت و دگرگوني       د خـصوصيات   هـاي اجتمـاعي باعـث پيون

اخالق پهلواني و جوانمردي گرديد و تحول براي رفع ظلم از مردم را به دنبـال داشـت و روحيـه جديـد                  
خوانان  مبارزه و تالش براي رهايي از ظلم در بين مردم را تقويت نمود، شمار زيادي از نقاالن و شاهنامه              

به عنوان يك وسيله ارتباطي نيرومند در       ها فعال بودند و اين مراكز         خانه و زورخانه    وران در قهوه    و سخن 
هـاي    كردند، به طور كلي اين نوع مراكز با تكيه بر محوريت شاهنامه و خصلت               جامعه سنتي ما عمل مي    

  . پسنديده پهلواني تاثير مثبت و مؤثري در گرايش مردم به تاريخ و تمدن و عظمت ايران داشت
هاي پهلواني پيوند خورد كه نتيجه        ها وخصلت   ا جنبه هاي عرفاني و صوفيانه ب      از دوره ايلخانان جنبه   

آن جنبشي سياسي، مذهبي با گرايشات شيعيانه بود به نام قيـام سـربداران، در ايـن قيـام شـيخ خليفـه                       
مازندراني و شيخ حسن جوري كه مرداني پـاكيزه روزگـار بودنـد و عبـدالرزاق باشـتيني و اميـر مـسعود           

خود جمع داشت، قرار داشتند، با ائتالف شيخ حـسن جـوري و اميـر     سربداري كه ديانت و سياست را در        
آژند، (مسعود دولت سربداري شكل گرفت كه يكي از رهبر مذهبي و ديگري رهبر سياسي ـ نظامي بود  

سـتيزي، فتـوت و جـوانمردي كـه           ستيزي و قيام عليه مغوالن، ظلم       در قيام سربداري بيگانه   ) 57: 1365
به صـورت بـارزي     ... طلبي و     گرايي، مساوات      و ايران باستان داشت، مردم     ريشه در فرهنگ اصيل تشيع    

  . آشكار بود
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سنتي راكه سربداران بوجود آوردند و مبارزه، پايداري و قيام عليه ظلم و ستم حكـام زمانـه بـود در                     
ينكه هاي سياسي ـ مذهبي پس از سربداران خود را نشان داد و در دوره تيموريان چهره نمود تا ا  نهضت

باالخره صفويان با شرايط زماني و مكاني خاص خـود بـر سـر كـار آمدنـد و مـسلم اسـت كـه در روي           
هاي سياسي و اجتماعي و تاريخي ايران و تـصوف وجـود داشـت، در قيـام                   كارآمدن آنان تكيه بر زمينه    

ت، آنـان   صفويان، توجه به تشكيل دولت ملي ايراني با تكيه بر مذهب تشيع اهميت بسيار زيـادي داشـ                 
بنيانگذار دولت مستقلي شدند كه در چارچوب مرزهاي شناخته شده تاريخي پديدار شد، پيـدايش دولـت                 

  . المللي ظاهر شد صفوي آغاز عصري است كه ايران به عنوان يك قدرت مستقل ايراني در روابط بين
تي مانـدگار بـراي   بنابراين بايد عنوان نمود يافتن آرامشي دروني و اجتماعي، در پرتو شـناخت هـوي   

هاي هويتي خـود كوشـا گردنـد بنـابراين      مايه ايرانيان درمانده از هجوم مغول باعث شد در شناخت و بن   
گرايـي بوجـود آمـد،     يابي در دوره مغول فزوني يافت وخودآگاهي ملي نـسبت بـه انديـشه ايـران           هويت  
و تمدن ايرانـي شـدت يافـت، از         شناسي و شناخت از فرهنگ        گرايي صوفيانه، تبارشناسي و ايران      اخالق

و خاندان ائمه اطهـار و گـسترش و رواج تـشيع در دوره    ) ع(طرف ديگر حمايت ايرانيان از حضرت علي       
هـا در     خانـه   هـا و قهـوه      گرايي را بوجود آورد كـه زورخانـه         گرايي و شيعه    هاي يگانگي، ايراني    مغول زمينه 

ني كه حركـت و نهـضت صـفويان آغـاز گرديـد      گرايي نقش بسيار مهمي داشتند و زما گسترش اين هم 
  . مردم از دل و جان از آنان حمايت كردند تا دولت صفوي شكل گرفت

  نتيجه
شاهنامه يكي از مفاخر ملي ماست، چون در زماني كه ملت مـا هويـت خـويش را از دسـت داده و                       

شناسـنامه خـود را   رفت تا در يك جهان چند مليتي بكلي متالشي گردد، ناگهـان          نگران و سرگردان مي   
توسط شاهنامه باز يافت، فردوسي با آفرينش شاهنامه رشته از هم گسيخته مليت ايراني را از نو گره زد                   
و هويت ايراني را زنده ساخت با زنده شدن اين هويت ايرانيان تالش بسياري كردند كه خـود را از زيـر                      

ها در لباس دولت ملي صفويان خود  اليتسلطه دستگاه خالفت عباسي و مغوالن خارج سازند، كه اين فع
گر ساخت، صفويان اولين دولت ملي و مستقل ايراني را براي اولين بـار پـس از سـقوط            را در ايران جلوه   

هاي فكر ايراني و شيعي بنا نهادند، آنچه مـسلم اسـت آن اسـت كـه اگـر                     ساسانيان با تكيه بر دستمايه    
داشـت، صـفويان موفـق بـه تـشكيل            ل و ايراني وجود نمي    گرايي و گرايش به دولتي مستق       فضاي ايران 

شدند، هويت ايران كه شاهنامه خلـق كـرده بـود             دولت ملي و مستقلي آنهم در تمامي فالت ايران نمي         
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پس از سقوط خالفت عباسي و روي كارآمدن مغوالن به شدت رو به رشـد گذاشـت و صـفويان سـعي                      
گاه هويـت خـود را         خود نيز ايراني بودند و ايرانيان هيچ       كردند از اين همبستگي ملي استفاده كنند چون       

هـاي نـامرئي      رفت همه چيز نابود شده، حلقه       ترين روزگاران كه گمان مي      اند و در سخت     فراموش نكرده 
  . داد هويت ملي مردم را به يكديگر پيوند مي

 بـسيار مـؤثري     شاهنامه به عنوان منبع و ميراث مشترك ايرانيان در استمرار هويـت ايرانـي نقـش               
هـاي قبـل از       رسد تالش براي تجديـد هويـت ملـي در ايـران در دوره               داشته است، بنابراين به نظر مي     

چندين بار خود را نشان داد اما اين صفويان بودند كه با تكيه      .... صفويان در دوره سربداران، مرعشيان و       
را از نـو زنـده كننـد و انديـشه     بر اين شناسنامه ملـي يكپـارچگي سياسـي و جغرافيـايي روزگـار كهـن        

  . ايرانشهري فردوسي را جامه عمل بپوشانند
  منابع 

 :تهران ،، چاپ اول  هاي شكوفه وابسته به مؤسسه      كتاب قيام سربداران ) 1365(ند، يعقوب   ـ آژ 1
   .انتشارات اميركبير

ارات انتش :چاپ اول، تهران   ،مغوالن و حكومت ايلخانان در ايران     ) 1379(ـ بياني، شيرين    2
   .سمت
تاريخ ايران كمبريج از آمدن سلجوقيان تا فروپاشـي   ) 1366(ـ بويل، جي، آ،وديگران     3

   .انتشارات اميركبير :چاپ اول، تهرانترجمه حسن انوشه، ) جلد پنجم (دولت ايلخانان
بـه  : ، سي گفتار درباره فردوسـي و شـاهنامه        هاي ديرينه   سخن) 1386(ـ خالقي مطلق، جالل     4

  .نشر افكار  ،چاپ دومهباشي، كوشش علي د
   . انتشارات علم : تهران،هجوم اردوي مغول به ايران) 1367(ـ دستغيب، عبدالعلي 5
 انتـشارات علمـي و      :تهران ترجمه ماه ملك بهار،    ،   هنر اسالمي ) 1375(ـ رايس، ديويد تالبوت     6

   .فرهنگي
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چـاپ چهـارم،     فكـاري، ، ترجمـه جهـانگير ا     ديباچه شاهنامه فردوسي  ،  )1369(ـ ژول مول،    7
  .هاي جيبي  شركت سهامي كتاب:تهران
، نقش تركان آناطولي در تـشكيل و توسـعه دولـت صـفوي            ) 1371(ـ سومر، فاروق    8

   .نشر گستره: تهران ترجمه دكتر احسان اشراقي، دكتر محمدتقي امامي، 
 :چـاپ اول، تهـران     ترجمـه كـامبيز عزيـزي،     ،  ايران عـصر صـفوي    ) 1366(ـ سيوري، راجر    9

   .انتشارات سحر
   . انتشارات فردوس:چاپ سوم، تهران ،تاريخ ادبيات در ايران) 1372(اهللا  ـ صفا، ذبيح10
  .انتشارات اميركبير :چاپ پنجم، تهران ،سرايي در ايران حماسه) 1369( اهللا ـ صفا، ذبيح11
ارم تـاريخ  ، جلد چهتاريخ ايران از اسالم تا سالجقه) 1363(ـ فراي، ريچارد،ن و ديگران    12

  كمبريج ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، تهران 
، تاريخ مختصر زورخانه و ورزش باستاني و موجـدين آن         ) 1346(ـ كاظميني، كاظم    13

   1346بهشت   اردي55هنر ومردم، شماره 
 انتـشارات   :تهـران  تاريخ ايران كمبريج جلد تيموريان، ترجمـه يعقـوب آژنـد،          ) 1379(ـ كمبريج   14
  .جامي

 : تهـران  ، ترجمـه يعقـوب آژنـد،      تاريخ ايران كمبريج جلـد صـفويان      ) 1380(بريج  ـ كم 15
  .انتشارات جامي
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  *دكتر قدمعلي سرامي                                                                                     

  ∗∗مهدي رضا كمالي بانياني

ــايگيري   ــا ج ــه ت ــري  مطايب ــكل گي ــاهاز ش ــز در ش ــي طن       نامه فردوس
                                                                                                                                                                     

  چكيده 

ان به ياري آرايـه هـاي ادبـي و اشـاره       طنز يكي از راهكارهايي است كه چامه سرايان و نويسندگ 
 هايي را به رشـته ي نگـارش در آورند كه زبان گفــتاري عــادي ،                ي، مي توانند باريكـ   نيهاي داسـتا 

ن ســاز و ســازگاري   يگُـريـز وگُزيري را كه طنز هنرمند را سبب مي شـود ،همچـ       . آن را ندارد     ييارايـ
  .غنـايي متن نوشتـاري و نيرومندي زبان گفتاري مي شود ، سبـب له آن سـاخته مي شود يكه بـه وسـ

ه گاهي از طنز فردوسي نيز از جمله چامه سراياني است كه در البه الي سروده هاي خويش نيز ،گا           
غناي پنهان اين شيوه در شاهنامه فردوسي ، چنـان در زيـر پرتـو افـشـاني ادب                   .نيز سود جسـته است   

اوي ايـن شـيوه گفتـاري مـي         بنابراين واكـ   .د آن به چشم نمي خورد     است،كه نمو  قـرار گرفته    يحماسـ
در اين پژوهش سعي گرديـده بـه زوايـايي از           .  را به سوي ديد خوانندگان بگشايد      ، دريچه اي نوين   تواند

  .طنز فردوسي پرداخته شود 
  ، فردوسي زبان گفتاري،  شاهنـامه طنز،:  هاكليد واژه

  

  
  
  

                                                 
*  

* دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجانعضو هيأت علمي  
  **اد اسالمي واحد اراكدانشگاه آز دانشجوي دكتري

∗  
∗  
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  مقدمه
ت، در فارسي كهن به آن فسوس، خندستاني، خنده خـربش و ريـشخند              طنز كه يك واژه تازي اس     

. گويند و آن نوعي شعر و نثري است همراه با كنايه و مجاز و تشبيه و همراه با بعـضي از صـنايع ادبـي                        
همچنين طنز گريز زدن و اشاره است به عبارتي ديگر كـه بـه گونـه اي بـا سـخن گوينـده مناسـبت و           

 از كسي است و گاهي در فارسي بـه عكـس عربـي،              گاهي براي عيب جويي   طنز  .سازگاري داشته باشد  
وصف و تعريف وي، مثال اگر عيب جويي را از آن عبارت خواسته باشند، پس اين بيت مناسبت دارد كه                    
    منجيك، شاعر قرن پنجم از يكي از بزرگان بدگويي كرده و به خست طبـع و بخـل نـسبت داده اسـت                       

      )367المعجم ص (
 

  يـافـتـمي رنـــگ زردمــيامـروز اگـر نـ             وگرد سرخ خواست ز من سبز مــن پرپر گ
 

  ن چه كردمير نان خواجه خواستي از مـــگ            گفتم كه نيك بود كه گوگرد سرخ خواست
 

» اديومر«كه گوگرد سرخ را به زبان عربي كبريت احمر گويند و آن جسمي است كمياب و گرانبها مانند                 
المؤمن اعز من الكبريت االحمر و ليس شي اعز         : نقل است كه فرمود   ) ع(امروز، زيرا از امام جعفر صادق     

من الكبريت االحمر و هل رأاحدكم الكبريت االحمر، آن حضرت مومن را گرامي تر و عزيزتر از كبريـت            
حمر نان فالن خواجه را مي      شاعر در اين شعر نيز گويد اگر معشوق به جاي كبريت ا           . احمر دانسته است  

اگر طنز فقط براي تمجيد و تكريم كسي باشد، مانند اين شاهد         . خواست، من چه خاكي بر سر مي كردم       
  )3پيشاهنگان شعر پارسي ص : (خواهد بود كه حنظله بادغيسي گفته

  دــزنـــر چشم تا نرسد مرورا گــاز به              ارم سپند اگر چه بر آتش همي فكندي
  با روي همچو آتش و با خال چون سپند              ار ــــاو را سپند و آتش نايد همي بك

 
وي به كنايه يارش را زيبا دانسته و رويش را چون آتش سرخ خوانده كـه سـوزندگي آن را اراده نكـرده                       

، نيز خـالي    اين بود پيش درآمدي از تعريف طنز، بنابراين شاهنامه، كه نامه بزرگ دانسته مي شود              . است
ــيم     ــاره مـــي كنـ ــورد آن اشـ ــد مـ ــه چنـ ــا بـ ــه مـ ــست كـ ــشين نيـ ــا و دلنـ ــر زيبـ  .از ايـــن هنـ

وقتي كه سام نامه اي به منوچهر شاه مي نويسد و به زال مي دهد تا ببرد و از وي اجازه بگيرد تـا بـا                          *
نـد تـا   رودابه همسري كند، شاه نيز پس از راي منجمان از موبدان مي خواهد كه از زال سؤال هايي بكن   

چون آن كارها پايان مي پذيرد، زال از شاه مي خواهـد كـه هـر چـه                  . ببينند شايستگي وي چگونه است    
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ــت         ــده اس ــگ ش ــام تن ــراي س ــش ب ــرا دل ــردد، زي ــود برگ ــهر خ ــه ش ــر ب ــات )زودت  6 و1355ابي
  

 ردـــــزت ببايد شمــك امروز نيي          رد گرد ـت شاه اي جوانمـــبدو گف
 !ت را هشِ سام و كابل كجاستـدل          ه دخت مهراب خاستو را بويـــــت     

 
 شاه به طنز گويد تو براي عشق دختر مهراب كابلي اين گونه شتاب داري نه براي سام و شهر كابل   

باز وقتي كه زال از نزد منوچهر بر مي گردد و با سام مي خواهند به كابل بروند، به پدرش سام مي گويد 
  )1450 تا 1448ابيات (رود تا با هم در راه به گفت و گو بپردازيم سپاه از پيش ب

 
 امــت كــبدانست كو را درين چيس                  امـان نگه كرد فرخنده سـه دستــب

 وانــــــه اين نامور نيك پي پهلـك                 انــــاسخ به شيرين زبـــورا داد پ
 تــــشب تيره مر زال را خواب نيس                 سخن هر چه از دخت مهراب نيست

 
هر سخني كه از دختر مهراب نباشد، به شب تيره مانسته است كه زال در آن نخوابيده، پس : سام گفت

 .بيت آخر يك طنز زيباست كه سام به زبان آورده است
ه تا آن روزگار مانند ديگر در جشن پيوندي زال و رودابه، كه در كابل برگزار شد، آن چنان جشني ك*

نداشت؛ سيندخت، رودابه را پس از آرايش تمام در خانه اي زرنگار بر تخت نشانيد و كسي را به نزد او 
ليكن سام كه بسيار آرزومند بود تا رودابه را براي . بار نداد تا زال از راه برسد و عروس زيبا را ببيند
 دختر را تا كي بايد پنهان نگاهداري و او را به من نخستين بار ببيند، با خنده از سيندخت پرسيد كه

  :نشان ندهي كه در شاهنامه بدين گونه آمده
 

 ت؟ـــد نهفــــــــكه رودابه را چند باي              ام گفتــــديد و سيندخت را ســــبخن
  دن آفتاب هواستــــــــــــــاگر دي            ت سيندخت هديه كجاست؟ ـــــبدو گف

 
اگر مي خـواهي آفتـاب را       : مادر به تعريض كه گونه اي از طنز است، به سام پاسخ مي دهد و مي گويد                

سيندخت هم به كنايه گفته كه رودابه زيباست و هم رونمايي كه يك             (ببيني پس رونمايي آن كجاست؟      
 ) سنت است فراموش نشود
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وزه مي آرايند، فردوسي مي گويد كه باز در آنجا كه مادر سياوش را با ديباي زرد و ياقوت و پير*
آنچه را از آفرينش ايزدي مي خواستي و مي بايستي باشد، آن دختر آن را داشت و بود، طنز است بر اين 

 :كه دختر را هر چند آرايش كنند، آن زيبايي خدادادي بيش از آن خواهد بود
 وردـــت و پيروزه و الجوــــــبياق              اي زردــــــــدش به ديبـــــبياراستن

  ي گوهري سرخ بد نابسود ــــــكي               ودـــــت بــــدگر ايزدي هر چه بايس
    

  ..بيت آخر طنز است كه وصف مي كند زيبايي خدادادي را
 

باز طنز بسيار زيبايي در آنجايي است از داستان سياوش و سودابه كه پس از پيوندي كردن سياوش با                   *
، در زمين توران، جايي كـه خـوش آب و   )گيس، يعني خوش مو + فريگيس، فري: فلورانس (فرنگيس

افراسياب چـون بـه وي    . هوا و كوهستاني و دريا بوده، دژ سياوش گرد را مي سازد و به آن دل مي بندد                 
د، مظنون شده بود، مي خواست با فرنگيس به دربار بيايند تا افراسياب از انديشه هاي سياوش آگـاه شـو           

  :پس به گرسيوز گويد، برو و پيام مرا به سياوش برسان
 

 نخواهي همي كرد كس را نگاه؟                    اه ـرسي و گويي كز آن جشنگــــبپ
  آيدرـز ايـــكي با فريگيس خيي                    ايــي همانا نجنبد ز جـــــــبهشت
بيـت دوم   ) 129 ص 3ج(ن است، لـيكن در مـتن مـسكو          انتشارات تهرا ) 4ج(ابيات از متن فلورانس     اين  

، 2ج(و متن دكتر دبيـر سـياقي        » به مهرت همي دل بجنبد ز جاي      «: بدين گونه در مصراع نخست آمده     
بـه  «:  اسـت چنين) 1929 ب332، ص2ج  (اما در متن دكتر خالقي      . نيز مانند متن مسكو است    ) 566ص

بعـد  » ... بهـشتي 2لورانس، طوپقاپو سراي، بريتانيـا  ف: گويد) 30ش(و در پاورقي » -هستي همانا نجنبي  
  .تصحيح قياسي است: گويد

است از هشتن و هليدن كـه بـه معنـي گذاشـتن و رهـا                » بهشتي«دقيقا  ) 614محرم  (در متن فلورانس    
 .                                        )فرهنـگ فارسـي دكتـر معـين    (كـردن اسـت   

افراسياب با ظرافت بـه گرسـيوز گويـد بـه      . اي از مطايبه و طنز استمعني اين بيت و بيت پيش، گونه
 اگر آن شهر را رها كردي و به نزد ما آمدي، بي گمان آن دژ از جاي خود تكان نخواهد                   : سياوش بگويد 

چنان كه مي بينيم همه نسخه هاي خطي و چاپي آن را نفهميده و              (خورد و به جاي ديگر نخواهد رفت        
  .)دانيده اندبه چيز ديگر برگر
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موردي ديگر از طنز در آن جايي است كه در داستان فرود سياوش اتفاق مي افتد و آن رفـتن طـوس                      *
نوذر است به توران براي كين ستاني سياوش، در راه از نزديك دژ فرود، كه در باالي كوه بلند بوده، مي                   

و سپاه ايران را تماشا مـي كننـد،   فرود و تخوار براي سركشي در روي قله اي مي نشينند            . خواهد بگذرد 
چون طوس سپهبد آنان را مي بيند خشمگين مي گردد، دستور، مي دهد يكي با اسب برود و آن دو تـن       

در اين ميان چند نفر يكي يكي به باال مـي رونـد، لـيكن يـا خـود و يـا                  .را كشان كشان به پايين بياورد     
. باال مي تازد و از تير فرود بي جان مـي گـردد            اسبشان كشته مي شود، در پايان زرسب، پسر طوس، به           

آنگاه طوس، كه پر غرور بود، خشمگين شد و به باال تاخت و اسب وي را فـرود هـالك كـرد و طـوس                
 3سپر در گردن و نژند و پر خاك، به پس بر مي گردد، اكنون به اين بيت بنگريد، متن خالقي مطلـق ج                      

 .)47ص 
 رـــــــــــ ر از گرد و آسـيمه س      ـــــپياده پ                  رــــــردن سپ ـــر گه آمد به گ    ـــبه لشك 

 !ودـــــــ ور پهلوان را چـه ب     ــــــكه اين نام                  رودــــــــس او ف  ـــواژه همي زد پ   ــــگ
 د در صــف كــارزار؟ ــــــــــچگونــه چم                وارســـ از يــك دون بپــاي آمــ كــه ايــد 

 ره بگذاشتندــــــي از جرَم نعـــــــــهم                 ده برداشتندـــــــن خندگاـــــــــپرستن
 

. تمامـاً طنـز اسـت و ريـشخند       » چگونه چمد در صـف كـارزار      «و  » اين نامور پهلوان را چه بود     «عبارت  
  .، طعنه زدن است»گواژه زدن«
سودمند نمي شود، رستم نااميد از      كي از طنزها در داستان رستم و اسفنديار است كه چون گفت و گو               ي*
  : و844ابيات  نديار مي گردداسف
  دسـت آرزويـــــتو را گر چنين آم                    فت رستم كه اي نيكخويـدو گـب

 ي به گوپال درمــان كنمــــــببين                     مـــ به گرد پي اسب مهـمان كن
 

ن مي خواهي پس تو را فردا به مهماني گرد اسبم فرا مي خوانم و اي اسفنديار اگر چني: كه رستم گويد
چنان كه مي بينيم طنزي زيبا و . خواهي ديد كه خودگامگي و غرور تو را چگونه با گرز مداوا مي كنم

 .دلنشين در آن به كار رفته است
 :860  تا857در خطاب رستم به پرده سراي اسفنديار، طنز خوبي رقم زده شده، مانند ابيات 

 ايــر در بپــود بـي بـز مأمن هم               رايــم بيامد ز پرده ســـچو رست
    دـه بد در توشه، جمشيـخنك آنك               راي اميدـــبه كرباس گفت اي س
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 يــان روز كيخسرو نيك پــــهم              ون بدي گاه كاووس كيـــــهماي
  تــه بر تخت تو ناسزايي نشســك              تـببسرهي بر تو اكنون ـــــدر ف

  .گشتاسب است و طنز اشاره به بي لياقتي وي دارد» ناسزا«مراد از 
 
كي اين ي :ديگر اين كه دو طنز در چند بيت نزديك به هم در داستان رستم و اسفنديار اتفاق مي افتد*

 بهمن از گوشت گور، ن مي كنند، ليكنكه چون بهمن در شكارگاه به نزد رستم مي رسد، خوان را په
   اي شاه اگر غذا كم بخوري تنت ناتوان : رستم با صداي بلند مي گويد. كه كباب شده كم مي خورد

   طنز دوم پاسخ بهمن است كه ). بنابر متن لنينگراد(مي شود، آنگاه به سپاه بيشتر نيازمند مي شوي 
كمتر مي زنند ليكن در جنگ كوشش بيشتر مي كنند مي گويد شاهزادگان غذا كم مي خورند و حرف 

   ).351 تا 345ابيات (كه اشاره به پرحرفي رستم نيز هست 
 كيــنبد خوردنش پيش او صد ي                 دكيـــورد بهمن ز گور انـــهمي خ
      ورش بيش دارد سپاهـر خـــز به                 اهـــش: د رستم بدو گـفتــــبخندي

          تــخوان؟چگونه شـدي بر ره هف                 ونه داري بخوانورش چون برين گخ
  

   :تا جايي كه پاسخ بهمن بدين گونه است
 

  ان خويشـبه كف بر نهيم آن زمان ج           نگ بيـش ورش كم بود كوشش جخ
 

ــه ر       ــت علي ــز اس ــم طن ــن ه ــخ بهم ــشخند دارد و پاس ــز و ري ــبك طن ــات، س ــه ابي ــه هم ــتمك  .س
طنز ديگري هست در آن جايي كه خواهر بهرام چوبينه به برادر پند مي دهد و مي گويد خسرو پرويـز            *

كه تند و خشمگين مي شود، آن حالت از جواني است و تو روي از وي بـر مگـردان و آشـتي كـردن را                          
تي نيكو از سواري و     پيشه خود بساز، بهرام به خواهر گويد كه نبايد وي را از شاهان بداني، زيرا هيچ صف                

ليكن اگر كسي هنر داشته باشد، يعني آداب و آيين نبرد بي گمان             . بخشندگي و دانايي در وي نمي بيني      
 .)مــــراد خــــود بهــــرام چوبينــــه اســــت(از گــــوهر و نــــژاد شــــاهان برتــــر مــــي باشــــد 
، از بدين گونـه اسـت  ) 37 ص 9ج (چاپ مسكو   گرد به خواهر بهرام به وي پرخاش مي كند و ابيات در             

  ).495 تا 459(ابيات 
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      دوي ـده خواهــر بن گفت داننـــــچني

 ويـــر هــنر مــهـتر نامجكه اي پــ
                                                                    و را چنــد گــويم، سخن نشـنويــــت

  ر تا چه گويـد سخــن گوي بلخــــنگ
 فــتن راست تلخد سخن گــــكه باشـ

                                             وي تـو با توگفتـــهر آن كس كه آه

  اد از نهــفتـــهمه راستي هــا گشــ
  شــــ شهر خوييمكـن راي ويــرانــ
 ويشـي بهــر خـــــز گيتي چو برداشت

 يان زد كســــــي داســتـبرين بر يك
 ش بــسيره بودنش ز دانــــــا بهـكج
  ه ـكه خواهد ز گاوان سروي ب ه خر شدـك
 وش از دو رويـرد گـاره گم كــــــكبي

 
كـه بـــه بـرادر مـي     » سخـن راست تلخ است، مثل الحــق مرّ«يكي  : دو طنز در اين ابيات وجود دارد      

 :طنز ديگر اين اسـت . گــويد تـو نمي خواهي سخن حق را بشنوي و حرف ناـساز و نادرست مي گويي         
خر رفت تا از گاوان شاخ طلب كند، آنها دو گوشش را هم كندند كه ظاهراً منـشأ ايـن ابيـات در كتـب                         

ــود     ــم در آورده ب ــه نظ ــرزا آن را ب ــرج مي ــود و اي ــده ب ــاپ ش ـــاهي چ ــي دوران پادشـ ــد . درس  :مانن
 
   فــزودشي دمــيم بــــــروزي غ                  ود مست خــري كه دم نبودشـــــب

  ان كشــتزاريـــــيبگــذشــت مــ                  ه ز راه اخـتيـــاريــــگــه نــنـــا
  ـت و ازو دو گــوش ببريدـــــبرجس                  ان مـگرش ز گوشـه اي ديدـــــدهق

  ردـــايافتـه دم دو گــوش گــم كـن                 ـرد ـر آرزوي دم كــــــبيچــــاره خ
 

ــت  ــه بيـ ــالقي   كـ ــر خـ ــتن دكتـ ــز دوم در مـ ــر در طنـ ــت ) 35 ص8ج ( آخـ ــه اسـ ــدين گونـ  :بـ
ــروي    ــاوان سـ ــد ز گـ ــه خواهـ ــد كـ ــر شـ ــه خـ ــروي  /كـ ــوش و بـ ــرد گـ ــم كـ ــاره گـ ــه گابـ  بـ
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مي باشد، در آخر مصراع دوم متن دكتر دبيـر          » به يكباره «: در مصراع دوم  ) 37 ص   9چ  (و چاپ مسكو    
گـاه  «. مـي باشـد   » از دو رو  «) 562ص   4ج  ( و چاپ سنگي هنـد       »از دو سو  «): 2335 ص 5ج  (سياقي  
 .) گاوبـــاره–فرهنـــگ فارســـي دكتـــر معـــين . (، جـــاي گـــرد آمـــدن چهارپايـــان اســـت»بـــاره

  
  نتيجه

  
  

ي هـا  جنبـه  يا اشتباهات كه شود يم گفتهي  ادب منثور يا منظوم آثار ازي  خاص نوع به طنز اتيادب در
 خندهي ا وهيش به راي سف فل تفكراتي تح اي ياسيســ وي اجــتماعي فســادها ،يبشر رفتار نامطلوب

  .كشـد يم چالش به دار
 يفارســـ  در شـود  انيـ ب مـضحك  و آور خنـده  صـورت  به كهي  انتقــادي  برا طنز كلمه استعمال

ي فارسـ  زبان ميقد آثار گريد گريد وي  هقيب خيتار در طنز كه هرچند. نداردي  طوالن اديز سابقه معاصــر
ـ  ،يفارس در. است نداشتهيي اروپا satireي معنا بهي عيوس الاستــعم يولــ رفته، كار به ي تركـ  وي عرب

 بـه  هجو يفارسـ در سابقا. است نداشته وجود برساند زبان سه هر در راي  معن نيا قايدق كهي  واحد كلمه
 اغلـب  و نـدارد  را ريسات ميمستق ريغ جنبه و داردي  شخص و ميمستق انتقــاد جنبه شتريب كه رفت يم كار
 مزاح جنبه شتريب و است جد ضد كه اند برده كار به زين را هزلي  فارس در. ستين همي  اجتماع و زندهآمو
ي ال البـه  در زيـ ني  فردوسـ  كـه  است مبرهن نكته نيا گرفته انجام پژوهش به توجه با. دارد بهيمطا و

 در مـضر ي تصـور  بـه  چنـد  هـر  ه ويش نيا .است جسته سود زيني  گفتار وهيش انيب نيا از شيخو اشعار
  . .است دهيگرد سبب راي هنر اثر نيا شتريبي غنا اما ، است شده گنجانده اشعار

 منابع 
  انتشارات اميركبير–امثال و حكم، به كوشش علي اكبر دهخدا -1
 چاپ افست اسدي، طهران) الفتح بن علي البنداري(شاهنامه بنداري -2
 ت دائرة المعارف بزرگ اسالمي شاهنامه به كوشش خالقي مطلق هشت جلدي، انتشارا-3
  در شش جلد–شاهنامه به كوشش سيدمحمد دبير سياقي، انتشارات علمي -4 
  كتابفروشي وصال– افست –شاهنامه چاپ هند -5 
 شاهنامه دست نويس موزه فلورانس، گزارش عزيزاهللا جويني، انتشارات دانشگاه تهران-6 
 كتاب فروشي ابن سينا) 1ج(تاريخ ادبيات دكتر ذبيح اهللا صفا -7 
 انتشارات اسالميه پيشاهنگان شعر پارسي، به كوشش – دارالعلم للماليين –صحاح اللغه جوهري -8 
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 سياقي، فرهنگ فارسي دكتر محمد معين، انتشارات اميركبير-9دكتر دبير 
  به كوش عباس اقبال، به سرمايه خلخالي–لغت فرس اسدي -10 
   واژه نامك دكتر عزيزاهللا جويني-11.ياد فرهنگ ايران، تأليف عبدالحسين نوشين، بن 
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      ∗لي سراميدكتر قدمع                                                                                                 

  ∗∗مهدي رضا كمالي بانياني

  شاهنامه ورجاوند ي نامه  در زنان حضوري ها نگاره و ها هيگرا

  چكيده 

شـعر از عناصـري اسـت كـه بـه           . كتاب شاهنامه در ياي حكمت،معرفت،اخالق و درس زندگيست       
و مــتاثر از  شـعرا اصـوال انـسانهايي نــازك دل     .وسيله آن ميتوان به فرهنگ مردم زمـان آن پـي بـرد      

سرودن شعر جداي از بروز درونـيات خـود بـه بازگويــي احـوال      محـيـط مي باشنــد كه در واقــع بـا
بررسي اشعار شعراي متقدم و متاخرو در كنار آن بررسـي تاريخ ايران،مي  با.دوران خويـش مي پـردازند

ارتباطـي تنـگاتنـگ با وضعــيت  دست يافت كه ادبيات ايران در تعاملي مستقيم و  شود به ايــن مهـم
 البته در اين ميان نبايد و نميتـوان نقـش جغرافــيا و تاثــير    .فرهنگي زمانه خود بوده است سيــاسي و

صحبت اصلي ما در باره جايگاه و مقام شاهنامه فردوسي است           . محيط طبيعي را بر شعر ناديده انگاشت        
بر خالف آن چه در بيشينه ي افسانه  -.مسئله زن داردكه نشان از نوع فرهنگ و رويكرد جامه آنروز به 

ند در شـاهنامه  يهاي ملل بوده كه پهلوانان و قهرمانان از وصلت خدايان با مردم و از اله ها به دنيا مي آ           
لـذا در ايـن     .اين زنان هستند كه پهلوانان را به دنيا مي آورند         . تمام قهرمانان از بطن زن به دنيا مي آيند        

 .شده به مقام و منزلت زن از ديد فردوسي پرداخته شود مقاله سعي 

  منزلت زنان ايراني  مه ، فردوسي ،مقام زن ، شاهنا: كليد واژه ها

  
                                                 
∗ * دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجانعضو هيأت علمي   

  **دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك دانشجوي دكتري
 
∗  
∗  
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  مقدمه

شاهنامه فردوسي هم از حيث كميت هم از جهت كيفيت بزرگتـرين اثـر ادبيـات و نظـم فارسـي                      
گر مـن هميـشه در راه احتيـاط قـدم           است، بلكه ميتوان گفت يكي از شاهكارهاي ادبي جهان است، و ا           
  .نميزدم، ميگفتم كه شاهنامه معظمترين يادگار ادبي نوع بشر است 

آن چه كـه در افـسانه هـاي سـاير ملـل كمتـر               .زنان شاه نامه داراي احساسات لطيف زنانه هستند       
 ان چه كـه در افـسانه هـاي سـاير ملـل            .و وجودشان تنها براي جاذبه ي جنسي و جنگ نيست         .ميبينيم

 .ورجاونـدي ي شـاه نامــه نيـز بـه دليـل همــين جريـان روح زنـده گـي در آن اســت        .بيـشتر ميبينـيم  
هنگامي كه رسـتم بـه نبـرد مازنـدران مـي رود             د  تن فرزندان دلگير و پريشان ميشون     از به خطر رف    آنان

 :رودابه اين گونه پريشان هال ميگردد
 

 ش رنگ بر جاي و دل هم به جايـــــرخ               اي ــــــچو رستم به رخش اندر آورد پ
 ه رويـــــي زار بگريست دستان بـــهم                   ه رويــــر از آب رودابـــــــبيامد پ

 
 :همين رودابه در مرگ نوه اش سهراب سوگواري ميكند

 
 دـش چو باران خوناب ديـــز چشم             دــراب ديـــچو رودابه تابوت سه

 وانــــــراغ گـبزاري بگفت اي چ             ه جوانـــــ تابوت خفتبدان تنگ
 رفرازـاني ز صندوق سر بـــــــزم             ت زار اي گو سرفرازـــــهمي گف

 ه پيشــه آمد بـكه هنگام شادي چ            شـــبه مادر نگويي همي راز خوي
 ديـدان شــــين خانه ي مستمنبد            ي به زندان شدي ـــــبه روز جوان

 ان جگرــــــــچرا بردريدت بدينس             ي چه آمدت پيش از پدرـــــنگوي

  كهن تاريخ ملي ايران

هرچنـد جمـع آوري     . نخستين منت بزرگي كه فردوسي بر ما دارد احيا و ابقاي تاريخ ملي ماست                
است كه كتابي را كه پيش از او فـراهم آمـده بـود              اين تاريخ را فردوسي نكرده و عمل او تنها اين بوده            
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١٧٤٢

. بنظم آورده است وليكن همين فقره كافيست كه او را زنـده كننـده آثـار گذشـته ايرانيـان بـشمار آورد                      
 و پـس از     " عجم زنـده كـردم بـدين پارسـي           ": چنانكه خود او اين نكته را متوجه بوده و فرموده است          

ا ثبت جريدهء روزگار ساخته مي گويد چون عيسي من اين مردگان            شمارهء اسامي بزرگاني كه نام آنها ر      
 را تمام ـ سراسر همه زنده كردم بنام 

  

 چرخ چنبر : ايراني بي شاهنامه

ترجمه و تلخـيص تـاريخ      (اگر فردوسي شاهنامه را نظم نكرده بود اين روايات بحالت تاريخ بلعمي             
ار نفر يك نفر آنها را نخوانده بلكه نديده اسـت،           و نظاير آن در ميĤمد كه از صدهز       ) محمدبن جريرطبري 

و شكي نيست در اينكه اگر سخن دلنشين فردوسي نبود، وسيلهء ابقاي تاريخ ايران همانا منحصر بكتب                 
امثال مسعودي و حمزه بن حسن و ابوريحان ميبود كه همه بزبان عرب نوشته شـده و اكثريـت عظـيم                     

فردوسي از بدو امر نزد فارسي زبانان چنان دلچسب واقع شـده كـه              شاهنامه  . ايرانيها از فهم آن عاجزند    
هركس خوانـدن ميتوانـست، شـاهنامه را ميخوانـد و كـسي كـه خوانـدن                 . عموما فريفته آن گرديده اند    

كمتر ايراني بود كه    . نميدانست در مجالس شاهنامه خواني براي شنيدن و تمتع يافتن از آن حاضر ميشد             
اگـر ايـن    . و اشعار شاهنامه را از بر نخواند و رجال احيا شـدهء فردوسـي را نـشناسد                آن داستانها را نداند     

اوقات ازين قبيل مجالس نمي بيني و روايـت آن اشـعار را كمتـر ميـشنوي، از آن اسـت كـه شـدايد و                          
 محور زندگاني ما را بكلي منحرف ساخته و بقول معروف چرخ ما را چنبر كرده بود  بدبختيهاي عصر اخير

  

  يفه هر ايراني وظ
 

بعقيدهء من وظيفه هر ايراني است كه اوال خود با شاهنامه مانوس شود، ثانيا ابناء وطـن را بموانـست                       
مختصر، فردوسي قباله و سند نجابت ملـت ايـران را   . اين كتاب ترغيب نمايد و اسباب آن را فراهم آورد      

در توضيح مطلـب و پافـشاري در اثبـات مقـام            تنظيم فرموده، و همين كلمه مرا بي نياز ميكند از اينكه            
 فردوسي از اين جهت بطول كالم بپردازم 
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  وقايع تاريخي و اعتقاد به حقيقت

غالب رواياتي كه فردوسي در شـاهنامه نقـل         : بي موقع نميدانم كه جواب اين اعتراض را بدهم كه         ج
رت چگونه ميتواند سند تـاريخ      كرده، يا تمام عاري از حقيقت است يا مشوب بافسانه ميباشد و درين صو             

البتـه در  . ما محسوب شود؟ غافل نبايد شد از اينكه مقـصود از تـاريخ چيـست و فوايـد آن كـدام اسـت           
. هررشته از تحقيقات و معلومات حقيقت بايد وجهه و مقصود باشد و خالف حقيقت مايهء گمراهي است                

همـه اقـوام و ملـل       . منظـور نظـر نيـست     اما در اين مورد مخصوص، مطابق واقع بودن يا نبودن قضايا            
متمدن مبادي تاريخشان مجهول و آميخته بافسانه است و هراندازه سـابقهء ورودشـان بتمـدن قـديمتر                  
باشد اين كيفيت در نزد آنها قويتر است، زيرا كه در ازمنهء باستاني تحرير و تدوين كتب و رسائل شـايع                     

ارد ميشد فقط در حافظهء اشخاص نقش ميگرفت و سـينه           و رايج نبود، و وقايع و سوانحي كه بر مردم و          
به سينه از اسالف باخالف ميرسيد و ضعف حافظه يا قوت تخيل و غيرت و تعصب اشـخاص، وقـايع و                     
قضايا را در ضمن انتقال روايات از متقدمين به متاخرين متبدل ميساخت و كم كـم بـصورت افـسانه در                   

 بر اين است كه در باره اشخاص يا اموري كه در ذهن ايـشان               خاصه اينكه طبايع مردم عموما    . مي آورد 
تاثير عميق مي بخشد افسانه سرايي ميكنند، و بسا كه بحقيقـت آن افـسانه هـا معتقـد و نـسبت بĤنهـا                        

 متعصب مي شوند 

  يادگار گذشته : مايهء اتحاد

ر قـومي بـراي اينكـه       ه. حاصل اينكه تاريخ باستاني كليهء اقوام و ملل بالضروره افسانه مانند است           ج
ميان افراد و دسته هاي مختلف او اتفاق و اتحاد وهمدري و تعاون موجود باشـد، جهـت جامعـه و مابـه                       
االشتراك الزم دارد؛ و بهترين جهت جامعه در ميان اقوام و ملل، اشتراك در يادگارهاي گذشـته اسـت،                   

 آنست كه مردم بحقيقت آنها معتقـد        چه شرط اصلي  . اگر چه آن يادگارها حقيقت و واقعيت نداشته باشد        
باشند، و ايرانيان همواره معتقد بوده اند كه پادشاهان عظيم الشان، مانند جمشيد و فريـدون و كيقبـاد و                    
كيخسرو داشته و مردان نامي مانند كاوه و قارن و گيو و گودرز و رستم و اسفنديار ميان ايشان بوده كـه            

را در مقابل دشمنان مشترك مانند ضحاك و افراسياب وغيـره           جان و مال و عرض و ناموس اجدادشان         
به عبارت اخري، هر جماعتي كه كاوه و رستم و گيـو و بيـژن و ايـرج و منـوچهر و     . محافظت نموده اند 
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كيخسرو و كيقباد و امثال آنان را از خود ميدانستند، ايراني محسوب بودند و اين جهـت جامعـه، رشـتهء                     
 .ميت و مليت ايشان بوده استاتصال و مايهء اتحاد قو

 

  زنان در شاهنامه فردوسي
  

    زن در وزيري  
 

 همه دستمايه و نشانه ها      ،نخست اسكندر و سپس تازيان به ويژه      : بدبختانه دو تازش بزرگ و خردكننده     
از ايـن رو كمتـر      . و ماندمانهاي كشور ما را به نـابودي كـشاندند و در آتـش سـوزاندند و بـه آب دادنـد                     

. نهايي از گذشته به ويژه از زمان ماد و اشكانيان به جاي مانده است كه بتوان بر آنهـا تكيـه نمـود                      يادما
 نشان ميدهـد كـه زن       ،ولي از آنچه كه از گوشه و كنار بازمانده و به گونه پراكنده به دست رسيده است                
 كارداني به انجام كارها ايراني به واالترين پايه هاي گردانندگي كشور دست يافته و با پشتكار ستودني و          

 .پرداخته است

ميشود و بي آنكه فـشاري بـر   » اردوان چهارم اشكاني« از زناني است كه وزير دارايي » آرتادخت «
 از ،چنانچـه برآمـده اسـت    . كـشور را بـه تـوانگري ميرسـاند    ،مردم بياورد و باج و خراج را افزون نمايد

ي جلوگيري از هزينه هاي بيهوده بـه ويـژه درباريـان و       يك ،كارهاي بزرگ او در گردآوري دارايي كشور      
  .ديگري گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است

  زن در سرداري و فرماندهي  

 به گونه اي كـه  ،فراوان آموزش ميديدند....  نبرد  ، جنگاوري ، اسب سوراي  ،زنان در هنر تيراندازي   
 پوشـاك فرمانـدهي و سـرداري بـر تـن ميكردنـد و بـه                 گاه كاركشتگي و بيباكيشان بدانجا ميرسيد كه      

 بـسيار درخـشيده و شـكوهمندانه نـامي از      زناني كه در اين راه. سپهساالري و رهبري برگزيده ميشدند  
اينان نه تنها به شكار و تيراندازي ميرفتند و گوي پـيش بـودن را از                .  كم نيستند  ،خود بر جاي نهاده اند    

 شاهكارهايي مـي آفريدنـد كـه مايـه     ،كه همراه مردان در ميدانهاي جنگ   بسياري از مردان مي ربودند      
 خود بـه فرمانـدهي    ،از اين رو با شايستگي نشان دادن      . شگفتي و انگشت به دندان گرفتن مردان ميشد       
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   پـرچم بـه دسـت ميگرفتنـد و جنگهـا را     ، در رده جلـوي سـپاه  ،ميرسيدند و همچون سرداران بي پروا   
 .رهبري ميكردند

 فرمانـده بـزرگ نيـروي دريـايي خـشايارشا در جنـگ              ،يا آرتميز در چم راست گفتار بزرگ      » يسآرتم«
  كشتيهاي جنگي ديو پيكـر را رهبـري كـرد و بـا                ،يونانيان بود كه با خردمندي و كارآمدي بي همتايي        

ايـن زن فرمانـده از رايزنـان جنگـي          . سپاه يونان را در هـم شكـست           ،فرماندهي درست بايسته خويش   
خـواهر بهـرام   » گرديـه  » ،از سرداران سرشناس و بي پروا و كارآمد و برازنـده ديگـر  .ايارشا نيز بودخش

 فرمانـدهي را بـه دسـت    ، پس از بـرادرش  او .چوبين است كه در دالوري و جنگاوري بلندآوازه مبياشد
را بـه سـتايش     آنچنان بيباكي و شايستگي از خود نشان ميدهد كه همگان               ،ميگيرد و در ميدانهاي نبرد    

 او  ،فرمانده نيروي خاغان چين   » تور« او در رده سپهساالري سپاه برادر در جنگ تن به تن با             . واميدارد
   . شكست ميدهد و سپاهش را تار و مار ميكند را

 :دــــــفردوسي در اين باره چنين ميسراي
 به خستبسي كشت و افكند و چندي               كسـتهمـه لشـگر چيـن بـر هـم ش

 ي بـي سـر و ديـگري سـرنـگـونكي              ونخ ســراسـر همـه دشـت شـد رود
               ـيدــــهريـــار دليــران كشبـر شــ              يدـيـران كچــو پـيـروز شـد سـوي ا

 دنــديــدي زنـي كـو جهـانجـوي ش               دوز چـهـــارم بــه آمــوي شبــه ر
 : ميسرايد، ستودند   او را،كه با شگفتي از دالوريهايش» گرديه«استاد سخن از زبان سربازان  
  به مردي تويي رهمنـاي الن راي                     اينـه جنبـانـدت كـوه آهـن ز ج 

 رز دسـتــــور دانـنـده هـشيـارت                      دارتـرز مـرد خـردمـنـــــد بـيــ
 بـدين آرزو راي و پيمـان تراست                     ـمه كهتـرانـيـم و فرمان تراسته
 دست و پنجه نرم ميكند و ،زن جنگاور برجسته ديگري است كه با سهراب پسر رستم» گردآفريد  «  

 :چنين ميسرايد» گرديه « فردوسي از زبان سهراب هم آورد . سپاهيان را به شگفتي واميدارد
 ســر مـوي او ار در افســر اســت                    هراب كـه دختـر استست سبـدان 

 اهـيـن دخـتـــر آيد بــه آوردگچـن                   ران سپـاهـشگفت آمدش گفت از اي
 ران درآرنـد گـردـــهـمـانـا بـه ايـ                   بـردســــواران جـنــگي بـه روز ن

  ـردان و جنگ آورانـچگـونه انـد گ                    د ز ايـرانيــــاننيننزنـانـشـان چـ
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 باك و رزمجويي بود كه در شاهنامهنيز از زنان بي» گيو« دختر رستم و همسر » بانو گشنسب «

 به اندازه اي زورمند و دلير بود كه كمتر  چنين آمده است كه او. فردوسي فراوان از او ياد شده است
دختر ديگر رستم ميباشد كه از سواران تيرانداز و » زربانو  «.توانايي رويارويي با او را داشته استمردي 

 . آذربرزين و تخواره را از زندان آزاد كرده است،جنگجو به شمار مي آمده و با رزم دالورانه خود زال
  

 ساسانيان به جا مانده اند ولي اشكانيان و  ، هخامنشيان،نام سرداران و جنگاوران زني كه از زمان مادها
اميد آن است كه با بررسيهاي (  چنينند ،شوربختانه از كارهايشان هنوز آگاهي چنداني در دست نيست

كه » سپيتمن « دختر » آپاما  :(بتوان به چگونگي فرماندهيشان بيشتر آشنا شد  ،گسترده پيرامون آنها
 .خوش آب و رنگ و زيبا ميباشد ،اژه گيراچم اين و. خود از سرداران زمان هخامنشيان بود

 .در چم پرفروغ آتشين هم از شاهدختهاي هخامنشي و هم سردار سپاه» آذرنوش-
 .كه او خود نيز سردار بزرگ داريوش بزرگ بود» ارته باز« دختر ،در چم راست و درست» آرتونيس-
 .در چم آريايي پاك و درست از سرداران هخامنشي» آرياتس -
 . همسر كورش دوم كه از سرداران او نيز بود، دلير و نيرومند، يل،در چم گرد» سپاسيا -
 دختر داريوش دوم كه پا به پاي پدر در نبردها ،در چم هم انديش و پشتيبان و يار» مسترس  -

 .ميجنگيد

 . از سرداران ساساني،در چم دختر نيرومند و توانا و برتر» بردخت-
 .دختر داريوش سوم هخامنشي ،د تير و اختراندر چم آفريده ايز» استاتيرا-
  .از سرداران ساساني  ،در چم آفريده شكوه و وااليي»  ُبرزآفريد-

 . از سرداران ساساني،در چم دختر آتشين و پرفروغ» رزين دخت  -
 همسر داريوش دوم كه پا به پاي همسر و دختر به جنگها ميرفت ،در چم فرشته و زيبا» پريساتيس  -

 .ار ميكردو پيك
 

 . از سرداران هخامنشي،در چم باهوش و خردمند و فرزانه» اناك  -
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مادر داريوش سوم كه هيچگاه در برابر اسكندر به زانو درنيامد   ،در چم كامروا و پيروز» سي سي كام  - 
 .و همچنان جنگ را دنبال نمود

 .دختر اردوان پنجم اشكاني ،در چم گلگون رخ» ورا  -

  .از سرداران و جنگجويان ساساني» گلبويه  - 

  .از سرداران ساساني» ماه آذر- 

  . از سرداران هخامنشي،خورشيد درخشان  ،در چم مهر بزرگ» مهر مس-

  .از سرداران ساساني» هر يار-

 .از سرداران اشكاني  ،دختر خورشيد ،در چم دختر مهر» ميترادخت -  
ن ساساني كه با تازيان دالورانه جنگيد و دليريها بسيار  از سردارا،در چم كامروا و پيروزمند» نگان-   

  .شكوهمندانه از خود نشان داد

  . سرداري از هخامنشيان،در چم نيرومند و توانا»  ِورزا-

 .از سرداران هخامنشي  ،در چم واالتبار و نيكزاده بزرگ» وهومسه -

 .خامنشي از سرداران ه، در چم دوست و هم پيمان و پشتيبان »هومي ياستر-

سـردار بيبـاك و دليـر      «آريـوبرزن « خـواهر   ،خواسته و پرفـروغ  ،در چم درخشنده و بيمانند» وتابي -
يوتاب فرماندهي بخشي ار سپاهيان برادر را داشـت كـه در كوههـاي      . داريوش سوم در جنگ با اسكندر     

ان نميـداد تـا از آن جـا    راهي ديگر را به اسكندر نش ،بختياري راه را بر اسكندر بست و اگر يك روستايي 
يوتاب همراه برادر آن اندازه جنگيد تـا        .  شكست خورده و سپاهيانش تار و مار شده بودند         ،شبيخون بزند 

 .هر دو كشته شدند و نامي جاويد از خود به جاي گذاشتند
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  شكاف رستمي
 

ماهگي رسيد و از 9بنا بر نوشته هاي خداينامك، چون باروري رودابه زن زال ـ سپهدار زابل ـ به      
خواباندند و با ) شراب(درد فراوان رنج مي برد، سئنامرو فرمان داد تا رودابه را با جام هاي پياپي از مي 

اي از گياه  اي تهيگاه او را شكافته، كودك را بيرون آوردند و سپس جايگاه زخم را دوخته و آميخته  دشنه
 : فردوسي آمده استو شير و مشك را بر آن نهاده و بستند، چنان كه

  

                                    م چـراستــ اندرون ن  به چشم هژبر                  چراست كاين غم چنين گفت سيمرغ
 ويــودك آيـد يـكي نامجـتـو را ك                  رويــر مـاهــن بـز اين سـرو سيم

 شــــه فـرمـان دادار نيـكي دهــب                   شــــنيـايد بــه گيتـي ز راه رهــ
 ونـــــر فسـيكـي مـرد بينـا دل پ                   ه آبگـــونـــــي دشـنــبيـاور يك

 ديشـه را پست كـنـم و انــز دل بي                  نـنخستيـن به مي ماه را مست كــ
 دــــه بيـرون كنـــهـلوي او بچز پ                   تو بنـگر كـه بينـا دل افسون كـنـد

 ـيـــــر او را زدرد آگهــنـباشـد مـ                  يـهرو ســـگـاه س ـد تـهـيفشـكـا
 ـدـون كـشــهمـه پهلـوي ماه در خ                   رون كشـدـــوزو بچـه ي شيـر بيـ

 ار و باكــرس و تيمز دل دور كن ت                    رد چـاكــوزان پس بدوزد كجا كـ
 بكوب و بكن هر سه در سايه خشك                   ا شيـر و مشـگــگياهي كه گويم ب

 شـان رستگيـببينـي هـم انـدر زمـ                  يشـر خستگــبـسـاي و بـپـالـاي ب
 نــخـجـستـه بـود سـايـه و فـر م                    نـــر مـبر آن مال زان پس يكي پ

 سـتكرد م ر آن ماهرخ را به ميــم                     ره دسـتـــبيامد يكي مـوبـد چيـ
 ر ز راهـــابيـد مـر بـچـه را ســبتـ                     وي مـاهـــشكـافيد بي رنـج پهـلـ

 ي نديدكه كس در جهـان اين شگفت                    ـدـــگزندش بـرون آوري چـنـان بي
 ه يادــدارد كــي ايـن چنين بچــنـ                    زادــر از خون ز مادر بـدو دستش پ

 ي خفته هم دل زهش رفـته بودـز م                    ودــشبان روز مادر ز مي خفـتـه بـ
  ـه درد بـسپـوختنـدــه دارو هـمــبـ                    رو دوخـتـنـدـهمان زخمگـاهش ف

  



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٧٤٩

  ون شكاف رستميگفتگو در پيرام

، دستور داد شكم رودابه را باز كرده زهدان را بشكافند و رستم بـدين               )سيمرغ(بنابر باور ايراني، سئنامرو     
شود ولي بـاور اروپـايي متفـاوت     ناميده مي «شكاف رستمي«گونه به گيتي پا نهاد و اين شكاف به نام 

  :است

ز كرد و پدر پزشـكي يونـان آسكلپـسيوس از وي            ـ الهه پزشكي يونان به نام آپولون شكم كرني را با          1
 .»شكاف اسكلپيسن«ي  زاده گرديد يعني به وسيله

ژوليس سزار فرمان داد پس از ده دقُقه از مرگ مادران بارور شكم آن ها را شكافته كودك را نجات                     ـ 2 
 .سرشناس شد» سزارن«دهند و به شكاف 

  .ه بودوسيله از مادر زاده شد ـ خود ژولس سزار بدين3 
 

ي يـك الهـه روي        به وسـيله  » شكاف اسكلپسين «باور نخست و سوم اروپايي درستي ندارد چه نخست          
ي ديگر به عمل آمده است و موهومي بيش نيست، دوم اين كه اگر ژولـس سـزار خـود بـه                        زهدان الهه 

زاده شده بي شك پس از مـرگ مـادرش بـوده و حـال آن كـه در هنگـام                     » شكاف سزارين «ي    وسيله
شـكاف  «تنهـا   . مادر سزار زنده بوده اسـت بنـابراين، ايـن گفتـه درسـت نيـست               » گل«شايش كشور   گ

گفتگـو  » شـكاف رسـتمي  «اينك در چگـونگي  . توان درست دانست را مي» شكاف سزاري«و  » رستمي
 :نماييم مي

 بي هوشي
دانيم كه  ز ميانجام گرفته و امرو اشاره شد بي هوشي به ياري مي» شكاف رستمي«به گونه اي كه در  

آورد ولي توانايي ندارد حس درد را از ميان ببرد و  مي به انگيزه داشتن الكل، مستي، سستي و گيجي مي
اي از شراب و بنگ  گمان همراه با داروي بي هوشي ايران باستان يعني آميخته يك چنين شكافي بي

 .اي نرفته است بايد صورت گرفته باشد كه در اين جا از بنگ اشاره
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   دوختن 

آيا دوختن زهدان ممكن بوده است؟ برابر اسناد و تاريخ، در سده شانزدهم در فرانسه و در سده هفدهم 
كردند و برآيند، اين كه مادر هم فوت  در آلمان چنين مرسوم بود كه زهدان را ندوخته داخل شكم مي

زهدان و لوله و تخمدان را پرو باور داشت بايد پس از بيرون آورد كودك، 1876ولي در سال . كرد مي
كوتاه آن كه، نخستين كسي كه زهدان را دوخت كهرر بود و سپس لمبر روش دوختن را  .بردارند

هم انه شرط كاميابي دانست و اين كاررا جداگ» صفاق«ي  تكميل ساخت يعني در دوختن، زهدان و پرده
  .در سده نوزدهم اجرا شد

 

  ملبري و ابزار گوناگون ع ابزارهاي پلشت
 

ي هر دو شكاف يعني رسـتمي         چون تاريخ درباره  . در امكان وجود يا نبود آن جاي گفتگو و درنگ است           
بهتر است ما ايرانيان داستان ملي خـود را   .و سزارين تاكنون حكمي نداده و آغاز هر دو از داستان است
  }7{پذيرفته، در برابر شكاف سزارين از شكاف رستمي بهره بريم

  نيمانتره درما 
 

تلقين در درمان برخي از بيماري هاي رواني هوده اي نيكو بخشيده است و بايد با برپايي يك پيرامون                    
البتـه از   . ي بيمار چيرگي يابد     آرام وآسوده با كوشش در همدردي و آرامش روحي همراه باشد تا بر اراده             

اري سخن گفته نشود بلكه از به       تلقين منفي بايد دوري جست، تلقين بايد مثبت باشد يعني از درد و بيم             
اي كه از آن گرفته شده در بيماري هاي رواني است كـه               دست آوردن تن درستي نويد داده شود و هوده        

مانند اين كه شخص بيمـار نيـست و خـود را بيمـار     . خود در اثر انديشه نادرست در بيمار پيدا شده است   
 خود وي هـم نـا آشـكار و بـه راسـتي غيـرارادي       ي اين انديشه و تلقين بر وجدان خواند و سرچشمه    مي

ناميدنـد و   در ايران باستان تلقين با نيايش نيز همراه بوده است و آن را روي هم رفته مـانتره مـي     .است
در مكتب مزديسنا باور داشتند آن كـه  . ناميدند مي «مانتره درماني«زو يا  اين روش درمان را مانتروبئشه

هوده نگرفته است بايد با ايماني پاك از مانتره درمان جويد و مانتره             »  درماني كارد«و  » گياه درماني «از  
درمـان  ) پـاكي و راسـتي  (از اشـا  » :آمده اسـت 6در ارديبهشت يشت بند . پزشك مهم تر از همه است
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ن جوييد، از داد درمان جوييد، از گياه درمان جوييد، از كارد درمان جوييد، از مانتره درمان جوييد كه درما                  
  ».ترين است تر، درمان دهنده دهنده، درمان دهنده

  مانتره در ديد آريايي 

شود، در برخـي واژه هـاي         پنداشتند كه در شماري از واژه هاي مانتره كه به زبان رانده مي              آرياييان مي  
دهـا و   سازد كه بر در     كشاند و انسان را توانا مي         گفتاري نيرويي نهفته است كه خدايان را به همراهي مي         

رفت ولي    بنابراين مانتره ترفندي كارساز و نيرومند بود كه در برابر آن ها به كار مي              . ها پيروز شود    آسيب
رفـت ولـي      باور نخستين آرياييان در برابر اثر مانتره ساده بود پس باورهاي آن ها بخردانه به شمار مـي                 

تواند برخي از كسان آدمي را كـه داراي           پسين تر كم كم به خرافات آلوده شد و انديشه كردند مانتره مي            
. ي ايريامن را از خـود خـشنود سـازند            ويژه هستند به هر امري توانا سازد و با سخن مانتره مينو             توانايي

ها، نظرهاي ناپـاك      ها، مرگ   با همه دردها، آسيب   «:  آمده است  12ـ10بند  20چنان كه در ونديداد پرگرد      
امن ارجمند بپسندد تا به ياري مردان و زنان، براي ياري از منش پـاك  نمايم، بشود كه ايري    رويارويي مي 

آيد، با پاداش گران بهايي كه در خور باور است، من از او پاداش دلخواه دادگري را خواستارم،                    به سوي ما  
 »بشود كه ايريامن اراده كند براند همه دردها، آسيب ها، مرگ ها، نظرهاي ناپاك

  

   جهينت
اي كهن داراي گنجينه هاي گران سنگي هستند كه از نياكانشان سينه به سينه به            مردم سرزمين ه  

 روزگار پدران و مادران خود آگـاه مـي شـوند و مـي      آن ها رسيده است و آنان با خواندنش به چگونگي  
 .فهمند كه آنان براي زندگي كردن چه گرفتاري هايي داشته اند و چه گونه با آن ها كنار مي آمده اند

يكي اين كه خود اين افسانه ها بيانگر باورها و اداب           . دو چيز را بايد همواره به ياد داشته باشيم         پس
در قلمرو شناخت ياريگر خردگرايان و انديشمندان براي روشن سـاختن گونـه              مردم پيشين بوده اند، لذا    

اين گنجينه ها   و دو ديگر اين كه هرچند       .هاي زندگي ي مردم پيشين در سرزمين هاي گونه گون است          
سينه به سينه و از پدر به پسر رسيده است دست آخر سخن شناسي آگاه و توانـا آن هـا را گـرد آورده و                          

اين گرد آورنده گان و سرآينده گان افسانه هاي كهن ملت ها به             .براي آينده گان به يادگار گذارده است      
جـداي آن كـه در كجـاي         .ي دارنـد  راستي ارج و ارزي واال در نزد مردم سرزمين خود كه همه ي گيتـ              
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كيهان زيسته و دست به اين كار طاقت فرسا زده باشند هنر خود را در راه شناسـاندن زنـدگي روزهـاي                      
چه در اصل، اين افسانه ها پس از نسبت داشتن به ملت خود بـه همـه ي                  .كهن، به مردم دنيا نموده اند     

م پيشين چه گونه ميزيستند و در كجاي راه فرهنگ          ان ها كه بايد بدانند مرد     .مردم جهان نيز تعلق دارند    
و باورهـا و    .ايستاده بودند و ان ها چه گونه ميزيند و در كدامين ايستگاه فرهنگ و آگـاهي ايـستاده انـد                   

پـس  .مـده اسـت   آافسانه ي كهن سرزمين ما در پيكر كاخ استوار و ويران ناشدني به نام شاه نامه گـرد                   
القاسم فردوسي را درود مي فرستيم كه با رنجي دراز و فـراوان ايـن كـاخ                 روان پاك و ورجاوند استاد ابو     

بدون گزند را براي ما پي ريخت و پس از هزار سال تازش باد و باران و تگرگ تازي و تـرك درسـت و                       
همچنين با توجه به پژوهش انجام شده بديهي است كه فردوسي نسبت به             .سرفراز براي ما يادگار گذارد    

 ..عـــي داشـــته و پهلوانـــان را برخاســـته از دامـــان زنـــان شـــير  دل مـــي دانـــد  زن ديـــدگاه رفي
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  ∗محمد يونس طغيان ساكايي                                                                

                                             
  رستم در جغرافياي افغانستان

  
قهرمـاني كـه در   .     رستم موجوديست كه سراسر اسطوره و افسانه و ادبيات ما را فرا گرفته اسـت     

  .فرودستي ها و پلشتي هاي روزگار، تجسم آرزو ها و آمال مردم شد
  

  ت ـآرزوسم ــتاندساصر دلم گرفت                شير خدا  و رستم زين همرهان سست عن
  )مولوي                                                                                       (

 براستي اين رستم كيست؟ و كجاييست؟ كه اينقدر ذهن و روان ملت هاي مختلف را تسخير كرده                 
. ميت، پروفيسور راپـسون، جـي  در باره رستم دانشمنداني چون پروفيسور ايستن كونوف، ونسان س         . است
كوياجي او را يك شخصيت تاريخي ميداند كه در         . كوياجي و ديگران پژوهش هايي انجام داده اند       . سي

قرن نخست ميالدي در سيستان مي زيست و در برابر تجاوز كوشاني ها از خـود رشـادت هـاي بـسيار                      
زه شد و چندان در افواه عام افتاد كه افسانه و با اين مقاومت ها و رشادت ها بلند آوا    ) 241: 1. (نشان داد 

و داستان ) 238 -43: 2. (هاي ملل ديگر چون مغول ها، روسها، اسالو ها و بلغار ها از آن رنگ پذيرفت            
نمايانگر اين حقيقت   ) 46: 2.(سغدي رستم كه قطعاتي از آن در اوايل قرن بيست از تركستان كشف شد             

  .  وازه بلند داشته استاست كه رستم در منطقه ما نام و آ
بيجا . شخصيت رستم به گونه اي كه ما آن را مي شناسيم بيش از همه در شاهنامه تكوين مي يابد     

  :نيست كه مردم شعر منسوب به فردوسي را در اين باره مي آورند
  ي بود  در سيستانــــــگرنه  يلو       ش كرده ام رستم داستان     ــــمن

او از خون دو تيره متضاد سرشته شده و ايـن           . ه شخصيت ويژه و استثنايي است     رستم بنا بر شاهنام   
. رستم پيوند دهنده شيرازه از هم گسسته آرياناست       . دو نيروي متضاد از او شخصيت استثنايي ساخته اند        

                                                 
∗ عضو هيات علمي دانشگاه كابل   
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هرچنـد  . با زادن او كابل و زابل كه ميان تيره هاي ضحاك و جمشيد تقسيم شده بود، بهم مـي پيونـدد           
 :ز وصلت زال و رودابه تشويش داشتسام ا

  
  د  از  بن  ستمـــــــ  برآميختن   باش  ر چو آب و چو آتش بهم    ـــــدو گوه

  )109، ص1ج: 3                                                                                             (
  :دند كه        اما ستاره شناسان براي سام مژده دا

  
  ...د،  ببندد  به  مردي  ميان ـــبياي           ي ژيان     ــاز اين دو هنرمند،  پيل

  گ  و راه  گزندــــــببندد  در جن           د      ــبه خواب اندر آرد سر دردمن           
  )109، ص1ج: 3                 (                                                                           

  
شـايد زال در يـك      .        يعني كه رستم در گام نخست اختالفات ميان زابل و كابل را بر مي دارد              

تـا او هـم ماننـد       . دوران ديگر، براي رفع اين اختالف، فرزند ديگر خويش، شغاد را به كابل فرستاده بود              
در كابل باشد، كه نشد و پيشگويي ها در اين باره نيز خودش و رستم، براي رفع اختالفات، سفير صلحي  

  .از گونه ديگر بود
  :      منجمان در باره نتيجه وصلت زال و رودابه براي منوچهر گفته بودند

  
  امـوي  برمنش  زايد  و نيك نــگ    ور سام      ــوزين دخت مهراب وز پ

  رفـ باشدهمش زور وش زهرهــهم      مر    ار ـــــبسيبــود زنــدگانيش 
  الــاشد  همـــ نب برزم و  ببزمش    تيغ و يال      همش برز باشد، همش

  رـــاو را جگشود خشك همــرزم       ر    ـتد مــــوي ـــكنكجا باره او 
  ران  جهان را  به كس  نشمردـ س      ذرد    ــنگر ترگ  او ــاب از بــ             عق

  كمندم ـرد بخــ گي  همــه شيـــر    د    ـفره منود ـاال بـــرز بـب يــيك             
  كندان ـري شمشير  گهـــهوا را  ب     كند     ريان ــور بــش يكي گـ      بر آت       

  ود ــباه ســـواران ـــپن به  ايران      ود     ـبـاران ريــر بستــه شهــ           كم  
  )246-47، ص 1ج:3                                                                        (                 
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  :       و سيمرغ هم پيش از زاده شدن رستم در باره او گفته بود
  

  ويــامجـترا  نـي شير باشد يك           اه روي    ـزين سرو سيمين بر مــ ك               
  رــابارد بسر بـر گذشتنش ـــني         ه  خاك پي  او  ببوسد  هزبر      ـــ                ك

  شود چاك چاك وبخايد دوچنگ          گ     ـگ جنگي پلنـــ                وز آواز او چن
  اويال ــيد برو بازو  و ــــببين          ال اوي      ــــگوپ              هرآن  گرد  كاواز   

  زجايرد جنگي  برايد ـــدل  م         اي      ــزپد ـــدر  آيـــآواز  او  ان           از      
   بودـم اندرون  شير جنگيبخش          ود      ـبي  ــسنگ               بجاي خرد ســام   

  ل ـبر دو ميت افگند به آورد خش          ل     ــپيروي ــ                بباالي  سرو و به  ني
  )266، ص1ج: 3                                                                                                (

  :       و هنگامي كه رستم را از پهلوي مادر بيرون كشيدند
  

   ديدار كش ه  باال  بلند  و به ــــ ب       فش    ي بچه بد چون گوي شير                يك
  ه  پيلتن ــــ بچ كــه نشنيـد كس     ت اندرو مانده بد مرد و زن      ـ                شگف

  )267، ص1ج: 3                                                                                                (
 در بازوي اين پيكـره اژدهـايي ترسـيم كردنـد و      .       مجسمه رستم را ساختند تا به سام بفرستند       

  :چنگال شير را در دستش گذاشتند
  

  گ اندرش داده چنگال شيرـبچن         دلير      اي اژدهبازوش بر  ــه              ب
  )268 ص،1ج: 3                                                                                               (

      اين نقش اژدها بر بازوي مجسمه رستم كه پسان ها نشان پرچم او نيز مي شود، جاي بحـث                   
اما در اينجا همين قدر بايد بگوييم كه خانواده رستم پذيرفته بود كه او براينـد تـضاد هـاي دوران                     . دارد

  : مي مست بودمهراب در يك همايش به مناسبت ديدار سام از رستم، هنگامي كه از. خويش است
  

  ام و نز شاه با تاج و فرــــ نه از س      گفت ننديشم  از زال زر     ـــي              هم
  ه  گسترد ميغــــ نيارد  بر او  ساي     غ      ــ             من و رستم واسپ شبديز وتي
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  م خاك را ـــ كنبه پي مشك سارا       اك  را      ــ            كنم  زنده   آيين   ضح
  )274، ص1ج: 3                                                                                              (

و براي بر طرف    .        با تولد رستم، چنانكه ياد كرديم، برخي از منازعات  در سرزمين او چيده شد              
  . نهاد و راهي پيكار گرديدكردن مشكالت ديگر به زودي بر رخش خويش زين

       او كيقباد را از البرز كوه آورده بر تخت نشاند و افراسياب را شكست داد، كاووس را با گذشتن                   
بـراي دفـاع از     . از هفت خان، از چنگ ديوان مازندران نجات داد و باز از بند شاه هاماوران رهايش كـرد                 

پيلـسم و   . اوش تـوران زمـين را زيـر و زبـر كـرد            نواميس، فرزندي چون سهراب را كشت و به كين سي         
و . پوالدوند و اشكبوس و كاموس و خاقان چين را نبرد آزمود و سرانجام اسفنديار جـوان را از پـا درآورد                    

  .اين است كارنامه هاي رستم در شاهنامه. خود به نيرنگي در كابل جان باخت
چـون  .  و مركز حكومت شان همين ديار است              خانواده رستم بنا بر شاهنامه از اهالي سيستان         

هنگامي كه اسفنديار  براي نبرد با او از بلخ عزم سيستان كرد، رستم             . در كنار چپ رود هيرمند خانه دارد      
  .براي پيكار با او از رود هيرمند گذشت

  :      از شاهان ايران زمين عهدنامه دارد، از كيقباد
  م  عهدي  ترا بر  پرندــنبشتي          ند    ـاي س             ز زاولستان تا به  دري

  دارو همي باش گيتي فروز ــــب        نيمروز     ــو تخت با  افسر              تو ش
  )455، ص1ج: 3                                                                                             (

  :       كاووس
  ك ومي وعود، دست دبيرـبه مش         ر     ـي عهد او  بر حريــ         نبشته يك   

  نيمروز  ــه نوي همه كشــــور ب        روز      ـــ           سپرده به  ساالر گيتي  ف
  ) 65، ص2ج: 3 (                                                                                             

  :      و كيخسرو نوشت
  گوـــدار بيدار و ساالر   جهان     رو    ـ         كه او باشد اندر جهان پيش

  دار  پيروز  لشكر فروز ـــسپه       روز     ــنيمو  را  بود كشور ـ         هم
  )355، ص4ج: 3                        (                                                                    

            و رستم خودش را حكمرواي قانوني اين سرزمين ها دانـسته و بـه عهدنامـه هـاي شـاهان                    
  :مي نازد
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  جستـه بر من  بهانـــه نيارند   ك              همان عهد كاووس دارم نخست    
  چون اونبست ازكيان كس كمر كه        دادگر  د كيخسرو ـان عهــــ         هم

  )347، ص 5ج: 3                                                                                            (
پس مردم هر پديده اي را كـه بـه نظـر            .        رستم بنا بر افسانه ها، نيرومند ترين انسان خداست        

ا نام رستمش تجليل مي كردند، هر عمـل خـارق العـاده را بـدو                شان بزرگ و با اُبهت جلوه مي كرده، ب        
حاالهم هر كار مهم و بزرگ را رسـتمانه         . منسوب مي نمودند وهر جاي بزرگ را جايگاه او مي شمردند          

شايد يكي از داليلي كه نام خيلي از جاي ها با نام رستم رابطه دارد، از همين جا ناشـي شـده              . مي نامند 
  . است

 دودمان پهلوانان سيستاني چند نام، رستم، فرامرز، سهراب و بـراي دختـران، رودابـه و                      از ميان 
هنوز و بيشتر در ميان جامعه افغانستان متداول است و مردم فرزندان شـان را بـه ايـن         ) تهميمه(تهمينه  

  .نام ها مسمي مي كنند
وره اي كـه اومـي زيـست و            حاال ما در پي آنيم كه نام رستم را در جغرافياي سـرزمين اسـط       

خاك افغانستان محسوب مي شود، جستجو كنيم و اين قسمتي از تالش ها براي              امروزه عمدتاً جزئي از     
  .يافتن حقايقي در باره زندگي و كارنامه هاي رستم خواهد بود

او كـه در فارسـنامه خـويش از انتقـام           .       در عهد ابن بلخي سيستان را شهر رستم مي ناميدنـد          
و برفت و سيستان بغارتيد و شهر رسـتم بكنـد و خـراب              : ... فتن بهمن از سيستانيان سخن مي گويد      گر

  :در برزونامه هم شهر رستم آمده است) 52: 4. (كرد بكينه آنچ با پدرش كرده بودند
  ر چون بدانسو كشيدـــــــزن جادوگ     د        ــم رسيـــي رفت تا شهر رستــهم

                 )                                                                                      5 :105(  
) 263: 6. (و در عجايب المخلوقات هم شهر هاي سيستان مربوط رستم الشديد خوانده شـده اسـت    

ا كـوه زور و     الفنستون در اين باره آورده است كه از ميان درياچه زرنگ كوهي سـر برافراشـته كـه آن ر                   
رواياتي هم از وجود قلعه اي در اين ناحيه در روزگار باستان حكايت             .  مي خوانند  قلعه رستم گاهي هم   

دژ شايد به همين خاطر هست كه سرانجام هرتسفلد، ويرانه هاي پـاي كـوه خواجـه را                  ) 437: 7. (دارد
  )179: 8. ( خواندرستم

ر يك منزلي زرنج موقعيت داشـته و بـالذري در                 يكي از شهر هاي سيستان، قرنين است كه د        
و نويسنده تـاريخ سيـستان آن را        ) 270: 9. ( است تيمارگاه اسپ رستم  باره آن مي نويسد كه اينجا       
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) 22: 12(و ابن فقيه    ) 38: 11(ابن خردادبه   )83: 10. ( خوانده است  ستورگاه مركبان رستم دستان   
  .  هستسپ رستمآخور انيز بر آنند كه  در اين شهر اثري از 

 كيلـو متـر در جنـوب قلعـه شـيندند            30  در قاموس جغرافياي افغانستان نيز خرابه اي بـه فاصـله            
  )21: 16. ( آمده استآخور رستمبنام ) سبزوار(

 يـاد  تخت رسـتم آقاي حبيبي در جغرافياي تاريخي افغانستان از موضعي در شمال سيستان بنام            
 متر به   824رق قلعه جوين مربوط واليت فراه به ارتفاع تخميني        و كوهي در جنوب ش    ) 16: 13. (مي كند 

 تخت رسـتم  اما به نام    . كه شايد مراد از اين هردو، يك موضع باشد        ) 408: 16. (همين نام وجود دارد   
. در سمنگان آبده ايست كه با وجود ناامني هاي سالهاي اخير از جذابيت قابل وصفي برخوردار بوده است

 در جنوب تخت رستم.  ساالنه تعداد بسياري از مردم را بسوي خويش جلب مي كند           اين آبده تاريخي،  
گفته مي شود كه ايـن آبـده اصـالً يـك            . غرب شهر ايبك و در تپه اي مشرف بدان شهر موقعيت دارد           

و شايد در اثر گرفتاري هاي نظامي اين كار به انجام           ) 218: 14(استوپه بودايي است كه نا تكميل مانده        
  .ه باشدنرسيد

  در ساختمان اين استوپه آنچه كه نظر پيروان آيين بودايي را جلب كـرده، شـكل طبيعـي اراضـي                    
اينجا برجستگي اي از سنگ وجود داشته و بوداييان آن را مانند صفه اي تراشيده و گرد بـر گـرد                     . است

ن در استوپه ها معمـوالً      چو.  متر كنده اند   4 متر احاطه دارد، مانند خندقي با عمق در حدود           85آن را كه    
وديعه هاي يادگاري و يا اشياي مقدس را مي گذاشته اند، در اين جا هم بر فراز اين صفه خانه كوچكي                     

موسيو فوشه باسـتان شـناس فرانـسوي        . را بدين منظور از سنگ تراشيده اند كه رخ بسوي مشرق دارد           
) 408 -9: 14. (نـه متوقـف شـده اسـت       عقيده دارد كه كار  ساختمان استوپه پس از تراشيدن همين خا           

سـمچ پنجمـي    . ، تپه ايست كه بوداييان در آن به تعداد پنج سمچ كنده اند            تخت رستم متصل استوپه   
در داخل چهـار سـمچ اولـي جـاي          . اين سمچ ها با دهليز وسيعي بهم پيوند يافته اند         . هم نامكمل است  

ديگر دو خانه بزرگ كه محـيط آن از ده در      در پاي تپه    ) 409: 14. (نصب پيكره هايي مالحظه مي شود     
ده متر كمتر نيست و بلنداي آن نيز به همين اندازه، تراشيده شده و سراي مـستطيل شـكل ديگـر كـه                       

  .ظاهراً براي ستوران ساخته شده بوده، وجود دارد
 تپـه  و   تخت رستم ديگر از نامهاي معروف جغرافيايي در افغانستان كه به نام رستم پيونـد دارد،               

آقاي كهزاد در باره اين دو بنا مي گويد كه تا كنون معلوم نـشده اسـت              ) 678: 16. ( در بلخ است   رستم
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اما اين دو بنـا را بـه قيـاس محـل آنهـا،              ) 218: 14. (كه اينها معبد بودايي اند ويا يك آتشگاه زردشتي        
فتم شرح آنها را نوشـته   تسنگ در سده ه-كه هسوان. پروفيسور بارتولد، بناي بزرگ نوبهار بلخ مي داند  

 50 پا و ارتفاع آن      150 بناي مدوري بوده كه از خشت ساخته شده و محيط قاعده آن              تپه رستم . است
سقف بنا مسطح بـوده و در داخـل آن          . نماي بخش بااليي بنا را با خشت پوشانده بوده اند         . پا بوده است  

. كز، مانند دهليز هايي بهم مي پيوسـته انـد        چهار خانه و در پايين چهار راه ورودي داشته است كه در مر            
امـا  .  ميالدي به بلخ سفر كرده و اين تپه را مورد كاوش قـرار داد              1934موسيو فوشه در سال     ) 25: 17(

 بلندي اي با ابعاد  همانند بوده، و         تخت رستم اما  ) 518: 18. (خالف انتظار از آن چيزي بدست نياورد      
بلكه شكل يك ذوذنقه را داشته و معلوم نيست كـه آيـا در آن اتـاق                 . ، مدور نيست  تپه رستم اما مانند   

از اينكه در برخي جاهاي اين بلندي آب باران رخنه كـرده، بايـد در               ) 25: 17! (هايي موجود است يا خير    
 در جنوب غرب برج عياران موقعيـت داشـته و در بـاالي آن               تپه رستم . زير آن جوف هايي بوده باشد     

ان بوده است و هردو بنا در دو سوي جاده قديمي كه از بلخ بـه سـوي هنـد مـي                      صفه مربع شكلي نماي   
بارتولد در باره اين بنا ها از قول ييت آورده است كـه مـردم محـل    ) 92: 19. (موقعيت داشته است  . رفته

و كهزاد نيز اين مـسئله      ) 25: 17. ( مي نامند  تخت رستم معموالً خرابه ها و زيارتگاه هاي بوداييان را         
  ) 220: 14. (ا تاييد مي كند كه در دوره اسالمي اكثر قالع و استوپه ها بنام رستم شهرت يافته اندر

 تپـه رسـتم   از اين تپه ها يكي هم در توپ دره پروان است كه تا يك قرن و نيمـي پـيش، بـه                       
ه در ايـن منطقـ    . شهرت داشته و حاال بخاطر همان تپه بزرگ، نام منطقه به توپ دره مسمي شده است               

  )220: 14. ( معروف بوده استگور پسر رستمقبري هم بوده كه به 
ديگر از بنا هاي تاريخي بزرگ كه به رستمش منسوب داشته اند، سدي بزرگي بود، بر رود هيرمند،                 

اين بند در پايـان قـرن هـشتم،         .  كه همه روستا هاي باختر سيستان را آبياري مي كرد          سد رستم بنام  
امير تيمور غير از اين سد، همـه قنـوات و كـاريز هـاي               ) 369: 20. (ويران شد هنگام لشكر كشي تيمور     

و همانگونه كه افراسياب بـراي رسـتم و         )  705: 21(سيستان را بطرف صحرا و شن زار ها هدايت كرد           
  . استدعا كرده بود، شهر رستم را كنام ددان ساخت) سيستان(زادگاه او 

  در زال و از پشت دستان سامــ  پ      بنام      مـ              تهمتنش خوانند و رست
  ددان ه بادا  هميشه كنام ـــــ ك                   هميشه نشستش بود سيستان       

)                                                                                                        5 :4(  
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او مي گويد كه بنـد در يـك منزلـي بـاالي زرنـگ               . مورد دقت بيشتر كرده است       بارتولد در اين    
بارتولـد تاكيـد دارد     . موقعيت داشت و در قرون وسطي منسوب بود به رستم، پهلوان افسانه اي سيستان             

كه اين روايت مي تواند قرينه اي باشد بر اين نكته كه شايد بند مزبور در روزگار پيش از اسالم بنا شده                      
  )83: 17. (اين بند دوبار ويران شده؛ يكبار توسط تيمور و بار ديگر به وسيله پسرش شاهرخ. هبود

، منطقه وسيع و علفزاريست كه چشمه هاي بسيار از آن مي جوشد و در ميان لـوگر            ميدان رستم 
و ) 152 :23(از اين منطقه در تذكره همايون و اكبر نيز ياد آوري شده    ) 216: 22. (و گرديز موقعيت دارد   

اگـر رسـتمي در تـاريخ وجـود     ) 216: 14. ( ذكر كرده اسـت رستمي ميداناستاد كهزاد نيز از آن بنام       
  .داشته باشد، اين ميدان، همان شكارگاهي خواهد بود كه در آن برايش چاه كندند

باميـان دره   ) استان(يكاولنگ، در دامنه كوه بابا مربوط واليت        ) شهرستان(در جنوب غرب ولسوالي     
همچنـان در   ) 24. ( كه جمعيتي در حدود پنجهزار تن از مردم در آنجا زندگي دارنـد             روستمايست بنام   

 منطقه ديگري   دشت رستم و در غرب اين     .  است دشت رستم جنوب ارزگان خاص، منطقه اي بنام       
  )25. (را بنام فراموز مي خوانند

 گُـم   12 خود را در دشـت نـاهور       در غزني افسانه اي وجود دارد كه مي گويند روزگاري رستم، رخش           
درپنجـشير  ) 103: 26. ( مـي ناميدنـد  ميخ اسپ رستمكرده بود و ميخي در اين دشت بوده كه آن را      

 ياد مي كنند و در دايكندي هم چـشمه ايـست            13پلخمان سنگ رستم  سنگ بزرگي است كه آن را       
صار واليـت فاريـاب از      در ارمغان ميمنه، در فهرست قريه هاي قي       .  مي خوانند  چشمه رستم كه آن را    

كـه در قـاموس جغرافيـايي افغانـستان، بـه اشـتباه             ) 47: 27(ياد شده   ارضلك رستم   دهكده اي بنام    
) اسـتان ( ، دهكده ديگريست مربوط واليـت        پل رستم ) 57: 16. ( ضبط گرديده است   ارخلك رستم 

 واليت فـراه موقعيـت       كيلو متر در غرب جوين در      5/85 كه به فاصله     چاه رستم و باز   ) 364: 16. (كنر
  ) 917: 16. (دارد

  اينها نام هايي بودند كه من با حفظ وضعيت امنيتي كشور و مـشكالت ديگـري كـه وجـود دارد،                     
  . شايد نام هاي بسيار ديگر هنوز وجود داشته باشد كه ما تا كنون از آن بي خبريم. بدان دست يافتم

                                                 
. ناهور چراگاه بزرگي در يك سطح مرتفع در غزني موقعيت دارد- 12  
.فالخن=  پلخمان- 13  
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ريخ ملـت هـا را بايـد از روي افـسانه هـاي شـان                با استناد به نظر برادران گريم كه مي گفتند؛ تـا          
مشخص كرد، ما هم با اين افسانه ها بسوي حقايقي از تاريخ و فرهنگ گذشته سرزمين و مردم خويش                   

مـا ايـن كـار هـاي        . شايد انبوهي از اين نام ها بتواند بيانگر يك رستم تاريخي باشد           . به پيش مي رويم   
  . تا زمينه براي تحقيقات ديگر آماده شودكوچك را در حد خود مان انجام مي دهيم 

  در اينجا بايد اينقدر ياد آوري كرد كه چون اكثر اين نام ها را ما در حوالي سيستان، زرنج، فـراه و                      
نيمروز يافته ايم،  و غير از نام رستم، نام هايي ديگر از خانواده او مانند قلعه زال، قلعه فرامـرز وبـرزو را                        

. پس رستمي بايد در اين سرزمين زيسته باشد   ) 95: 28. (تاريخي همين منطقه داريم   عمدتاً در جغرافيلي    
  .و اين نبشته، ما را به سوي يك حقيقت تاريخي رهنموني خواهد كرد

  
  منابع

، ترجمه كوشيار كريمـي،     اسطوره هاي ايران و چين    ) 1378(كوياجي، جهانگير كوروجي     -1
  .نسل نوانديش: تهران
شريف . قربانوف، ج . ، ترجمه س  از رستم تا ديواشتيج   ) 1987(ويچ  خروموف، آلبرت لئونيد   -2

 .نشريات عرفان: اف، دوشنبه
، چاپ سوم، شاهنامه به كوشش جالل خالقي مطلق) 1389(فردوسي، حكيم ابوالقاسم    -3
 .مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي: تهران
: كلـسون، تهـران   ، تصحيح و تحشيه گـاي اسـترانج، رينولـد ني          فارسنامه) 1385(ابن بلخي    -4

 .انتشارات اساطير
انتـشارات  : ، به كوشـش دكتـر علـي محمـدي،، همـدان           برزونامه) 1384(عطاء بن يعقوب     -5

  .دانشگاه بوعلي سينا
: ، به اهتمام منوچهر ستوده، تهـران      عجايب المخلوقات ) 1382(طوسي، محمد بن محمود      -6

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي
، ترجمـه محمـد آصـف       )جاي، فرهنـگ و نـژاد     (،  افغانان )1379(الفنستون، مونت استوارت     -7

  .بنياد پژوهش هاي اسالمي: فكرت، مشهد
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 :تهـران  ، ترجمه سيد منصور سيد سجادي،     زمان و زادگاه زردشت   ). 1381(نيولي، گراردو  -8
  .انتشارات آگاه

ترجمـه آذرتـاش    ) بخـش مربـوط ايـران      (فتوح البلـدان  ) 1346(بالذري، احمد بن يحيي      -9
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: انآذرنوش، تهر

آفسيت مطبعـه  : ، تصحيح ملك الشعرا بهار، كابلتاريخ سيستان ) 1366(نويسنده نا معلوم     -10
  .دولتي

  .، ترجمه دكتر حسين قره چانلو، تهرانالمسالك والممالك) 1370(ابن خردادبه  -11
 مسعود،  -ترجمه ح ) بخش مربوط ايران  (،  لبلدانا). 1349(ابن فقيه، ابوبكر بن احمد همداني        -12
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران

  . بنگاه انتشارات ميوند: ، كابلجغرافياي تاريخي افغانستان). 1382(حبيبي، عبدالحي  -13
، موسـسه چـاپ كتـاب، مطبعـه         افغانستان در پرتو تـاريخ    ). 1346(كهزاد، احمد علـي       -14
  .كابل: دولتي

  .، تهران، انتشارات افسونسالمافغانستان بعد از ا). 1380(حبيبي، عبدالحي  -15
موسـسه  : ، تهـران  قاموس جغرافيايي افغانـستان   ). 1389( انجمن آريانا دايرة المعارف      -16

  .نشر و پخش سرور سعادت كابل
: ، ترجمه همايون صنعتي زاده، تهـران      جغرافياي تاريخي ايران  ). 1377( بارتولد، ويلهلم    -17

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار
  .بنگاه انتشارات ميوند: ، كابلتاريخ افغانستان). 1387(د علي  كهزاد، احم- -18
: ، تهـران  جغرافياي تاريخي بلخ و جيحون و مـضافات بلـخ         ). 1376(مفتاح، الهامـه     -19

             .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، ترجمـه   جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خالفت شـرقي      ). 1377( لسترانج، گـاي     -20

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ان، تهرانمحمود عرف
: ، ترجمـه عبدالحـسين ميكـده، تهـران    امپراتوري صـحرا نـوردان  ). 1368(گروسه، رنه    -21

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي
  .اكاديمي علوم افغانستان: ، به كوشش شفيقه يارقين، كابلبابر نامه). 1386( بابر شاه  -22
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  .، به اهتمام محمد هدايت حسين، كلكتهو اكبرتذكره همايون  )1360( بيات، بايزيد  -23
اين منطقه را محمد نسيم احمدي از اسـتادان دانـشگاه باميـان كـه خـود از اهـالي ولـسوالي                 -24

  .يناولنگ اند، معرفي كردند
در باره دشت رستم استاد بايزيد اسك آمر ديپارتمنت پشتو كه خود از باشندگان اصلي ارزگان                 -25

  .اند، اطالع دادند
، شـماره   غرجستان» گم شدن رخش رستم در ناور     «) 1368(ي، محمد ابراهيم     باميان -26

  .13شماره مسلسل . اول، سال سوم
  .مطبعه ستوري: ، ميمنهارمغان ميمنه )1328( كوهي، محمد ناصر  -27
  .عرفان: ، چاپ دوم، تهرانآثار هرات) 1382(خليلي، خليل اهللا  -28
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   •علي سليميدكتر
  ••فاروق نعمتي                                                                                                     

  هنامه بازتاب اسماء و صفات الهي در شا
 و تطبيق آن بر اسماء و صفات خداوند در قرآن

  چكيده
  

از گـاه   شاهنامه حكيم توس، هرچند بيشتر با رنگ و بويي ايراني و ملـي عجـين شـده، امـا هـيچ                     
ي شـاهنامه، سـخن خـود را بـا نـام            فردوسي در ديباچـه   . آبشخورهاي ديني و اسالمي تهي نبوده است      

الي كتاب خـود، صـفات مختلفـي را بـراي خداونـد سـبحان               كند و آنگاه در البه    آفريدگار خود آغاز مي   
ي و يكتاپرسـتي    دارد، كـه همگـي بـر توحيـد شناسـ          بيان مي ... نياز و   همچون داور، برتر، دادار، دانا، بي     

بندي كلي، صفات ذكر شده براي خداوند در شاهنامه را بـر            توان در يك تقسيم   مي. فردوسي داللت دارد  
و گـاه از    » ذاتـي «نمود؛ به اين نحو كه فردوسـي، گـاه از صـفات             بندي متكلمين بيان مي   اساس تقسيم 

گويـد، بـسي   ز آن سـخن مـي  خداوندي كه فردوسي ا. گيردبراي خداوند متعال بهره مي » فعلي«صفات  
از نكات قابل   . شدتر از اهورامزدايي است كه پيش از اسالم از آن سخن گفته مي            واالتر و برتر و باشكوه    

هاي فراوان صفات الهـي در آن بـا قـران كـريم             تأمل در نگرش توحيدي فردوسي در شاهنامه، شباهت       
، »دارنـده «،  »توانـا «،  »دانـا «،  »تـدر مق«،  »نيـاز بـي «است؛ از جمله اينكه فردوسـي، صـفاتي همچـون           

شمرد، كه معادل آنها در آيات الهـي نيـز    را براي يزدان پاك بر مي     ... ، و   »زنده«،  »دارجهان«،  »راهنما«
، »مالـك الملـك   «،  »القـادر «،  »العلـيم «،  »القـدير «،  »الـصمد «: آمده است، و به ترتيب عبارت است از       

 اين مقاله، صفات و اسماء خداوند در شاهنامه و معادل آنها در             در. »الحي«و  » رب العالمين «،  »الهادي«
هاي انجام شده، تا كنون در ايـن زمينـه پژوهـشي صـورت              طبق بررسي . شد.قرآن كريم بررسي خواهد   

 .نگرفته است
قرآن در شاهنامه، اسماء و صفات الهي در شعر، شاهنامه، فردوسي، فرهنگ ايرانـي              : هاكليد واژه 

       در شاهنامه

                                                 
  *اه رازي دانشگعضو هيأت علمي

 **يدانشجوي دكتراي  دانشگاه راز
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   مقدمه
. سراي ايران است  ، بدون شك، بزرگترين شاعر حماسه     )ق416 -329(    حكيم ابوالقاسم فردوسي    

ي معاني اين مرز و بوم است كه آفريـدگارش آن را            ي ميهني و گنجينه   ي پرفروغ او، شناسنامه   شاهنامه
 شاهنامه، بـسيار سـخت و       سخن گفتن از  . خوانده است ... و  » ي پارسي نامه«،  »ي باستان نامه«،  »نامه«

ي تحقيقات انجام شده، توسـط پژوهنـدگان پرحوصـله و دانـشمندان و              دشوار است؛ چرا كه در گسترده     
انـد و شناسـندگان مازهـا و     بين، كـه عمـري در پهنـا و ژرفـاي شـاهنامه كاويـده              شناسان نكته شاهنامه

رود به پژوهشي نو در شـاهنامه، كـاري         اي براي و  هاي آن هستند، يافتن روزنه    كليدداران رازها و رمزينه   
اما آنچه تا كنون، به طور شايسته و بايسته، در خوان تحقيقات شـاهنامه مـورد توجـه                  . نمايانددشوار مي 

. هاي ديني در شاهنامه اسـت     ها و گزاره  گاه آموزه مداري فردوسي و جلوه   ي دين كافي قرار نگرفته، حوزه   
قل پارسي را در بستر حماسه، با مفاهيم و ايـدئولوژي دينـي در              چنان خردورزي و تع   فردوسي حكيم، آن  

فردوسي، يك مسلمان خردگـرا اسـت، و   .سازدي را مات و مبهوت خود ميهم تنيده است، كه هر بيننده     
او بـا   . آينـد در قاموس افكار بلند او، خردورزي و خداپرستي، دو بال حركت به سوي تعالي به حساب مي                

آفريند كه در آن، انديشه و فرهنگ خود، و نياكان خـود            داري، شاهكاري را مي   دينمايه قرار دادن    دست
شناسد و ايـن مهـم را در شـاهنامه، بـه     گرا مياو ايرانيان را ديندار و معنويت   . را به نمايش گذاشته است    

وسـي  ولي يك سوال در اينجا مطرح است؛ و آن اينكه، آيا چنين رويكرد ديني فرد              . كندخوبي اثبات مي  
هـاي اهـورامزدايي    هاي ايران باستان، و بـه ويـژه آمـوزه         هاي آئين ي افكار و انديشه   در شاهنامه، زاييده  

گرايي فردوسي و تجلي آيـات وحـي اسـت؟ ترديـدي در ايـن               زرتشت است، و يا اينكه بازتابي از اسالم       
 باستان، در شاهنامه نمـود      ها و به طور كلي فضاي ايران      ها، افكار، داستان  نيست، كه بسياري از اسطوره    
هاي اسالمي و بـه     هايي از تأثيرپذيري فردوسي از انديشه     ي اين امور، رگه   عيني دارد، ولي در وراي همه     
هـا، أسـماء و صـفات        ي آن از جملـه  . توان آن را انكار نمود    خورد، كه نمي  ويژه آيات قرآني به چشم مي     

با نگاهي به شـاهنامه، ابيـات       .  در دين اسالم است    نيكوي خداوند است، كه يكي از عقايد مهم توحيدي        
خورد، كه به نوعي بر صفات خداوند داللت دارد، به نحوي كه معادل معنايي آن در                بسياري به چشم مي   

مداري فردوسي، به ذكر ابياتي از اي از ديندر اين مقاله، براي نماياندن گوشه    . قرآن كريم نيز آمده است    
  .     باشدي بسياري از صفات وااليي براي يزدان و خداوند دادگر مي دربردارندهپردازيم كهشاهنامه مي

  در شاهنامه» دين«ي  مقوله
  اين واژه در فرهنگ كهن ايراني، به شكل .هايي است كه بسامد بااليي در شاهنامه دارددين از واژه
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ه دارد و در اسطوره، در يـك        ، به معناي وجدان و نوعي دريافت دروني، كاربردي بسيار ديرين          »دئنا«
فردوسي در شاهنامه، راه رسـتگاري را       ) 519: 1383عفيفي،  . (بيان نمادين، ايزد بانوي وجدان نيز هست      

  :دانددر دينداري،همراه با دانش مي
  تــــــاري ببايدت جســـــد درست               در رستگـــش رهانـو را دين و دانـــت

  )18، ص1شاهنامه، ج(
  هرچند كه دعوت به سوي خرد و نيروي تعقل، بر بيشتر شاهنامه سايه افكنده است، ولي خـرد                     

ي رازها و اسرار هستي را ندارد، بلكه انسان، در كنـار            انساني، محدود بوده و توانايي سير نمودن در همه        
يافـت  شناخت امور تجربي و استداللي، به كمك نيـروي عقالنيـت خـويش، بايـد نـوعي شـناخت و در                    

-كسي كه پـاي   «در بينش فردوسي،    . داري و معنويت است   شهودي نيز داشته باشد، كه البته همان دين       
تا خردانسان پابرجاست، او را به كار و        . داند كه خرد، چشم جان و راهنماي آدمي است        بند خرد است، مي   

داري برد، از جهان   پناه مي  تواند باز كند، به سوي پروردگار     ها را نمي  آنگاه كه گره  . كوشش رهنمون است  
بخش مهمي «فردوسي با درك اين واقعيت مهم، ) 328: 1374رضا، . (»گيردبرتر از خرد خود كمك مي    

. »از شاهنامه را به اثبات معنويت و خداپرستي موجود در اسـاطير و اديـان كهـن اختـصاص داده اسـت                     
 كـه فردوسـي از آن، بيـشتر در       ، تعبيـري اسـت    »خداي خـرد  «تعبير  ) 105: 1387خسروي و موسوي،    (

  )158: 1374بهار، . (گيردتوصيف خداوند بهره مي
و بـه نـام خـدا پايـان         ... شاهنامه كتابي است كه با نام خدا آغاز شده        «    در يك سخن بايد گفت،      

. اشديابيم، كه ياد خدا به نحوي در آغاز يا انجام آن نيامده ب            هيچ داستان و يا روايت را نمي      ... يافته است 
  )  166: 1377پرهام، . (»شاهنامه به طور كلي، كتابي است كه اعتقاد به خدا، با تار و پود آن آميخته است

  »اسماء و صفات الهي« مفهوم 
      قـرار  بحـث  مـورد ... و يعرفـان  ،يكالم ،يفقه مختلف يهادگاهيد از ،اسمي  اصطالح يمعنا در   

ـ  ،دارد نظـر  در را آن از يخاصـ  يمعنا ،مذكور يقشرها از كيهر و رديگيم  يمعنـا  از مـا  منظـور  يول
 و ،اسـت  نيمتكلمـ  اصـطالح  وآن باشـد  و موضوع مقاله   نوشتار ريس با متناسب كه ديبا ،اسم ياصطالح
ه  و{:است شده ادي ازآن ياسماءالحسن عنوان با قرآن در كه است همان ماء  للـَّ نى  الْأَسـس اعـراف (} الْحـ 
جـوادي  . (كمـاالت  از يوكمال ناتيتع از ينيتع با همراه ذات از است عبارت الحدراصط اسم ني وا )180

 نيكـوتر ين بـر  و هـستند  كـو ين همه... و وقدرت رحمت ليقب از خداوند ياسام چون )227: 1383آملي،  
 يجهتـ  از هم با ارتباط در پروردگار يالحسن سماء أ .شوند يم دهينام يالحسن سماءأ دارند، داللت يمسم
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 مورد آنها با وپروردگار هستند اهللا ذات بر ياعالم كه جهت آن از ؛هستند نيمبا گريد يجهت واز فمتراد
 ازصـفات  يبرصـفت  كـه  هـستند  ياوصـاف  آنها از كدام هر كه جهت ازآن يول ؛مترادفند رديگيقرارم دعا

 اسـماء  فيتوص رامونيپ ، طباطبايي عالمه) 82: ق1419األشقر،  . ( هستند نيمبا كننديم پروردگارداللت
 داللـت  ،اسـت  "احسن" مؤنث كه ،حسنى وصف به خدا اسماء توصيف «:ديگويم »يسنح« به خداوند

: ق1373طباطبـايي،   .(»باشد مى وصفى معناى درآنها كه است اسماء،اسمايى منظورازاين براينكه كند مى
8/447-448(  

   ايـن اسـت كـه   ،شويم رو مى رو به اي كه باآن ن مسألهينخست، خداوند صفات و اسماء  در مبحث   
 را معنـا   يـك ، تعبيـر  دو  اين و همند  عين ، صفات و آيااسماء؛ برقراراست اي رابطه چه ،دو اصطالح   اين   ميان
 بحث اسم وصفت در هم      ي،؟در بيشتر كتابهاي كالم     است  خاص  يمعنا   داراي  هريك  اينكه يا رسانند،  مى

 غالبا در اين گونه موارد اسم وصفت متـرادف بكـار            ؛اندقرار گرفته آميخته وتحت يك عنوان مورد بحث       
  حقيقت آن است كه اسـم وصـفت دو چيزنـد و            ؛شودروند وگاهي نيز تفاوتهايي بين آنها گذاشته مي       مي

، دواصـطالح   ايـن   ،  ازنظرمعتزلـه  ) 131: 1385نـاطقي،    (. نيست اي بيش مترادف قرار دادن آنها مسامحه    
، ، قديروسـميع    علـيم    چـون    مـثالً اسـمهايى   ؛   نيست او   صفت   متضمن،  خدا  واسم  تمايزندم   معنايى   داراي  
 ،  معتزلـه    بـرخالف  )4/148: 1996الـصنعاني،    (.كننـد  مـي  داللت تنهابرخداوند و ومترادفند  خاص  اسمهايى  

ــل ــه ســنت اه ــفت تنهااســم ن ــه درنظرنمــى راجداازص ــماءرابدون ثبــات گيرند،بلك ، صــفات اثبــات اس
 ايـن    ميان   كه   فرقى تنها و دانند  مى صفت،  راعين  قرار،اسم  شمارندوبدين  مى  شناخت   وغيرقابل  ناممكن  امري  
   . نيستندچنين اسماء  ولى دارند،  اشتقاقى خاصيت ، صفات  كه  است  اين قائلند، دو 

 يـك    متـضمن  ار هـردو  و اند  نشده   قائل   فرقى   صفات، و اسماء   ميان نيز   شيعه   محققان از   برخى    
 نمايـد،   مـى  بيـان  را خـدا    صـفات  از   صفتى   حقيقت ،  صفت   عنوان   به  » حيات«  چنانكه؛  اندحقيقت دانسته 

  )9/392: ق1373طباطبايي، . ( استخداوند  ذات از  حقيقتى ن بي نيز ، اسم  عنوان  به » حى«و
  نهاي قرآني آتجلي اسماء و صفات الهي در شاهنامه، همراه با معادل

در اين قسمت، با استخراج ابياتي از شاهنامه، كه در آنها به نـوعي بـه اسـماء و صـفات خداونـد                      
  .هاي قرآني هريك نيز اشاره خواهيم نموداشاره شده است، به معادل

  )خالق( خداي آفريننده -
يي، بـر       ابيات فراواني در شاهنامه آمده است كه خواه به صورت واژگاني و خواه به صورت معنـا                

كنـيم؛ آفـرينش جهـان،      كند؛ اينك به برخي از اين ابيات اشاره مـي         صفت آفرينندگي خداوند داللت مي    
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بـرد، تـا    ، از جمله مخلوقاتي خداوند است كه فردوسي از آنهـا نـام مـي              ...زمين، خرد، پيل و مور، دريا و        
  .  م نمايدپروردگار خويش را به زيباترين صورت ترسي) خالق بودن(گونه، صفت بدين

  ان آفريدــــدان دادگر كو جهــــــن گستريد                 بــــــت آفريـــز خط نخس
  )177،ص642، منوچهر، ب1ج(

  د و بماليد رخ بر زمينــــــــــبخوان    ان آفرين                ـــر جهــرين بــــبسي آف
  )12، س113، سياوش، ب3ج(

  ايش سزاي جهان آفرينـــــــــست آفرين                    ــترد از نخســــامه كــسرن
  )286، ص857، جنگ بزرگ كيخسرو، ب5ج(

  رد داد و دين آفريدـــــــروان و خـــــن آفريد                   ان و زميـــر و زمــسپه
  )262، ص834، داستان خاقان چين، ب4ج(

  اك تا آب درياي شورـــــــز خاش           ور        ـل و مـــي پيدهــــو آفريننـــهم
  )338، ص1747، جنگ بزرگ كيخسرو، ب5ج(

  ان اسفنديارــــــي جروزندهــــف   ـار                  امگـــ و كدهــــريننـوي آفــــت
  )153، ص281، پادشاهي گشتاسب، ب6ج(

  ان و زمين را بياراستيـــــــــــ زم  ان آفريدي كه خود خواستي                 ــــــچن
  )290، ص1184، داستان رستم و اسفنديار، ب6ج(

  وان آفريدـــــــــوانايي و ناتــــت زمان آفريد                    ن وـــرخ و زميـــه چـك
  )402، ص365، پادشاهي داراب، ب6ج(

  ان گونه باال و چهر آفريدرــــــــد                    بــهر آفريــــــدان دادگر كو سپــب
 )25، ص344، پادشاهي اسكندر، ب7ج(

  ان و زمان آفريدــــــدو در مكــــب   ان آفريد                   ـــي كه بلند آسمـــــكس
  )251، ص581، پادشاهي شاهپور، ب7ج(

   و خاكي هوري آفرينندهــــــاك                      تويــاي داور داد و پــچنين گفت ك
  )15، ص145، پادشاهي يزدگرد، ب8ج(

  ان نيست پيدا ز ميـــــكه از آسم  دين خرمي                   ـدي بــريــن آفــــاجه
  )69، ص299، پادشاهي كسري نوشين روان، ب8ج(
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  ب و روز و گردان سپهر آفريدـــش ر آفريد                     ـــو داد و مهـــدادار كـــــب
  )244، ص3281 همان، ب،8ج(

  ب و روز و آرام و خواب آفريدــــ ش  اب آفريد                   ـــدرون آفتـــرخ انــــبچ
  )157، ص2490، پادشاهي خسروپرويز، ب9ج(

  ي ماه و ناهيد و مهرروزندهـــــف    ر                   ـم اي كردگار سپهــي گفتــــهم
  )396، ص10، ملحقات، ب9ج(

بودن خداوند، كـه از مهمتـرين          در بسياري از آيات قرآن كريم، بر اين صفت آفريدگاري و خالق            
  :صفات افعالي اوست، تأكيد شده است؛ از جمله در آيات زير

}نْ وم هخَلْقُ آيات ماواتالس ضِ والْأَر ثَّ ما ويهِما بنْ فة م29شوري، (} داب(  
} و وي هقَخَلَ الَّذ ماواتالس و ضي الْأَرتَّةِ فام س7هود، (} أَي(  
}قُ  اللَّهكُلِّ خال 62زمر، (} ء شَي(  
}َ  وي هلَ خَلَقَ الَّذاللَّي و النَّهار و سالشَّم ر و33أنبياء، (} الْقَم(  
  )أحد(شريك  خداي يكتا و بي-

  يار و جفتام خداوند بيــــــــــبن           د و گفت              ـــبپستانش بر دست مالي
  )383، ص1376، پادشاهي بهرام گور، ب7ج(

  يار و جفتام خداوند بيــــــــــ بن        د و گفت                ـسر گرگ را راست و ببري
  )152، ص2102همان، ب(

  ار و همتا و انباز نيستــــــو را ي        بيا بي چه گويي كه يزدان يكيست                
  )152، ص2402، پادشاهي خسرو پرويز، ب9ج(

  :شريك بودن خداوند داللت داردآيات زير بر يگانگي و بي
  )68يونس، (} سبحانَه ولَداً اللَّه اتَّخَذَ  قالُوا{
د  كُفُـواً  لَـه  يكُـنْ  لَـم  و) 3 (يولَد لَم و يلد لَم) 2 (الصمد اللَّه) 1 (أَحد اللَّه هو  قُلْ { إخـالص،  (} أَحـ

  )4الي1
  )مغيث( خداي فريادرس -
  رد بسختي جز او دست كســـــــ  نگي  دار فريادرس              ــهانـــاس از جـــسپ

  )124، ص758، فريدون، ب1ج(
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  اد رســـــــــاهم بيزدان فريـــــ  پنت و بس                 دو گفت كيخسرو اينســـب
  )228، ص3475، داستان سياوش، ب3ج(

  م فرياد رســـــــي نخواهيـــز گيت  ازم كه او يار بس                 ــدو دست يــــب
  )230، ص2456، داستان دوازده رخ، ب5ج(

  ادرس جز تو كســـــداريم فريـــن تو فرياد رس                   رماـن برف و ســـازي
 )138، ص365س كشاني، ب، داستان كامو4ج(

  ه دارنده اويست و فرياد رســــــك         د و بس          ــــزدان پناهيـــز گيتي بي
  )309، ص103، پادشاهي بهرام گور، ب7ج(

  :    صفت فريادرسي خداوند، در آياتي بدان اشاره شده است؛ از جمله
}إِذا  و أَلَكي سبادنِّي عفَإِنِّي ع أُ قَرِيبةَ جِيبوعاعِ دعانِ إِذا الد186بقره، (} د(  
  )هادي( خداوند راهنما -
  ر شاه خواهد كه باشد بجايـــــ  س    اي                 ـزدان بود خلق را رهنمــــبي

  )27، س222، ستايش سلطان محمود، ب1ج(
  ه كرد ايزد آبشخورمايي كـــــ بج     ي راه بگشاي تا بگذرم                   ــــــيك

  )71، ص1090، داستان سياوش، ب3ج(
  ه اويست بر نيكويي رهنمايـــــك           بيزدان كنون سوي پوزش گراي             

  )142، ص103، فريدون، ب1ج(
  :   صفت هادي بودن خداوند، در آيات زير آمده است

}كى  ذلده ي اللَّهدهي نْ بِهشاء م23زمر، (} ي(  
}ٍ  و يهِمدهي هراطاً إِلَييما صتَقس175نساء، (} م(  
  )مالك الملك(ي همه چيز  خداوند دارنده-

  رد را و جان را نگارنده اوستـ خ   توانا و دانا و دارنده اوست              
  )203، ص3086، داستان سياوش، ب3ج(

  ان دارا نجستم گزندـــر جي آفتاب بلند                  كه بدارندهــــب
  )405، ص425، پادشاهي داراي داراب، ب6ج(

  :    در آيات زير بر مالك بودن خداوند متعال تأكيد شده است
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}كي  تَبارالَّذ هدبِي لْكالْم و ولى هكُلِّ  ع شَي ير ء1ملك، (} قَد(  
}و  لَّهل لْكم ماواتالس ض و27جاثيه، (} الْأَر(  
  )رزاق(دهنده و بخشنده  خداوند روزي-

  داوند روزي ده رهنمايـــــــــام و خداوند جاي                     خــــد نــخداون
  )12، ص2، آغاز كتاب، ب1ج(

  ارــــكه روزي ده اويست و پروردگ  راييم فرجام كار                   ـــزدان گــــبي
  )119، ص1110ن، ب، پادشاهي كسري نوشين روا8ج(

  ده اويـــــــ بلند آسمان را نگارن   كه بخشنده اويست و دارنده اوي                  
  )180، ص457، پادشاهي اردشير، ب7ج(

هـاي      در قرآن كريم نيز به صفت روزي داده خداوند، كه از صـفات افعـالي اوسـت، بـه صـورت                    
  :مختلفي اشاره شده است؛ از جمله در آيات زير

}نْ ما  وةٍ مابي دضِ فلَى إِالَّ الْأَرع قُها اللَّه6هود، (} رِز(  
  )30إسراء، (} يقْدر و يشاء لمنْ الرِّزقَ يبسطُ ربك  إِنَّ{
}كُال  دنُم هؤُالء و ؤُالءنْ هم طاءع كبر كانَ ما و طاءع كبظُورا رح20إسراء (} م(  
  )عزيز( خداوند پيروز -

  ت و بشمشير تيز و هنرـــ ببخ ر                ـروز گــــــزدان پيـبنيروي ي
  )103، ص505، پادشاهي كي كاوس، ب2ج(

  زدان پيروز بختـــود يار يــاگر دشت كين آيد و رزم سخت                  ب
  )51، ص45، پادشاهي گرشاسب، ب2ج(

  : در آيات زير آمده است   صفت غالب بودن خداوند،
 ُ}و وه زِيز الْقَوِي19شوري، (} الْع(  

  )42قمر، (} مقْتَدر عزِيزٍ أَخْذَ فَأَخَذْناهم كُلِّها بĤِياتنا  كَذَّبوا{
  )عليم( خداوند دانا به سر و نهان -

  نياز بيرا آز و اوـــدانش مــــــارا و راز                 بـــداند جز او آشكــــن
  )265، ص3633، پادشاهي كسرو نوشين روان، ب8ج(
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رَّكُم  يعلَـم  الْـأَرضِ  في و السماوات في اللَّه هو و {:   در قرآن كريم نيز آمده است      سـ و  رَكُم هـج و 
لَمعون ما يب3أنعام، (} تَكْس(  

  )78توبه، (} الْغُيوب عالَّم اللَّه أَنَّ و نَجواهم و سرَّهم يعلَم اللَّه أَنَّ يعلَموا لَم  أَ{
  )رب( خداوند پروردگار -

  ارـي روزگدار و پروردهـار                     جهانـت آفرين كرد بر كردگـنخس
  )149، ص320، سهراب، ب2ج(

  ردگاري كده و كردهــارست پروردگار                      توي بنــــرا كردگــت
  )202، ص3081، داستان سياوش، ب3ج(

، از صفات كليدي خداونـد در قـرآن كـريم           )رب(    صفت پروردگار بودن خداوند متعال و يا همان         
  :شماري بر آن تأكيد شده استاست، كه در آيات بي

  )86حجر، (} الْعليم الْخَالَّقُ هو ربك  إِنَّ{
}كُال  دنُم هؤُالء ؤُال وهنْ ءم طاءك عب20إسراء، (} ر(  
  )قدير( خداوند توانا -
  ر هست بسيار و گر اندكيستــــ اگ   ي او يكيست                  ـــه با توانايــــهم

  )7، ص13، پادشاهي نوذر، ب2ج(
  اك تا آب درياي شورـــــز خاش       ي پيل و مور                دهــــــهمو آفرينن

  ت و خداوند نيستـــ خداوند هس     ست                ــي او يكيـــــا توانايهمه ب
  )338، ص1748 -1747، جنگ بزرگ كيخسرو، بب 5ج(

  كه با كردگار جهان جنگ نيست    بمردي كنون زور و آهنگ نيست                         
  )145، ص2236، داستان سياوش، ب3ج(

  انده با سوزش و جنگ و پتيارهـ ك         اند                بيچارهشــه زير فرمانــهم      
  )152، ص390، رزم كاوس، ب2ج(

  
  :صفت قدرت پروردگار، در بسياري از آيات قرآني بر آن تأكيد شده است؛ از جمله

  )20بقره، (} قَدير ء شَي كُلِّ  على اللَّه إِنَّ{
  )133نساء، (} قَديرا ذلك  على اللَّه كانَ و بĤِخَرِينَ يأْت و النَّاس اأَيه يذْهبكُم يشَأْ  إِنْ{
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  )الحي القيوم( خداوند ازلي و جاويد -
  

  ايــــــ  خداوند نيكي ده و رهنم       داي         ــرتر خــست جاويد بيه اوـــك     
  )244، ص3698، داستان سياوش، ب3ج(

  ا هست و باشد هميشه بجايـــ كج      فرين خداي           رد آــامه كـــــــسرن
  )262، ص832، داستان خاقان چين، ب3ج(

  كه زنده است جاويد و فرمانرواست    است                ـان كار آن پادشــبدانست ك
  )250، ص3380، پادشاهي كسري نوشين روان، ب8ج(

  ايــــه توي جاودانه بجــــ   هميش     اي رهنماي           ـبيزدان چنين گفت ك
  )130، ص2041، پادشاهي خسرو پرويز، ب9ج(

  :    صفت جاودان بودن خداوند، در آيات زير بدان اشاره شده است
} وه يال الْح و إِالَّ إِله65غافر، (} ه(  
}ال  اللَّه إِالَّ إِله وه يالْح ومال الْقَي نَةٌ تَأْخُذُهس ال و م255بقره، (} نَو(  
  
  )نصير( خداون دستگير -

  نگيرد بسختي جز او دست كس اد رس                ـد فريـــسپاس از خداون
  )124، ص758، فريدون، ب1ج(

  ي راي و راهم تويدهـــــوي                 نماينـهمي گفت پشت و پناهم ت
  )228، ص3477، داستان سياوش، ب3ج(

  ر از آتش و زمهريرــــــتواناتر                 ــچارگي دستگيتو باشي به بي
  )138، ص364، داستان كاموس كشاني، ب4ج(

   تو زن بر دل و جان بدخواه تيرـــرا دستگير                ز هر بد تو باشي م
  )70، ص1056، داستان بيژن و منيژه، ب5ج(

  :در آيات زير، معادل اين صفت الهي آمده است
}كَفى  و  يرا بِاللَّه45نساء، (} نَص(  
  )214بقره، (} قَرِيب اللَّه نَصرَ إِنَّ أَال {ِ
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  )صدق(گوي  خداوند راست-
  ه اي دادگر داور راست گويـك    پس آنگه سوي آسمان كرد روي                

  )132، ص882، فريدون، ب1ج(                                                           
  د ز تو كژّي و كاستيــم راستي                     نخواهـــي و هــخداوند هست

  )203، ص3093، داستان سياوش، ب3ج(
  :    معادي چنين صفت الهي، در آيات زير آمده است

}و  تةُ تَممكَل كبقاً ردص ال ود115أنعام، (} ع(  
}نْ  وقُ مدنَ أَصاللَّ ميثا هد87نساء، (} ح(  
  )مصور( خداوند نگارنده و تصويرگر -

  واب و خورـــ شب و روزشان از هم خ          ي جانور            رهــــي چهدهــــنگارن
  )396، ص11، ملحقات، ب9ج(

  اش و آرام و مهرــــــــكزويست پرخ      پر كشيده سپهر                  ي دهــــــنگارن
  )80، ص481، پادشاهي كسري نوشين روان، ب8ج(

  ان را نگارنده اويــــــــــــبلند آسم     كه بخشنده اويست و دارنده اوي                    
  )181، ص457، پادشاهي اردشير، ب7ج(

  ي فرّ و ديهيم و زوردهــــــــــ نگارن   وان و هور                    ــــي ماه و كيبرازنده
  )262، ص833، داستان خاقان چين، ب4ج(

  ده اوستـــــــده و بر سر آرنده اوست                       زمين و زمان را نگارنــكه دارن
  )338، ص1746، داستان جنگ بزرگ كيخسرو، ب5ج(

  ز او جان ده و چهر آراي نيستـــت                          جــــابا راي او بنده را راي نيس
  )393، ص6، ملحقات، ب9ج(

  
  :     در آيات زير، بر تصويرگري خداوند تأكيد شده است

} و لَقَد خَلَقْناكُم ناكُم ثُمرو11أعراف، (} ص(  
}وه  قُ اللَّهر الْبارِئُ الْخالوص24حشر، (} الْم(  
}ِّ  و كُمرونَ صسكُم فَأَحرو3تغابن، (} ص(  
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  )حفيظ(ار د خداوند نگه-
  ا تويــــري و ثريـــداي ثــــخ  وي                ــدار خشكي و دريا تــنگه

  )350، ص1965، جنگ بزرگ كيخسرو، ب5ج(
  

  ان نيروي جان و گر توش منـن                  همـنگهدار دين و تن و هوش م
  )139، ص55، پادشاهي گشتاسب، ب6ج(                                                               

  و داد و داور بهر دو سرايــــ هم ان خرم بپاي                  ــــبدويست كيه
  )175، ص598، منوچهر، ب1ج(

  :دار و محافظت نمودن خداوند، در آيات زير به آن اشاره شده است        صفت نگه
  )57هود، (} حفيظ ء شَي كُلِّ  على ربي إِنَّ{
}و  كبلى ركُلِّ  ع شَي يظ ءف21سبأ، (} ح(  
  
  )غني( نياز  خداي بي-

   خداوند كسي است كه عالقه به غير ندارد، نه در ذات و نه در صفاتش؛ بلكه منـزه از عالقـه بـه           
  .باشداين صفتي است كه تنها مختص ذات باري تعالي مي. باشداغيار مي
  ازــنيي بيه اي آفرينندهــ براز                  كت گفتمـــا داور اســــاب

  )149، ص197، منوچهر، ب1ج(                                                  
  اهيش گردن فرازـتو در پادش از                  ــنيز هر چه آفريدست او بي

  )115، ص8، داستان كاموس كشاني، ب4ج(
  زديك او آشكارست رازـــبن  نياز                   بيه هست او ز ماـبداند ك

  )59، ص103، پادشاهي كسري نوشين روان، ب8ج(
  :نيازي خداوند متعال استي صفاتي براي بي   آيات زير، دربردارنده

}ِ  وا ولَمأَنَّ اع اللَّه ييد غَنم267بقره، (} ح(  
}نْ  وفَإِنَّ كَفَرَ م اللَّه ينِ غَنين ع97آل عمران، (} الْعالَم(  
  )68يونس، (} الْأَرض في ما و السماوات في ما لَه الْغَني هو سبحانَه ولَداً اللَّه اتَّخَذَ قالُوا {
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   خداي آموزنده، آموزگار-
  و باشد آموزگارـــــــــبنيكي هم      ي روزگار              دهــو آفريننـــهم

  )240، ص388، پادشاهي شاپور ذواالكتاف، ب7ج(
  ن و بخت يار تو بادـــرد جوشـخ اد                    ـــدار آموزگار تو بــجهان

  )306، ص4325، پادشاهي كسري نوشين روان، ب8ج(
  :دهندگي و آموزگاري خداوند، در آيات زير بدان اشاره شده است    صفت تعليم

  )5-4علق، (} يعلَم لَم ما الْإِنْسانَ علَّم )4 (قَلَمِبِالْ علَّم  الَّذي{
  )32بقره، (} الْحكيم الْعليم أَنْت إِنَّك علَّمتَنا ما إِالَّ لَنا علْم ال سبحانَك  قالُوا{
  )بصير( خداي بيننده -

  ادار و بيننده رـدار و بيــرفت آفريننده را                 جهانــش گـپرست
  )304، ص2، پادشاهي بهرام گور، ب7ج(

  ده دانـــهمه نيك و بد ز آفريننده دان                   خداوند دانا و بينن
  )389، ص14، ملحقات، ب9ج(

  :     صفت بصير بودن خداوند، در آيات متعددي از قرآن كريم آمده است
}كانَ  إِنَّه هباديرا خَبِيراً بِعص30إسراء، (} ب(  
}كانَ  و كبيرا رص20فرقان، (} ب(  
  )15إنشقاق، (} بصيرا بِه كانَ ربه إِنَّ   بلى{
   خداوند پاك و سبحان-

  اهت بجز پاك يزدان مكنـــ پن     د سخن                ـدر آيـبجايي كه تنگ ان
  )93، ص328، پادشاهي كي كاوس، ب2ج(

  زدان نترسم ز كســ             جز از پاك يرم گشت سير و دلم كرد بس        ــس
  ) 204، ص429، سهراب، ب2ج(

  رد را مكن با دل اندر مغاكــ خ رس از جهاندار يزدان پاك                     ــــبت
  )         301، ص1341، داستان رستم و اسفنديار، ب6ج(

  :   در آيات زير، به پاكي و تنزيه حق تعالي اشاره شده است
  )68قصص، (} يشْرِكُون عما  تَعالى و اللَّه  سبحانَ{
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  )180صافات، (} يصفُون عما الْعزَّةِ رب ربك سبحانَ {
  ) 32بقره، (} علَّمتَنا ما إِالَّ لَنا علْم ال سبحانَك قالُوا {

    نتيجه
عـالوه  . هنگ و هنر ايران باستان اسـت      ي تمام نماي فر   شاهنامه، يك شاهكار ملي و ادبي، و آئينه       

اي بـا روح  بـديل خـويش، عقالنيـت ايرانـي را بـه گونـه      سراي توس، در اين شاهكار بـي      بر اين، سخن  
آنچه كه در اين مقاله ذكر گرديد، تنها . سازدتوحيدي در هم تنيده، كه خواننده را مات و مبهوت خود مي

ه فردوسي در آن، به اسماء و صفات نيكوي الهـي اشـاره             بخش اندكي از ابيات فراوان شاهنامه است، ك       
خداوند، در بـسياري    ) خالق بودن (تأكيد بر صفت    . اي از خروار، بيان گرديد    كند، و از باب مشت نمونه     مي

ي ي هـستي را، سـاخته و پرداختـه        خورد؛ حكيم توس به طور كلي، همـه       از ابيات شاهنامه به چشم مي     
سپهر و زمان و زمين     (،  )از ناچيز، چيز آفريد   (، كه   )جهان آفرين (داند؛ خداي   قدرت اليزال يزدان پاك مي    

يكـي از   . است) ي ماه و ناهيد و مهر     فروزنده(آن كردگاري كه    ). روان و خرد داد و دين آفريد      (، و   )آفريد
ه ي انديـشه اسـت، كـ    و قـوه  ) خـرد (اي در شاهنامه نيز دارد، همان       مخلوقات يزدان، كه در جايگاه ويژه     

شـود، و بـه     فردوسي براي نشان دادن اهميت چنين خلقتي، آفرينش آن را در چندين بيـت متـذكر مـي                 
) 101:  1387خسروي و موسوي، . (»معنويت و خرد، سازگاري ايجاد كند«زيبايي توانسته است كه ميان 

هـاي  تتـرين نعمـ  ي هويت ايراني است، يكـي از بـزرگ       او با درك واالي خويش، خرد را كه شناسنامه        
ي شاهنامه را   و به همين دليل است، كه وي مقدمه       . »خرد مرد را خلعتي ايزدي است     «: داندآفريدگار مي 

  :كندبا ستايش ايزد و خلقت خرد، آغاز مي
  ر انديشه بر نگذردـزين برتــد جان و خرد                كــام خداونـبه ن

ار، بـصير، مالـك، حفـيظ،              عالوه بر صفت آفرينندگي، صفاتي ديگري همچون ف        ريادرسـي، قهـ
، نيـز كـه در قـرآن كـريم آمـده اسـت، در شـاهنامه           ...مسيطر، عليم، قادر، رزاق، مصور، حي، مالـك و          

فردوسي اين صفات را در گاه از زبان حكيماني همچون بزرگمهر، و يا از زبان               . فردوسي هم بازتاب دارد   
  . كندخود، ذكر ميپهلوانان و پادشاهان، و گاهي نيز از زبان 

  منابع 
   قرآن كريم-1
  . دارالكتب العلمية:، بيروتأسماء اهللا و صفاته) ق1419( األشقر، عمر سليمان عبداهللا -2
  . انتشارات فكر روز:، تهران2، چجستاري چند در فرهنگ ايران، )ش1374( بهار، مهرداد -3
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سياسـي در ايـران، ويراسـت دوم،         مباني نقد خرد     -با نگاه فردوسي  ،  )ش1377( پرهام، باقر    -4
  . نشر مركز:، تهران2چ

  . نشر إسراء:، قم1، چتفسير موضوعي قرآن كريم، )ش1383( جوادي آملي، عبداهللا -5
؛ اساس هويت داريخرد ورزي و دين«، )ش1387( خسروي، اشرف؛ و موسوي، سيد كاظم -6

  .  16نامه، سال نهم، شماره ي كاوش، فصلنامه»ايراني در شاهنامه
، 4و3، چ )جلـد اول و دوم     (هـاي فردوسـي   پژوهشي در انديشه  ،  )1374(اهللا   رضا، فضل  -7
  . انتشارات علمي و فرهنگي:تهران
، لبنـان،   2، ط سبل السالم شرح بلـوغ المـرام      ،  )م1996( الصنعاني، محمد بن اسـماعيل       -8

  .دارالمعرفة
، مؤسـسة األعلمـي     )لبنـان (ت  ، بيرو تفسير الميزان ،  )ق1373( طباطبائي، سيد محمد حسين      -9

  .للمطبوعات
  . انتشارات توس:، تهران2، چاساطير و فرهنگ ايران، )ش1383( عفيفي، رحيم -10
، متن انتقادي از روي چـاپ مـسكو،         ي فردوسي شاهنامه،  )ش1384( فردوسي، ابوالقاسم    -11

  . نشر قطره:به كوشش سعيد حميديان، تهران
، قم،  1، چ دا و صفات خدا در مكتب اماميه و ماتريديه        خ،  )ش1385(اهللا   ناطقي، حيات  -12

  .انتشارات مركز جهاني علوم اسالمي
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  *دكتر غالمعباس سعيدي 
  

  واژي در شاهنامة فردوسي فرايندهاي ساخت
  

  چكيده
هاي نو را در نورديـده و انبـوهي از   ن جديد، كه كرانه ادب فارسي با فرهنگ و تمد      روبارويي زبان و  

چگونه اين مفاهيم را    : دار را به درد سر بزرگي انداخته است       ريشه آورده ، اين زبان كهن و     مفاهيم فراهم   
تـوان در دو دورة     سـازي مـي   گزينـي و واژه    تجربة زبان و ادب فارسـي را در واژه         به فارسي بيان كنيم ؟    

شـود كـه   هاي آغازين دورة اسالمي آغـاز مـي     نخستين دوره از همان سده    . اوت بررسي كرد  تاريخيِ متف 
دومين دوره نيز دورة معاصر است كه صنعت        . اندايرانيان درگير مبارزات فرهنگي، سياسي و مذهبي بوده       

هاي نو را به هر فرهنگ و زباني بـه          زنند و ورود مفاهيم و انديشه     و فنّاوري و ارتباطات حرف اول را مي       
. گيـرد يان سدة هفتم هجري را در بر مـي        نخستين دوره از ميانة سدة چهارم تا پا       . اندآساني ممكن كرده  

در اين دوره كه دورة تكوين زبان فارسي است، ساختواژة زبان فارسـي بيـشترين تحـول و دگرگـوني را        
نياز روزافزون جامعة ايراني به مفاهيم علمي و مذهبي، نويسندگان، شـاعران و مترجمـان را   . شاهد است 

 گام بزرگي در    شاهنامهك حكيم ابوالقاسم فردوسي با سرودن       شبي. سازي وا داشت  گزيني و واژه  به واژه 
-تـرين واژه   در هر زباني، شاعران و نويسندگان نوآور و خلّاق در اصـل بـزرگ              .اين ميدان برداشته است   

-ايـن مقالـه، سـعي كـرده راه        . فردوسي بزرگ نيز از اين قاعده مستثني نيـست        . سازان آن زبان هستند   
 در شاهنامه و قدرت و نوآوري او در اين امر را پيش چشم خواننده بگيـرد و                  سازيِ فردوسي كارهاي واژه 

سازي قياسي، ونـدافزايي و     به مواردي چون استفاده از فعل ساده به جاي فعل مركّب، انواع اشتقاق، واژه             
آورانـة  گزينـي نو سـازي و واژه واژه. در شـاهنامه بپـردازد  ... هـا و  تركيب نوآورانه، استفاده از پـسوند واره  

توانـد  گزيني، مـي سازي و واژهسازان بزرگ دورة نخستينِ واژهفردوسي، به عنوان يكي از شاعران و واژه     
  .گزينان دورة دوم يعني دورة معاصر باشدسازان و واژهچراغ راه واژه

  
  .سازي قياسي، وندافزايي، تركيب فرايندهاي ساختواژي، شاهنامه، واژه:هاكليدواژه

                                                 
  *عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي و جامعه المصطفي العالميه
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  مقدمه
اوت بررسي توان در دو دورة تاريخي متف   سازي مي گزيني و واژه  بة زبان و ادب فارسي را در واژه       تجر

شود كـه ايرانيـان درگيـر مبـارزات         هاي آغازين دورة اسالمي آغاز مي     نخستين دوره از همان سده    . كرد
هجـري را در بـر      اين دوره از ميانة سدة چهارم تا پايان سدة هفـتم            . اندفرهنگي، سياسي و مذهبي بوده    

در اين دوره كه دورة تكوين زبان فارسي است، ساختواژة زبـان فارسـي              ). 73: 1372صادقي ،   (گيرد  مي
نياز روزافزون جامعـة ايرانـي بـه مفـاهيم علمـي و مـذهبي،               . بيشترين تحول و دگرگوني را شاهد است      

شـك حكـيم ابوالقاسـم    بـي . سـازي وا داشـت  گزينـي و واژه   نويسندگان، شاعران و مترجمان را بـه واژه       
هاي  سخن از كشمكش   شاهنامه در   . گام بزرگي در اين ميدان برداشته است       شاهنامهفردوسي با سرودن    

 دو دوران پر گير و دار را بـه  شاهنامه. كندملّتي است كه از فرهنگ و استقالل و همه چيز خود دفاع مي   
راسر آن سايه افكنده بود و دوران ايران نو كه دوران ايران كهن كه دين زرتشت بر س       : دهدميهم پيوند   

نور اسالم در حال فراگير شدن و روشني بخشيدن به گوشـه گوشـة ايـن كـرة خـاكي بـود و شـاهنامة                         
كـه  بـا آن  . كنـد ترين دوران تا حملة عرب  بيان مي       اي است كه تاريخ ايران را از قديم       فردوسي منظومه 

گذرد، گويشوران زبـان فارسـي هنـوز بـسياري از ابيـات             ميچيزي حدود هزار سال از سرودن شاهنامه        
اين در حالي است كـه زبـان بـسياري از    . برندهاي دلكش آن لذّت مي   فهمند و از داستان   شاهنامه را مي  

اف،           شاهكارهاي ادب پارسي را، چون كليله و دمنه، جهانگشاي جويني، ترجمة تاريخ يميني، تـاريخ وصـ
بنـابراين؛ شـاهنامة    . يابنـد حتّي خمسة نظامي و ديـوان خاقـاني را در نمـي           چهارمقالة نظامي عروضي و     

نامـه، قابوسـنامه، سـفرنامة    فردوسي را بايد در كنار آثاري چون تـاريخ بيهقـي، تـاريخ بلعمـي، سياسـت          
توانند الگوي زبـان نوشـتاري و       اين آثار ادبي، امروز مي    . ناصرخسرو و گلستان و بوستان سعدي گذاشت      

ري ما باشند؛ زيرا با زباني شيوا و رسا و مفاهيمي جذّاب و دلكش، ذوق و سليقة هـر ايرانـي را               حتّي گفتا 
  .خوانندبه خود فرا مي

اين اثـر   . ترين آثار نظم و نثر فارسي است      شاهنامة فردوسي، از نظر كميت و كيفيت، يكي از بزرگ         
تي و چيستي خود، در طول تاريخ،   گويد كه از هس   هاي ديرين ملّتي بزرگ سخن مي     سترگ، از كشمكش  

تـرين دفتـر شـعري اسـت كـه از عهـد روزگـار               ترين و پرمايه  شاهنامه نه فقط بزرگ   ". استدفاع كرده 
    تـرين سـند ارزش و عظمـت زبـان فارسـي و             سامانيان و غزنويان باز مانده است، بلكـه در واقـع مهـم            

خزانة لغت و گنجينة فصاحت زبان فارسـي        . استترين گواه شكوه و رونق فرهنگ و تمدن ايراني        روشن
 "هاي ملّي و مĤثر تاريخيِ قوم ايراني در طي آن بـه بهتـرين وجهـي نمـوده شـده اسـت                     داستان. است
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هاي ديگـر ايـن     جنبة حماسي، ادبي و هنري شاهنامه آنقدر قوي است كه جنبه          ). 16: 1343كوب،زرين(
  شاهنامه از لحـاظ تحقيقـات لغـوي،          "يد فراموش كرد كه     كتاب بزرگ بر ما پوشيده مانده است؛ اما نبا        

ترين آثار زبـان پارسـي دري اسـت و در آن     شك داراي اعتبار و اهميت بسيار است زيرا يكي از كهن          بي
روبـارويي زبـان وادب فارسـي بـا         ). 206: 1342براون،   ("استآشكارا از آوردن لغات تازي اجتناب شده      

انه هاي نو را در نورديده و انبوهي از مفاهيم فراهم آورده ، اين زبان كهن             فرهنگ و تمدن جديد، كه كر     
زبـان فارسـي    چگونه اين مفاهيم را به فارسي بيان كنيم ؟: وريشه دار را به درد سر بزرگي انداخته است    

 بـه   علمـي و جديـد را  ةدر اين زبانها مي توان تعداد بسيار زيادي واژ       . يكي از زبانهاي هندواروپايي است    
با افزودن پيشوند يا پـسوند بـه        . اين زبانها داراي تعدادي ريشه و پسوند و پيشوند هستند         . آساني ساخت 

در زبان  ).  51 :1366،  حسابي(يادي واژه ساخت  بسيار ز  ها با هم مي توان تعداد     ريشه، يا با تركيب ريشه    
سازي را ستفاده از اين سه منبع واژهتوانيم با اوجود دارد و ما مي  فارسي سه منبع بزرگ براي واژه سازي        

در ايـن مقالـه     . اشتقاقهاي فعلي، استفاده از وندها و تركيـب       : اين سه منبع عبارتند از    . به سامان برسانيم  
  .سازياندازيم به چگونگي استفادهة فردوسي از اين سه منبع واژهنگاهي مي
  هاي ساختواژي در شاهنامة فردوسيبنمايه

  اي فعل مركّب فعل ساده به ج). 1
توان از ستاكهاي گذشـته     اي است كه بسياري از واژه هاي جديد را مي         ساخت زبان فارسي به گونه    

اشتقاق از فعلهاي ساده بسيار گسترده و زياد است؛ اما اين ويژگي در فعلهـاي               . و حال افعال مشتق كرد    
اسـتفاده از افعـال سـاده، از    يكي از مشكالت كنوني زبان فارسي همين است كه به جاي         . مركّب نيست 

اين امر بـراي اشـتقاق و واژه سـازي مـشكل ايجـاد مـي               . فعلهاي مركّب يا دو جزئي استفاده مي كنيم       
. اسـت فردوسي به جاي افعال مركّب، بيشتر از افعال سـاده اسـتفاده كـرده             ). 62-45: 1371باطني،  (كند

 نمونه هايي ازافعال سـادة شـاهنامه اشـاره مـي            در زير به  . بسياري از اين افعال امروز هم كارايي دارند       .
  :كنيم

تعجب (، شگفتيدن   )فرياد كردن ( ، توفيدن )سزاور بودن (، سزيدن يا سزاييدن     )نفرين كردن ( نفريدن
 ) كردن يا حركت دادن  حركت( ، يازيدن)ناله كردن(، نويدن )گمان كردن يا تصور كردن(، گمانيدن)كردن

، )درنگ كـردن (، موليدن )بازكردن و شكافتن (، كافيدن )كردن صدامنعكس شدن يا منعكس     ( ، خنيدن 
با ( پرهيزيدن، پناهيدن، خروشيدن، ژگيدن   ) آماده شدن، آمادهكردن  (، بسيجييدن   )خشم گرفتن (آشوبيدن

، گزيردن )آشفته و پريشان شدن( ، ستردن، ستيزيدن، شكوهيدن، شكيبيدن، شميدن  )خشم سخن گفتن    
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زخمي كردن يا زخمـي     (، خستن   )اندازه گيري يا وزن داشتن      (، سختن   )گريستن( ، موييدن )چاره داشتن (
سـپوختن، چخيـدن، تازيـدن،      ) ناله و زاري كردن   (، نويدن )برگردندان( ، گداختن، برگاشتن، گاشتن   )شدن

، آهيختن، پوييدن، چميدن،    )عادت كردن (، توختن، آختن، آزمودن، آموختن      )گرم شدن (تاختن، تفسيدن   
، فـسوسيدن،   )پيچيـدن (، كافتن، گسالندن، گماشـتن، گراييـدن      )شكافتن(، كَفتن )كردنزخمي  (شخودن

، بـسودن، پـالودن، گـداختن،       )شـبيه بـودن   (، مانـستن    )جنگيدن  ( ، ستيهيدن )شنيدن( مانيدن، نيوشيدن 
دراز (، كفته تـرك خـورده، يازيـدن         )ترك خوردن (پژوهيدن، گذاردن، تابيدن، كوشيدن، نازيدن، كفيدن       

( آختن، جرنگيدن، آگندن، پـذرفتن، ترنگيـدن، تفـسيدن        ) به سرعت رفتن  (، تفتن   )هنگ كردن كردن و آ  
  ).درنگ كردن( توختن، موليدن) داغ شدن

   نمونه هايي از كاربرد افعال ساده در شاهنانه
  :نفريدن به جاي نفرين كردن-1

  واه شاهــــان بد خــــــجد بر ـ بنفري      ت خاك سياه                    ـــــاند برتخــــبرافش
  :سزيدن و سزاييدن به جاي سزاوار بودن و سزاوارشدن -2
  ان چون سزايد به آيين و كيشـــ چن     ش                      ـــــت و بيامد پدروار پيـــــبرف
  ):ناله كردن( نويدن-3
  در پس به زاري بنوـــــــپيش پبه         ا و رو                     ـــون زود پيرايه بگشـــــكن
  )حركت كردن، حركت دادن، درازكردن( يازيدن -4

  انده پرموده اندر شگفتــــــــازاو م   ازيد و دستش گرفت                      ــــــــنشسته بي
  رآورد تير خدنگـــــــــز تركش ب       گ                   ـم و به تندي بيازيد چنـــــبه خش

  ):منعكس كردن يا منعكس شدن صدا( خنيدن -5
  ي رفت تا شهر پيران رسيدـــــــهم       خنيد                  ان ميـــــــهمه دشت از آوازش

  ):شكافتن(كافيدن -6
  ر ز راهـــــر بچه را ســد مـــــافيد بي رنج پهلوي ماه                          بتابيـــــــــــبك
  ):درنگ كردن(دنمولي-7
  ردان و جنگاورانـــــــــايند گــــاه گران                           بيــــــــوليم تا آن سپــــبم
  ):تعجب كردن(شگفتيدن-8

  وردـــد زان كودك شير خــــشگفتي             از نبرد            ـــــــان رومي و ســــز خفت
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  ):گمان كردن( گمانيدن -9
  ي ـــــده دمــــــاب سپيــ و يا آفت      دون گمانم كه تو رستمي            ـــــاي  من 

   ):فرياد كردن( توفيدن-10
  د ز نعل ستوران ستوهـــــن شــزمي    ردان بتوفيد كوه               ـــــــــــــز آواز گ

  ):ريشخند كردن(فسوسيدن -11
  اك راهش ببوسد هميـــــــ  پري خ             ي      ــــرخش بر مه و خور فسوسد هم

  ):به سرعت رفتن(تفتن -12
  ان از پيش روي بنهاد و تفتـــــ دم     ت              ـارن برفــــــچو بشنيد نوذر كه ق

  وي سيستان روي بنهاد و تفتــــ س       ت             ـن را به مژگان برفــــتهمتن زمي
  

  هاشتقاق در شاهنام
 در زبانهاي هندواروپايي از جمله در زبان فارسي نقش كارسازي در واژه سازي              پيشوندها و پسوندها  

فردوسي در شاهنامه از فرايند . دارند و براي ساخت واژه هاي علمي امروزي هم بسيار كارگشا توانند بود          
مي توانيم از راه وامگيـري      هاي مشتقّ فردوسي را امروز      بسياري از واژه  . اشتقاق بسيار بهره گرفته است    

در اشتقاق هميـشه يـك پـسوند يـا يـك            . درونزباني براي مفاهيم جديد علمي و غيرعلمي به كار بريم         
هـاي دسـتوري فعـل، اسـم،        تواند يكي از مقوله   پايه يا ريشه مي   . پيونددپيشوند به يك پايه يا ريشه مي      

ساده به جـاي فعلهـاي دو جزئـي  يـا مركّـب              از آنجا كه فردوسي، بيشتر از فعلهاي        . صفت يا قيد باشد   
استفاده كرده، اشتقاقهاي فعلي يعني وندافزايي به ستاك حال يا ستاك گذشته افعال در شاهنامه بـسيار                 

  .زياد است
   نمونه هايي از اشتقاقهاي فعلي

 مانيده  از ماندن، ) خستگي(، ماندگي )اشتقاق صفر از گريختن   (از گراييدن، گريز    ) گرايند تاج (گراينده  
، نوش از نوشيدن، مويـه از موييـدن، بـسوده و سـوده و        )ناله كردن (، نوند و نوان     )ترك كردن (از ماندن   

نابسوده از سودن، چرا و چران و ناچران وناچريـده و چراگـاه از چريـدن، چمـان و چماننـده و چمنـده و                      
ن، فرسـته و فرسـتاده از       ناچمان از چميدن ،شـكيب و ناشـكيب از شـكيبيدن؛ نـواز و نوازنـده از نـواخت                  

؛ كاف اشتقاق صـفر از كافيـدن، شـخوده و           )منعكس كردن و منعكس شدن    (فرستادن، خنيده از خنيدن     
ناشخوده از شخودن؛ بند و بندي و بست و بستگي از بستن؛ بوش و بود نابود و بوده و نـابوده از بـودن؛                        
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خورش و خورشگر از خـوردن؛ پـااليش و   بويا از بوييدن؛ ترس و ترسنده و ترسان و ترسيده از ترسيدن؛  
پالوده از پالودن؛ گداز و گدازيده از گداختن، پـژوه و پـژوهش وپژوهنـده از پژوهيـدن، گـذار و گـذاره و                        
گذارنده از گذاردن؛ تاب و تابش و تابنده و تابان از تابيدن؛ كوشش و كوشان و كوشايي از كوشيدن؛ ناز                    

  ....و نازش و نازان از نازيدن و
  قاقهاي غير فعلي اشت

بديهي است كه   . شكّي نيست كه انواع اشتقاق با درونداد غير فعلي در زبان فارسي بسيار زياد است              
تـوان بـا    از هر اسم يا صفت يا قيد مـي        . فردوسي هم در شاهنامه از انواع اين اشتقاقها بهره گرفته است          

  :چسباندن يك پسوند يا پيشوند مناسب واژة جديدي ساخت
؛ )جنگـي (؛ نبـرده    )اليق جنـگ  (، نبردي   )ناسپاس(؛ ناباك، نسپاس    )ارزشبي(؛ ناارز   )بزرگتر( مهين  

  )چوبدست،به جاي باتون(آبگون؛ دينارگون؛ گورگاه، گورسان، گوربان، گوپال
  اشتقاق بازتحليلي در شاهنامه

مي دهد كه   اين امر نشان    . فردوسي بسياري از واژه ها را در شاهنامه بازتحليل اشتقاقي كرده است           
ذهن فردوسي ناخودآگاه قدرت واژه سازي و خود را در برخورد با واژگاني كه از پيش ساخته شـده بـوده              

اين نوع باز تحليل اشتقاقي در برخورد با برخي اسامي خاص در شاهنامه ديـده  . كرده استاند اعمال مي  
  :مي شود كه به برخي از آن ها اشاره مي شود

  كندرو:الف
 "كنـدرب زره پاشـنه    " ثبت شده ودر كتب متأخّر پهلـوي         Gandarevaن نام به صورت     در اوستا اي  

انـدر  :  ثبت شـده اسـت     "كندروق"در مجمل التّواريخ به صورت      ). 796:1379رستگارفسايي،(آمده است   
ا                         الم و از معروفـان گرشاسـف بـود نبيـرة جمـشيد امـل هود بود پس صالح عليهما الـساك اوعهد ضح

در اوسـتا، كنـدرو     ). 89:1383همـان   (اه بود،و كيش را كندروق و امين بركارها سالم بـود            وزيرش نام بن  
 كـه گرشاسـب اورا كـشته اسـت          " دهـان گـشاده    " و   "آبزي"،  "زرين پاشنه "اژدهايي است با صفات     

  ).295:1383رستگارفسايي،:نك(
دو جزء كند در برابر تند      فردوسي انگار باز تحليل جديدي از واژه كندرو مي دهد و آن را تركيبي از                

بنابراين غير مستقيم كندرو را به صورت كنـدرو در برابـر تنـدرو بـاز                . و رو ستاك حال از رفتن مي داند       
  :تحليل مي كند
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  داد گام ــــــــه كندي زدي پيش بيـــام                     بــــــــدرو خواندندي به نـــورا كن
    )210175:1385محمدي افشار و ديگران، (                                                               

  رستم:ب
 و  Rot-Staxm يا رستخم      Rot-Staxmak"در ادبيات پهلوي نام رستم به صورت رت ستخمك        "

مرحوم  پورداوود در بارة وجه اشتقاق رسـتم گفتـه           ). 409: 1ج1379رستگار فسايي،  ("رستهم آمده است  
ام رستم كه رستهم نيز گوئيم، واژة تهم به جا مانده است، نام رستم در اوستا يـاد نـشده، اگـر     در ن : است
كـه بـه     Raod باشد، نخستين جزء آن با واژه اوستايي رئود  Raodataxmaبود بايستي رئودتخم مي

م  يـا    باشد، بنابراين رستم يعني پيـل انـدا        مي Taxmaمعني روييدن و رستن است و دومين جزء همان          
در منابع اسالمي اين نام به صورت روستم و رستم بن دستان ثبـت              ). 212:1353پور داوود   (پهلوان باال   

در فرهنـگ پهلـوي ايـن       ). 345،  83،  34: 1366؛ تاريخ سيـستان،       419:1383بلعمي،.:ك.ن(شده است 
  ).260:1381فره وشي، (Rotastahm ;Rotastahmak ;Rostahm: كلمه به صورت زير آمده است

رهـا شـدن و   (است و آن را از فعل رستن    فردوسي كلمة رستم را باز تحليل اشتقاقي و معنايي كرده         
  :كندرودابه پس از به دنيا آمدن رستم احساس رهايي  مي: مشتقّ دانسته است) نجات يافتن

  برستم بگفتا غم آمد به سر                             نهادند رستمش نام پسر
  :بنداري،بيت باال اين گونه به عربي برگردانده شده استدر ترجمة 

محمدي افـشار   .: ك.؛ ن 239: 1413البنداري،(اي قد خلصت فسمي الصبي رستم       "برستم  ":قالت"
  ).210175:1385.و ديگران
  و سگستان)سيستاني(=سگزي:ج

فـره  (آمده است   ) sakastan( و سكستان   ) Sagastan(واژة سيستان در زبان پهلوي سگستان       
  ).320 و 312، 311: 1381وشي،

  :در منابع اسالمي سيستان و سگستان به صورت سجستان معرب شده است
                 مسجن في تحتها اتسجين    و في سجستان رمل نحر كورتها
  )15: 1366تاريخ سيستان، (                                                                         

  : بهمن خبر كشته شدن نوش آذر و مهر نوش را اينگونه به اسفنديار مي دهد 
  گ آمد ا ز سگزيان  ــــــاهي به جنــــان                 سپــــدو گفت كاي نرّه شير ژيــــب



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٧٨٦

  وشــــــــ آذر و مهرنوش                  به خواري بـه سـگزي سـپردند ه                            و نوش ــــــدو پور ت  
6/284  

  :آذر فرزند اسفنديار به زواره مي گويدنوش 
  ن كارزارــــــان ساختــچنين با سگ   ار                ـــــــود ما را يل اسفنديــــنفرم

  :اسفنديار به رستم مي گويد  
  اشگرـــــــان و بر مرد پرخــــــكم    وش كردي تو سگزي مگر              ــــــفرام

6/310  
  انـــــر و كمــــ نشد سير جانت ز تي اي سگزي بدگمان                 ــــــبدو گفت ك

6/304  
  : خاقان چنين هم به رستم سگزي مي گويد  

  ي شاه چين بايدت لشگريـــــــهم    زي كه هر كسي بتّري                  ـــــتو سگ
4/250 251  
  رودابه-د

برخـي معنـي آن را      .است كـه در پهلـوي بـوده اسـت         به نظر نلدكه، رودابه از نامهاي اصيل ايراني         
آب بـه معنـي     +رود به معني فرزنـد و رشـد و روييـدني            (= يا داراي رشد و نمو دانسته اند       "فرزند تابان "

فردوسي واژة رودابه را بازتحليل كرده و آن را         ). 460 و   459: 1 ج 1379رستگار فسايي،   ) (تابش و جلوه    
  : دانسته است"آب+رود"متناسب با 

  ونــــه روي زمين بركنم هم اكنــــون                  بـي گفت رودابه را رود خـــــهم
1/88  

  ا رود آبـــــــت رودابه بـــام و باب                      شود پســـنه ماند بر و بوم و نه م
1/190  

  جويان: هـ
هيچ كس جز رستم جرأت مقابلـه       نام پهلوان مازندراني كه در برابر سپاه كاووس هماورد خواست و            

كند و آن را صفت فـاعلي از مـصدر جـستن            فردوسي جويان را بازتحليل مي    . و رويارويي با او را نداشت     
  :گيردمي

  ودـــدة گرز و گوينده بــام و جوينده بود                 گراينـان بدش نـكه جوي
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2/118  
  پسوندهاي زايا در شاهنامه . 4 . 2

 مي  "گاه-"و  "ستان-"پس از آن    .  مصدري است  "ي"پسوند اسم ساز در شاهنامه      پر بسامدترين   
جز اين سه پسوند، پسوندهاي زاياي ديگري هم در شاهنامه هـست كـه              ). 236: 1380فرشيدورد،(باشد  

  .شوددر زير به آن ها اشاره مي
  : مصدري و صفت ساز"ي"-1

بنابراين هم صفت ساز    . ه صفت تبديل كند   اين پسوند هم مي تواند صفت را به اسم و هم اسم را ب             
: عبارتنـد از  .انـد  مصدري سـاخته شـده     "ي"برخي از اسمهايي كه در شاهنامه با        ". است و هم اسم ساز    

  ).475: 1386فرشيدورد، ("ماندگي، آهستگي، پادشاهي، خرّمي،كمي، بيشي، شايستگي
  گيـرم و بشايستـــ و بشرايـــــگي                  بـــدار و آهستـــاال و ديـــبب

گاه، كنيه  چون ساالرگاه، بازارگاه ،سايه   . هاي زيادي ساخته است   با اين پسوند، فردوسي واژه    : گاه-2
  .. :                  گاه، باژگاه، دستگاه، بنگاه، نشستگاه، رامشگاه، پرستشگاه، تهيگاه و 

  م اندر از شاه آهــد به زخا شــره اه شاه                  ـيكي دشنه زد بر تهيگ
: 1386فرشـيدورد،  (سار در شاهنامه گاهي پسوند است و گاهي اسم است به معنـي سـر          ":  سار -3

سار اگر به معني سر باشـد صـفت         .... بيشه سار، كوهسار، گرگسار و    : سار پسوند مكان است مانند    ). 352
  .بادسار، نگونسار، گاوسار: مي سازد

   فش-4
 سـاخته مـي شـوند،    فـش هايي كه با   واژه. ش، شيرفش، مني فش،  شاه فش      خورشيدفش، پرستارف 

  .توانند به كار روندبيشتر قيد هستند كه به عنوان صفت هم مي
  .پرستاروش: گونة ديگري از فش است -1

  :آيدپسوندي است پر كاربرد در شاهنامه كه به معاني زير مي: گان-6
  اداز خانوادة گشو= گشوادگان:نام خانوادگي: الف

  ام آزادگانــــو گيو و چو رهـچ             ان     ـــزرگان چو گودرز گشوادگـــب
  :"گيو"و گيوگان به معني از خانوادة 

  كه بر درد و سختي نگردد ژگان  وار و از تخمة گيوگان               ــــــــهشي
  مهرگان، گروگان، دينارگان، رايگان، چارگان، بيستگاني: اسم منسوب:ب
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  ت تا آذرآبادگانـــــــ همي تاخ   ان               ـــــبها رايگيـــنداد آن سر ب
  شادگان و آذرآبادگان: اسم مكان:ج
  انـــاي گوينده آزادگـكه بد ج         ان          ـــد تيز تا گلشن شادگــــبش
  
  نو آوري فردوسي در واژه سازي ). 3

زبان فارسي  . ردوسي درست به وضعيت فعلي دچار بوده است       مي توان گفت زبان فارسي در زمان ف       
كرد روي پاي خود بايستد و زنده  يعني زبان عربي تالش مي: در كنار يك زبان قدرتمند علمي و سياسي    

بـراي  . زبان عربي گذشته از پشتوانه ادبي استوارش زبان علم و سياست و قـدرت هـم شـده بـود             . بماند
مينهاي فتح شده به دست مسلمانان، زبان بومي را از ريشه در آورد و خود يكّه           همين تقريباً در تمام سرز    

در ايـران، هـر     . همه جا زبان رسمي و اداري عربي شد و زبانهاي محلّي كنار نهاده شدند             . تاز ميدان شد  
زبان اين در حالي بود كه  . روز مفاهيم تازة ديني و سياسي و اداري و نظامي وارد زندگي ايرانيان مي شد              

براي همين بود كه زبان فارسـي از اينكـه ماننـد           . گذاشتفارسي هنوز دوره تكوين خود را پشت سر مي        
گويندگان . كرديك حريف قدرتمند پنجه در پنجة عربي بيفكند يا چشم در چشم او بدوزد خود داري مي      

ن فارسـي كننـد خـود       كردند به جاي اينكه واژه هاي عربي را وارد زبا         و شاعران و نويسندگان سعي مي     
فردوسي هم از   . براي اين كار از تمام امكانات زبان فارسي استفاده مي كردند          . دست به واژه سازي بزنند    

تاز ميدان شد و دست به واژه سازي مي زد زبان فارسي به همت او               او خود يكّه  . اين قاعده مستثني نبود   
د و پنجه در پنجة عربي افكند و ادبياتي بـه وجـود             و با تكيه بر پشتوانة عظيم فرهنگي و زباني خود بالي          

. ماننـد اسـت   كـار فردوسـي در ادب عـرب و عجـم بـي            . آورد كه در ادب جهان آن روز خوش درخشيد        
  :فردوسي در واژه سازي دو نوآوري بزرگ دارد

  زنده كردن سازه هاي مردة واژگاني : الف
  "عسما" و بسنده نكردن به "قياس"استفادة گسترده از : ب
  واژه سازي فردوسي با سازه هاي مرده واژگاني . 1 . 3

. هاي مردة واژگـاني سـاخته شـده انـد         شوند كه با سازه   هاي بسيار زيادي ديده مي    در شاهنامه، واژه  
ا در زمـان فردوسـي زايـا نبـوده            هايي كه در فارسي ميانه و پهلوي زنده بـوده         سازه فرشـيد  (انـد   انـد؛ امـ
  :د نمونه از وند هاي مرده اي كه فردوسي زنده شان كرد در زير اشاره مي كنيمبه چن). 244: 1380ورد،
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 و بـا آن واژه هـايي مـي سـاخته            "ضـد " و "نـا "به معني   .در پهلوي پيشوند فعالي بوده است     "آ"1
  ...و)بي آغاز(و اسر)بيمرگ(،امرگ)نادان(ادان) بيكار(اكاد :چون

  :ه كرده استفردوسي از اين پيشوند در واژه هاي زير استفاد
  بيمرگ، جاويدان  =انوشه
  بيمرگ  = امرداد
  گـــدر آورد پور پشنـگ انـــبه تن  روز جنگ               ـه بزي تو كه امـــانوش

  :كه با بيت زيراز شاهنامه سنجيدني است
  ه بديـــــان را بديدار توشــجهاپور نوشه بدي             ــت شـبدو گف
  اد بادـــه تن و بخت تو شـهميشرداد باد               پايانت امارــــتن چ

  هم= هام-2
  : است كه در شاهنامه به كار رفته است مثل"هم"هام صورت پهلوي و قديمي تر ومرده 

  همراه=هامراه
  ان به راه ـ   بدزدي شب و روز پوي ه و هامراه             ـسگ و گرگ و همساي

  همتا و قرين= هامال 
  ه هامال باژـــــــرا داد بايد بـچ ال باژ                ــــــيز هرسوزو بستدي ن

هايي فردوسي با اين پيشوند از روي قياس با واژه        . دژ،  در پهلوي به معني بد و زشت بوده است          -3
  . را ساخته استدژآگاه، دژخيمچون 

  گجويدو پيل دژآگاه و دو جن   ون سوي او نهادند روي                ــزهام
  ا را بگيرــكه رو دشمن پادش اه اردشير                  ـــبه دژخيم فرمود ش

  واژه سازي قياسي در شاهنامه . 2 . 3
اي فردوسي گاه از روي قياس واژه هاي مشتق يا مركّبـي  سـاخته اسـت كـه قبـل از وي سـابقه                       

  :به چند مورد اشاره مي كنيماين نوآوري به شكلهاي مختلفي خود را نشان مي دهد كه . نداشته است
  ساختن فعل ساده : الف

امـروز زبـان    ) بـاطني           (ساختن فعل از صفت و اسم براي زبان فارسي امروز بـسيار الزم اسـت                
فارسي در گذر از مقوله اسم و صفت به مقوله  فعل بسيار ضعيف و نازاياست، ايـن در حـالي اسـت كـه                         

ــ  ــسياري از بزرگــان و پژوهــشگران چــون دكت ــاطني ب ــايي) 1372(ر ب ــد حيــدري ) 1376(طباطب محم
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كننـد كـه از     و مرحوم دكتر غالمحسين مصاحب در دايرة المعارف فارسي سفارش مـي           ) 1352(ماليري
آنقـدر  . فردوسي در ساختن فعلهاي ساده قياسي بسيار تواناسـت      . اسامي و صفات، فعلهاي قياسي بسازند     

  :سازد و فوري از نام آواي ابداعي خود فعل ساده ميتواناست كه گاه نام آوايي را ابداع مي كند
  جرنگيدن):  آواز شمشير و آهن(جرنگ-1
  دي درايـــگيدن گرز و هنــجرن      اي            ـــد دم كرنــــه ابر اندر آمـــب

  ترنگيدن): صداي شمشير(ترنگ-2
  گ و هندي درايـنرنگيدن زـــت     ة بوق و با كرناي              ـــــس نالــــزب
  فسوسيدن): اسم=افسوس(فسوس-3

  اك راهش ببوسد هميــــپري خ   ي                ــرخش بر مه و خور فسوسد هم
  شگفتن): صفت=عجيب (شگفت-4

  ودك نارسيدــد از آن كــشگفتي  ون بديد                 ـــــچو افراسيابش به هام
  گمانيدن): اسم(= گمان -5

  ش اوستـگمانند قيصر به تن خوي    آواز و هم كيش اوست             از آن كو هم 
  وندافزاييِ نوآورانه . 3 . 3

بر اثر تكرار كم كم بين ريشه يا        . در هنگام وندافزايي يك وند به يك پايه يا ريشه افزوده مي شود            
ران زبان ديگر هر ونـد      اي كه گويشو  آيد به گونه  پايه و وند افزوده، نوعي همگوني و تناسب به وجود مي          

 با قياس " ش-"مثالً از . كندفردوسي در وندافزايي كامالً قياسي عمل مي  : چسبانداي نمي را به هر پايه   
 به معني داغي و حـرارت را        "تبش" واژه خوش ساخت     "كنش" و   "بوش"و  "تپش"با واژه هايي چون     

  :سازدمي
  از   ـــــش آمد نيــه آب و به آسايــ   باز             ـــان همي از تبش مانده بـــدهانش

براي اينكه نوآوري فردوسي را در وندافزايي بهتر ببينيم به كاربرد چند پـسوند درشـاهنامه نگـاهي                  
  :مي اندازيم
  :فردوسي با اين پسوند واژه هاي زير را مشتق كرده است: گر:الف

يگر، كاريگر، خواليگر، درودگـر، درگـر،       خواهشگر، چاره گر، فسونگر، توانگر، نيايشگر، پوزشگر، مناد       
  ، كفشگر،خورشگر)كشتي ساز(، كشتيگر)بنّا(ديوارگر 
  گون، گون، خورشيدگون، زربفتگون، الماسگون، قيرگون، اللهگون، هرگون، تيرهگونه:گون -2
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  ...گون، شبگون، زهرآبگون،  دينارگون و گون، آبگون، نيلگون، لعلعاج
و كفشگر كـه بـا   ) كشتي ساز(، كشتيگر)بنّا(، ديوارگر)نجار(زشگر، درگرهاي خواهشگر، پو  در واژه -3
هاي هرگون، شبگون، زهرابگون و دينارگون كـامالً نـوآوري          اند، همچنين در واژه    ساخته شده  گرپسوند  

  .ديده مي شود
در شاهنامه واژه هايي بسياري مانند واژه هاي زير ديده مـي شـود كـه ونـدافزايي در آنهـا كـامالً                       

  :نوآورانه و قياسي است
، )ارزشبـي (،  نـاارز     )تـاخير (،  ناباك، نـاچران، مـولش        )گربه كوچك (، گربك   )قبر(گوربان، گورگاه   

  .، ترگوار، پرندوش، آهنينه)اصل و نژاد(ور، دينارگان، تخمه يارمند، نيزه
  پسوند واره ها  . 4 . 3

ي ديگر واژگاني از جملـه اسـم يـا فعـل            هابسياري از عناصر واژگاني گرچه وند نيستند و به مقوله         
اينگونه عناصر واژگاني را، به خاطر نقـش        .كنندتعلّق دارند، اما در واژه سازي، بسيار فعال و زايا عمل مي           

 هستند؛ اما اين     پسوندواره ها، از نوع  بيشتر وندواره . بااليي كه در واژه سازي دارند مي توان وندواره ناميد         
همـة شـرايط الزم بـراي    ... ها  پسوندواره". توانيم داشته باشيم نميپيشوندوارهما بدان معني نيست كه    

هـا  حتّي مي توان گفت كه در كار واژه سازي،در بسياري موارد، پسوندواره. را دارند)بودن( پسوند حقيقي
ا در دو   هـا  ر   پسوندواره). 55: 1371كشاني،( "كنندنسبت به پسوندهاي حقيقي نقش فعالتري باز ي مي        

  . هاي فعليهاي اسمي و پسوندوارهتوان جا داد پسوندوارهدسته مي
  هاي اسمي در شاهنامهپسوندواره . 1 . 4 . 3

هاي بسيار زيادي تركيـب مـي       بسياري از اسمها ويژگي تركيب پذيري بسيار بااليي دارند و با واژه           
هاي ديگـر اسـمهاي مركّـب زيـر را          با واژه  در تركيب    خانهمثالً  اسم    . هاي جديدي بسازند  شوند تا واژه  

  :سازدمي
گداخانه، عزاخانه، تماشاخانه، شفاخانه، سقاخانه، باالخانـه، دواخانـه، نواخانـه، كتابخانـه، شـرابخانه،         
ضرابخانه، مكتبخانه، صاحبخانه، طربخانه، چاپخانه، توپخانه، قرائتخانه، بتخانـه، شـربتخانه، وزارتخانـه،             

ه، پستخانه، عدالتخانـه، خلوتخانـه، گنجخانـه، سـالحخانه، سـلّاخخانه، زرادخانـه،              سفارتخانه، عشرتخان 
قنادخانه، سردخانه، رصدخانه، رودخانه، آبدارخانـه، نقّارخانـه، كارخانـه، نگارخانـه، قمارخانـه، نهارخانـه،                

سـرباز خانـه،    شورخانه، گورخانـه، تنورخانـه، دبيرخانـه،        كبوترخانه، مسافرخانه، زنبورخانه، زورخانه، مرده    
كـشخانه،  پزخانـه، عكّاسـخانه، فرّاشـخانه، آشـخانه، شـيره         پزخانـه، كـوره   نمازخانه، آشـپزخانه، صـابون    



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٧٩٢

فراموشــخانه، رقّاصــخانه، حوضــخانه، مريــضخانه، تلگرافخانــه، صــندوقخانه، تاريكخانــه، كــشيكخانه، 
، خمخانه، حرمخانه، چشمخانه، غسالخانه، غسلخانه، مشعلخانه، گلخانه، قراولخانه، قنسولخانه، جذامخانه    

گرمخانه،  سردخانه، همخانه، يتيمخانه، مهمانخانه، نوانخانه، نهانخانه، تلفنخانـه، كندوخانـه، داروخانـه،              
-خانه، چلّه خانه، فاحشه خانه، شيره خانه، نوره خانه، سفره خانه، جنده خانه، اسلحه خانه، تلمبه ديوخانه، قحبه 

... ( خانـه، رختـشويخانه، مـرده شـويخانه  و         خانـه، صـوفي   خانه، ايلچي ه، تصفيه خانخانه، قهوه خانه، آينه 
   ) .1372كشاني، .:ك.ر

سازي بسيار زاياسـت؛ بنـابراين مـا مـي تـوانيم بـا              در واژه » خانه  « اين شواهد نشان مي دهد كه       
 خانه  است كه    درست. هاي جديدي بسازيم  چسباندن اين عنصر واژگاني به دنبال بسياري از اسمها، واژه         

كند و تقريباً بـه انـدازة يـك         سازي شبيه يك وند عمل مي     به مقولة دستوري اسم تعلّق دارد؛ اما در واژه        
  . وندواره هستندخانههاي زيادي هستند كه مانند  واژه. وند زايا و فعال  است

وندوارگي نمي دهند؛   گويشوران عادي زبان ناخوداگاه و بر اثر عادت ذهن، نه تنها به اسمها ويژگي               
شود كه زايايي وندها را هـم ازشـان مـي           سازند؛ بلكه گاهي احساس مي    يعني خلّاقانه با آن ها واژه نمي      

به سخن ديگر، گويشوران عادي     . اينگونه است كه روز به روز از دايرة نفوذ وندها كاسته مي شود            . گيرند
كننـد و از زايـايي واژه سـازي آنهـا مـي       اسمواره ميزبان به جاي اينكه اسمها را وندواره كنند، وندها را 

سازان خلّاق چون شاعران و نويسندگان بزرگ، هم وندها را نوآورانه و            اين در حالي است كه واژه     . كاهند
ها را وندواره ببينند؛ مثالً موالنا جالل الـدين بلخـي، بـا     خلّاق به كار مي برند و هم سعي مي كنند اسم

  : ساخته است كه بسيار نوآورانه استهآدمچ» چه « پسوند 
  ت اوـــــوي او و از پشـــــوانگه از پهل

  )ديوان شمس(ان اندر زمن      ـــــــــــر شوند آدمچگـــ                                          پ
بـاره،  باره، حيله سههاي بو  واژه بارهمثالً با پسوند    . او تقريباً تمام وندها را نوآورانه به كار گرفته است         

بـاره  بـاره، قهربـاره، كَـرَم     باره، قـدح  باره، عشق باره، عربده باره، شاعر باره، شراب باره، سماع دفترباره، رقص 
ستمستان، شكرستان، صفائستان،    واژه هاي     ستان با پسوند . را ساخته است  ... باره و باره، نان ، لوت )كريم(

مند، هشمند مند، وسوسهمند، عيشهاي سلسله واژه مندبا پسوند. ترا ساخته اس...   و  عدبستان، كارستان 
 واژه هاي خوابناك، سودناك، سهمناك، طربناك، عشقناك، عيبناك و          ناكبا پسوند   . را ساخته است  ... و

شـواهد بـاال    .  را ساخته است كه كـامالً  نوآورانـه اسـت            ابرگين ، واژة گينبا پسوند   .غيره را ساخته است   
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د كه مولوي از وندها بسيار خلّاقانه و نوآورانه استفاده كرده  و زايايي آنها را محدود نكـرده                   نشان مي ده  
  . و محدود نديده است

وند گفتيم كه شاعران و نويسندگان بزرگ به عنوان واژه سازان واقعي زبان فارسي، نه تنها ويژگي                 
فردوسـي در شـاهنامه بـا       . كننـد  مـي  اره ونـدو  گيرند كه عناصر ديگر زباني را هم        را از وندها نمي     بودن

كه به مقولة دستوري اسـم تعلّـق دارد،   » پيكر «نمونه را با واژة . بسياري از اسمها اين كار را كرده است 
  :هاي زير را ساخته استنوآورانه و خلّاق، واژه

، ديـو پيكـر،     پاكيزه پيكر، بهي پيكر، سمن پيكر،گاو پيكر، گرگ پيكر، گور پيكر، ماه پيكر، مار پيكر              
زر پيكر، روز پيكر، سيه پيكر، شير پيكر، خورشيد پيكر، كوه پيكر، پيل پيكر، اژدها پيكر، درازپيكـر، گـرز               

را كه يك تكواژ آزاد اسـت شـبيه         » پيكر  «انگار فردوسي   .... . پيكر، هما پيكر، پلنگ پيكر، ترنج پيكر و       
  .   و با آن واژه سازي كرده استاي آوردهيك وند كه تكواژ وابسته است، بعد از هر واژه

هاي مستقلّي هستند؛ اما از نظر كاركرد، آن هم در ساختواژه، به ونـد           ها از نظر شكل واژه    پسوندواره
در واژگان فارسـي نزديـك بـه صـد واژه وجـود دارنـد كـه قادرنـد نقـش                  «. مي مانند و وندواره هستند    

ا در            طبي. پسوندواره را ايفا كنند و مشتق سازي نمايند        عتاً زايايي همة اين كلمات به يك اندازه نيست؛ امـ
     » بسياري موارد امكان تقويت و گسترش آنها وجود دارد و مي توان به ياري آنهـا مـشتقات تـازه آفريـد               

  . )62: 1371كشاني، ( 
  هاي شاهنامهبررسي آماري واژه ). 4

العـه بگيـريم، يكـي از جديـدترين         سازي فردوسي را بيشتر به مط     براي اينكه راهكارهاي واژه     
آقـاي دكتـر محمـود      . كنـيم هايي را كه در بارة شاهنامه تنظيم شده، از نظر آماري بررسي مـي             نامهواژه

-پـور و ياسـين راشـدي، واژه   طاووسي، استاد دانشگاه تربيت مدرس با همكاري دكتر عبدالرّسول صادق      
بـه داليـل زيـر      ). 1387طاووسي و ديگران،     ( فردوسي تركيب در شاهنامة  اند به نام    اي تنظيم كرده  نامه

  :ايماين كتاب را براي بررسي انتخاب كرده

-نامة معتبري است كه در بارة شاهنامه تنظيم شـده         توان گفت كه آخرين و بروزترين واژ ه        مي – 1
  . است
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ولـف،  (وسي  هاي معتبر پيشين چون فرهنگ شاهنامه فرد      نامهنامه بر واژه   سنگ بناي اين وازه    – 2
هاي خاص  ، فرهنگ نام  )1350دبيرسياقي،  (، كشف االبيات شاهنامه     )1353نوشين،  (نامك  ، واژه )1377

  .باشدمي... و ) رستگار فسايي(در شاهنامه 

ا تنهـا بـه واژه         تركيب در شاهنامة فردوسـي    نامه   درست است كه نام اين واژه      – 3 هـاي   اسـت؛ امـ
 (Complex Words )هاي تركيبـي  كيب در عنوان اين كتاب واژهمنظور از تر. مركّب نپرداخته است

هايي را كه محصول يـك فراينـد   ؛ بنابراين تمام واژه(Compound Words)هاي مركّب است نه وازه
  . بينيمنامه ميسازي هستند، در اين واژهواژه

اي بررسي صد صفحه از اين كتاب را به صورت تصادفي بر .  صفحه دارد  800اين كتاب حدود      
 1170استخراج شـد كـه بـه          ) مدخل( درايه   788در اين صد صفحه، در مجموع       . آماري انتخاب كرديم  

از بـين   . ها و  چندكارگي وندها و فراينـدها اسـت         اين به خاطر چند معنايي واژه     . معني به كار رفته است    
 مـدخل از راه     150عنـا و     مدخل از راه گسترش م     657 مدخل از راه تركيب و گروهواژه،        169اين تعداد،   

ها نيـز  هاي مشتق و گروهواژه  از آنجا كه گسترش معنا در بسياري از واژه        . اندانواع اشتقاق به دست آمده    
توانند باشند، تعداد نهـايي سـه گـروه         ها برخي از اجزاي دروني مشتق مي      شود، نيز در گروهواژه   ديده مي 

 بيشتر   مدخلي كه گسترش معنايي دارند،     757.  شده است  هاي مورد مطالعه  باال بيش از تعداد كلّ مدخل     
    هـا و اجـزاي پيرامـوني خـود يـك معنـاي مجـازي را                افعالي هستند كه به تنهايي يا به همراه مشارك        

ها و اجزاي پيراموني است يا هم در        گسترش معنايي، يا تنها در فعل است، يا تنها در مشارك          . رسانندمي
هـا، يعنـي كمتـر از       ها و گروهـواژه    مورد از تركيب   75. ها و اجزاي پيراموني   فعل است و هم در مشارك     

 مورد تركيب مقلـوب     59 مورد،   75از بين اين    . ها از انواعي بودند كه نشانة دستوري نداشتند       نيمي از آن  
نـاقص  هـاي   مورد تركيب16و .... رخ و شاخ، پروين زهار، برومند آهن، آخته دل، تفسيده بودند مثل آهسته  

تركيب كامـل بودنـد مثـل آهـنِ         )  مورد 6(تعداد اندكي هم    ... پا، سرشبان، سرمايه و     بودند مثل چماننده  
  . .... آبدار، پسِ پرده، چشمة روز، ناي رويين، راه پلنگ

 مورد با ريشة فعل ساخته شده بودند، از اين تعداد           56هايي كه نشانة دستوري داشتند،        از گروهواژه 
 مورد با ريشة گذشـته مثـل        10دار، آهن گداز و آورد خواه و تنها         يشة حال فعل مثل آهنگ     مورد با ر   46

 مورد نشانة واو عطف داشتند مثل بر و بـوم،  15. . بودند كرده و سوار آزموده ساخته شده آهار داده، نشان  
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مثـل  پـر ز بـاد،         مورد نشانة حرف اضـافه داشـتند         14.. پر و پا، چند و چون، سر و كار، نشيب و فراز و              
ها ريـشة   جا هم چون در برخي گروهواژه     در اين ..  و  ) بي ارزش (برسم به دست، برسم به مشت، برنچيز        

هـايي كـه نـشانة      اند، تعداد سه گروه باال از كـلّ گروهـواژه         فعل همراه با حرف اضافه يا واو عطف آمده        
  : جدول زير ببينيمتوانيم درا ميها راين داده. ، بيشتر است)94(دستوري دارند 

  
  برومند شاخ، آهسته دل : 59: تركيب مقلوب

   سرشبان، سرسبك : 10: هاي ناقصتركيب

بدون نـشانة   
  دستوري

   مورد75
  آهنِ آبدار، نايِ رويين : 6: تركيب كامل

  76: شة فعلبا ري  آهن گداز: 46: ريشة حال

  كردهنشان: 10: ريشة گذشته

  بر و بوم، نشيب و فراز: 25: با واو عطف

  برسم به دست، برنچيز: 23: با حرف اضافه

  

تركيـــــــب و 
  گروهواژه

   مورد169
  

ــشانة   ــا نـ بـ
  دستوري

   مورد94

  

  657: گسترش معنا 

  برنا، پرنده: 84: مشتقّات ريشة حال

  تي، سفلگي، نژنديسس: 73: مشتقّات با ـي مصدري

  35: مشتقّات ريشة گذشته

  

  

  

  

  هاتعداد نمونه

788 
  مدخل

  

  اشتقاق

   مورد150

  47: مشتقّات با ديگر وندها
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  سازي در شاهنامهبررسي آماري فرايندهاي واژه

هاي فردوسـي در اسـتفاده از فرايتـدهاي     ها و گرايش  توان اولويت با نگاهي گذرا به جدول فوق مي      
  . سازي را پيش چشم ديدواژه

  نتيجه

ي از بزرگترين شاعران دورة نخستين زبان فارسي، به خوبي توانسته اسـت از              فردوسي به عنوان يك   
سازي استفاده كند و زبان فارسي را از تنگنـاي هجـوم            تمام توانهاي بالقوه و بالفعل زبان فارسي در واژه        

. تسازي نوآوري و قياسگرايي او اس     مهمترين ويژگي فردوسي در واژه    . هاي بيگانه برهاند  مفاهيم و واژه  
-سازي تا جايي است كه بسياري از اسمها را وندواره كرده و مانند وند از آنهـا در واژه                  نوآوري او در واژه   

سازان امروز هم چنانچه از فردوسي درس بگيرند و نـوآوري و قياسـگرايي              واژه. سازي بهره گرفته است   
  .تر خواهند بودقرار دهند، موفّقداشته را سرلوحة كار خود 

   منابع

پژوهشگاه علوم انساني و    :  تهران ،فرهنگ نامهاي شاهنامه  ) 1379(رستگارفسايي، منصور    -1
  ..  چاپ دوم. مطالعات فرهنگي

، ترجمـة فـتح اهللا      از فردوسي تـا سـعدي     : تاريخ ادبيات ايران  ) 1342(براون، ادوارد    -2
  .تهران. مجتبايي

د         -3 د بن محمـتكملـه و ترجمـة تـاريخ طبـري         (تاريخ بلعمـي  ) 1383(بلعمي، ابو علي محم .(
  . چاپ دوم. انتشارات زوار: تهران.  به كوشش پروين گنابادي،تصحيح محمد تقي بهار

: تهـران . چـاپ دوم  . به اهتمام ملك الشّعراء بهار    . نويسنده ناشناس  ) 1366 (تاريخ سيستان  -4
  ."خاور«انتشارات پديده 

 – 50، صـص    43 كيهان فرهنگـي، شـماره       ،توانايي زبان فارسي  ) 1366( حسابي، محمود  -5
51.  

  . تهران،با كاروان حلّه) 1343(كوب، عبدالحسين زرين -6
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 در مجموعه مقاالت سمينار زبـان       ،هاي زبان فارسي در علم    تجربه)1372. (صادقي، رضا  -7
  .129 -72صص . مركز نشر دانشگاهي: تهران. زير نظر علي كافي. فارسي و زبان علم

انتـشارات نويـد    : شيراز. تركيب در شاهنامه فردوسي   ) 1387(مود و ديگران    طاووسي، مح  -8
  . شيراز

مركز : تهران.  چاپ اول  ،فعل بسيط فارسي و واژه سازي     ) 1376(طباطبايي، عالء الدين     -9
  .نشر دانشگاهي

سـازي و وضـع و ترجمـة اصـطالحات علمـي و             لغـت  ) 1380(فرشيدورد، خسرو    -10
  . سوره مهرانتشارات: تهران،فنّي

مركـز نـشر   :  تهـران ،اشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروز     ) 1371(كشاني، خـسرو     -11
  . دانشگاهي

 -مركـز نـشر دانـشگاهي     :  تهـران  ،فرهنگ فارسـي زانـسو    ) 1372 (------------ -12
نـشرية  . "زبانشناسي هنري و اشتقاق عاميانه در شـاهنامه       "). 1385.(محمدي افشار، هوشنگ و ديگران    

  .209 – 175صص ). 17پياپي  (20شمارل . دانشگاه شهيد باهنر كرمان: انشكدة ادبيات و علوم انسانيد
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  ∗سنچولياحمد دكتر
                             

  صور ابهام در داستان رستم و سهراب
  

  چكيده
 شـگفتي و    ابهام هر نوع غرابـت،    . يكي از فرايندهاي مهم ادبيات و به ويژه شعر، مسأله ابهام است           

شود كه خواننده در متن تأمل بيـشتري        آيد و موجب مي   درنگي است كه براي خوانندة اثر ادبي پيش مي        
با تأمل در داستان رستم . نمايد و با تالش و كوشش ذهني خود به معني يا معاني نهفته در آن نائل شود  

تـوان بـه دو دسـتة       داستان را مي  هاي موجود در اين     و سهراب به عنوان يك اثر حماسي و سنتي، ابهام         
هاي هنري ناشي از دستگاه بالغـي       ابهام. تقسيم كرد ) عارضي(هاي غير هنري    هاي هنري و ابهام   ابهام

هاي عارضي، به مفاهيم و مضامين معمول و رايج در عصر شاعر و پيش از آن مربوط                 زبان است و ابهام   
ها، درك  ي فرهنگي و اجتماعي و يا از بين رفتن آن         هاشود كه به علت تغيير و تحول برخي از مقوله         مي

در اين مقالـه، ضـمن      . ها براي خوانندة امروزي با دشواري و پيچيدگي همراه است         و فهم بسياري از آن    
هـاي موجـود در داسـتان رسـتم و سـهراب بـه شـيوة                تفكيك دو گونة ابهام هنري و غير هنري، ابهام        

  .و تحليل قرار گرفته است تحليلي مورد بررسي و تجزيه -توصيفي
  

  . فردوسي، شاهنامه، داستان رستم و سهراب، ابهام:كليد واژه ها
  

  مقدمه
آيد، مفاهيمي همچـون پيچيـدگي، دشـواري،        معموالً وقتي سخن از ابهام در آثار ادبي به ميان مي          

م هـر نـوع     ابهـا . در صورتي كه ابهام به اين معني مـورد توجـه نيـست            . رسدتعقيد و تكلّف به ذهن مي     
مـسأله  . داردآيد و او را به تأمل وامـي       غرابت، شگفتي و درنگي است كه براي خوانندة اثر ادبي پيش مي           

ها همچون آرايـشگراني    زيرا آن . ابهام به اين معني و مفهوم از همان آغاز مورد توجه شاعران بوده است             
شود كه از اين عمل موجب مي. ندآرايهستند كه عروس سخن را به بهترين و زيباترين شكل ممكن مي      

عبـدالقاهر  . يك سو حس شگفتي در خواننده به وجود آيد و از سوي ديگر حس كنجكاوي و كاوشگري                
                                                 
∗ عضو هيأت علمي دانشگاه زابل   



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٧٩٩

آينـد و   باشند كه جز با سختي از آن بيرون نمي        معاني همچون گوهري در صدف مي     «: گويدجرجاني مي 
»  نـــدهي، رخ ننمايـــدماننـــد يـــك موجـــود عزيـــزي در پـــس پـــرده هـــستند تـــا او را اجـــازت 

ابهام با شركت دادن خواننده در آفرينش معنا نوعي تعامـل ميـان خواننـده و مـتن                  ).1374:82جرجاني،(
ابهام ذاتـي، ابهـام هنـري، ابهـام         : توان تقسيم كرد  ابهام در آثار ادبي را به چند دسته مي        . كندايجاد مي 

  .عمدي و ابهام عارضي
هاي شخصي و   اين ابهام ناشي از تجربه    .  و كنه شعر وجود دارد     ابهام ذاتي، ابهامي است كه در ذات      

-شاعر با سرودن شعر وارد دنيـايي مـي        . فضاي ذهني خاص شاعر است كه ديگران از آن آگاهي ندارند          
چنين اشعاري ممكن است فاقد هر نـوع  . شود كه گرچه ساختة ذهن اوست، اما هيچ كنترلي بر آن ندارد     

ها نهفته است، بيش از هـر شـعر         ها به خاطر ابهامي كه در آن      بة شعري آن  تصوير شعري باشند، ولي جن    
  ....هاي عارفانه، برخي از شعرهاي سپهري، نيماومثل برخي از اشعار حافظ و غزل. تصويري است

شـود؛ بـه تعبيـر ديگـر ابهـام، در           ابهام هنري، ابهامي است كه به دستگاه بالغي زبان مربوط مـي           
هاي البته درجة ابهام در گسترة زيبايي     . شود براي زيبايي سخن به كار گرفته مي       باريكي خيالي است كه   

ها، توقف مخاطب براي رسيدن به معناي مورد نظـر انـدك   در برخي از آرايه. سخن به يك اندازه نيست  
  .... وهايي از قبيل مجاز مرسل، تشبيه، استعاره، كنايه، ايهام، تلميحآرايه. است و در برخي موارد بيشتر

ابهام عمدي، ابهامي است كه معموالً شاعران به عمد از طريق معما، لغز و امثال آن در كالم ايجاد                   
كنـد تـا مخاطـب را بـه كـشف آن      در چنين مواردي گوينده مقصود خود را به عمد پنهان مـي       . كنندمي

  .سرگرم كند و به لذّت برساند
فـاهيم و مـضامين معمـول و رايـج در عـصر             چيزي است بازبسته به تحقيـق در م       «ابهام عارضي،   

هـاي  هاي فرهنگي و اجتماعي در دوره     كه به علت تغيير و تحول مقوله      ) 20: 1360مايل هروي، (»شاعر
هاي ناشي از ساختارهاي دسـتوري و  البته ابهام. بعد براي خوانندگان به دشواري قابل درك و فهم است     

نوان غرابت استعمال، مخالفت با قياس، ضعف تأليف و هاي دشوار كه در كتب بالغي سنتي تحت ع   واژه
-هاي عارضي جنبة هنري و زيبايي     ابهام. هاي عارضي است  ها ياد شده، نيز جزو ابهام     تعقيد لفظي از آن   

  .كنندرو ميشناختي ندارند و معموالً خواننده را با بن بست معنايي روبه
-هاي هنري، يعنـي ابهـام  وان به دو دستة ابهام  تهاي موجود در داستان رستم و سهراب را مي        ابهام

هاي هنري شـامل    ابهام. تقسيم كرد ) عارضي(هاي غير هنري    هاي ناشي از دستگاه بالغي زبان و ابهام       
هاي عارضي شامل مفـاهيم و مـضامين        مجاز مرسل، تشبيه، استعاره، كنايه، ايهام و تلميح است؛ و ابهام          
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ل از آن است كه در اين مقاله مورد بررسي و تجزيه و تحليل قـرار                معمول و رايج در عصر شاعر و يا قب        
  .گيردمي

  
  هاي هنري     ابهام-الف

  مجاز مرسل
كند، چيزي است كه عالقة اي معني و مفهومي را به صورت مجاز عرضه ميوقتي شاعر يا نويسنده   

ن چيزي نيست كه مثـل      زيرا زبان در نظر شاعر، آ     . ذهني خود شاعر موجب پيدايش آن معني شده است        
. نمايـد زبان عادي، هر دال بر مدلول خود منطبق باشد، هر چند قدرت و مهارت شاعر آن را چنـين مـي                    

به عنوان مثال فردوسي در داسـتان رسـتم و سـهراب            . شوداين مسأله موجب درنگ و تأمل خواننده مي       
  :گويدمي

  ت كوســـفتي ز پيل ژيان يافو گــــت     ي دست بر دست طوس     ــــد يكـــبزد تن
  ) 200: 2ج1374فردوسي،                                                        (

گذارنـد و صـداي خيلـي قـوي دارد،        در اصل طبل جنگي است كه آن را بر روي فيل مي           » كوس«
 شتر بزرگ است، مجازاً     كه به معني اسب و    » هيون«و يا در شعر زير      . مجازاً به معني ضربه، به كار رفته      

  :به معني پيك و قاصد آمده
  ز ايدر هيوني سوي رزمگاه ـــك س بدو گفت كاووس شاه          ــــاز آن پ

  كه بر شهر ايران ببايد گريست  راب چيست           ـــــــبتازيد تا كار سه
  )   239:همان(

 زمرة همان مجازهـاي معمـول و        گفتني است مجازهاي مرسل در داستان رستم و سهراب اغلب از          
در اين گونه مجازها زبان كامالً طبيعـي اسـت و در ادراك   . رايج در زبان دورة فردوسي و پيش از اوست     

شايد گفتة ياكوبسن در خصوص اين نوع مجازها مـصداق          . شودمعني محذوف چندان درنگي ايجاد نمي     
هاي بارز نثر به شـمار  داند و آن را از ويژگيداشته باشد كه مجاز را روند جايگزيني بر اصل مجاورت مي     

فراينـدي بـر حـسب انتخـاب از روي محـور            «در چنين مواردي مجـاز،      ). 279:1380ياكوبسن،(آوردمي
جانشيني نيست، بلكه نوعي فرايند انتقال معني بر روي محور همنشيني است و شايد به همين دليل نيز                  

ــل نمــي كنــدهــاي ارتبــاطي زبــان گــذر نمــي كــار و ويژگــيزيــرا بــه وراي زبــان خود. نمايــدمخي «
  :مجازهايي از قبيل) 50:1380صفوي،(
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  د گيتي به نعل و به پيلـــــ بپوشي   رده و خيمه زد بر دو ميل     ــــسراپ
  )206: 2ج1374فردوسي،                                                   (

  .نعل مجازاً به معني اسب است
  ش او اختر كاويان ـــــــزده پي  ت پرمايه اندر ميان         ـــــيكي تخ

  ا سفت و يال گوانـا فرّ و بــــاب     وان        ـــبر او  بر نشسته يكي پهل
  )213:همان(

انـد، از   زدند، خود درفش را هم اختـر گفتـه        كه بر باالي درفش مي    ) ايستاره(گويا به سبب اختري     
يال نيز در معني مجازي تن و توش پهلواني بـه كـار رفتـه               ). 40: 1369نوشين،(باب اطالق جزء به كل    

  .گيردچنين مجازهايي بر اساس تداعي مجاورت و طي روند كامالً عقلي صورت مي. است
-هر گاه مجازهاي مرسل با ديگر شگردهاي بالغي و تصويري همراه شود، از قدرت تداعي افزون               

. شـود يابد و در نتيجه ابهام آن نيز بيشتر مي        نري و بالغي بيشتري مي    گردد و جنبة ه   تري برخوردار مي  
  :به عنوان مثال در بيت

  ا نامداران توران گروه ـــــــكه ب گ دريا و كوه             ـــرا ديد در جنـــم
  ه مردي جهان زير پاي منستـــب      واي منست          ــــچه كردم ستاره گ

  )   223: 2ج1374فردوسي،                                      (                  
دريا و كوه كه مجازاً به معني موجودات دريايي و كوهي است از آن جمله نهنـگ و پلنـگ و شـير                       

تواند در معنـاي مجـازي خورشـيد باشـد كـه            مي» ستاره«همچنين  . ، با عنصر تشخيص همراه شده     ...و
بيناي آسمان است و به همين خاطر رسـتم او را گـواه ادعـاي خـويش                 چشم روشن و هميشه گشاده و       

  :و يا در بيت. داندمي
  اي؟ــــــا راند او زير فرّ همـــــ كج    اي     ــا باشد او پيش تختم به پــكج

  )242:همان(
مرغي است فرخنده و سعادت بخش كه ساية او بر سر هر كس كه بيفتد بـه بختيـاري و                  » هماي«

. اندانگاشته و يا نقش آن را بر درفش مي        نهادهرسد به همين سبب پر اين مرغ را بر تاج مي           مي پادشاهي
» فرّهماي«مجازاً به معني تاج و يا پرچم به كار رفته و راندن زير              » پرّ هماي «يا  » فرّ هماي «از اين رو    

  .كنايه از پيروي و فرمانبري از پادشاه است
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شـوند و در    در همان خوانش اوليـه بـه سـرعت فـاش مـي            «د و   تأويلي هستن مجازهاي مرسل تك  
شناختي و دامنة تأثير مجـاز مرسـل بـه          هاي مختلف تأويل مشابهي دارند، از اين رو عمر زيبايي         خوانش

چنـين  . شـوند رسـد و منجمـد و فرسـوده مـي         شود، به پايان مي   همان سرعت كه معناي آن حاصل مي      
معنـا  شوند و سرانجام به نشانة زباني ثابت و خشك و تـك           نما مي خعمرترند، زود متبذل و ن    صناعاتي كم 

  ).131:1387فتوحي،(»شوندبدل مي
  تشبيه

تشبيه در داستان رستم وسهراب غالباً در جهت فضاسازي و ايجاد زمينـة مناسـب در جهـت بيـان                    
     هـايي را بـر    بـه ذهن فردوسي به صورت خودآگـاه يـا ناخودآگـاه مـشبه           . مؤثر و هنرمندانة داستان است    

  :گويداو در توصيف تهمينه مي. گزيند كه با فضاي حماسي داستان هماهنگي داشته باشدمي
  رو بلندــــــــــبه باال به كردار س  ان و دو گيسو كمند           ــــرو كمــــدو اب

 )174: 2ج1374فردوسي،                                                               (
اين كه ابروي تهمينه مانند كمان تيراندازي و گيسوانش مانند كمند است، تـشبيه حماسـي بـسيار                  

پهلـوان زيبـايي را همـسو بـا ابـزار           به عبارتي جهان  . زيبايي است كه با روحية رستم نيز هماهنگ است        
 شده، ابهام چنـداني     در اين گونه تشبيهات، با وجود اين كه وجه شبه و ادات تشبيه حذف             . بيندجنگ مي 

راحتـي بـه    ها، از مفاهيم معمول و رايج اسـت و بـه          زيرا وجه شبه حاصل از آن     . شوددر كالم ايجاد نمي   
بـه، حـسي و كـامالً بـراي خواننـده           اما گاهي اوقات با وجود اين كه مشبه       . شودذهن خواننده منتقل مي   

در . كه كمتر به ذهـن خواننـده بيايـد        هايي خاص ممكن است اشاره كند       ملموس است، شاعر به ويژگي    
ها و استعدادهاي ذاتي و عرضي بسيار متعدد        هر عنصر محسوس طبيعي يا مصنوع داراي قوت       «حقيقت  

توان در تناسب با طرف ديگر تشبيه يعني مـشبه، يـك            ها مي و متنوع است كه با تكيه بر هر يك از آن          
 از استعداد و نيروي تخيل شـاعر، بـه مـضمون و             ها و استعدادها، گذشته   كشف اين قوت  . تصوير ساخت 

خواهد ميان آن و يك عنصر طبيعي يا مصنوع يا معقول رابطه و پيوند برقرار كنـد،                 اي كه شاعر مي   مايه
  :مثالً در بيت). 189:1381پورنامداريان،(» نيز مربوط است

  دـــــ شان يكي تيغ پوالدـــبه س د            ـــم ز دست وي آزاد شـــچو رست
  )2:235ج1374فردوسي،                                                              (

در حقيقـت وجـه     . اين كه فردوسي به كدام خاصيت تيغ پوالد اشاره كرده، چندان مشخص نيـست             
ب تواند متعدد و مختلف باشد و همين مسأله موجب تأمل و درنـگ مخاطـ              شبه حاصل از اين تشبيه مي     
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آيا فردوسي رستم را در تيزخـويي، زودخـشمي و          . شود تا شايد به منظور گوينده نزديك شود       در متن مي  
حساس بودن به تيغ پوالد تشبيه كرده و يا قدرت و استحكام تيغ پوالد مورد توجه بوده است؟ اين نكته                  

نـد تيغـي كـه از نيـام         مان: موجب شده كه شارحان اين بيت نيز تفسيرهاي گوناگوني از آن داشته باشند            
). 200:1374رستگار فـسايي،  (يافتبيرون آمده باشد رستم خود را از زندان و چنگ سهراب رها شده مي             

ــوالدين     ــشيري ف ــد شم ــهراب مانن ــايي از س ــس از ره ــتم پ ــدرت[رس ــد]پرق ــه،  ( ش ــاهري مبارك ط
مروزيـان  نمايـد كـه فردوسـي، رسـتم را در تيزخـويي و زودخـشمي و در آنچـه ا                   چنان مي ).211:1379

گويند، به شمشير پوالدين مانند كرده كه بسيار تيز است و با كمترين پسودن و دسـت                  مي» حساسيت«
  ).160:1386كزّازي،(زندرساند و زخم برميسودن آسيب مي
حـذف  . شـود هاي تشبيه، تشبيه بليغ است كه در آن ادات تشبيه و وجه شبه حذف مي              يكي از گونه  

بـه، در چنـين     گشايد و كوشش ذهن براي يافتن ارتباط بين مشبه و مـشبه           ميوجه شبه، زمينة تأويل را      
مواردي، در باالترين مراتب است و در نتيجه درجة ابهام آن نيز نسبت به ساير انواع تشبيه بسيار بيـشتر              

  :شودمي
  د هر زمانـــو گفتي همي بشكفــــش گوزن و دو ابرو كمان              تــــدو چشم

  )187: 2ج1374فردوسي،                                                           (       
وجه شبه ذكر نشده و همين مسأله موجـب ابهـام   . گردآفريد به گوزن تشبيه شده است    » دو چشم «

چه ويژگيي در گوزن وجود دارد كه شاعر دو چشم گردآفريد را به آن تـشبيه كـرده   . تشبيه گرديده است  
چشمان گردآفريد چـون چـشم گـوزن        : اند برخي از شارحان منظور از گوزن را چشم گوزن دانسته          .است
چشمان او به زيبايي و درشتي چشم       ). 88:1363شعار و انوري،  : ك.و نيز ر  128:1374رستگار فسايي، (بود

كه از گوزن به مجاز كل و جزء، چشم گوزن خواسته شده است             ). 117:1379طاهري مباركه ،  (گوزن بود 
هـاي گـوزن از     دكتر ياحقي به برخي ويژگـي     ). 61:1386كزّازي،(پرآوازه است   » شهاليي«در درشتي و    

در چاالكي و   «: نويسدگري، زيبايي و حالت خمارآلودگي اشاره كرده و مي        جمله چاالكي، رمندگي، عشوه   
  : ). 1368احقي،ي(»گري يا در زيبايي  و حالت خمارآلودگي چشمانش مانند گوزن بودرمندگي و عشوه

تشبيه بليغ كه معموالً در آثار غنايي از گسترة كاربردي بااليي برخوردار است، در داسـتان رسـتم و                   
نـور  «و  » اسب فنـا  «به استثناي تشبيهات    . سهراب به عنوان يك اثر حماسي كاربردي بسيار اندك دارد         

رخ؛ و نيـز    پيلـتن، گـل   قبيـل مـاهرو،     هايي كه ساختار تشبيهي دارند از       در آغاز داستان و تركيب    » ايمان
  .است» گسترده«، در بقية موارد، تشبيهات غالباً »دو ابرو كمان و دو گيسو كمند«تشبيهاتي مثل 
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شودبه است و اين مسأله موجب ابهام ساختار تشبيه نيز ميگاه ابهام در معني و مفهوم مشبه:  
  ردار آذرگشسبـــــــــكامد بهـــب             بيــان برگرائيد و برگاشت اســـعن

  )186: 2ج1374فردوسي،                                                           (
در برهـان  . است كه در حقيقت يكي از سه آتشكدة مهم عهد ساساني بـوده     » آذرگشسب«ابهام در   

وري رافروختگـي و شـعله  آيـا سـوزندگي و ب    ). 28: 1ج1376برهـان، (قاطع آذرگشسب به معني برق آمده     
البته . آذرگشسب مورد توجه است يا تندي و سرعت برق؟ شايد همة اين موارد در ذهن شاعر بوده است                 

در شاهنامه آتش و دود نمودار چابكي و سبكي و فراگيرندگي است به همين سبب در بيت بعـد هجـوم                     
  :سهراب را به طرف گردآفريد به دود تشبيه كرده است

  ه كردار دودـــــــد بدو هم بـــدرآم ان آنگهي در ربود             ـــــــزدوده سن
  )2:186ج1374فردوسي،                                                    (

  :گاه ساختار برخي از تشبيهات در داستان رستم و سهراب، از نوع تشبيهات مركب است
  و آتش پس پردة الجوردــــــچ     د       رــــ           درخشيدن خشت و ژوپين ز گ

  اي زرين و زرينه كفشـــــسپره   ان و درفش          ــــگون سن           ز بس گونه
  دروســاريد زو سنـــرآمد ببـــب    وس         ـــرنگ آبن           تو گفتي كه ابري به

  )207:همان(
شـود،  وقتي كه در شبي تاريك آتش به پا مي:  كرده است  فردوسي در اين ابيات چنين تصويرسازي     

شاعر چنين تصويري را در حركـت       . گيردخيزند و درخشيدن مي   نشينند و گاه برمي   هاي آن، گاه مي   شعله
هـا در ميـان گـرد و غبـار     نيزه: گويدها زرد است، ميبخشد و از آن جا كه رنگ نيزهسپاهيان تجسم مي  

  .ن مانند آتشي است كه در پس تاريكي درخشيدن گيردبرخاسته از حركت سپاهيا
بايد توجه داشت كه در تشبيه مركب هر يك از دو سوي تشبيه نسبت به ديگري حالـت تنـاظر يـا             

كند، بـدين معنـي كـه در مـشبه     شاعر موازنة بين اجزاء دو طرف تشبيه را رعايت مي   «يعني  . قرينه دارد 
رو در تــصويرآفريني نقــشي ايفــا  نداشــته باشــد و از ايــنبــه معــادلآورد كــه در مــشبهاجزايــي نمــي

ل بيـشتر خواننـده و درنتيجـه           سازيكشف اين پيوندها و قرينه    ). 97:1381شميسا،(»نكند ها موجب تأمـ
تـر در   الزمة تشبيهات مركب، تخييل بيشتر و تصويرسازي دقيق       «زيرا  . شوددخالت بيشتر او در متن مي     

فردوسي در بيتي ديگر با استفاده از تشبيه مركب، رفتن رستم را به دژ              ). 55:1383پارساپور،(»كالم است 
  :كندسپيد همچون رفتن شير نري به طرف آهو تشبيه مي
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  وان نرّه شيرــــان چون سوي آهــــرد دلير          چنـــر آن دژ درون رفت مـــب
  )208: 2ج1374فردوسي،                                                            (

تهمتن با تشبيه آشكارا به نرّه شيري مانند آمـده اسـت كـه بـر آهـو                  «: اند برخي از شارحان نوشته   
درآمدن رستم به دژ سپيد همچون حمله       «: دكتر رستگار فسايي نوشته   . »)98:1386كزّازي،(» جهدبرمي

رسـد رفـتن    ولي به نظر مي   ). 156:1374رستگار فسايي، (»آوردن ناگهاني شيري نر به آهويي ناتوان بود       
. خواهد آهوان را شـكار كنـد      رستم به دژ حالت حمله ندارد، بلكه درست مانند هنگامي است كه شير مي             

در چنين حالي براي آن كه آهوان متوجه نشوند و رم نكنند، شير آهسته آهسته و بسيار با احتياط قدم بر           
  ). 198: 1379طاهري مباركه،(داردمي

  رة مصرحه استعا 
شود كه  ترين تصويرهاي هنري محسوب مي    استعاره از اركان عمدة شعر و يكي از رساترين و فعال          

ترين نوع تشبيه و استعاره عالي. گيرندمعموالً شاعران براي بيان معاني پيچيده، مبهم و عميق به كار مي  
هـاي زيـادي را فـشرده       تعاره مفهـوم  شاعر به وسيلة اس   . از توانمندترين ابزار زباني در بيان مفاهيم است       

از تشبيه صريح و ساده تا استعاره و از استعاره تا رمـز             «. دهدكند و در يك تصوير يا استعاره ارائه مي        مي
تـوان  حركت تدريجي را از وضوح به ابهام در معني، و از دوگـانگي بـه وحـدت در اجـزاي تـصوير مـي                       

شـود امـا مـستعارله كـه        عارة مصرحه لفظ مستعار ذكر مي     در است ). 23:1367پورنامداريان،(»مشاهده كرد 
اي كه شـاعر    قرينه(شود و خواننده خود بايد با يافتن اطالعات معنايي          منظور نظر شاعر است، حذف مي     

  :به عنوان مثال در بيت. از متن آن را كشف كند) دهدبه دست مي
  ن خواندندـــــــوان آفريـــــرافشاندند             ابر پهلــــــادي بسي زر  بـــز ش

  ده بادـــــــر بدسگاالن تو كنــــس     ده باد          ـــــ كه اين ماه نو بر تو فرخن
  )176: 2ج1374فردوسي،                                                     (

 با توجه به اين قرينه و  در حقيقت خواننده  . است» فرخنده بودن «قرينه و اطالعات معنايي در اينجا       
اين اطالعات گويي طرف    . تهمينه است » ماه نو «برد كه منظور از     ، پي مي  با توجه به متن و موقعيت آن      

» ماه نو «معلوم يك معادله هستند كه مجهول اصلي آن مستعارله است و مجهول فرعي آن جامع ميان                 
دنش در كنار رستم باشد و يا شايد نوجـواني و           شايد نو آم  » تهمينه«و  » ماه نو «جامع ميان   . »تهمينه«و  

كند، دقيقاً همان چيزي البته بايد توجه داشت كه آنچه خواننده كشف مي. تازه به سن بلوغ رسيدن، باشد
  .نيست كه شاعر اراده كرده است
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  :به عنوان مثال در بيت. گيردگاه يافتن جامع به آساني صورت مي
  دــي خواست افكند رخشان كمنــــد            همــيد تابان ز چرخ بلنـــچو خورش

  )176:همان(
بـرد كـه    راحتي پي مي  ، ذهن خواننده به   »چرخ بلند «و  » خورشيد تابان «با توجه به اطالعات معنايي    

  :و يا در بيت. است» اشعه و پرتو آفتاب«استعاره از » رخشان كمند«
  ر و زورــــــد شمشيـــدام خداونبه  ور             ــن گفت كامد دگر باره گــــچني

  )185:همان(
شـايد بـه ايـن مناسـبت كـه          . اسـت » گردآفريد«استعاره از   » گور«با توجه به متن و موقعيت آن،        

همين تصوير را در جايي ديگر از . شكاري نازك و نازآگين است كه به آساني در دام سهراب خواهد افتاد
  : اين داستان نيز آورده است

  روياهــــــوي           چرا جنگ جويي تو اي مـــي مجـــت كز من رهايبدو گف    
  ابي، مشورــــــي نيـــسان تو گور             ز چنگم رهايد به دامم بهــــــــ  نيام          

  ) 186:همان(
  :شودو باز در توصيف گردآفريد به استعاره و تشبيه متوسل مي

  وشاب بگشاد عنّاب راــــــــز خ راب را           ــــــره بنمود سهو رخساـچ                 
  رو دهقان نكشتــــي بوستان بد در اندر بهشت            به باالي او ســـــيك           

  انــــتو گفتي همي بشكفد هر زم    ان        ـــ          دو چشمش گوزن و دو ابرو كم
  )187:همان(

يعني مرواريد خوشـاب، مرواريـد      .  آبدار و عالي؛ در اصل صفت است براي مرواريد         يعني» خوشاب«
هاي سـفيد و گـوهر ماننـد گردآفريـد كـه هنگـام              عالي و آبدار؛ مرواريد خوشاب، استعاره است از دندان        
فـام  نيـز اسـتعاره اسـت از لبـان سـرخ          » عنـاب «. خنديدن يا سخن گفتن با سهراب، نمايان شده اسـت         

تر بـه  تر و شاداباستعاره از رخسار او كه به هنگام خنديدن همچون بهشت شكفته  » بوستان«. گردآفريد
و . استعاره از شكفتگي و شادابي در هنگام خنديدن اسـت         » بهشت«در اين صورت    . رسيده است نظر مي 

ي هـا استعاره از ديگـر انـدام     » بهشت«استعاره از همان صورت و رخسار گردآفريد است و          » بوستان«يا  
  . زيباي اوست
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مفهـومي بـيش از اسـتعاره بخـشيده     » ترنج«و» تندباد«فردوسي در سرآغاز اين داستان به دو واژة   
  :است

  اك افكند نارسيده ترنجــــــه خـــب    د ز كنج       ــــــد بادي برآيـــاگر تن
  ) 169: 2ج1374فردوسي،                                              (

. ها حذف شـده اسـت     هاي چندي از آن   زيرا مشبه . اند، نمادند ج و تندباد چيزي بيش از استعاره      ترن«
، لطيـف اسـت و بـا        )چهرهسرخ(ترنج، نارسيده زيباست و خوش آب و رنگ همچون مدلول نام سهراب             

تقـدير  و تند باد؟ آيا رستم است يا مرگ يا          . صفا، خام است و تند و تيز، كوتاهي عمر هم كه ظاهر است            
در هـر   . انـد ها يكجا با هم اراده شـده      رسد همة اين  يا همة عوامل دخيل در به خاك افتادن؟ به نظر مي          

  ).271:1372حميديان،(»وزداي كه معلوم نيست كجاست بر ترنج كال ميحال اين تندباد هم از گوشه
مـصرحه اسـتفاده    هاي بزمي و غنايي بيشتر از اسـتعارة         رسد فردوسي در توصيف صحنه    به نظر مي  

شـايد بـه ايـن منظـور كـه          . هاي تمثيلـي  هاي رزمي و حماسي از استعاره     اما در توصيف صحنه   . كندمي
پايگاه و قدر معاني را باال برده و آتـش آن           . بخشدپوشاند و فضيلت مي   تمثيل به معاني جامة شكوه مي     «

سـوي آن معـاني جلـب       ها را به  و دل كند  ها دو چندان مي   افروزد و نيروي آن را در تحريك جان       را برمي 
كند كه بدان مهـر     طبايع را وادار مي   . خيزدكند و از اعماق دل بر آن معاني رقّت و شور و عشق برمي             مي

  ) :64:1374جرجاني،(»ورزند
  ورـــــه گيتي كسي تاجــايد بـــ نب  ن پسر              ـم پدر باشد و مــــو رستــچ                

  رازد كالهـــــــــرا برفــاره چــ ست    و روشن بود روي خورشيد و ماه           ـــچ          
  )179: 2ج1374فردوسي،                                                                   (

و دانـد   سهراب، رستم و خـودش را هماننـد خورشـيد و مـاه مـي              . اي است تمثيلي  بيت دوم استعاره  
داند كه با وجـود خورشـيد و مـاه الزم نيـست كـه               كاووس و افراسياب و تاجوران ديگر را ستارگاني مي        

  :گويددر بيتي ديگر، فردوسي از زبان رستم مي. خودنمايي كنند و سرافرازي نشان دهند
  ز، پايــــــــش تيــــاي            ندارد دم آتــــــا به موج اندرآيد ز جـــچو دري

  )197:انهم(
اي است تمثيلي؛ كـه از آن نـاتواني و درمانـدگي همـاوردي، هـر چنـد بـسيار                    اين بيت نيز استعاره   

دم آتش به هر اندازه كه . نيرومند و دمان، در برابر هماوردي ديگر كه از آن تواناتر است، اراده شده است
. تواند كـاري از پـيش ببـرد    نميسوزنده و ويرانگر باشد، در برابر درياي خروشان درمانده و عاجز است و          
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سهراب نيز هر چند نيرومند و      . دريا با امواجش، در زماني كوتاه، آتش تيز و دمنده را خاموش خواهد كرد             
همين تمثيل را سهراب نيز در پاسـخ هجيـر   . دالور باشد، تاب ايستادگي در برابر رستم را نخواهد داشت  

  :گويدآورد و ميبر زبان مي
  ايدهــــه بانگ پي اسب نشنيـك          اي      ردان جنگي كجا ديدهـــــتو م                 

  دان بودــــــه دريا به آرام خنــ ك ود              ـش ترا بيم چندان بـــــــ          از آت 
  ايــــــش تيز، پـــدارد دم آتــ ن       اي سبز اندرآيد ز جاي        ـــــ         چو دري  
  غ از ميان بركشد آفتابـــــو تيـ  چ    واب          ـرگي اندرآيد به خــــــ        سر تي   

  )218:همان(
يكي : رو هستيم هاي تمثيلي نيز همچون استعارة مصرحه با يك معادلة دو مجهولي روبه           در استعاره 

  . هايي يكسان استام چنين استعارهبنابراين درجة ابه). وجه شبه(و ديگري جامع ) مشبه(مستعارله 
  استعارة مكنيه

شـود و بعـضي از لـوازم و         به ذكـر نمـي    شود اما مشبه  در استعارة مكنيه، چيزي به چيزي تشبيه مي       
برخي معتقدند كه اطالق نام استعاره بر اسـتعارة مكنيـه صـحيح      . شودخصوصيات آن در كالم آورده مي     

عالوه بر اين ما با معناي غير مـا         . به سروكار نداريم  ه، ما با مشبه   چرا كه بر خالف استعارة مصرح     . نيست
ــه    ــشابهت روب ــه م ــه عالق ــه ب ــع ل ــار     وض ــه ك ــود ب ــي خ ــي حقيق ــظ در معن ــه لف ــستيم، بلك                        رو ني

 زيرا معني شعر  . كندبنابراين استعارة مكنيه، ابهامي در معني شعر ايجاد نمي        ). 166:1381شميسا،(رودمي
          اسـتعارة  . به عنـصري وابـسته و زينتـي اسـت          يا پيام اصلي گوينده مبتني بر عنصر مشبه است و مشبه

شـناختي  آورد كه جنبة زيبايي   تنها غرابتي ناشي از همنشيني تازه و ناآشناي كلمات به وجود مي           «مكنيه  
  :گويدمثالً وقتي فردوسي مي). 198:1377پورنامداريان،(»دارد

  خواست افكند رخشان كمنديــــان ز چرخ بلند             همــــــبد تاـــچو خورشي
  )176: 2ج1374فردوسي،                                                                 (

است كه به پهلواني تشبيه شـده كـه كمنـد           » خورشيد تابان «گويد  آنچه شاعر دربارة آن سخن مي     
مند افكندن، پرتو افشاني كردن را به كار ببريم و جمله را از حالت استعاري خارج      جاي ك اگر به . اندازدمي

كه معني و منظور گوينـده      » خورشيد تابان «چون مشبه يعني    . شودكنيم، معني و منظور شاعر فوت نمي      
          اين در. شودمانع درك منظور گوينده نمي  ) پهلوان(به  مبتني بر آن است، در كالم آمده و عدم ذكر مشبه 

      اي از همنشيني كلمـات را بـه وجـود          به بوده، به مشبه، بافت تازه     جا فقط نسبت افعالي كه مناسب مشبه
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١٨٠٩

در استعارة مكنيه تنها سعي در انطباق مستعارله با يك          «. آورده كه در مقايسه با زبان طبيعي غرابت دارد        
دنبال آن ايجـاد تـصديق در ذهـن         هاي مشترك بين آن دو، و به        موجود است و هنر شاعر يافتن مؤلّفه      

البتـه  ). 41:1383پارساپور،(» راستي مستعارله همان انسان يا موجود زندة ديگر است        خواننده است كه به   
هـاي  به اين ترتيب كـه ابتـدا از جـامع يـا جـامع             . استعارة مكنيه بيانگر فعاليت ذهني خواننده نيز هست       

فهمـيم كـه مـستعارمنه     مـي » كمنـد افكنـدن   «ني از وجود    يع. بريمموجود در متن به مستعارمنه پي مي      
  .گرديممي» كمند«هايي براي به دنبال معادل» خورشيد تابان«انساني جنگجوست و به دنبال آن در 

  كنايه
در . يكي ديگر از شگردهاي بياني كه در ايجاد ابهام هنري در كالم نقش مؤثري دارد، كنايه اسـت                 

. ، گاه ابهام بيـشتري وجـود دارد       ايصارفه ةاي وجود دارد و نه قرين     ه عالقه كنايه كه بر خالف استعاره ن     
در محور همنشيني و به لحاظ معناي بـاطني كـه مـراد             ) بهينمك(كنايه به لحاظ الفاظ معناي ظاهري       «

از آن جا كه كنايه نيز رسيدن از يك سطح به سـطح             . در محور جانشيني است   ) عنهينمك(گوينده است   
ــ ــر اس ــوي حا ديگ ــين دو س ــاطي ب ــي ضــت و ارتب ــاد م ــب ايج ــر و غاي ــد، جنب ــي ةكن ــري و ادب  هن

 كنـد، در كنايه آنچه ذهن را در مسير گذر از صورت بـه محتـوا هـدايت مـي                 ). 266:1381،ساشمي(»دارد
 غرابت و ناآشنايي معني اوليه است و ديگري زمينه و فـضاي كـاربرد كنايـه كـه معنـي اوليـه را                        ييك«

هاي ميان معني اوليـه و      كنايه وقتي ابداعي باشد و شناخته نشده باشد، و واسطه         . دهديناسازگار نشان م  
  ) . 200:1377پورنامداريان،(»كندمعني منظور و نهايي آن متعدد باشد شعر را بيشتر از استعاره مبهم مي

هـا  صحنهاو به وسيله كنايه،     .  فردوسي در تصويرسازي است    ي بيان هايكنايه يكي از مهمترين ابزار    
     رسـد كنايـه بـيش از ديگـر     بـه نظـر مـي   . دهـد هـا را نـشان مـي     كند كه گويي آن   را چنان توصيف مي   

هـاي مهـم آن   زيـرا از ويژگـي  . هاي حماسي مناسب است  هاي خيال براي بيان و نمايش صحنه      صورت
 دو بعدي   ،زداييدر عين حال غرابت و آشنايي      نقاشي زبان، عينيت بخشيدن به ذهنيت، ايجاز، مبالغه و        «

هـا در   نمايـد كـه بـسياري از كنايـه        چنين مـي  ). 139-154: 1383،وحيديان كاميار (»بودن و ابهام است   
ان عقاب از   فرود آوردن پرّ  : هايي از نوع   كنايه .داستان رستم و سهراب تازه و برساخته خود فردوسي باشد         

  كـسي بـستن، سـر مهتـري زيـر گـرد            جر شستن، خواب را بر    خنابر، كشتي به آب افكندن، زمين را به         
هماي راندن، هوا را به      فرّزير  سودن، از بزم و كارزار برآسودن،       پآوردن، سر نيزه از آفتاب گذارندن، نيزه        

  .... ودن كرشمشير گريان
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١٨١٠

و هـا را در معنـي   و آن كنـد ل ايجـاد مـي  هاي معمول و رايـج، تحـو  او گاه در معني و مفهوم كنايه 
  :به عنوان مثال در بيت. گيرد به كار ميتازه و جديدمفهومي 

  ب به دندان گزيدم ز توـــــ بسي ل             ز تومها شنيدانـــــن داستــــچو اي
  )175: 2ج1374فردوسي،   (                                                                 

 هر چند ايـن معنـي   ، و متعجب شدن است در اصل كنايه از شگفت زده     كه   »گزيدنبه دندان   لب  «
 حسرت كسي را بـردن و آرزوي ديـدار او را داشـتن    تواند كنايه از؛ اما مينمايدجا مناسب مي   نيز در اين  

كنايه از برتافتن رنج و درد و شكيبايي ورزيدن در «: اندهمان گونه كه برخي از شارحان نوشته   يا  و  . باشد
هاي رستم، بر او شيفته اسـت       ز اين سخن آن است كه با شنيدن داستان        خواست تهمينه ا  . شداببرابر آن   

وي ). 30:1386ازي،كزّ(»و رنج و اندوهي بسيار را از اين شيفتگي برتافته و بر خودش هموار داشته است               
  :كار برده استه  را در جايي ديگر از داستان در مفهومي ديگر بييانهمين تعبير ك

  دان گزيدــــد و لب را به دنـــبخندي            را بديد راب شير اوژن او ـــــچو سه
  )185: 2ج1374فردوسي،                                                                (

جـا از     معموالً از تعجب است يا تحسين، اما در اين         »لب به دندان گزيدن   «همان گونه كه ذكر شد      
هراب جوان كه تشنه زورآزمايي است، با ديدن هـر حريـف حكـم              س. روي هيجان و شعف مناسب است     

- مـي  »لب به دندان گزيـدن    «البته  . شوداي سرمست مي  حيواني شكاري را دارد كه از ديدن طعمه تازه        
 اين معنـي در ايـن  » بخنديد« كه با توجه به فعل ،)54:1386ازي،كزّ(تواند كنايه از خشم و آزردگي باشد  

ـ     «در حقيقت   . باشدتواند مورد نظر    جا نمي  ل و تـالش ذهنـي او، مفهـوم كنايـه را            درنگ خواننـده و تأم
   ).145:1380جهانتيغ، خليلي(»رسدميمعني هاي ذهني به معني استدالل سازد و از طريقمحسوس مي

  : به عنوان مثال در بيت.گاه كنايه در داستان رستم و سهراب با ديگر شگردهاي بياني همراه است
  ردون بسودـــرش را نيارست گــــس            ه گيتي نبود ـان بـــــيمام نرـــچو س

  )178: 2ج1374فردوسي،                                                                 (
ـ   . اسـت نيـز   قامتي است، داراي عنصر تشخيص       كه كنايه از بلند   وم  مصراع د   بلنـد  رالبتـه عـالوه ب

وي دست    بدين معني كه آسمان جرأت نداشت به سر        .شودي نيز از آن استنباط مي     قامتي، مفاهيم ديگر  
يعني كسي مثل   . كه دست نوازشي بر سر او بكشد       و يا اين  . ترين آسيبي به او برساند    بزند؛ يعني كوچك  

 دسـت بـر سـر او        -ند براي نوازش  چ هر   -سام نريمان در جهان يافت نشده است، تا گردون جرأت كند          
  : يا در ابيات و .بكشد
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  ...ان شودـــــــــز تيغ تو ناهيد بري               ود ـــــان شـــز گرز تو خورشيد گري
   بركند بني زــــــــسنان تو كوه                ند ـــــد افكــر بنــــكمند تو بر شي

  )195:همان(
در حقيقـت   . نـد اراه شـده   با عنصر تشخيص هم    باشد،ميكنايه از قدرت بيش از حد رستم        همه  كه  

  . اندهاي خود را مديون منش استعاري خويشهايي بخشي از زيبايينين كنايهچ
 گـاه رابطـه     ، اجتمـاعي  ةو فقدان دسترسي به زمينـ       اجتماعي دارد  ةبايد توجه داشت كه كنايه زمين     

ردن، كـه كنايـه     از پهلوي خـود خـو     : هايي از نوع  كنايه. كندمعناي ظاهري و باطني را دچار انفكاك مي       
  :است از به زيان خود كار كردن

  شي نادان ز پهلوي خوواگورد ـــــخ            ش ياشي بس ايمن به بازوي خوــــنب
  )189: 2ج1374فردوسي،                                                                    (

بدين . اندابع زبان و ادبيات فارسي آورده     در اين خصوص بعضي از شارحان شواهد ديگري هم از من          
دهنـد تـا پـس از فربهـي او را            به او آب و علف زيادي مي       ،منظور كه گاو براي آن كه فربه و چاق شود         

گونه كه برخي ديگـر      اما همان ). 97-98 :1368ياحقي،: و نيز رك   90:1362و انوري،  شعار :رك(بكشند
رسم اسـت كـه در      « .مكن است در اين مورد وجود داشته باشد        ديگر نيز م   توجيهي ،انداز شارحان نوشته  

دارنـد، از آن جملـه      بيشتر روستاهاي ايران حيوانات را به جنگ و زورآزمايي در يك ميدان وسـيع وامـي               
  بـا   نخـست  : جنگيدن دو گاو بدين قرار است      ةشيو. ها با هم  آويختن آن   است هم شاخ شدن دو گاو و در       

رانـد و پـس از مـدتي       ديگري را به عقب مـي      ،هر از گاهي يكي از آن دو       د،كننسر به يكديگر حمله مي    
كشد تـا در يـك      ها را رها و خود را به عقب مي        كم شاخ كم. شودز آن دو خسته و ناتوان مي      اپيكار يكي   

كوبد و  جاست كه گاو غالب با دو شاخ خود به پهلوي گاو مغلوب مي             اين. فرصت مناسب پا به گريز نهد     
در بيـت   » خاك اندر دهن داشتن   «ايي  نو يا تعبير ك   ). 362:1380جويني،(»رساندسيب فراوان مي  به آن آ  

  :زير
  ان شدم، خاكم اندر دهنـــــــپشيم             ن ــــي تو اي پيلتـــچو آزرده گشت

  )205: 2ج1374فردوسي،                                                            (
گونه كه در خود بيت نيز       جا همان  اما در اين  . ري از چيزي است   ابيزو   تبرّي   ةايي نشان نر ك اين تعبي 
 در » راست پيچيدندستبر «و يا  . به معني پشيماني و بازگشت از عقيده و عمل سابق است،اشاره شده
  : بيت زير
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  ت خواسرنهاو زي شد ز سهراب ـــغم             راست تـــ دسبپيچيد و برگشت بر
  )184: 2ج1374فردوسي،                                                                      (

 فرهنگـي كـالم پيونـد دارد و درك          ة بـا زمينـ    ، از ديگر انواع مجـاز     شكنايه بي « كه ذكر شد  چنان  
هاي آن تعبيـر    مقصود آن مستلزم آگاهي از بافت فرهنگي و اجتماعي و آشنايي با آداب و رسوم و زمينه                

  ). 123:1387فتوحي،(»ايي استنك
  ايهام

ـ   ميينرزاا يكي از طرق سودمندي كه استعماالت مجازي به شاعر    كلمـات  ةدارد، كـاربرد هنرمندان
 ايـن گونـه   .هـم معنـي مجـازي آن    اي كه هم مفهوم قراردادي و معمول آن تبارز كنـد و      گونه است به 

  ايهام با ايجاد مـانعي كـه در برابـر خواننـده            . نامندمي» ايهام «ها را در اصطالح علم بديع     استعمال واژه 
ذهن بر سـر    «به عبارت ديگر در ايهام      . شود موجب زيبايي كالم مي    ،داردل وامي گذارد و او را به تأم     مي

از ايـن حالـت روانـي    .  يكـي از آن دو را انتخـاب كنـد    ،تواند در يك لحظه   گيرد و نمي  دو راهي قرار مي   
دو يا چند معني در كنار «در ايهام ). 307:1386ي،نشفيعي كدك(»شود لذّت در خواننده ايجاد مي     بيشترين

هام بر مبناي تداعي معاني و تسلسل خواطر، و بـه خـصوص             يا .شوددار تزريق مي   ايهام ةيكديگر به كلم  
 »خواننـد  دو عنصر ذهني كه مجاور هم بـوده باشـند، يكـديگر را فرامـي               .مبتني بر اصل مجاورت است    

  :به عنوان مثال در بيت). 53:1378انوري،(
  را راه نيستتن پرده اندر ــــــبدي               ن راز جان تو آگاه نيست ـــــاز اي

  )169: 2ج1374فردوسي،                                                                 (
ديگري   وها آن معني معروف و مشهوري يك.ي هستندبه دو معن هر كدام   » راه«و  » پرده«هاي  واژه

ـ       «اين دو معني     .دنباشكه هر دو از اصطالحات موسيقي مي       اين در  يالدر مجاورت يكـديگر زنـدگي فع 
ال باعث شده است كه توجه شاعر به آن معطوف گـردد كـه كـالم چنـان                  همين زندگي فع  . ذهن دارند 

شعر جريان ذهـن خواننـده را بـا جريـان           . ابطه داشته باشند  ساخته شود كه هر دو عنصر با بافت كالم ر         
اليت اند، در ذهن خواننده نيز شروع به فعال بودهعناصري كه در ذهن شاعر فع. دهدذهن شاعر پيوند مي

 با توجه به    .)53:1378انوري،( »كننداند، زنده مي  كنند و همان تصاوير را كه در ذهن شاعر زنده بوده          مي
  : توان به دو صورت معني كردصراع دوم را مياين مسأله م

 را در اين پـرده و       يتواني چنين آهنگ   تو نمي  -2. تواني در سراپرده رازآميز مرگ راه يابي      تو نمي -1
  : نوبهاربتخانةدر بيت زير هم به معني فصل بهار است و هم به معني » بهار «ةواژو يا  .بزنيدستگاه 
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١٨١٣

  ارـــ بهان به كردار باغود ايـــــــش             ر واــــمشگهي شاهرا سترااــــبي
  )206: 2ج1374فردوسي،                                                    (

نـد،  دبر را مـي   هدايا باز ساز    -2 . ساز و برگ، ابزار و وسايل      -1 :ايهام دارد در بيت زير     »ساز«ة  واژ 
  . رناكيعني با شادي همراه با بوق و 

  دان سوارــــــــببردند با ساز چن                ن نامه و خلعت شهريار ــــــينچ
  )182:همان(

  :يا در بيت و
  ن دلپذيرـــــود اين سخببداد و ب                ر ــــــپي دلير جوان سر به گفتار

  )235:همان(
   .ها بر باد دادا با اين گفته سرش ر-2 . گفتارش را پذيرفت-1: ايهام دارد» سر به گفتار پير بداد«

  : و يا در بيت
  د به دستان شدندــــــز ياد سپهب                 ند و مستان شدند دست بردبه مي 

  )198:همان(
پـدر  (و سـپس دسـتان      ) كـاووس ( نخست سپهبد    -1: د صورت قابل تأويل است    نمصراع دوم به چ   

 بـه  -3. اد سپهبد و دومين جام را به ياد زال نوشيدند نخستين جام شراب را به ي-2. را ياد كردند ) رستم
  . روي آوردند)رود و سرود(كه به ياد كاووس و مشكل او باشند، به دستان  جاي اين

يني ندارد، بلكه سـاختار سـخن      ئ تز ةهام در داستان رستم و سهراب جنب      يالزم به يادآوري است كه ا     
بر اين اسـاس برخـي از   . شود اراده مي ي متعددي از آن    معان محتواي آن، اي است كه با توجه به       به گونه 

به عنوان .  مطرح كرد»ايهام«توان تحت عنوان  ميشود،ها استنباط ميابيات را كه معاني متعددي از آن
  : مثال در بيت

  دــــوي بند كردنش بشتافتنـــس               د ــــيافتن دشت مر رخش را چو بر
  د ــــيك از رخش جستن همي هر              ر ـــن به شهاــگرفتند و بردند پوي

  )171:همان(بهر
 سـواران  -1: هاي مختلف قابل توجيه استبه صورت» همي هر يك از رخش جستند بهر    «مصراع  

بي سـ  از آن به عنوان گشني بهره جستند تا از نـسل او ا             -2. ترك بعد از بند كردن رخش سوارش شدند       
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١٨١٤

 بـا بـردن رخـش       -4 .مند شدند  چنين اسبي بهره    ديدن ه ديدار رخش آمدند و از      همه ب  -3 .داشته باشند 
  . اي براي خود كسب كنندخواستند امتياز و بهرهمي

  : هاي مختلف قابل تفسير استو يا مصراع دوم بيت زير به صورت
  دـــــبر او بر جهان آفرين را بخوان           ره ماند ــــم شيردل خيــــاز او رست

  )174:همان(
 تبـارك اهللا احـسن الخـالقين، خـدايا چـه            به خداوند آفرين گفت كـه مـثالً       ) تهمينه(با ديدن او    -1
نظير كاري كه يوسف هنگام ديـدن زليخـا         .  به خدا پناه برد تا به وسوسه نيفتد         او  از ديدن  -2 !ايآفريده
! ماشـاء اهللا  : گـوييم و امروز مي  ) زدبنامي(=  به نام ايزد   :گفتندب، قدما مي   همان كه در مقام تعج     -3 .كرد

  . باشدتا از چشم بد محفوظ
  : گونه تعبير كرد  توان به چندمي  را» رازگونه چندي به زين رفتهمي« مصراع ،با توجه به ابيات زير

  نــــچنين گفت گودرز با پيلت            ار چون سير گشت انجمن ـــــز گفت
  ها برند اين زمانبه ديگر سخن             ان ــــكه شهر و دليران و لشكر گم
   به رازيرفت زين گونه چندهمي             راز ــــكزين ترك ترسيده شد سرف

  )204:همان(
        مردم چندي است محرمانه و پنهـاني ايـن سـخن را كـه رسـتم ترسـيده اسـت، بـه همـديگر                        -1

مردم : گويد گودرز به رستم مي    -3. ا رستم گفت  را ب  ها گودرز درگوشي و پنهاني اين حرف      -2. گويندمي
براي همين هم چند    . ايگويند كه تو از اين ترك ترسيده       مي ؛كنند تو مي  ةو لشكريان فكر ديگري دربار    

  :و از همين نوع است بيت. به خلوت پناه بردي) اشاره به چهار روز تأخير رستم و گيو(روزي 
  رد كسي دست او به دستــــــنگي           د زور هست وـــــو باره گيرد كه خ           دژ 

  )192:همان(
 نياز به كسي ندارد و خودش بـه تنهـايي يـك لـشكر               -1: شودمصراع دوم به دو صورت تأويل مي      

  .شود راه او را بست و او را دستگير كرد ديگر نمي-2 .است
گـردد، بـه   ست به چه كـسي بـر مـي   ا توجه به مرجع ضمير كه دقيقاً معلوم ني     ب ،گاه در برخي موارد   

  : مثالً در بيت. تأويل كردابيت ر توانهاي مختلف ميصورت
  گ آمدشـــــ به چنژكه آسان همي د            راب ننگ آمدش ـــچو بشنيد سه

  )189:همان(
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١٨١٥

راحتي  از اين كه به    :شودپايان مصراع را ناظر به گردآفريد بدانيم، بدين صورت معني مي          » ش«اگر  
و اگر مرجع آن را سهراب بـدانيم،        . جازه داد كه گردآفريد دژ را دوباره به چنگ آورد و در آن پناه بگيرد              ا

ابيات بعـد بـا اطمينـان        كما اين كه در   . منظور آن است كه تسخير دژ براي سهراب كار چنداني نداشت          
خـي از شـارحين معنـي       بر. گويد كه چون امروز بيگاه شده است، صبح زود كار را يكسره خواهم كرد             مي

  :ويا در بيت). 98: 1368ياحقي،(انددوم را مرجح دانسته
  ان اويــــــــان اوي          به خوبي بياراست پيمـــــبه خشنودي و راي و فرم

  )176: 2ج1374فردوسي،                                                       (
موبـد بـر طبـق فرمـان و فكـر و          : شـود كـه   ، معني چنين مي   را رستم بدانيم  » او«اگر مرجع ضمير    

بـدانيم،  » تهمينـه «و اگـر مرجـع ضـمير را         . خواست رستم، پيمان زناشويي آن دو را به خوبي انجام داد          
  . رستم بر طبق رضايت و خواست و فرمان تهمينه، پيمان زناشويي را بست: شود كهچنين معني مي

  تلميح
 ةالزمـ .  كالم به داستان يا مثل يا آيه يا حديث يا شعري اشاره شـود به مناسبتكه تلميح آن است   

درك اشـارات پنهـان     «بنـابراين   . دريافت معني تلميح آشنايي قبلي با داستان يا مثل يا آيه يا شعر است             
اطالعات و اشارات تاريخي يا   .  و نويسنده است   همستلزم وجود قلمرو آگاهي مشترك ميان خوانند        تلميح،
هاي مشترك ميان مخاطـب و گوينـده نباشـد، مـانع      اگر از قلمرو آگاهي   ،آيداي كه در كالم مي    اسطوره

هاي فرهنگي  داستانةاز آن جا كه تلميحات عصار). 123:1387فتوحي،(»شودارتباط خواننده با كالم مي 
ان نقش   عنصر تلميح در آن چند     ،باورها و سرگذشت قوم ايراني است      فرهنگ و  هستند و شاهنامه خود،   

عنوان سرچشمه اشـارات و تلميحـات شـاعران     به،بعدهاي در دورهبلكه خود شاهنامه   . چشمگيري ندارد 
 اساطيري و تاريخي، درك و فهم برخي از معـاني           هاياما با اين همه گاه اشاره به باور       . قرار گرفته است  

  : به عنوان مثال در بيت. و مضامين شعر او را دشوار كرده است
  ان شودــــــغ تو ناهيد بريــــــز تي              د گريان شود ــــــ خورشيز گرز تو

  )195: 2ج1374فردوسي،                                                              (
ايزد نگهبان عنصر آب، زهره، مظهر : ناهيد يا آناهيتا .هاي اساطيري است بيت بازتابي از انديشهاين

شود؟ چه مناسبتي ميان تيغ و بريان شدن ناهيد اسـت؟  اما چرا از تيغ او ناهيد بريان مي      . ي و جمال  زيباي
ر نمـود، چـه آن رودي       كه بايد آن را رودي مينـوي تـصو        «آناهيتا به رودي توصيف شده       يشت،   در آبان 

ريـزد و    وفـر » فـراخ كـرد   « يبه دريـا  » هكر« هاي روي زمين كه از فراز كوه      است به بزرگي تمام آب    
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 آمده كـه     يشت ر بخش ديگري از آبان    د. )196: 1ج1377پورداود،(اقيانوس را به جوش و خروش درآورد      
ها موفق شدند بر دشمنان خود ظفر يابند و به كـام دل         ناهيد تمام دالوران نخستين را نيرو بخشيد و آن        

تيـغ تـو    :  معنـي كـرد كـه      توان مصراع مورد بحث را چنين     با توجه به اين دو توضيح مي      . خويش برسند 
خـشكاند و    مي -رود پر آب مينوي است     ها و  كه خود ايزد آب    –چنان سوزنده و كارگشاست كه ناهيد را        

- و يا ناهيد كه همه ناماوران براي ظفر يافتن بر دشمن از او توانـايي مـي                 .كند خويش بريان مي   فدر ت 
 همين استبعاد يا عدم توجه به ايـن  .شودو بريان مي تيغ بران ت در تف،دنبرد و به درگاه او فديه مي     نجوي

» بهـرام « ،»ناهيـد « بـه جـاي      -هـا و در نتيجه اغلب چاپ    - هامعني، سبب كه شده كه برخي از نسخه       
دانيم كه خورشـيد را در      مي«. اي دارد مصراع اول نيز اشاره به باور اسطوره      ). 106:1368ياحقي،(»بياورند

. ست بزرگ ادا داشتن گرزي    خ –از مشخصات اين خورشيد   . پرستيدندا مي چند هزار سال پيش ايرانيان ر     
تـو   وقتـي كـه  :] گويدكاووس به رستم مي: [توان بيت را چنين معني كرد   حال با توجه به اين نكات، مي      

-از ترس گرز تو به گريـه مـي  )  گرز استةها خود دارندكه در اسطوره(گيري، خورشيد گرز به دست مي  
از ) ها خود منـشأ زور جنگـاوران اسـت     كه در اسطوره  (گيري، ناهيد    شمشير به دست مي    افتد و وقتي كه   

135:1379طاهري مباركه،(»شودسوزد و بريان مي شمشير تو ميتف.(  
رهايي او بر دست رستم و       و) يحدود يمن فعل  (هاماوران    ديگر به گرفتاري كاووس در     يو يا در بيت   

كنـد  ها اسير شده بود، اشاره مي     ان و رهانيدن كاووس كه به دست آن       نيز به جنگ رستم با ديوان مازندر      
  .تها در خود شاهنامه به طور مفصل آمده اسكه ماجراي آن

  رز مازندرانــــــــــ مةدــــــستانن            اوران ــــــــ بند هامةدــــگشاين
  )195 :2ج1374فردوسي،                                            (

  ابهام عارضي -ب
 تغيير و تحوالتي است كه در طول زمان در زبان و برخي مفـاهيم و مـضامين                  لعارضي شام  ابهام

بر اثر گذشت زمان، برخي از مفـاهيم و مـضامين و   . دهدمعمول و رايج در عصر شاعر يا قبل آن رخ مي       
-مـي بعد تقريباً نامفهوم يـا دشـوار         روزگاران   ةشود كه براي خوانند   دستگاه زبان دچار تغيير و تحول مي      

. اسـت ... هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتـصادي و      نتيجه تغيير و تحوالت پديده     ،اين تغيير و تحوالت   . گردد
هـا  روند و در نتيجه بـسياري از واژه       هاي اجتماعي و فرهنگي از بين مي      به همين سبب بسياري از مقوله     

در . گيـرد ها را مي  هاي جديدي جاي آن   يابند و يا واژه   معنا مي دهند و يا تغيير     كاربردشان را از دست مي    
دستگاه زباني شعر، بافت «زيرا . هاي دستوري نيز وضع به همين صورت استقلمرو ساختار زبان و بافت    
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١٨١٧

آورد و بـر    دستوري مشخص و خاص خود را دارد كه گاه موجبات زيبايي بيان شاعرانه را به وجـود مـي                  
هاي عارضي در داسـتان     ابهام ).56: 1360مايل هروي، (»سازدد و گاه شعر را معقد مي      افزايتأثير شعر مي  

    هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي       رستم و سهراب غالباً مربوط به دستگاه واژگان و تغييـر و تحـوالت پديـده               
  :به عنوان مثال در بيت. شودمي

  و زنهار خواستي شد، زسهراب ـــــت راست          غمـــبپيچيد و برگشت بر دس
  )184: 2ج1374فردوسي،                                                                  (

شايد رسمي بوده به نشانة زنهار خواهي و امان خواستن؛ همان گونه كه         » بر دست راست پيچيدن   «
از بـال و رهـايي از خطـر         به هنگام فرار    «و يا شايد    . »ز سهراب زنهار خواست   «در مصراع دوم نيز آمده      

سوي راسـت در باورشناسـي      «و يا شايد    ) 81:1363شعار و انوري،  (»اندپيچيدهبه طرف راست مي   » تيمناً
   . شـود ايراني سوي خجستة اهورايي است، وارونة سوي چپ كه سـوي گجـستة اهريمنـي شـمرده مـي                  

شگوني و همايوني است كه به سوي و فال نيك و به نشانة ب» مروا«توان بر آن بود كه هجير نيز به        مي
گـردد، تـا مگـر بـدين شـيوه بخـت را بـا خـويش يـار و دمـساز بگردانـد و از دام مـرگ                             راست برمـي  

  : و يا در بيت). 52:1386كزازي،(»برهد
  گشت كوراني ز زاري هميـــــه كردش ز سم ستور         جهــــــيكي دخم

  )249: 2ج1374فردوسي،            (                                        
دكتر شفيعي كدكني با اشاره     . در فرهنگ گذشتة ايران رسم بوده است      » دخمه از سم ستور كردن    «

» حوافرالخيل«ها و تفسيرهايي كه از اين بيت شده، ترجمة عربي بنداري اصفهاني را كه               به تمامي شرح  
مورخ و جغرافيانويس و اديب بـزرگ ايرانـي در قـرن            او به ابن فقيه همداني،      . آورده، اصل دانسته است   
دورة (داسـتاني از شـاپور اردشـير        » البلـدان «كند كه در كتاب گرانقـدر خـويش         سوم هجري استناد مي   

دهد شاپور خود، بنيادگـذار يكـي از همـين بناهـاي            كند كه نشان مي   نقل مي ) 272-241شاهنشاهي او   
حـال  «: گويـد دكتر شفيعي كدكني در ادامة اين بحث مـي . ستبوده ا » سم ستور «يادبود ساخته شده از     

تر از آنچـه  بايد در اسناد كهن و باستاني نواحي مختلف ايران بزرگ به جستجوي شواهد و اسنادي كهن          
گردد، باشيم تا بدانيم كه اين عمل رستم، يـا آنچـه پردازنـدگان داسـتان رسـتم و                   به دورة شاپور باز مي    

در نگاه نخـستين  .  در كجاي تاريخ و آداب و رسوم باستاني ما يا اقوام مجاور دارد            اند، ريشه سهراب گفته 
از آن مفـاهيمي بـوده كـه در اصـل     » يكي دخمه كردش ز سم ستور  «رسد كه مصراع    چنين به نظر مي   

پهلوي داستان وجود داشته و فردوسي نخواسته است در آن تغييري ايجاد كند و براي خودش هم نوعي                
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ه كه چرا دخمه از سم ستور؟ و به همين دليل با تخيل و تصرّف شاعرانة خويش و با گفتاري                  پرسش بود 
كه در دهان رستم گذاشته به شيوه استحساني، فضايي ايجاد كرده است كه اين عمل تا حدي خردپذير                  

 بـاقي نخواهـد     اي زرين براي او بسازم، بعد از من       اگر دخمه «: گويدآنجا كه از زبان رستم مي     . جلوه كند 
اما اگر به نگرش فلسفي فردوسـي و تـأمالت شخـصي او             . كندو آنگاه از دخمة سم ستور ياد مي       » ماند

شويم كه او مهمترين تفسير فلسفي را از اين         دربارة مرگ و زندگي و اسرار حيات آشنا باشيم، متوجه مي          
ترين لحظـة   آنجا كه رستم در بحراني    .  ارائه داده است   climaxپيش از اين در نقطة اوج داستان        » رمز«

دارنـد  آويزند و او را از اين كار باز مي        كشد تا خويش را بكشد و بزرگان ايران در او مي          واقعه خنجر برمي  
  :دهد كهو گودرز او را چنين اندرز مي

                                                            ا او بمانـرنج بيــو بــــاند تـــ بم    اند به گيتي زمان             ــك مـــر زانـــاگ
  ي نگه كن كه جاويد كيست؟ ــجوان رفتنيست                 به گيت ر زين جهان، اينـو گ

  ري زير تاج و سري زير ترگــــــه پيش مرگ                  ســـم يكسر همــشكاري
در اين لحظة اوج داستان بسيار سنجيده انتخاب شـده و           »  پيش مرگ  شكاريم يكسر همه  «مصراع  

پس بدين گونـه  . هاي ديگر چنين تعبيري از مرگ نداشته باشد  شايد فردوسي در موارد مشابه در داستان      
اي بـراي او    آورد و دخمه  شمار صياد مرگ به حساب مي     بينيم كه سهراب را نيز يكي از شكارهاي بي        مي
  ). 17-31 :1374كدكني،شفيعي(»ها رسم بوده»شكار«ونه كه به يادبود ديگر سازد از آن گمي

  نتيجه
داستان رستم و سهراب به دليل حماسي بودن و به سبب لزوم ارتبـاط بـا مخاطـب و انتقـال پيـام                       

ابهام در اين داستان معمـوالً ناشـي از صـور خيـال و برخـي كاربردهـاي                  . شعري، فاقد ابهام ذاتي است    
هاي به كـار رفتـه در ايـن    در بين آرايه. شودكه موجب درنگ و تأمل مخاطب در متن مي       مجازي است   

هاي حماسي، ابـزاري    زيرا كنايه براي بيان احوال و نمايش صحنه       . داستان، كنايه بيشترين نقش را دارد     
عارضـي نيـز    ها زمينة اجتماعي دارند و عالوه بر ابهام هنري از ابهام            برخي از كنايه  . بسيار مناسب است  

تشبيهات او از نوع تشبيهات گسترده و اغلب از نوع حسي به حسي و يـا عقلـي بـه حـسي                      . برخوردارند
فردوسـي در ايـن داسـتان،       . است كه در جهت فضاسازي و ايجاد زمينة مناسب به كار گرفته شده است             

هاي رزمي  يان صحنه آورد و در ب   هاي بزمي و غنايي بيشتر به استعارة مصرحه روي مي         براي بيان صحنه  
. ايهام نيز جنبة تزئيني نـدارد     . كاربرد تلميح در اين داستان اندك است      . هاي تمثيلي و حماسي به استعاره   

به دليل تغيير . اي است كه ممكن است چند معني از آن استنباط شودبلكه بافت و ساختار سخن به گونه    
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ين رفتن بسياري از آداب و رسـوم و باورهـا و            هاي فرهنگي و اجتماعي عصر شاعر و از ب        و تحول پديده  
  . اعتقادات نوعي ابهام عارضي و يا غير هنري در شعر او به وجود آمده است

  منابع 
  . سخن:هاي حافظ، تهرانگزيده غزل، صداي سخن عشق) 1378(انوري، حسن  -1
د معـين،   ، به اهتمام دكتـر محمـ      برهان قاطع ،  )1376(حسين خلف تبريزي،    برهان، محمدبن  -2
  اميركبير: تهران
خسرو و شيرين   «مقايسه زبان حماسي و غنايي با تكيه بر         ) 1383(پارساپور، زهـرا     -3

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران»و اسكندرنامه نظامي
  .اساطير: ، جلد اول، تهرانهايشت) 1377(پورداود، ابراهيم  -4
  ).انتشارات صدا و سيما(سروش : ، تهرانام ابري استخانه) 1377(پورنامداريان، تقي،  -5
شـركت  : ، تهـران  هاي رمزي در ادب فارسي    رمز و داستان  ) 1367 (-------------6

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  . انتشارات نگاه:، تهرانسفر در مه) 1381(------------- -7
تـشارات دانـشگاه    ان: ترجمة جليل تجليـل، تهـران     ،  اسرارالبالغه) 1374(جرجاني، عبدالقاهر    -8
  . تهران
از دسـتنويس مـوزة      (گزارش ابيات و واژگان دشوار شـاهنامه      ) 1380(جويني، عزيزاهللا   -9

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران)فلورانس
  .نشر مركز: ، تهراندرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، )1372(حميديان، سعيد،  -10
جستاري در ترفندها و تمهيدات هنري غزل    ( جان سيب باغ ،  )1380(خليلي جهانتيغ، مريم،     -11
  .سخن: ، تهران)موالنا

  .جامي: ، تهرانحماسة رستم و سهراب) 1374(رستگار فسايي، منصور  -12
  .آگاه: ، تهرانموسيقي شعر) 1386( كدكني، محمدرضاشفيعي-13
  و 68، كلـك، شـماره      يكي دخمه كردش ز سم سـتور      ) 1374 (--------------  -14

  .70 و69
  .نشر ناشر: ، تهرانغمنامةرستم و سهراب) 1363(شعار، جعفر و انوري، حسن  -15
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  . انتشارات فردوس:  تهرانبيان،، )1381(شميسا، سيروس، 
  . انتشارات هرمس: ، تهرانشناسيگفتارهايي در زبان) 1380(صفوي، كورش  -16
از (و تحليـل داسـتان      شـرح، نقـد      ، رستم و سـهراب   )1379(محمـد   طاهري مباركه، غالم   -17

  .سمت: ، تهران)ديدگاه اساطيري، داستاني، زيباشناختي و واژگاني
نقش صناعات بالغي در شكست و      : شكني بالغي ساخت) 1387(فتوحي، محمود    -18

  .، فصلنامة نقد ادبي، دانشگاه تربيت مدرس، سال اول، شمارة سومواسازي متن
جلـدهاي  (، مجلد اول    )از روي چاپ مسكو   (دوسيشاهنامة فر ) 1374(فردوسي، ابوالقاسم    -19

  .نشر داد: ، به كوشش و زير نظر دكتر سعيد حميديان، تهران)اول، دوم و سوم چاپ مسكو
گزارشـي از داسـتان رسـتم و سـهراب           (تندبادي از كـنج   ) 1386(الـدين   كزّازي، ميرجالل  -20
  .آيدين: ، تهران)شاهنامه
  . كتاب فروشي زوار: ، مشهدهام در شعر فارسيصور اب) 1360(مايل هروي، نجيب  -21
انتـشارات  : ، تهران )هاي دشوار شاهنامه  دربارة واژه  (واژه نامك ) 1369(نوشين، عبدالحسين    -22

  .دنيا
  .گسترسخن: ؟، مشهدشودزبان چگونه شعر مي) 1383(وحيديان كاميار، تقي  -23

  .سسوگنامة سهراب، انتشارات تو) 1368(ياحقي، محمد جعفر 
، ترجمـة كـورش صـفوي، در    هاي اسـتعاري و مجـازي    قطب) 1380(ياكوبسن، رومـن   -24

  .انتشارات هرمس: ، تهران»گفتارهايي در زبان شناسي«
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  **دكتر مهدي شريفيان                                                                                      
  **احمد وفايي بصير                                                                                            

  ابليس در شاهنامه
  چكيده 

 به بدي كـسي را نمـي خوانـد و    در شاهنامة فردوسي ، موجودي اهريمني است كه جز)) ابليس ((
توسط است از اوست و )) نديشة نيك ، گفتار نيك و اكردار نيك(( داريها كه مغاير با بسياري از زشت كر

است كه هرلحظه به )) ابليس (( اهريمن ، جادوگر و ديو از ديگر اسامي هاي . او به انسانها القا مي گردد
 ابليس از نگاه فردوسي البتـه تـسلطي بـر   . شكلي بر پهلوانان ونيك مردان ايران زمين ظاهر مي گردد 

مقالة حاضـر بـه    در. ساز نيست گاه كار هاي وارسته و متقّي هيچ انسان كيد و حيلة او بر انسان ندارد و
  .پرداخته شده است)) ابليس (( ، پهلواني و تاريخي فردوسي در خصوص هاي اساطيري بررسي ديدگاه

  
  .  ، ديوابليس، شيطان، جادوگر، افسونگر  :كليد واژه ها

  مقدمه 
بـوده بـه اسـتناد كـالم        ) 8: 16سفرالويان ،   عهد عقيق ،    )) (عزازيل  ((     ابليس كه نامش درآغاز     

بـه   شش هزار سال از سـالهاي دنيـايي يـا آخرتـي و    ) قاصعه ( نهج البالغه 129اميرالمومنين در خطبة 
سال را بـه عبـادت حـق     استناد قول سنايي در غزل معروفش كه در ستايش ابليس است ، هفتصد هزار

قل عطار نيشابوري در مصيبت نامه ، ابلـيس در سـمت            به ن ) 871 : 1385سنايي ،   .(گذرانده بوده است    
     و زير علَمش هفتـاد ميليـون فرشـته         . و سياه ، منبري نهاده بود       ) ناشناخته  (چپ عرش در بياباني منكر      

قرار مي گرفته اند ؛ او از خدا روايت مي كرده و سبز پوشان عالم باال را به بارگاه                   ) هفتصد ره صد هزار   ( 
پنج مرحلـه     )عزازيل(در هستي و حيات ابليس       ) 337 : 1384عطار ،   . (  مي گشته است     ربوبي رهنمون 

  قابل طرح است ؛ 

                                                 
*   دانشگاه بوعلي سيناعضو هيأت علمي  

  
**   دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد رود هن
*  
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مرحلة پيش از عبادت او در بارگاه حق كه تلويحاً قديم و ازلي بودن او را نسبت به ماليكه و           : الف  
منـصور حـالج در كتـاب       وايـن عقيـدة     . ارواح وابدان و مخلوقات تأييد مي كند نه نسبت به اهللا تعـالي              

   ) 380 : 1385روزبهان ، /41 ، 1913حلّاج ، .(طواسين است 
  .از جانب اهللا تعالي مي گردد )) عزازيل (( مرحلة بعد كه ملقّب به لقب :ب 
پايـان   ابليس تا.  مرحله اي كه به تعليم و تدريس اصول توحيد براي فرشتگان مأمور مي گردد:ج

  . لقبش در اين عالم ، عزازيل بوده است ساكن بوده و)) جبروت (( اين سه مرحله در عالم 
براي او گسترده مي شـود  ) 871 : 1385سنايي ،   (مرحلة چهــارم كه در حقيقت دامِ مكرِ االهي         : د

لوح محفوظ مشاهده مي كند كـه شخـصي بـه نـام      و او در) در راه من نهاد ، نهان ، دام مكر خويش ( 
از  بـردارد و  واقع شده ، فرشتگان مقرّب از او مي خواهند كه دســـت بـه دعـا   ابليس مورد لعنت االهي 

بـه   خـود را و  خداوند بخواهد كه اين بال را از آنان بگرداند ، ابليس همه را در دعا منظور مـي دارد جـز  
  : هركس گمان لعنتي شدن را مي برد جز خودش 

  برخود گمانه بود ودم گمان به هركس وــ   بوح خوانده ام كه يكي لعنتي شود        ــــــ    در ل
  ) 872همان ، (

اين مرحله ابليس از عـالم جبـروت بـه     پس به ابتالي سجده نكردن بر آدم گرفـــتار مي آيد ، در
از جوارِ قرب حق دور مي گردد ، نام عزازيل از او گرفته و نام ابليس بـه او   عالم ملكوت تنزّل مي كند و

  . داده مي شود 
 مرحله پنجم ، مرحله اي است كه ابليس از خداوند تا روز قيامت مهلت مي گيرد تا بنـي آدم را                      :ه  

نـام شـيطان    در اين مرحله نام ابليس هم از او گرفته مي شود و ) 14- 16اعراف .  ( اضالل و اغواكند
شـيطان  . ي گـردد  عالم ملكوت هم رانده مي شود ، از ورود به آسمان هفتم نيز منع م از. براو مي نهند 

از آسـمان  ) ع(والدت عيـسي   در آسمان چهارم ساكن بوده ، بـا ) ع(طبق روايات تا زمان والدت عيسي 
 از) ص(آن گاه پس از والدت محمد . ساكن مي گردد ) سماء دنيا(آسمان اول  چهارم رانده شــده و در

جودشان  ون آدميان وارد مملكت واز مجراي خ به دنيا نزول مي كند و آسمان اول هم رانده مي شود و
 . مي گردد 

ابـاء   در قرآن كريم به صورت مفرد آمده است كه نُه مورد مربوط به استكبار و واژة ابليس يازده بار
مراد از ابليس در قرآن مجيد ، موجودي زنده ، باشعور ، مكلّف ، فريبكـار      . ابليس از سجدة آدم مي باشد       

آدم  حقيقت رئـيس همـة شـياطين اسـت كـه بـر       در خاص براي شيطان واسم  ، متمرد فرمان خدا ، و
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نيـست   اسم اصلي او اين كلمه ظاهراً وصف است و. از درگاه خدا رانده شده است  سجده نكرده است و
  . به تناسب مأيوس بودنش از خدا ، ابليس خوانده شده است  و

  زمينة بحث 
)) ضحاك تـازي  (( ه در داستان  كه نامش ذكر شداولين بار  بار آمده است و14ابليس در شاهنامه 

 بار ديگر در باقي مجلد ها 5 بار ذكر اين واژه در داستان ضحاك آمده و   9جالب توجه آن است كه      . است
اين موضوع اين تصور را به وجود مي آورد كه ظـاهراً ارتبـاطي بـين واژة          . و موارد ديگر ذكر شده است       

از شاهنامه بـه جـاي   )) بنداري (( ترجمه  در. سته شده ، وجود دارد ابليس با ضحاك تازي كه عرب دان
  شـدن فـرّة   كـه باعـث دور   را)) جمـشيد  (( طبري گمراه شدن . آمده است )) شيطان (( ابليس ، كلمة 

پس روزي او تنها به خانه نشسته بـود  : (( وي شد ، نيز به ابليس نسبت مي دهد و مي گويد   از ايزدي
توكيـستي ؟  : جـم بترسـيد و او را گفـت    . ، ابليس به روزن فرو شد و پيش او بايستاد آگاهي نداشت  و

جم گفت ، بگـوي كـه چـه         . من يكي ام از فرشتگان ، از آسمان آمده ام كه تو را نصيحت كنم                : گفت  
: ابليس گفت . من يكي ام از فرزندان آدم : بگوي كه تو كيستي ؟ جم گفت  مرا: نصيحت داري ؟گفت 

نيز از فرزند آدمي بودي ، تـرا نيـز مـرگ و     اگر تو شد و بمرد؟ آدمي بيمار به زميني چند تو ي ، تانيست
ايشان را بگـوي تـا   ..... همي خويشتن را همي نشناسي  تو خداي آسمان و زميني ، و تو. بيماري بودي 
....  را به آتـش بـسوزان   هركه فرمان نكند او كن و هركه فرمان كند ، او را پاداش نيكو. تو را بپرستند 

  . من خداي آسمان و زمينم : جم را آن گفتار اندر دل كاركرد ، گفت 
  نقش ابليس در گمراهي انسان ها در شاهنامه 

ديالوگ هـا و  . داستان ضحاك است . برجسته ترين داستان كه ابليس در آن حضوري پررنگ دارد     
رهنمودها ، چاره گري ها ، پندها       . ان شده است    گفتگوهاي بين ضحاك و ابليس بسيار زيبا و دلكش بي         

  استادي تمام توسط استاد توس از زبان شيطان به نحو موثري آمده است ؛  و بيم ها با
  از زبان ابليس خطاب به ضحاك ؛ 

  راي ـــــواندر ســـ       چه بايد همي ، بات   داي       ــــبدوگفــت جزتوكـسي كد خ
  د شنـود  ـــــــيكي پندت از من بباي     رچون توبود              ه بايد پدركش پســـــچ

  درنـورد ــــــرمانــد توانــ  همــي دي ن خــواجة سالخــورد                ــــزمانه براي
  ان گــاه او ـــــــتورا زيبد ، اندر جه ايه ورجــــاه او                  ـــــبگير اين سـرم

  دارباشي ، يكي پادشاه ـــــــــــجهان       ا           ـوداري وفـــــــ من چبراين گفتة
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    )24 :شاهنامه (
  : ضحاك پاسخ مي دهد 

  رزدرد ـــ زخون پدر ، شد دلش پ      ه كرد               ــ، انديشچوضحاك بشنيد
  ن ـــــمان مبتابي زسوگند و پي    بدو گفت اگر بگذري زين سخن                   

  د و بند                       شوي خوار و ماند پدرت ، ارجمند ـــبماند به گردنت سوگن
   ) 25 :شاهنامه ( 

  چاره گري ابليس براي مرگ پدر ضحاك ؛ 
  و را ــــو را                       به خورشــيد ، سـربرفرازم تـــــبدو گفت من چاره ســازم ت

  اي گشان بود ، بس دلـــــ يكي بوست    راي                  ــاه را در اندر سمرآن پادشـــــ
  ـش بيــــاراستـي  ـــزبـهـر پرستــ   ي                     رخاستــــگرانمــــايه شــبگير ب

  غ راـا او ببـــردي چـــــپرستنــده ب   اغ                    ــسروتن بشســـتي ، نهـفته به ب
  د ـــر ، بكنـ   يكي ژرف چاهي ، به ره ب ه ابليـــــس بند                  ـــبيــــاورد و ارون

  اد روي ــــشـــب آمده سوي باغ بنه  ـــترنامجــوي                     ـســـــرتازيان ، مه
  اه ـــد سربخت ش يكــايك ، نگون ش    اه                  ــچو آمد به نزديـــك آن ژرف چ

  زدان پرستــــــشد آن نيكدل مرد ي  ت                     ـت پســبه چاه اندر افتاد و بشكس
   )   25 :شاهنامه  ( 

در ادامه ضحاك به تاج و تخت مي رسد وپادشاه مي گردد اما ابليس همچنان درراه نيرنگ كـردن                   
  . و فريب ضحاك است 

  ن چاره بگرفت جاي پدر ـــــــ بدي  ر                  ــــفرومايه ضحـــــاك بيـــدادگ
   )25 :شاهنامه (

  ي بند بد را نو افكــند بنـــــــيك     ن                 ـــــچوابليس پيوسته ديد آن سخ
  ي ـــــي همه كام دل يافتـــــزگيت       ي                ــــبدو گفت گرسوي مـــن تافت

   ) 25 :همان (
)) آشيز((جواني از خويشتن مي آرايد ، سخنگوي ، بينادل و پاك تن و در هيأت                )) ابليس  (( اين بار   

  برضحاك وارد مي شود ؛ 
  رم ـــــاك خواليگــــورم                 يكـــي نامور پــــبدو گفت اگر شاه را در خ
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  ش ـــــــــيگه ساختش                  زبهر خودش جاـــــچوبشنيد ضحاك بنواخت
    )25 :همان (

باجلب اعتماد شاه ، بوسه بر كتف ضحــاك ر ابليس خواستار مي شود و با بوسـيدن دو كتـف او ،                      
  . دومارسياه سربرمي آورند 

  و ـــــن نام تـــــ  بلندي بگيرد ازي             ام تو              ـــدارم من اين ك: بدوگفت 
  ت او ــرسفــــــ همي بوسه داد از ب    ت او                        ــــــجفبفرمود تاديو چون 
  د ــكس اندر جهان ، اين شگفتي ندي     ن ناپديد                       ـــــببوسيد و شد بر زمي

ست        رست                     ـــدو مارسياه از دو كتفش بغمي گشت و از هرسوي چاره ج  
   )26 :همان (

به سان پزشكي برضحاك ظاهر مي شود ومغز سرانسانها براي خوراك ماران را             )) ابليس  (( اين بار   
  .تجويز مي كند 

  اك رفتـــــت                     به فرزانگي ، نزد ضحــبه سان پزشكي پس ابليس تف
  نبايد درود ! ه گردد ـتاچان ــــــ بم   ود                 ـبدو گفت كاين بودني كـــــارب
  ن چاره اي نيز كرد ـــــــ  نبايد جزاي ورد                 ـخورش ساز و آرامشان ده به خ

  رد از اين پرورش ــــــ مگر خود بمي  ورش                 ـــبجز مغز مردم مدهشان خ
)522/1 (   

  قابل طرح است ؛ )) ليس اب((چند نكته در خصوص)) ضحاك ماردوش (( از تحليل داستان 
 ابليس مختص به نام شيطان بزرگ است كه حضرت آدم را سجده نكرده و ساير شياطين ذريه                  -1

يعقـوبي ،   ( و اوالد اويند ، ولي شيطان جنس براي مطلق شياطين است كه شامل ابليس هم مي شـود                   
1386 ، 102 (   

  .  ابليس داراي اوالد و ذريه است -2
اسامي مختلفي است نظير ؛ اهريمن ، شيطان ، عزازيل ، خناس ، بوخالف ، بومره            ابليس داراي    -3

بنـابراين در شـاهنامه     ) الـسامي فـي االسـامي       (، شيخ نجدي ، ابولبيني ، ديو ، مهترديوان ، پدرپريان ،             
  . اصطالح ، اهريمن ، ديو ، ديوان تماماً اسامي ديگر ابليس است 

  رمان ابليس گم كرد راهــــاه                به فدي همانا كه كاووس شـــــــشني
  ود كژ و ديوش بپيچد زراهــــبترسم كوكيخسرو همچو كاووس شاه                ش
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 ه گفتار ابليــس گم كرد راه ـــــاه                 بـــــــبگفتند با زال و رستم كه ش
در داستان ضـحاك بـه هيـأت        (گر   تجسم ابليس به هيأت آدم ، حيوانات وهرذي شعور دي          -4

  )مشاور ، آشپز و پزشك 
داستان ابليس و معاويه در مثنوي ، مي بينيم كه شيطان در هيأت مردي ، معاويه را جهت قـضا   در

  نشدن نماز صبح از خواب بيدار مي كند ؛ 
  .... مرد چشم چون بگشاد ، پنهان گشت      رد              ــان مردي و را بيدار كـــــــــناگه
  س شقيست ــــــ گفت نامم فاش ، ابلي           ؟        تو كيستي ؟ نام تو چيست! هي  : گفت
  س و ضد ـمن ، مگو برعك را كردي به جد                     راست گو باــــــــبيدارم چ: گفت 
  د زود مي بايد دويد ـــــــسوي مسج        ام نماز آخر رسيد              ــــــــــهنگ: گفت 

   ) 268:  1387مولوي ، ( 
انـسان را نمـي پـذيرد و حـق      سلطة شـــيطان بـر . است )) معتزله (( كه طرفدار  فردوسي از آنجا

خداي متعال آدم و فرزندان او را آفريد و به آنها بـر             (( معتزله معتقدند كه    . انتخاب را به انسان مي دهد       
ت داد ، پس آنان كه ضاللت را اختيار كردند ، به اختيار خودشان بوده نه بـه                  دفع ابليس از خودشان قدر    

   ) 61يعقوبي ، (  .))تسلّط ابليس ؛ زيرا ابليس كسي را به جبر نمي تواند به معصيت واداركند
غالب عارفان جبري نگر ما ، اختيا انسان در مقابل شيطان را نفي مي كنند و عزّت و گمراهي را به                     

  .هي نسبت مي دهند و عمالً شيطان را تبرئه مي كنند مشيت اال
  ود ـــرغ عشق را دلِ من آشيانه بــسيم        ودت يگانه بود           ــــبا او دلم به مهر و م

  انه بود ــــد ، جاه مرا آستــرش مجيــع  ود                  ــــبردرگهم ، زخيل فرشته سپاه ب
  ودـــــة آن دام ، دانه بـان حلقــآدم مي  خويش                   ، دام مكردر راه من نهاد، نهان

  .....انه بود ـمرا                    كرد آنچه خواست ، آدم خاكي به دـــمي خواست تا نشانة لعنت كن
  ود صدچشمه آن زمان زد و چشمم روانه ب  د                  ـدانستم عاقبت كه به ما از قضا رسي

  ان بي رضا نبود ــــــره يافتن به جانبشهم گناه نيست                   مرا ! اي عاقالن عشق 
  چنان كه مي بينيد ، سنايي در اين غزل ، مجموعة نظريات حلْـاج دربـاب ابلـيس را بيـان كـرده و                      

ست كه بايد امر االهي     يعني از قبل ابليس مي دان     .)) در لوح خوانده ام كه يكي لعنتي شود         : (( مي گويد   
گمـان لعنتـي شـدن را بـه     : ((اگرچه مـي گويـد   . را مخالفت كند ؛ زيرا در لوح چنين خوانده بوده است            

ابليس خـرده   ولي در بيت ديگر ، سنايي توضيح مي دهد كه سالكان بر)) هركسي ، جز خودم مي بردم 
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١٨٢٧

توانستم سجده كنم ؛ حال آنكه او       مي گيرند كه چرا سجده نكردي و او توضيح مي دهد كه چگونه مي               
(( و ايـن همـان معنـي        )) چون كردمي با منش ايـن در ميانـه بـود ؟             : (( با من چنين قرار گذاشته بود       

   ) 156 ، 1374 نيكلسون ، . ))آن ابتال بود نه امر: (( فت حلّاج است و آن كه گ)) حجودي ِ لَك تَقديس 
درداستان كيخـسرو ، از زبـان او        )) اعمال را ذاتي مي داند      حسن و قبح    (( باري فردوسي بزرگ كه     

اين كه بدي ها را به گردن ابليس بياندازيم ، كاري درست نيست ، زيرا كـه                 : ي گويد كه    مبه افراسياب   
  . ضحاك و جمشيد هم اين گونه كردند 

  شيدن سوي زشتي كــدل و راي م      د               ـــديو پلي: دگر آنكه گفتي كه 
  ان دل از نيكويي نااميدــــچوشدش     ضحاك وهم جمشيد                همين گفت

  ، دست كوتاه كرد يــــــزهر نيكوي رد                   ـــمارا دل ابليس بيراه ك: كه 
  ار ــــــــــآموزگ تــزبد گوهروگف  ان بد روزگار                  ـــنه برگشت از ايش

  ژي و كاستي ـــــــــ   ببيند همي ك راز راستي                 ـــــابد سكسي كو بت
 )545/5 (  

سهراب ، خطاب به پسرش گشتاسب مي گويد كه هر زمان انسان ف روبه گمراهـي و خطـا رود ،                     
  دست ابليس در كار است ؛ 

  ! ت كوتاه باد ـــ دسو راــــــزتو ، دي   !               اه باد ــــتاج تو تاجِ سرم: (( كه 
  دـــــور بد بر در شاه بـــــدست چو وزدت راه بد                   ـــــكه هزمان بيام

 ) 103/6 (   
اما چـون كـاووس از      . ياد مي شود    )) اهريمـــن  (( ابليس پس از داستــان ضحاك هميشه با نام         

البرزكوه به ساختن بناهاي باشكوه وا مي دارد        ديوان رادر   . بند هاماوران رها مي شود وبه پارس مي آيد          
، ديوان رنجور مي شوند و ابليس پنهان از كاووس با ديوان مالقات مي كنــد تـا راهـي بـراي نـابودي           

بعــد از نشست مقرر مي شود كه ديوي به نـزد كـاووس بـرود و او را بـه پـرواز بـه                        . كاووس بينديشد   
  .آسمانها برانگيزد

  اهــــ يكي انجمن كرد پنهـــان زش   اه                ــــــوزي پگچنان بدكه ابليس ر
  ار ـــــ به رنج و به سختيست با شهري      روز كار            ــــبه ديوان چنين گفت كام

  ه راي و نشست ــــــ   كه داند زهرگون   ت             ــــــيكي ديو بايد كنون نغز دس
  ه كند ـــــ به ديـــوان برين رنج كوت  بي ره كند                 اوس ـــــــشود جان ك
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١٨٢٨

  اك ــــــفشاند برآن فرّ زيباش ، خــ   اك                  ــــــبه گرداندش سرزيزدان پ
گـويي بـديها در وجـود آنـان آنچنـان           . هـستند   )) ابليس(( از نگاه فردوسي ، گاه انسانها خود نماد         

  در داستان اكوان ديو مي خوانيم ؛ . د تبديل به شيطان شده اند نهادينه شده كه خو
  زدان سپاس ـــــاس                كسي كو ندارد زيـــو را مردم بدشنــــتو مردي

  وان شُمر ، مشمرش زآدمي ــــي                 زديــــهرآن كو گذشت ازره مردم
)4565/4 (    

شـده اسـت و     )) ديـو   (( كه خود تبديل به     .چنين انسانهايي است    ) )رمز  (( در شاهنامه   )) سودابه  (( 
  . مي خواند )) گناه ((ناپسري خود را به 

  را دور داراد كيهان خديو ــ  م    چنين گفت با دل كه از راه ديو                    
   ) 290/3( كنم ا اهرمن آشنايي ـه بــ     ن ايي كنم                     ـدر بي وفــنه من با پ

در شاهنامه ، فردوسي دژي را تصوير مي كند كه در حوزة حكمراني افراسياب ، به خوردن انـسانها                   
تمـامي انـسانها خـود ديـو شـده و اعمـال       )) دژ(( گويي در اين   . مشغولند و غذاي آنان كودكان هستند       

  . شيطاني انجام مي دهند 
  ردم آباد بودـــاز م ود وــ      دزي بام آن شهر بيداد بود              ـا نــكج

  زمان گم بدي  ، هرپري چهره اي     بدي                همه خوردنيشان زمردم 
   ) 3990/4( ودك نارسيد ــز كــودي بجــ نب   وان چنان شهريار پليد                ته خــب

ساحري پيشه آنان است  و سحر. د هستن)) جاودان ((در شاهنامه )) ابليس ((يكي ديگر از مصاديق 
ايـن موجـودات   . ديواننـد  )) جـاودان  (( در شاهنامه بزرگتـرين  . جادوگري انسانها را بيراه مي كنند  با و

ديو سپيد به آساني بادوگردوخاك     . چندان در جادوگري چيره هستند كه قواي طبيعت نيز رام آنان است             
ورد و از سپهر ، سنگ و خشت بر سر سـپاهيان كـاوس مـي    ابر سياه برآسمان پديد مي آ برمي انگيزد و

. اكوان ديو ، رستم را به جادويي از زمين برمي كند و برسر مي گيرد و به دريـا پرتـاب مـي كنـد                          . بارد  
پيروز شود  )) ارجاسپ  (( اسفنديار ، هنگامي از بند پدر رها مي شود ، بايزدان پيمان مي كند كه چون بر                  

  . جادوان ، مي كوشد )) بدكيشان (( انداختن به آبادي جهان و بر
  جاودان برزمين آورم همه بيرهان را بدين آورم                 سر

سپاهي كه . و جادوان از همه بيشتر مشهود استقسمت اساطيري شاهنامه جنگ با افسونگران  در
  . ، از ديوان و افسونگران است به جنگ طهمورث مي آيد
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  سپاهي گران ونگران                 برفتند جادوهمه نره ديوان و افس
دشمنان ايران است و ايرانيان هيچگاه بدين كار دست نمي زننـد و   البته ساحري و جادوگري ، كار

)) زنـان   (( آنچه جالب توجه است اين است كه بيشتر جادوگران شاهنامه           . آن را كار اهريمني مي دانند       
  : م اسفنديار مي گويد فردوسي در وصف خان چهار. هستند 

  فريب زن جادو و گرگ و شير                 فزون است از اژدهاي دلير
زن جـادويي   هم چنين در داستان سياوش ، سودابه براي حق جلوه دادن خـود در نـزد كـاوس ، از   

  : وي بچة خود را مي افكند تا به سودابه كمك كند . استفاده مي كند 
  ن              پراز جادوي بود رنگ و فسونزني بود با او سپرده درو

شايد همين تصور از زنان جادوگر ، بعدها در تمدن اسالمي ، زنان را ، دام شـيطاني معرفـي كـرده                      
  . است و مكر زنان و حيلة آنان ابزار كار شيطان معرفي شده است 

، جادوپرسـت ، جـادوان ،       كلمة جادو در شاهنامه باتركيباتي مانند ؛ جـــادو ، جادويي ، جادوسـتان              
زن جادو ، جادوي زمين ، سرجادو ، دل جادو ، جادوي ، جادونژاد ، جـادوزن ، جـادوي زال ، پيـر جـادو                         

( ، ) ارجاسـپ  (= جـــــادو   ) 75 ، ص 6ج ) ( زرتــشت (، پيرجادو ) بيدرفش  (= ، جادو ستنبه    ) زرير  (
 مرتبـه بـه     111رويهـم   ..... دلِ جادو و   ) 90 ، ص  6ج  ) ( ارجاسب( = ، ترك جـــادو     ) 79 ف ص    6ج  

صـفاري ،   ( كار رفته است و همانطور كه مالحظه مي شود ، از بسامد قابل مالحظه اي برخوردار اسـت                   
1383 ، 189 (   

است وبه نوعي از ابـزار يـا        )) جادو  (( در شاهنامه طلسم ، افسون ، دستان و تُنبل ، همگي مترادف             
  . آالت اين كارند 

  Ĥسمان برفرازيده بودـــرش بـــس ود                    ـطلسمي كه ضحاك سازيده ب : طلسم
  ي تنبل و جادويــه ويران كنــــدون تويي                     كبدو گفت شـــاه آفريــ : تنبل

  امختــش افسـونگري ـاني بيـــ   نه وي مهتر آمد به سان پري                 ســـ : افسون
  ابي آرام و خواب و شكيب  ــايــ  كج   فريب                 و دستان و بند پس اكنون به: ستاند

  نتيجه 
در شاهنامة فردوسي انسان هاي پاك و واال در تماس با سروش هستند كه به عنوان فرشته اي از                   

سـت كـه سـعي در       جانب خدا براي هدايت و راهنمايي آنها ظاهر مي شود ،در مقابل ابليس ، موجودي ا               
(( در داسـتان ضـحاك   . دارد و از راه جادو و وسوسه بدكاران را به اعمال پليد وا مي دارد  گمراهي افراد
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تكرار مي )) ابليس (( اين بارها كلمة  بارها نقش آفريني مي كند و ضحاك را مي فريبد ، بنابر)) ابليس 
البتـه در   . يچ نـشاني از ابلـيس نيـست         شود ، اما در داستان كيخسرو كه فردي عارف مسلك اسـت هـ             

انسان تسلط  ندارد و فقط از راه وسوسه و اغوا ، افرادي را كه زمينه اي لغزش دارند ،  شاهنامه ابليس بر
  . اين نشانگر فكر معتزلي در سرايندة شاهنامه است  مي فريبد و
  منابع
  قرآن

  .طهوري :  ، تهران  ، تصحيح هانري كربنشرح شطحيات ) 1385(، روزبهان بغلي -1
  . امير كبير :  ، به تصحيح لويي ماسينيون ، تهران طواسين ) 1348(، منصور حالج -2
:  ، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي ، تهـران          ديوان ) 1385(سنايي غزنوي ، مجدودبن آدم       -3
  . سنايي 
   .گل:  ، تهران موجودات اهريمني در شاهنامه فردوسي ) 1383(، نسترن صفّاري -4
 ، تـصحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني ،           مصيبت نامه  ) 1386(، فريدالّـدين    عطّار نيشابوري  -5
  .سخن : تهران 
  .گلبان ، چاپ دوم : ، تهران ) براساس چاپ مسكو  (شاهنامه ) 1381(، ابوالقاسم فردوسي -6
  .سمت : ، تهران )  جلدي 6 ( نامة باستان ) 1384(، ميرجالل الّدين كزازي -7
،ترجمـة محمدرضـا    تصوف اسالمي و رابطة انسان و خدا        ) 1374(، رينولـدالن    يكلسونن -8

  .سخن : شفيعي كدكني ، تهران 
  .  بوستان دانش :  ، ابليس ، شيطان ، قم دنياي شگفت جن ) 1386(يعقوبي ، رقيه  -9
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  *مريم شعبانزادهدكتر
  

 درفش در شاهنامه
  چكيده

اين نقـش هـا حامـل مفـاهيم واالي مـورد            . ها و نقش آنهاست   يكي از شعاير مهم جوامع ،درفش       
آنچه امـروز   . و بيرق ، معادل پرچم امروزي استلفظ درفش، رايت، علم. احترام مردم هر سرزمين است

پرچم مي ناميم، در ادبيات فارسي تا قبـل از قـرن پـنجم در معنـي طـره ي مـو، گيـسو و منگولـه ي                            
  . ز علم مي آويخته اند ومعادل درفش نبوده است ابريشمين  و آويزه اي بوده كه ا

 فردوسي در كنار نقل تاريخ حماسي ايرانيان با نمودن نقش ها و تمثال هاي ايراني، نقش درفـش                  
در . هاي ايرانيان ، كه متضمن  توتم ها و نمادهاي باستاني اقوام مختلف ايران اسـت،را نمايانـده اسـت                   

د پيكر و رستم رايتي سبز با نقش اژدها و آن ديگـري بيرقـي سـرخ          شاهنامه، شاه ايران، درفشي خورشي    
  .فام منقش به نقش شير دارند

وفـرود    اين تحقيق از راه توصيف نقش هاي درفش هاي  ايرانيان، در آوردگاه رسـتم و سـهراب   
فرضيه ي اساسي ايـن  . سياوش،  در جستجوي رابطه ي نقش درفش با تاريخ اسطوره اي ايرانيان است          

قيق بر اين نكته استوار است كه با آنكه نقش درفش با  توتم قبيلگي و نشان خانوادگي اقوام ايرانـي                     تح
  . مرتبط بوده است، افراد مي توانسته اند به ميل خود نقش جداگانه اي برگزينند

   شاهنامه ، فردوسي، درفش، پرچم، توتم:كليد واژه ها
  مقدمه
  درفش

از نمادهاي اصلي اقوام    ).دهخدا، بي تا،ذيل درفش   (عالمت، علم،لواء   علَم بزرگ،اختر ، بيرق،  رايت،     
از امتياز   )مثل عصا، تاج، مهر، تمغا    ( و ملت ها و دولت ها بوده است كه در ميان ساير نمادهاي حاكميت               

واژه درفـش در معنـاي   ).  ذيـل پـرچم   : »1379دانـشنامه جهـان اسـالم،       ( ويژه اي برخوردار بوده است    
درفش  بـه معنـي ابـزار كفـشگران و           . كاررفته است كه در اين مقاله مورد نظر ما نيست         ديگري هم به    

  : دراين معني در  شعر نظامي آمده است) ذيل درفش: دهخدا، بي تا( موزه دوزان و غير آنها نيز هست 

                                                 
*    بلوچستانعضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و 
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  )2/1098ج: 1378نظامي،(چو مقبل كمر بست پيش آر كفش    چنانچه نشايد زدن با درفش
ولي بايد دانست كه لفظ پرچم در هيچ يك از نوشـته            . معادل پرچم دانسته مي شود      امروزه درفش   

در هر جا از نظم و نثـر بـه          .  هاي نثر و نظم فارسي پيش از آن روزگاران در اين معني ديده نشده است              
ي اين ريشه يا طره، اصـالً از مـو        . كار رفته به معني ريشه، منگوله، گيسو، طره، كاكل، گرفته شده است           

در فرهنگ هاي فارسي پـرچم چيـزي جـز همـان           . ناميده اند » غژغاو«گاوي ساخته مي شده كه آن را        
ريشه اي است از مـوي غژغـاو        » پرچم«در همه جا    ).. ذيل پرچم : دهخدا، بي تا  (طره تعريف نشده است   

گوله و طرّه انوري پرچم را در معني ريشه و من.كه به سر نيزه و علم و گردن اسب و گردن دليران آويزند 
  :به كاربرده است

  )1/336ج: 1372انوري،( جمال دولت بر نامهات نقطه     زلف عروس نصرت بر نيزه هات پرچم
  

  ، تصاوير و حاالت  درفشجنس، رنگ ، شكل، ارزش

رنگ ها و نقش هاي پرچم ها برخاسته از باورهاي مذهبي كهـن و سـنت هـاي تـاريخي و داراي                      
رنگ و نقش آنها در ساير عالمت هاي حاكميت نيز به كار مي رفتـه اسـت                 ماهيت نمادين بوده است و      

درفش كاويان از پوست پلنگ درست شده، بـه درازاي          : مسعودي مي نويسد  ).5/531ج: 1379كوپريلي،  (
چنين اعتقادي وجود داشت كه تـا زمـاني         ). 1/666ج:1374مسعودي،  (دوازده ذراع و پهناي هشت ذراع       

  . كند شكست ناپذير است ا حمل ميكه كسي كه اين درفش ر

  جنس
     از داستان كاوه آهنگردر شاهنامه  بر مـي آيـد كـه جـنس درفـش از چـرم بـوده اسـت ولـي در                           

مسعودي نيز بر چرمين بودن درفش اذعـان        . داستان هاي ديگر جنس درفش از پرنيان ذكر شده است         
و هشت ذراع پهنا داشت و بر چوبي بلند         درفش كاويان از پوست پلنگ بود و دوازده ذراع درازي           «.دارد

مؤلف آنندراج نيز در توصيف درفش آن را در اصـل پارچـه              ) 1/666ج: 1374مسعودي،  (» آويخته بود 
).  ذيـل درفـش   /3ج:1336محمدپادشاه،(اي از قماش سه گوشه كه به زر منقش كرده اند، دانسته است              

  . ر جنس داده استمشخص نيست كه درفش چه زمان از چرم  به پرنيان تغيي
  زبس گونه گون پرنياني درفش         چه سرخ و سپيد و چه زرد و بنفش

  ) 1/231/1421ج:1372فردوسي،(
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  رنگ
در متون مختلف هـم بـر رنگارنـگ         .درفش به رنگ هاي گوناگون بوده است      :  رنگ هاي درفش  

ـ          .بودن آن اشاره شده است     اشـاره كـرده    ...نفش و شاهنامه به رنگ هاي سفيد، سياه، سبز، رنگارنـگ، ب
  .است

  چه با گونه گونه درفشان درفش     جهاني شده سرخ و زرد و بنفش
  )1/131/872ج: 1372فردوسي، (

  سياه
   رنگ درفش برخي از ايرانيان و نيز تورانيان سياه بوده است  

    )6/200ج: 1372فردوسي،(گـر او پلنــه ، پيكـــ درفشي سي سپه ديد با جوشن و ساز جنگ    
  همي رفت جوشان كماني به دست   به شبگير شاپور يل برنشست     
  )7/222ج: 1372فردوسي، ( ه بر سرش ـان درفش سيــ درفش سيه جوشن خسروي در برش     

و هركدام را بـه رنـگ       ...«:مسعودي رنگ درفش و دليل انتخاب هررنگ را چنين بيان كرده است           
جمعي برآننـد   ...اه و زردو قرمز و سبز و آسماني است نهادند         سياه يا رنگي از رنگ هاي ششگانه كه سي        

و رواندانسته اند كه سرخ ضـميمه آن شـود مگـر            . كه رنگ ها به ترتيب محل مناسب آن هشت است         
به پندار آنها قياس اقتـضا داشـت كـه همـه     ...اندكي كه در تصوير حيوانات درفش ها به كار رفته باشد         

-1/213ج: 1374مسعودي، (».نگ خون مناسبتر و سازگارتر استدرفش هاي جنگ سرخ باشد كه با ر    
215.(  

  ارزش
درفـش  . ارزش معنوي درفش كه نماد ملي و هويت يك قوم اسـت قابـل انـدازه گيـري نيـست                     

درفش كاويان به واسطه ي جواهرات پر مايه اي كه          .  كاويان نماد قدرت ايرانيان نيز محسوب مي شد       
ضـراربن  «مسعودي گزارش كرده است كه هنگـام فـتح اعـراب            . ها بود   بر آن نگاشته بودند بسيار پرب     

كه مرصع به ياقوت و مرواريد و انواع جواهر بود از ايرانيان بگرفـت و سـي                 ...خطاب درفش كاويان را     
  ).1/676ج: 1374مسعودي، ( » قيمت درفش دوهزار هزار دويست دينار بود. هزار در مقابل آن گرفت

 گوناگون ، مانند شكل خورشيد ، حيوانات و ساير عاليم نقش مـي شـد    بردرفش تصاوير : تصوير
مـرتبط اسـت  كـه بـه     ) توتم(كه با باورداشت هاي مذهبي اقوام و احترام به برخي پديده هاي طبيعي       

  .صورت مستقل به آن خواهيم پرداخت
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  شكل هندسي و ابعاد 
مـسعودي ابعـاد    . نكرده است    فردوسي در باره ي شكل هندسي درفش و ابعاد آن  اظهار نظري              

در تصاويري كه از درفش در كتاب هاي مصور تـاريخي ديـده             . آن را ذكر كرده است كه قبال ذكر شد        
در . مي شود درفش به شكل مربع ترسيم شده و  در بعضي تصاوير به صورت سه گوشه رسم شده است

امـروزه بـه    ) 5/539ج:1379شـهبازي،   (دوران صفويه شكلي سه گوشه شبيه به دم چلچله داشته است          
حتي در بعضي تصاوير تاريخي  درفش هـاي دايـره اي  هـم               .شكل هندسي مستطيل  به كار مي رود       

                                مؤلـــف آننـــدراج نيـــز در توصـــيف درفـــش آن را ســـه گوشـــه دانـــسته اســـت . موجـــود اســـت
  ). ذيل درفش/3ج:1336آنندراج،( 

   حاالت
پرچم در اهتـزاز نـشانه ي قـدرت         .  پرچم نيز جنبه ي نمادين داشته ودارد        حركات و حالت هاي     

پرچم برافراشتن بـه  « .پرچم نيمه افراشته نماد احترام است. است و پرچم سر نگون نماد شكست است  
  ). 5/531ج: 1379كوپريلي، ( »معناي آماده شدن براي نبرد و شورش بوده است

  (totem) توتم
 به جامعه شناسي كه در ادبيات حماسي نيز جايگـاهي ويـژه دارد، تـوتم                يكي از اصطالحات مربوط   

واژه تـوتم از    . توتم در تصويرهايي كه بر درفش ها نقش مي كرده اند جلوه اي اساسـي مـي يابـد                  .است
توتم برخي از موجودات و يا اشياء است كـه اعـضاي يـك              . زبان سرخ پوستان امريكا گرفته شده است        

اين .  غير عادي تصور مي كنند و معموالً آن را منشأ تولد خود به حساب مي آورند                طايفه آن را مقدس و    
برخـي  ...و حشرات ماننـدكرم درخـت و كـرم ابريـشم و           ...موجودات مانند گاو،گاوميش، عقاب ، كانگورو،     

و به نـدرت از موجـودات بيجـان         ...گياهان مانندبوته چاي، گندم، درخت گز،درخت نخل ودرخت چنار، و         
  .مي باشند...  باران، ستارگان، ومانند

ممكـن   آن نـشان .. در اديان ابتدايي توتم قبيله نشاني است كه از مردم آن قبيله حمايت مي كند  
احتـرام دارنـد و احيانـا     حيوانات گوناگونى ميان اقوام مختلف. است يك گونه حيوان، نبات يا جماد باشد

توتم نام اعضاي طايفه است و آنان را متحد مي  ه عالوهب.  تصوير آنها را روى پرچم كشورها مى بينيم
منسوب بـه شـمار آمـده و در حقيقـت تـوتم نـشانه قـومى و         پيوستگان به يك توتم، همه با هم. سازد

توتميسم به طور كلي مجموعـه قـوانين و رسـومي    «. مى رود عالمت قبيلگى و همبستگى نيز به شمار
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اجتماعات  در بيشتر). 94: 1370شميسا، ( » ي قلمداد مي كند است كه توتم را يك نهاد مذهبي اجتماع
ما در اين مقاله با بررسي نقـش هـاي متفـاوت درفـش در               .كودك نام توتم را از مادرش به ارث مي برد         

و . ميان اعضاي يك خانواده به نقش ضعيف توتم در ميان افراد خانواده هاي  ايراني خـواهيم پرداخـت                  
   . كودك از خانواده ي مادري را نيزدر زمينه ي توتم بررسي مي كنيم نيز عدم تعميم ارث بردن

  درفش در ايران باستان
اي زرتـشت اگـر تـو خـواهش غلبـه           «:در متون اوستا به كاربرد درفش در نبرد ها اشاره شده است           

نمودن است به خصومت ديوها و مردم و جادوان و پري هـا بـه كـاوي هـا و كرپـان هـاي سـتمكار و                           
وبه لشكر دشمن با سـنگر فـراخ بـا درفـش            *  دوپا و گمراه كنندگان دوپا و گرگ هاي چهار پا          راهزنان

بزرگ و درفش باال برافراشته و درفش خونين به دست گرفته  پس در همه روزها و شب ها اين اسامي                     
  )11و10هرمزديشت،بند(»*را آهسته زمزمه كن 

اناي پاك مقدسين را مي ستاييم كهفروهرهاي نيك تو  «: در فروردين يشت چنين آمده است     
)بـه درآينـد  (لشك بيشمار بيارايند كه سالح به كمر بسته با درفش هـاي برافراشـته ي درخـشان                

ــي ــا م ــد دانوه ــر ض ــر ب ــاي دلي ــشتاوي ه ــه خ ــامي ك ــيدند در هنگ ــابقاً فرارس ــه س ــد ك آنانن
 ).37بند/9فروردين يشت، كرده (»*جنگيدند
 
 

 درفش در شاهنامه

كـاوه  پـس از      . درفش به داستان قيام كاوه آهنگر و مبارزه اش با ضحاك بر مـي گـردد               تاريخچه  
دريدن نامه ي ننگين ضحاك خروشان از دربار بيرون مي آيد و پيشبند چرمين خود را بر سر نيـزه مـي                      
كند و با جمعي از مردم به محل اختفاي فريدون مي شتابد و بدين سـان فريـدون بـا يـاري مـردم بـر                          

فريدون سپس آن درفش را كه نماينده قيام مردم بوده اسـت، درفـش كاويـان        . الب مي گردد  ضحاك غ 
  . مي خواند و آن را زينت مي كند

)1/64ج:1372فردوسي،(همي خواندش كاوياني درفشفرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش
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درفـش  . بدخشدافزود تا در شب نيز درفش كاويان بيشتر           بعدها نيز هر پادشاهي به آن گوهري مي       
نوشته اند كه معني درفـش در زبـان پهلـوي           «. شد  كاويان نشان جمشيد و نشان فريدون نيز ناميده مي        

زيرا هر گاه آن را باز مي كردند از بسياري گوهرها ، جهان فروغ       . علَم باشد و چيز تابان را درفش خوانند       
 ايران برجالي بود تا در نبرد قادسيه        اين درفش تا وقت يزدگرد واپسين شاه ساساني در خزانه ي          .گرفتي

يا مداين به دست مسلمين افتادو آن را نزد عمربن خطاب آوردنـد ، عمـر بفرمـود تـا آن گوهرهـا از آن           
 در اولين درفش ايرانيان كه درفش كاويـان بـوده        ).192: 1375ياحقي،  ( »برداشتند و پوست را بسوختند    

به نقش هاي متفـاوت چـون شـير، عقـاب و خورشـيد               است نقشي مطرح نبوده است ولي بعدها منقش         
  . در باره ي  زمان و دليل  دگرگوني آن نقش ها  نزد شاهان ايران اطالعي نيافته ام. گشت...و

  نقش هاي متداول بر درفش ها 

مسعودي شاهان ايران را به دليـل آرايـش سـپاه           . بردرفش نقش و تصاوير گوناگون ترسيم مي شد       
م از قلب و ميمنه و ميسره مي ستايد و ضمن آن تفكيك هر بخش از سپاه را با همچون اعضاي بدن اع  

درفش هـاي قلـب را بـه شـكل فيـل و اژدهـا و                « : بيرق و تصوير مناسب آن جايگاه توصيف مي كند        
حيوانات تنومند كردند و درفش هاي ميمنه و ميسره را به ترتيب بزرگي و اختالف درندگان بـه صـورت               

 درندگان كم جثه تر چون يوز پلنگ و گرگ را بر جناح هـا نهادنـد و درفـش هـاي                      آن كردند و صورت   
: 1374مـسعودي،  ( »هاي كمين را بـه صـورت مـار و عقـرب و حـشرات مخفـي زمـين كردنـد             دسته

اين سخن در مورد فريبرز ، شاهزاده ي ايراي كه گاه درفش خورشيد پيكر و گاه درفش مـاه                   ). 1/213ج
 در باره ي شيدوش پسر گودرز صدق مي كند كه گاه درفش با نقش ببـر و گـاه                    پيكر داشته است و نيز    

مشخص نيست كه درباره ي دليـل  انتخـاب نقـش بيـرق هـا توسـط                  . درفش با نقش شير داشته است     
ايرانيان، نظر مسعودي تا چه حد درست باشد ولي مي دانيم كه معموالً بزرگزادگـان و شـاهان در قلـب                     

 آنان معموالً درفش هايي كه قدرت و پهلواني آنها را بنمايد حمل مي كرده انـد و         سپاه جاي داشته اند و    
قبايل ضعيف تر در ميسره و دنباله حضور مي يافته اند و نقش درفش آنها حداقل از نظـر نـاظر بيرونـي          

يگـاه  به عنوان مثـال جا .مانند مسعودي كه با آداب و رسوم ايرانيان آشنا نبوده است، گمنام تر بوده است     
گودرز گاه در ميمنه و گاه در ميسره ي سپاه و گاه در زمان فرماندهي در قلب لشكر  بوده اسـت لـذا بـا                

درحالي كـه نقـش     . تعبير مسعودي مي بايست نقش بيرق او نيز با استقرار در محلي كهتر متفاوت گردد              
  . درفش او همواره ثابت بوده است



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٨٣٧

بوده است كه به برخـي      ... يد ، شير ،اژدها، فيل، ماه و      نقش هاي پرآوازه ي درفش ها معموالً خورش       
  .از آنها كه در شاهنامه آمده است اشاره مي شود

  نقش درفش خاندان هاي شاهي ايران

شاه و خانواده اش در سلسله هاي مختلف شاهنشاهي ايران  درفش هايي با نقش ها و رنگ هايي                   
)  داستان رستم و سـهراب و داسـتان فـرود سـياوش           (متمايز داشته اند كه با توجه به محدوده ي تحقيق         

  :  ذكر مي گردد

  )كيانيان(نقش درفش خاندان شاهي-1جدول

 سمت حكومتي نام صاحب درفش رنگ نقش درفش 

 شاه ايران كيكاووس هفت رنگ خورشيد

 شاهزاده ايران فريبرز سپيد ماه

 از اعقاب منوچهر طوس بن نوذر سياه فيل

  شاهنامه: مإخذ

  : در داستان رستم و سهراب نقشِ درفشِ شاه ايران، خورشيد بوده است:رشيدنقش خو

  ..اه زرين غالفش بفشـ سرش م        يكي برز، خورشيدپيكر، درفش     

  ه درگاه او پيل و شيران بود ــ     ب      ود     ــبدوگفت كان شاه ايران ب

    )549-545/ 2/212ج: 1372فردوسي،  (                 

هميـشه سـلطنت را در ايـران تـداعي          ) بـه صـورت يـك مـرد       (در ايران پيش از اسالم، خورشـيد        
درفش . است  نموده  سراپرده سلطنتي داريوش سوم را متمايز مي      » تصوير بلورين خورشيد  «: است  كرده  مي
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 بر باالي تاج سالطين ساساني گويي قـرار داشـت كـه           . است  شده  اشكانيان با تصوير خورشيد تزيين مي     
  .نماد خورشيد بود

 فريبرز  پسر شاه ايران اسـت و بايـد نـشان خـانوادگي او و پـدرش يكـسان باشـد و                        :نقش ماه  
همانطور كه كاووس شاه نشان خورشيد دارد انتظار مي رود كه نشان درفش پسرش نيز ماننـد او باشـد                    

  .او گاهي پرچم خورشيد نشان نيز حمل كرده است.ولي پرچم او ماه نشان است

   يكي ماه پيكر درفشي به پاي       خيمه نزديك پرده سراي     بر

  كه فرزند شاه است و تاج گوان        بدوگفت كو را فريبرز خوان     

  )585-2/215/584ج: 1372فردوسي،  (

  :در داستان كيخسرو او درفش خورشيد نشان دارد

  وـجهاندار نه بگذشت پيش ــ ك             د پيش رو    ـنخستين فريبرز ب

  پس پشت خورشيد پيكر درفش           ابا گرز و با تاج و زرينه كفش     

  ) 295-4/29/294ج: 1372فردوسي،(

  نقش فيل 

او از خانواده پادشاهان است ولي او نيـز ماننـد فريبـرز، نقـش               . ، پيل بوده است   نقش درفش طوس  
 انتخاب نقـش بيـرق مـؤثر نبـوده      ندان در به نظر مي رسد نشان خانوادگي چ      . خورشيد را برنگزيده است   

  .يا دست كم فقط افراد شاخص هر قبيله به آن تعلق خاطر داشته و آن نقش را حفظ مي كرده اند. است

  ه در بر سواران زرينه كفشــب            ر درفش     ــرد او پيل پيكــزده گ
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  ل پيكر بودا پيـــ درفشش كج             چنين گفت كان طوس نوذر بود    

  )554-2/213/553ج: 1372فردوسي، (

خانواده ي لهراسب در محدوده ي اين تحقيق نيست ولي براي مزيد اطالع نقش برخي درفش هـا           
  :ذكر مي گردد

  )لهراسبيان(نقش درفش خاندان شاهي-2جدول 

نام صـاحب    رنگ نقش درفش 
 درفش 

 خاندان 

پــسر گــشتاسب و نــوه (لهراســبيان پشوتن سياه پلنگ
 )لهراسب

 )پير لهراسب و برادر گشتاسب(لهراسبيان زرير ---- فيل

  شاهنامه: مإخذ 

    پلنگقشن

درفش پشوتن پسر گشتاسب كه از خانواده ي لهراسبيان بوده است،  مزين بـه نقـش پلنـگ بـوده             
  : است

  ه پيكر او پلنگــي سيـــدرفش               از جنگ    ـسپه ديد با جوشن و س

  سپاهي همه دست شسته به خون              تن به قلب اندرون    سپه كش پشو

  )606-6/200/605ج:1372فردوسي، (

  نقش پيل
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  :درفش زرير، برادر گشتاسب كه از خانواده ي لهراسبيان بوده است، پيل پيكر بوده است 

  د وپيل پيكر درفشـــد آمــديــ پ          هنوز اندرين بد كه گردي بنفش    

  ان اند آمد زراهـــاد دمـــو بـــه پيش سپاه               چــد بــر سپهبــزري

   )78-6/12/77ج:1372فردوسي،  (

  :استفاده ي خوانندگان ذكر مي گردد  گنجد هم براي  اين محدوده نمي  در  كه  درفش ساسانيان نيز  نقش

  نقش عقاب

و روي چوبـه    ...د عالقه زئوس بـود    بنا براساطير يوناني عقاب سلطان پرندگان آسمان بينهايت مور        «
در افـسانه   ... هاي درفش ملي خود مجسمه او را به عنوان يك قدرت شكست ناپذير نصب مـي كردنـد                 

در دو داسـتان رسـتم و       ).270: 1375ياحقي،  (»هاي آفرينش به عنوان پيك خورشيد معرفي شده است          
  . سهراب و فرود سياوش  درفش هايي با نقش عقاب نيافته ام

اد ايران در دوره هخامنشي عقاب بوده است نظامي هم در داستان خسرو وشيرين به آن اشـاره                   نم
  :كرده است

   )1/356ج: 1378نظامي،(   عقابش را كبوتر زد به منقار           تبه شد لشكرش در حرب ذيقار  
  :رنگ سياه در اين خاندان در درفش ها وجود داشته است

   همي رفت جوشان كماني به دست                به شبگير شاپور يل برنشست 
  ه بر سرشـان درفش سيـــدرفش           سيه جوشن خسروي در برش      

  )7/222ج: 1372فردوسي،  ( 

گـودرز از اعقـاب     .نقشِ درفشِ خانواده ي گودرز، شير بوده است       : نقش درفش خانواده گودرز   
 گوهري درفشان نيز نشانده اند كه شـايد يـادآور درفـش    بر بيرق او غير از نقش شير   . كاوه آهنگر است    
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در داستان رستم و سهراب و داستان فـرود        .كاويان باشد كه كاوه با پيشبند چرمينش آن را فراهم ساخت          
  .   سياوش از درفش شير پيكرش يادشده است

  ...درفشان يكي در ميانش گهر   يكي شير پيكر درفشي به زر           

  ر گودرز گشوادگانــ جهانگي     فر آزادگان           چنين گفت كان

  )557-213/556/ 2ج:1372فردوسي،(

هايي از شيران زينـت بخـش تخـت و     رديف: است  شير پيوند نزديكي با شاهنشاهي در ايران داشته 
در نقش برجسته مراسم اعطاي مقام در نقـش رسـتم ، اردشـير اول               . است  رداي شاهان هخامنشي بوده   

  :مولوي نيز به نقش شير بر علم ها اشاره كرده است. است با تصوير شير به تن داشتهزرهي 
   )1/30د: 1357مولوي، ( حمله مان از باد باشد دمبدم      ما همه شيريم شيران علم      

لقب اسـداهللا   )ع( به علي . اين جانور در فرهنگ اعراب هم سمبل دليري، شجاعت و جوانمردي بود           
سـاير  . ترين از ميان حيوانـات بـود   در هنر دوره ي اسالمي نقش شير پركاربردترين و مرسوم      . داده بودند 

كه در داستان فـرود از      ... اعضاي اين خانواده مانند گيو، رهام ، گستهم، شيدوش، فرهاد، ريونيز ، بيژن و             
 شيدوش نقـش  رهام نقش ببر،گستهم  نقش ماه ،   .آنها يادشده است، نقش هاي متفاوتي بر بيرق دارند          

ببر يا شير، زنگه و گيو نقش گرگ، بهرام نقش غرم و نستوه نقش آهـو را برگزيـده انـد كـه بـا نـشان                           
  . برخي از اين تصاوير را نشان مي دهد3جدول .خانوادگي آنها مغايرت دارد

  نقش هاي درفش گودرز گشواد و پسرانش-3جدول
 نسبت با گودرز صاحب درقش  رنگ  نقش درفش 

 خود گودرز گودرز سرخ شير 
 پسر گودرز گيو  سياه گرگ
 نوه گودرز  وپسر گيو بيژن سرخ  ستاره
 پسر گودرز نستوه ---- آهو
 پسر گودرز بهرام ----- غرم
 پسر گودرز شيدوش ----- ببر 
 پسر گودرز شيدوش بنفش شير

  شاهنامه: مأخذ
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  نقش گرگ
 كه او از خانواده ي گـشوادگان و از اعقـاب            از آنجا . نقش درفشِ گيو پسر گودرز، گرگ بوده است         

  . كاوه آهنگراست ، آشكار نيست كه چرا نشان جداگانه اي برگزيده است

    برآورده از پرده زرين سرش  گرگ پيكر درفش از برش     يكي

  بدو گفت كان پور گودرز، گيو         كه خوانند گردان ورا گيو نيو

  )577-2/214/576ج: 1372فردوسي، (

  :هلوان ديگر ايراني ، زنگه ي شاوران نيز درفش گرگ پيكر داشته استپ

   به گردش بسي مردم رزمساز     پسش گرگ پيكر درفشي دراز    
  )4/42/518ج:1372فردوسي، ( دليران و گردان و كنداورانه شاوران         ــدرش زنگـبه زير ان

   .تصوير بيرق شيدوش  و رهام بود:نقش ببر
  همي بشكند زو ميان هزبر پيكرش هست ببر      درفشي كجا 
  )4/42/522ج: 1372فردوسي، (     چوكوهي همي اندر آيد زجاي دوش دارد به پاي  ــورا گُرد شي

  )4/27/305ج: 1372فردوسي،(كه كه بفراخته بود سرتابه ابر درفش جهــانجوي رهــام ببر       
  : را هم به شيدوش  نسبت داده استفردوسي در داستان كيخسرو حمل درفش شير پيكر

  پس پشت شيدوش يل با درفش      زمين گشته از شير پيكر بنفش
  4/27/302ج: 1372فردوسي، (

  .نقش درفش نستوه بوده است:نقش آهو
  درفشي كجا آهويش پيكر است          كه نستوه گودرز با لشكر است

  )4/43/529ج:1372فردوسي، (
  

  .  پسر گودرز بودنقش درفش بهرام :نقش غرم
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  وادگانــودرز گشـــدرفشي كجا غرم دارد نشان             ز بهرام گ

   )4/43/530ج: 1372فردوسي، ( 

  :به صورت گراز است) گرازه(تصوير درفش گراز: نقش گراز

  درفشي پس پشت  پيكر گراز       سرش ماه زرين و باال دراز

  )2/215/589ج: 1372 فردوسي،(نگ شيران ندارد لگامكه در ج   چنين گفت كو را گراز است نام   

  :هم گراز  بوده است) داماد طوس(نقش درفش ريونيز 

  )4/43/528ج: 1372فردوسي، ( پس ريونيزست با كام وناز       درفشي پلنگست پيكر گراز    

  .به نظر مي رسد منظور از پلنگ در بيت باال رنگ و جنس درفش باشد و نه نقش آن

  ش خانواده رستمنقش درف

  نقش اژدها

و » اژدرهـا «،  »اژدر«هـايي ديگـر چـون         يكـي اسـت و صـورت      )ضـحاك ( ريشه واژه ي اژدهـا و       
اژي دهـاك   ... سوسماري عظيم و داراي دوپر كه آتش از دهان مي افكنـده           «دارد، به شكل    » اژدهات«

( » مـي كنـد      يا اژدهاي سه سر اوستا كه همان ضحاك است با چهـره اي بـشري در شـاهنامه تجلـي                   
مردم آن كشورها   .توتم اژدها امروزه در برخي كشورهاي شرق آسيا نيز مطرح است            ). 75: 1375ياحقي،  

اگر مـردم   .گويا به اژدها منسوب هستند    . در مراسم و جشن ها پيكره ي اژدها را به نمايش در مي آورند             
نقـش  .  چندان غريب به نظر نمي رسـد      ماوراءالنهر را از اعقاب تورانيان بشماريم انتساب اينان به اژدها           

  .  درفشِ رستم و پسرش فرامرز، اژدها بوده است 

  ...يكي لشكري گشن پيشش به پاي            بپرسيد كان سبز پرده سراي                 
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   بر آن نيزه بر شير زرين سر است             درفشي پديد اژدها پيكراست   

  )566-213/558/ 2ج:1372فردوسي،(

  ...ا ارز بودـه با فرّو با گرز و بــك                ود    ــرامرز بـد فـزپشت سپهب  
  م نبودي گذرـ كه كس را زرست              در    ـدرفشي كجا چون دالور پ
  د آمدستي رهاــوگفتي ز بنــت              اژدها      سرش هفت همچون سر

  )346-4/30/342ج: 1372فردوسي، ( 

  نقش درفش خانواده رستم--4جدول

 نسبت با رستم  نام صاحب رنگ نقش درفش
 خود رستم رستم سبز اژدها
 نوه دختري بيژن لعل رنگ  ستاره
 پسر رستم فرامرز ----- اژدها

  شاهنامه:مأخذ
  

درباره ي نقش اژدها بر درفش رستم گروهي اظهار عقيده كرده اند كه توتم رستم بوده است ومـي       
د كه چون كودك توتم خود را از مادر مي آموزد ، لذا رستم از طريق  طايفه ي مادري توتم خود را                       گوين

برگزيده است و چون او از جانب مادر به ضحاك منسوب بوده است، چنين توتمي را براي خود برگزيده                   
  :در  داستان رستم و اسفنديار به انتساب رستم به ضحاك اشاره شده است. است

     بدو كشور هند شاداب بود             رم دخت مهراب بود   همان ماد
     زشاهان گيتي برآورده سر             كه ضحاك بوديش پنجم پدر   

  )661-6/257/660ج:1372فردوسي، (
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١٨٤٥

چنانچه توتم خاندان رستم اژدها بوده باشد ، بايد نقش بيرق زال ، پـدر رسـتم ، زواره  بـرادرش و                       
در شاهنامه از بيرق هـاي ايـن چنـد نفرجـز            . پسرانش  وبيژن نوه اش نيز اژدها باشد         سهراب و فرامرز    

بيژن كه پسر گيو است از جانب پدر با گـشوادگان منـسوب اسـت ولـي            .بيرق بيژن  نام برده نشده است      
  . او نقش ماه را برگزيده است.نقش درفش او با ساير اعضاي خانواده اش متفاوت است

  نقش ستاره

انتخاب . ش بيژن پسر گيو و  نوه ي ردختري رستم و نوه پسري گودرز ستاره  بوده است                 نقش درف  
تازماني كه نقش شـير و خورشـيد بـر روي پـرچم هـا رايـج       «.ستاره در دوران بعد نيز مرسوم بوده است  

  ).5/537ج:1379شهبازي، (»شد،پرچم هايي با نقش ستاره همچنان در ايران رايج بوده است

  اهــ  تنش لعل و جعد از حرير سي                   پيكر چو ماه  درفشي پرستار 
     كه خون به آسمان برفشاند همي                  ي  ــد همـو رانــورا بيژن گي

  ) 531-4/43/530ج: 1372فردوسي، ( 

 مي دانيم كه بيژن از جانب مادر به رستم منسوب است لذا او مي بايست تـوتم خـانواده ي مـادري    
از آنجا كه اين اتفاق رخ نداده است ، مـشخص مـي گـردد كـه تعمـيم                   .خود يعني اژدها را بر مي گزيد        

   نقش درفش ساير پهلوانان. انتخاب توتم در ميان افراد خانواده مي تواند نادرست باشد
  .فرهاد بيرقي گاوميش پيكر داشت:نقش گاو ميش

  زه داران ز پيشـــاه از بپس و نيــ   سپاوميش                  ــا پيكرش گـــدرفشي كج
  ويي دگر با سپهرست راستـــه گــ    ك  چنان دان كه آن شهره فرهاد راست               

  )4/42/525ج: 1372فردوسي،( 
  نقش پلنگ

  ... كه با زور و دل بود و با مغز و هوش     پس گستهم اشكش تيزگوش   
  )4/28/322ج: 1372فردوسي، (  همي از درفشش بباريد جنگ   گ      ـدرفشي برآورده پيكر پلن

  . درفش پشوتن پسر گشتاسب كه از خانواده ي لهراسبيان بوده مزين به نقش پلنگ بوده است
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در شاهنامه درباره ي نقـش مركـب شـير و خورشـيد سـكوت                فردوسي :نقش شير و خورشيد   
به طوري كه نقش شير بر پرچم و        . ده است اختيار كرده است ولي به نوعي به تصاويري مركب اشاره كر          

فردوسي روايـت مـي كنـد كـه  نقـش درفـش              .نقش ماه يا خورشيد بر نيزه ي حامل درفش بوده است          
كيكاووس خورشيد بوده و برنيزه اي كه درفش از آن آويخته شده است، ماه زرين بوده است كه تركيبي                 

ژدهاست كه بر نيزه اي با تنديس شير زرين سـر           نقش درفش رستم ا   . از ماه و خورشيد را ارايه مي كند         
در ميان تصوير شير زرين درفش گودرز نيز گوهري نشانده شـده اسـت كـه يـادآور                  . آويخته شده است    

از دوران  . درفش كاويان است كه كاوه آهنگر، جد اعالي گودرز گشوادگان  را به ذهن متبادر مـي كنـد                  
به نظر مي رسـد     . ركب شير و خورشيد بر درفش ها مواجهيم         دوران متأخر با نقش م     در صفويه به بعد و   

خورشيد كه معموال رمز حكومت جمشيد هم بوده است و مبنـاي گاهـشماري خورشـيدي براسـاس آن                   
اسالمي به شمار مي رفت و همچنين ارتباط شمس بـا           -است،  وجه تمايزي بر گاهشماري قمري عربي       

است،  اشت،زيرا شرف شمس در صورت فلكي شير بوده     شير كه در ستاره شناسي ونجوم اهميت خاصي د        
بنابراين نشان شير و خورشيد دو موجود آسماني و زميني را به هم پيوند              . در اين انتخاب مؤثر بوده است     

هم هست و لقـب ايـشان اسـداهللا بـوده           ) ع(از طرف ديگر شير در فرهنگ شيعه استعاره از علي         . داد  مي
بار و آبرو از دو جنبه ملي و مذهبي ايرانيان شيعه مذهب اسـتفاده           سالطين صفوي براي كسب اعت    .است  

واز سوي ديگر به مردان  مقـدس مـذهبي          )  جمشيد(كرده و از يك طرف خود را  به شاهنشاهان ايران          
به هم پيوند داده شده است، مربوط مي كردند تـا از            ) اسد(، كه توسط نماد خورشيد و برج شير       ))ع(علي  (

 باعطاي لقب سلطان به امامان بزرگوار .ل بزرگان شيعه براي خود اعتباري دست و پا كننداين طريق از ق
 ي مـذهبي بـراي سـاير سـالطين          شيعه كه در ايران دفن شده اند نيز براي بزرگداشت و كسب وجهـه             

  .، در همين راستا بوده استايران

  :ماياندجدول زير برخي نقش هاي مرسوم در خاندان هاي ايراني را مي ن:نتيجه 

 خانواده  نام صاحب درفش رنگ  نقش

هفـت  (رنگارنگ خورشيد
 )رنگ

 كيانيان )شاه ايران(كيكاووس 

 كيانيان )شاهزاده ايران(فريبرز سفيد ماه
 پيشداديان طوس بن نوذر سياه فيل
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١٨٤٧

 )نريمان(خانواده دستان رستم و فرامرز سبز اژدها
 )فرزندان كاوه(گشوادگان گودرز سرخ شير 
 گشوادگان گيو  سرخ گرگ
 گشوادگان گراز زرين گراز

 ) گشتاسپيان(لهراسبيان / پشوتن  سياه پلنگ
 لهراسبيان زرير --- فيل

 ساسانيان خسروپرويز ----- عقاب 
 كوچ و بلوچ اشكش  ----- پلنگ

   نقش و رنگ درفش برخي از ايرانيان-5جدول                             

  شاهنامه : مأخذ
ش درفــش كيكـاووس شــاه ايـران و خورشــيد و نقـش درفــش فريبـرز ، پــسرش ، مـاه بــوده      نقـ 
اين نشان مي دهد . همينطور نقش درفش گيو و برادرانش با پدرشان گودرز نيز تفاوت داشته است .است

كه انتخاب نقش درفش ها صرفاً جنبه ي شخصي و سليقگي داشته و اين فرضيه كه نقش درفش جنبه            
و افراد يك قبيله ملزم به انتخاب يك نقش بوده باشند و بايد افراد يـك خانـدان از يـك                     توتمي داشته   

به ارث بردن نقش توتم از طريق خـانواده ي مـادر بـه       . توتم استفاده نمايند ، را مشكوك جلوه مي دهد        
ـ        . فرزند  نيز نادرست مي نمايد      ن از تفاوت در نقش هاي درفش سرداران چنين استنباط مي شـود كـه اي

نقش ها صرفاً جنبه ي خانوادگي نداشته است و هر پهلواني نقشي مناسب روحيـات خـود انتخـاب مـي                 
نظريه مسعودي نيز كه انتخاب نقش درفش ها را  به جايگاه صاحب درفش در ميان سـپاه و                   .كرده است 

  . لشكر وابسته مي داند، نيز گاه صادق است و گاه نادرست شمرده مي شود

  منابع
:  تهـران  ، چاپ چهارم  ، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي    ،ديوان)1372(علي بن محمد  انوري،   -1

  انتشارات علمي و فرهنگي
  . انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا،لغت نامه) بي تا( دهخدا، علي اكبر -2
  نشر باغ آينه:  تهران، چاپ اول،انواع ادبي)1370(شميسا، سيروس -3
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زيرنظـر غالمعلـي    ،] 5ج.دانشنامه جهـان اسـالم    [رانپرچم در در اي   )1379(شاپور.شهبازي،ع -4
  بنياد دايره المعارف اسالمي:  تهران،حدادعادل

 ،بـه اهتمـام سـعيد حميـديان       . تصحيح برتلس ،   نه جلد  ،شاهنامه ) 1372(فردوسي، ابوالقاسم  -5
  انتشارات قطره:  تهران،چاپ اول

، زيرنظر غالمعلـي حـداد عـادل      ]5 جلد. دانشنامه جهان اسالم  [ پرچم) 1379( كوپريلي، فؤاد    -6 
  بنياد دايره المعارف اسالمي:تهران
   انتشارات كتابخانه خيام، جلدسوم، آنندراج)1336)(متخلص به شاد(محمد پادشاه -7
ترجمه ابوالقاسم پاينده   ،   جلد اول  ،مروج الذهب )1374( مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين     -8 

   و فرهنگيشركت انتشارات علمي:  تهران،چاپ پنجم.
. تـصحيح نيكلـسون  .هفت دفتر  در يك جلد    . مثنوي معنوي )1357(مولوي ، جالل الدين محمد     -9

  انتشارات اميركبير: تهران.چاپ پنجم
به اهتمام  ،  تصحيح وحيد دستجردي  .دو جلد ، كليات خمسه )1378(نظامي ،الياس بن يوسف    -10

  نگاه: تهران، چاپ سوم، وحيد بابايي
انتشارات سـروش   .چاپ دوم ،  فرهنگ اساطير و اشارات داستاني    ) 1375( ياحقي، جعفر  -11

  وپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  اساطير :  تهران، چاپ اول،تفسير و تأليف ابراهيم پورداوود)1377(يشت ها -12
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  *شعبانلو رضايعلدكتر 
  

  مقايسه جنگ رستم و اكوان با ستيز تشتر و اپوش
  

  دهيچك
. اسـت  اكـومن  ويد همان نديگوي  م زيني  گروه و دانندي  م بادي  خدا را اكوان پژوهندگان ازي  برخ
ـ ي  نـ يد اتيرواي  رو از اكوان و رستم داستان كه است باور نيا بر نگارنده  سـاخته ي  مهرپرسـت  وي  زروان

 آن ازي  ا ختـه يآم و ستانده را ويد يا و خدا چند بارز اوصاف ازي  صفت ك،يهر اكوان و رستم و است شده
 شيسـتا  وي  خـواه  باران هيبرپا كهن رياساط و ها نييآ ازي  اريبس ران،يا خشك مهين نيسرزم در. نديها
 و آب تياهم تابانندة باز بعد، يك از زين اكوان با رستم جنگ داستان. اند شده ساخته باران و آب زدانيا

 زيـ ن اكوان و است ماننده تشتر به تجهاي  اريبس از رستم. استي  خشكسال ويد با مبارزه وي  خواه باران
  .است اپوشي هاي ژگيو ازي برخي دارا

  
  .آب، اپوش، اكوان، تشتر، رستم :كليد واژه ها

  
  مقدمه 
 كهـنِ  رِياسـاط  از نييآ نو و دگرگونيي  ها تيروا شاهنامه،ي  پهلوان وي  رياساط بخشي  ها داستان

 ناسـاز؛  بن دو بر باستان، انيرانياي  نيد شهياند در نشيآفر اديبن. استي  زرتشت نييآ رياساط ژهيبو ،يرانيا
 و بـد  يكسره منياهر و بخش، اتيح و سودمند و كين سراسر هرمزد. است شده نهاده منياهر و هرمزد

 گونه اشكال به و كرده رخنهي  رانيا رياساط همه در دو، نيا انيم زيست و تقابل. است آور مرگ و انكاريز
  . است يافته تاب باز گون
 وي  زديـ ا هركدامي  برا و داشتندي  گرام اريبس را آب و آتش باد، خاك، عنصر چهار باستان انيرانيا
 دو نيـ ا رايـ ز. بـود  عناصر گريد از شيب آب و آتش منزلت و ارج انيم نيا در. بودند كرده نييتعي  جشن
  . داشتندي اديز ريأثت باران جاديا در ژهيبو و كردندي م فايا ها انساني مادي زندگ دريي بسزا نقش عنصر

                                                 
   *پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيأت علمي  
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 انيـ رانيا نظـر  در. ستيـ ن دهيپوشـ ي  كس بري  زندگ در آن ارزش و ملل انيم در باران و آب قداست
 در ماراسـفند  آدربـاد  گفتـة  بنـابر . دركارند باران عيتوز و ديتول دري  اريبسي  معنو وي  ماد عوامل باستان،
 و بـاد  و ديـ اناه سوريـ اردو و بهمن و سيدوس ستاره و تشتر) باران (آن گريكار و آراستار «نكرد،يد كتاب
  ). 583: 1366 مزداپور،(»اند اشوان فروهر و زديا برز و نيد و هوم

ـ ي  نـ يد امـور  از جـدا  و خـود ي  خـود  بهي  داديرو وي  كار چيه اسطوره، جهان در . ديـ آي  نمـ  شيپ
 مظـاهر  بـا  بـد  يدادهايرو و است ونديپ در ها انسان كيني  كارها يا وي  كين مظاهر با كين يدادهايرو
 اراده از مـستقل  وي  عـ يطبي  امر زلزله وقوع يا و باران بارش مثال. است مرتبط انسانها گناهان يا وي  بد
 دل پـسندانه  خداي  كارها با توانندي  م ها انسان. شودي  نم قلمداد مردماني  زندگ با ارتباطي  ب و انيخدا
ي كارهـا  و گناهـان  بـا  يـا  و كننـد  بـاز  ودخـ ي  رو به را ييخداي  ها نعمت درِ و آورند بدست را انيخدا
. كندي  م اشاره امر نيا به تهماسب، زوي  پادشاه دري  فردوس. ببندند نيزمي  رو به را آسمان دري  منياهر
 روان ها آب و بست بر رخت رانيا ازي  خشكسال ويد اب،يافراس و زوتهماسب انيمي  آشت اثر بر كهي  وقت
  : ديگرد

  تنگ و تار او بر زمانه نگردد          پلنــگ نهاد ندارد مردم چو
  )219: 1370 ،يفردوس( 

ي كـ ين بارزي  نمودها ازي  يك است، جهاني  آبادان ةيما كه رودها كردن روان و باران، و ابر فرستادن
 زيني  زندگ كردن تباه و رودها خشكاندن و باران داشتن باز امر، نيا مقابل در. گرددي  م محسوب هرمزد

  . است هرمزد نشيآفر به رساندن انيزي برا منياهري كارها از
 ازي  يكـ . داردي  هرمـزد  نشيآفـر  اتيـ ح ادامـه  در هـم  و نشيآفـر  آغاز در همي  اساس نقش باران
 كـه  بود نيزم از زهرشان زدودن و شستن وي  موذ جانوران راندنيم نش،يآفر آغاز در باراني  كاركردها

 ويد اما بود نيزم ريتطهي  برا باران جادياي  پ در تشتر رايز شد آغاز اپوش و تشتر انيم زيست جا همان از
  ). 42: 1385زادسپرم،(برخاست او با مقابله به اپوش
 بـه ي  فراواني  بخشها داد،يوند و زادسپرمي  ها دهيگز بندهشن، مانندي  پهلوي  نيد متون و اوستا در

 اشـاره  باران و آب ضد وانيد و باران و آب زدانيا انيم زيست به و يافته اختصاصي  بارندگ و آب تياهم
 دنيـ بار ، ويد اكوان با رستم جنگ مانند ز،ين شاهنامهي  ها داستان ازي  اريبسي  اصل موضوع. است شده

  . است باران دنينبار يا و
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 يافتـه،  انجـام ي  هاي  بررس در. است كاوش وي  بررس ستهيشا گون گونه ابعاد از رازآلود داستان نيا
 قيتطب و ويد نيا نام رمزيي  بازگشا در پژوهندگان كوششي  منتها و است شده توجه اكوان نام به اغلب
  .است بودهي وا زديا با آن قيتطب يا و اكومنه نام به اوستا وانِيد كماله ازي يك با آن

 و گـردد ي  بررس شاهنامه، شگرف داستان نيا در باراني  پا رد تا است نيا بر كوشش مقاله نيا در
  .شود نموده باز اپوش و تشتر اسطوره با آن شباهت

  

  شاهنامه در اكوان داستان گاهيجا
 بـا  اسـت  مقـارن  رانيـ ا در خسرويكي  پادشاه. است خسرويك اسطوره ازي  بخش ويد اكوان داستان

 سه از سوم هزارة در كه را ابيافراس خسرو،يك بندهشن، متن بر بنا. نيزم توران در ابيافراسي  سركردگ
 دژ كنگ به خود «كشت، هزاره همان انيپا در تاخت، رانيا به منوچهري پادشاه زمان در زش،يآم هزارة
  ). 140: 1380 ،يدادگ فرنبغ(»داد لهراسب به راي شاه و شد

 زوتهماسـب،  چـون ي  پادشـاهان  و تاخـت  رانيـ ا بـه  نـوذر ي  پادشاه زمان در ابيافراس شاهنامه، در
 مـدت  نيـ اي  طـ  در ابيافراسـ . ردندك او با رندهيدي  ها جنگ خسرو،يك و كاووسيك قباد،يك گرشاسب،

 خـسرو يك انجـام  سـر . كـشت  را خـسرو يك پدر اوش،يس چوني  بزرگان و كرد رانيو را رانيا بارها د،يمد
  .بكشد) چستيچ(خنخست يايدر كنار در را او توانست
ي دادهايروي  برخ بنابر كه است برخوردار كين و ستوده اريبسي  هاي  ژگيو از شاهنامه، در اوش،يس
 دنييـ رو اسـت؛ ي  خشكـسال  بري  رگيچ نماد كه زرد آتش از گذشتن مانند مرگش، از پس وي  دگزن زمان
 هفـت ي  سال خشك و ؛)22: 1379 مزداپور،(»كندي  م تكرار را اتيح ديتجد پنداره «كه خونش از درخت
 تبطمر وي  بارور انيخدا از را او تواني  م ران،يا بر ابيافراس تسلط بواسطه مرگش از پس رانيا در ساله

  .دانستي كشاورز و اهيگ و باران با
 بـه  سيفـرنگ  زبـان  از كـه  شـود ي  مـ  دهيد ريز تيب در باران با اوشيس ارتباطي  ها نشانه ازي  كي
  :  نكشد را اوشيس تا شودي م گفته ابيافراس

  ابيافراس بر نينفـر روز كنـد           آب پوشد هيس اوشيس نيك به
  )489: 1370 ،يفردوس                                   (                                

 و گرفتند متيهز راه سپاهش و ابيافراس و تاخت نيزم توران بر اوشيسي خونخواه به رستم
 ابيافراسـ  بازگشت، نيزم رانيا به رستم كه آن از پس. كردي  پادشاه نيزم توران در سال هفت رستم 

  :داشت باز رانيا از سال هفت را باران و كرد نابود و سوخت را جا همه. تاخت رانيا به و آراست لشكر
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  سخـت كار نيا شد بـر، انيرانيا بر           درخـت و بـوم آبـاد سوختي هم
  حال برگشت و بخت شد دگرگونه           سال هفت شد خشك هـوا باران ز

     )524: همان(  دراز روزگــــار ـنيا بـر آمـد بـر            ازين پـر جهاني سخت و رنج از شد
  :نديبي م بخش ديامي خواب گودرز ،يسال خشك اميا نيچن در

  آب پر ــرانيا از آمـد بـري ابـر هـــك               خواب به شب يك گودرز ديد چنان
  گوشي بگشا كـه يگفتــ گودرز هــب              سـروش خجستـه پــرّان ابـر آن بر
  اژدهــا نــر تـــرك نامــور نــيا وز               رها ييابـ كـه يواهــخ چوي تنگ ز
  است ـخســرويك شـاه او امـــن كجــا              نــواست اريشهــر ييكــ توران به
  پاسخش دهد واهدــخ هــآنچ چـرخ ز               فرخــش يپـ ــرانيا بــه ـديآ چو
  زبــر و ــريز ـورــتـ كشــور دــكنــ              پـــدر نـــيك بـه ببنــدد را ـانيم

  ـــابيافــراس ــنيك از رــس اردــنخ               آب آرد جوش به قلـزمي ـايدر بـه
  )525: همان(

 يـافتن  از كـه ي  حـال  در اريبـس ي  هـا ي  سـخت  از پس و رودي  م توران به خسرويك افتني ي برا ويگ
  :بود شده ديام نا خسرويك

  ورـپـ دآلرام بـاال ســــرو ييكــــ           دور ز تابان ديدي ا چشمــه يكــــي
  ستين گاه خور در جز چهــره ـنيچن          ستين شاه از جز كس نيا گفت دل به

  )530:همان(
   و اونشاندي پادشاه برتخت را او كاووس ران،يا به خسرويك بازگشت از پس

  كــرد آزاد غـم از غمگنان دل             ـردك آباد يرانــيوي جا هر به
  غم و بزدود زنگ نيزمي رو ز             نـــم ـــاورديب بهــاران ابر از
  خواسته از پر بخشـش زو  داد ز              آراسته شـد يبهشتـ نچو نيزم

          )567: همان(                                                              
  :گفت رستم و 

  پدر با يمانندگــ و فـر ـنيبد               تاجور جهان اندر مـن ـدميند
  )568: همان(
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 در و بـاران  زديـ ا نمـاد  تواندي  م خسرويك: ديآي  م بر شاهنامهي  محتوا و گذشته اتياب از كه چنان
 رودهـا  و »نم اورديب بهاران ابر از «اشي  پادشاه با همزمان رايز شود محسوب هرمزد نماد برتري  سطح

 كمال و اخالقي  خوب فرخنده، اقبال ،يفرهمندي  تجلّ واقع در «او. بسترد دلها از غم زنگ و كرد روان را
ي مـ  نيكـ  ستم، و رنج ظلمت، از و جداست مرگ از و ريگي  م شكل اتيح وي  شاد در كهي  آدم قيتوف

  ).21: 1379مزداپور،(»ستاند
 اشي  زنـدگ  در كهي  ا گونه معجزهي  دادهايرو و خداوندي  هاييار و،خسريكي  ورجاوند وي  مرگي  ب

 و بـرد ي  م آسمان به كند،ي  م جداي  معمولي  ها انسان از را او و اوستي  گونگ زديا ديمؤ دهد،ي  مي  رو
  . دهدي م او بهيي خدا جلوه

 كـه  بزننـد  چنـدان  را سيفـرنگ  تـا  دهـد ي  مـ  دستور روزبانان به اوش،يس كشتن از پس ابيافراس
 بـه  زادن از پـس  و مانـد ي  مـ  مادر زهدان در خسرويك سه،يو رانيپي  مرديپا با اما شود، سقط فرزندش

ي يـار  نيـ ا. ديـ آي  مـ  رونيب روزيپ ابيافراس آزمون از رانيپي  يار با باز و شودي  م بزرگ چوپانان دست
 حونيج رود از آسا معجزه عبور و توران از ويگ دست به سيفرنگ و خسرويك ختنيگر دري  خداوندي  ها
  . دارد ريچشمگ نمود زين

 او از رايـ ز باشد منياهر نماد تواندي  م باالتر،ي  سطح در كه استي  خشكسال ويد نماد زين ابيافراس
  .ديآي نم بري كاري اهرمني كارها گريد وي شكن مانيپ ،يمهري ب ،يانكاريز كشتار، ،يرانگريو جز

 نوشـته  بنـابر . دارد نمـود  زيـ ن نـوذر ي  پادشـاه  زمـان  در آب، و بـاران  بازداشت در ابيافراس نقش 
ـ يو و آشـوب  بس رانشهريا بر آمد، ابيافراس بار گريد بود، درگذشته منوچهر چون «بندهشن،  كـرد، ي  ران

 را آن كـه  آورد، بـاران  و بـسپوخت  را ابيافراسـ  آمـد،  تهماسـپان  زاب تـا  بازداشت، رانشهريا از را باران
  ). 139: 1380 ،يدادگ فرنبغ(»خوانندي نوباران
 جهان و جستي  آشت ابيافراس با زوتهماسب كه تفاوت نيا با است آمده زين شاهنامه در تيروا نيا

 بـاران  گـر يد بـار  توران، و رانيا مرز نييتع و خصم دو نيا انيمي  آشت اثر بر. كردند بخش خود انيم را
  :دنديرسي فراخ بهي تنگ از مردم و ديبار

  نگاري بو و رنـگ از پر شد نيزم             اركـوهس شـد رعـد و غلغل از پر
  روان آب و بـاغ و چشمــه از پر              جوان دهيرسي عروس چون جهان

  )219: 1370 ،يفردوس(
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  اكوان داستان
 و نيگـرگ  رهـام،  و،يـ گ گـشتاسب،  نيبرز گستهم، زنگه، گودرز، چوني  بزرگان با خسرويك روز كي
  :گفت و آمد دشت از چوپان كه بود نشستهي شادخوار به و تهآراسي شاد بزم گلشن در خراد

  يله گردد بنــد از كــهي ويد چو         گلـــه انــدر آمد ديپدي گور كه
  هم ز اسبــان يال بگسلـد يهمـ          بدمي ــيگو است ـريش نرهي كي

  بشستيي وــگ آب زر به سپهرش         درست دارد ديخورش رنگ همان
  )775: نهما(

 كـار  از رايـ ز باشـد  ويـ د اكـوان  ديـ با و ستين گور كه داندي  م گوري  هاي  ژگيو دنيشن با خسرويك
  .ديزي م بود، كرده يله را گله چوپان كه چشمه آن در ويد اكوان كه بود دهيشن آگهان
 آوردني  بـرا  را الديم نيگرگ و دينپسند و نشناخت ويد هماورد راي  كس پهلوانان انيم در خسرويك
 ماننـد  كـه  ديد را اكوان چهارم، روز در و كرد شكار مرغزار در روز سه رستم،. فرستاد زابلستان به رستم
  .كرد گذري شمال باد

  بود ارهيپت زشت اندرون چرم به            بود بارهي يك ـنيزر درخشنـده
  )777: همان(

 و شـد  پنهـان  او چشم از برق چون گور اما آورد بندش در كمند با خواست است گور كه برد گمان
  كه دانست رستم

  زدن يغـــيت بــاد از ستــشيببا         بدن ـدينشا ــنيا ويد اكوان جز  
  پوست گـور از بستانــد بگفتنـد         اوستي جا نيا كه دميشن دانا ز

  )همانجا(
 خـسته  و گرسنه و تشنه رستم. شد پنهان رستم چشم از گور باز اما انداخت ريت گوري  سو به رستم

 بـه  ريـ ت چـون  و ديد خفته دور از را رستم اكوان. كرد يله چراي  برا را رخش و خفتي  آب چشمه كنار در
 چنـان  را خـود  و شـد  داريـ ب كـه ي  وقت رستم. برداشت آسمان بر را او و ديبر گرد را نيزم و آمد شيسو

  :گفت و گشت نياندوهگ ديد ويد گرفتار
  ـابــيافراس كــام همـه ديآ بر          ابخـر گردد كار نيا ازي جهان
  من بازار گشت گون رهيت نيچن           من كـار نيا از را جهان آمد بد

  )778: همان(
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ي وارونگـ  بهي  آگاه با رستم. نديبرگز ايدر و كوه انيم از را خودي  مرگجا تا خواهدي  م رستم از ويد
 ديـ آي  م رونيب نهنگان انيم از كنان شنا رستم و اندازدي  م ايدر به را او اكوان. نديگزي  م بر را كوه و،يد
ـ  در. ابدي ي نم را رخش اما. رودي  م باز چشمه همان سرِ بر و  گلـه  انيـ م در را آن و رودي  مـ  رخـش ي  پ

 رانيـ اي  سو به كه كندي  م شيپ در را گله و آوردي  م كمند در را رخش. نديبي  م ابيافراسي  ها انيماد
 و كشدي  م را شانيا از بهره دو رستم. شوندي  م داريب گله خروش از ابيافراس باناننگه و چوپانان. ديايب

ا  ديآي  م دشت به اسبانش گله دنيد به ابيافراس هنگام نيهم در. زديگري  م و كندي  م پشت چوپان امـ 
 نـزد  بـه  چوپـان  و شـنود ي  مـ  را اسپان و نگهبانان خروش ناگهان. نديبي  نم چوپانان و اسپان ازي  نشان
 او و تازدي  م رستمي  پ در سپاه و ليپ چهار با ابيافراس. ديگوي  م بود دهيد آنچه هر و ديآي  م ابيافراس

 ليـ پ چهار با رستم. زنديگري  م زين گرانيد و كشدي  م را ابيافراس سپاه از تن شصت رستم. ابدي ي م را
 در را او بـار  نيـ ا و نـد يبي  م را اكوان گريد بار. ديآي  م چشمه همان سر بر ابيافراس اسبان گله و ديسف

 اكوان خون. كندي  م جدا تن از را سرش خنجر با انجام سر و كوبدي  م سرش بر گرز با و آوردي  م كمند
  :  كندي م خوني ايدر سان به را دشت و شودي م زانير باران مانند هوا در

  خوني ايدر چو شد او از دشت همه            ـــونيه نبـاشــدي زورمنـــد بدان
  واـه اندر شـــد خون او از باران چو            جدا خنجر بـه تـن از كـردم سـرش

  )783: همان(
 زيـ ن گـر يد وجـوه  از ليـ تأو قابـل  و مبهمي  اندك كه آن با انيب وةيش و ساختار لحاظ از داستان نيا
  .است همانند اپوش و شتريت زيست به خسرو،يك و اوشيس رياساط از شيب اما هست
  
   تشتر طورهاس

 است باران زديا اوستا، در اند، دانستهي  كي ي ماني ي شعرا با را آن اغلب كه استي  ا ستاره نام تشتر
 و بندهـشن  اوسـتا،  در جنـگ  نيـ ا داسـتان . جنگـد ي  مي  سال خشك ويد با و دارد بر در را آب نطفة كه
  .است مخصوص انبد) يشت ريت(يشت يك اوستا در و است آمده كرد نيد و زادسپرمي هاي دگيگز

 بـا  همزمـان  مـاه،  ريـ ت در تشتر طلوع كه است باور نيا بر بندهشني  ها يادداشت در بهار، مهرداد
). 168: 1380،يدادگـ  فرنبـغ (انـد  گرفتـه  باسـتان  انيمصر از را باور نيا انيرانيا و است لين رود انيطغ
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ـ يا و هنـد  يا ستاره شتريت كه دهدي  م نشان 14فورسمن توسطي  شناخت شهير هاي  بررس«  و اسـت ي  ران
  ).88: 1381 پور، ابوالقاسم(»رسدي نميي اروپا و هند روزگار به اش نهيشيپ

 آب به سيستو. شودي  م آغاز اپوش با مبارزه در تشتر ياران از سيستَو و تشتر شيستا با يشت ريت
 منـد،  فـره  نـد، وميرا: است شده ستوده اوصاف نيبد زين تشتر و است موصوف دهيآفر مزدا يِتوانا رسانِ

 تخمـة  دارنـدة  درخـشنده،  دور از ش،يآالي  بيي  روشنا و ديسف فروغ افشانندة خوش، آرام منزل بخشندة
 و شيايـ ن و شيسـتا ي  ستگيـ شا در مـزدا  اهـورا  همـسنگ  چـشم،  درسـت  ان،يپر بر رهيچ شتابان، آب،

 بـا ي  خشكـسال  ويـ د كـشنده  ريـ زنج بـه  سـتارگان،  نگهبان و رد فراخكرت،ي  ايدر به تازنده بزرگداشت،
  .نويم سپند دگانيآفر و مردمان همه و بزرگ و خرد ستوران منظور ،يناگسستني ريزنج

 و بلنـد ي  بـاال  و روشن چشمان با درخشان ساله پانزده جوان پسر كريپ به نخست شب ده در تشتر
 ده در. ديآ در شاخ نيزر گاو يك شكل به گريد شب ده در. كندي  م پرواز فروغ در توانا و رومندين اريبس

ي سـو  بـه  و شـود ي  مـ  ظاهر زرنشان لگام و نيزري  ها گوش با با،يز و ديسفي  اسب شكل به سوم شب
 و يال و گوش با بيمه و اهيسي  اسب كريپ به »اپئوش«ي  خشك ويد او، بضد. شتابدي  م فراخكرتي  ايدر
. جنگنـد ي  م هم با روز و شب سه و زنديآوي  م در هم بهي  خشك ويد و تشتر. ديآي  م در) موي  ب(كل دم
ي مـ  دور فراخكرتي  ايدر از) گام هزار(فرسنگ يك مسافت به  را او و شودي  م ريچ تشتر بر اپوش ويد

 رود ده و كـوه  ده گـاو،  ده شـتر،  ده اسـب،  دهيي  توانا او به تا خواهدي  م مزدا اهورا از باران فرشتة. راند
 لگام و نيزر ها گوش بايي  بايز ديسف اسب كريپ به ترتش آنگاه. كندي  مي  يار را او اهورا. بدهد را بزرگ

 و شودي  م رهيچ اپوش بر روز، انةيم در و كندي  م جنگ اپوش با و رودي  م فراخكرتي  ايدر به نشان زر
 ).341-353: 1ج ،1377داوود، پور(راندي م دور فراخكرتي ايدر از) گام هزار(فرسنگ يك را او

. پراخـت  منياهـر  بـا  جنـگ  بـه  آسمان كه تاخت آسمان به ستنخ منياهر زادسپرم، نوشتة بر بنا
ـ ي  خـدا  چهارم، اختر ،يآب خرچنگ(تشتر. تاخت ها آب به آبها، آلودني  برا منياهر سپس  فرشـة  وي  آب
 بـه  فـرورد، ي  ارداي  دار مانهيپ و آبان برزي  اريهم و هوم، بهمنويي  راهنما و بادي  ياور با) بخش سامان

) يموذ وي  منياهر جانوران(خرفستران همة و ديباران باران شبي  س تشتر .شتافت ديهرمز نشيآفري  يار
 و افكنـد  نيزمـ  اطـراف  در را آب بـاد  سـپس . داشتند النه ها سوراخ در كهي  خرفستران جز كرد نابود را
 تـشتر . شـد  ختـه يآم نيزم با زهرشان مردند، خرفستران كه آن از پس. شد جاديا آن از فراخكردي  ايدر
 همـان  به جنگ و برخاست مقابله به اپوش ويد و فرورفت ايدر به خرفستران، زهر از نيزم پالودني  برا

                                                 
14. forssman 
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 ويـ د و اپـوش  بـا  زيسـت  بـه  »وازشـت  آتـش « ييـار  بـه  تـشتر  فرجام، در و يافت ادامه يشت ريت تيروا
: 1385 زادسـپرم، (»كـرد  نـابود  بار سه در را اسپنجغر گرز، نيآتش با وازشت آتش«و پرداخت »اسپنجغر«

43(    
  تشتر اسطوره با اكوان داستان سهيمقا

 ليـ دل. شـود ي  م دهيد زين اندك اختالفاتي  برخ اسطوره، دو نيا انيم اديزي  ها مشابهت وجود با 
 حماسه جاديا و سرودني  برا كه استيي  ها تيمحدود و حماسه و اسطوره انيم تفاوت در اختالف، نيا

 و اسـتومند  حماسـه،  بـه  ليتبد هنگام به كه اند مردم يذهني  ها شهياند وي  باورها ر،ياساط. دارد وجود
 و ابنـد ي ي م رييتغ عناصر ازي  اريبس تحول نيرا د. رنديگي  م خود بهي  شينما شكل و شوندي  م نهيكريپ

  . ابندي ينم را حماسه به ورود مجال زيني برخ
  :است گونه نيدب دارد وجود ويد اكوان و رستم جنگ با اپوشه و تشتر زيست انيم كهيي هاي همانند

 مـشهور  و خوشنام سترگ،ي  پهلوان زين رستم. است دور از انينما و روشن د،يسپي  ا ستاره تشتر. 1
  .است

 گـر يدي  ها جنگ ازي  اريبس و ويد اكوان با جنگ در. است خردمند زين رستم. است ومنديرا تشتر.2
  .شودي م روزيپ خود هماوردان بر خردي روين با

  . است خوردار بر مرغيس و زالي ها تيحما از زين رستم. است مند فره تشتر. 3
 رسـتم، . است) رودابه (آب زاده زين رستم. رسدي  م نبات اپام به نژادش و است سرشت آب تشتر. 4

 بـه  كـه  اسـت  رودي معنـاي  بـه  rautah.us.Taxman  باستان ايراني در و rõdestahm پهلوي در
 از نخست: است جز دو از مركب رستم: نويسد مي پورداوود استاد). 194: 1375بهار، ( است جاري بيرون
 و دليـر  معنـي  به taxm اوستا در تهم ي كلمه از دوم. است نمو و بالش معني به كه raodhaرئوذ كلمه

  )139: 1377 داوود، پور (پهلوان
  .است پهلوان جهان زين رستم. هاست ستاره سرور تشتر. 5
  .است نيچن زين رستم. است شياين و شيستا ستهيشا تشتر. 6
 و است زال فرزند او رايز داردي  تيقابل نيچن جهت يك از زين رستم. هرمزداست با رتبه هم تشتر. 7

  .دانندي م زروان تجسم را زالي برخ
) بـاران  زديا(خسرويك گلّة آبها، ريتسخ با كه اكوان با زين رستم. جنگدي مي  خشكسال ويد با تشتر. 8

  .گدجني م كند،ي م نابود را
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  .استيدر و چشمه كنار در هم اكوان و رستم جنگ. استيدر كنار در اپوش با تشتر جنگ. 9
 رستم. جنگدي  م اپوش با مرحله سه و روز سه در) ديسف اسب و نر گاو مرد،(شكل سه به تشتر. 10

  . كندي م نابود را آن و جنگدي م اكوان با مرحله سه در زين
 شكـست  اكـوان  از نخست بار در زين رستم. خوردي  م ستشك اپوش از نخست جنگ در تشتر. 11

  .خوردي م
. رودي  م اپوش جنگ به ...گاو ده و شتر ده و اسب ده يروين با و طلبدي  مي  يار هرمز از تشتر. 12
ي سـو  از. شتابدي  م اكوان جنگ به و رديگي  م روين ابيافراسي  ها گله و ليپ چهار ستاندن با زين رستم

 خـوردار  بـر ) يزديـ ا تيـ حما(= مرغيس تيحما از زين رستم مرغ،يس دامان در الز پرورش بواسطه گريد
  .است

 زيـ ن رسـتم . شودي  م رهيچ اپوش بر است آمده در ديسفي  اسب كريپ به كه سوم مرحله در تشتر. 13
  .گرددي م رهيچ اكوان بر سوم مرحله در

 چنـان  زيـ ن رستم. كوبد يم اپوش سر بر است) برق و رعد(وازشت آتش همان كه گرز با تشتر. 14
  .كندي م

 ارهيپت و زشتي  اسب كريپ به زين اكوان. است زشت و اهيس و موي  ب و كلي  اسب شكل به اپوش. 15
  .است

 بـرده  سـر ي  بـاال  بـر  و كنده نيزم از را رستم اكوان كهي  زمان. جنگدي  م اپوش با آسمان در تشتر
  .  دهدي مي رو آسمان در زين اكوان و رستم جنگ ازي بخش است،

 از. اسـت  يافته پرورش مرغ،يس دامان و كوه در است زر زال فرزند زين رستم. است ستاره تشتر. 16
 از و اسـت  ونديپ دري  ديسپ وي  روشن با زين رستم ،يروشن وي  زرد با زاليي  معنا ارتباط بواسطه سو يك
 دري  جا دو هر كه غمريس دست به و)ديساي  م آسمان بر سر كه (كوه در زال پروش بواسطه گريدي  سو
  . است ونديپ در آسمان با زين رستم دارند، باال

 رسـتم . فرسـتد ي مـ  نيزم به را باران و آوردي  م در خروش به را ايدر اپوش بري  روزيپ با تشتر. 17
 نمـاد (خـون ي  ايـ در از پر را دشت و شودي  م زانير هوا در باران مانند خون بردي  م را ويد سري  وقت زين

  .دكني م) يبارور
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  نتيجه
 همة در را آني  ها نمود كه است انيرانياي  رياساطي  ها شهياند اديبن من،ياهر و هرمزد انيم زيست
 ،يكشاورز وي  چوپان بري  متكي  زندگ ژهيبوي  زندگ دري  بارندگ و آب تياهم. ديد تواني  مي  زندگ شئون
يـي  مزدا آثـار  در. گردد سوبمني  منياهر وي  هرمزدي  روهاين به زين باران امدنين و آمدن تا شده موجب

 هـم  شـاهنامه  در. يشت ريت جمله از است شاعرانه شتريبي  رياساطي  ها تيورا و فاتيتوص اوستا، ژهيبو
ي نيآفر باز يا و حماسه به رياساطي  دگرگون نديفرا در است، شده ارائه رياساط نيا از شاعرانهي  پرداخت كه
 اكـوان  بـا  رستم جنگ داستان. اند يافته نمود نييآ نو و تازهي  ا گونه به كهن رياساط ازي  اريبس ها، آن
 شـده  سـاخته  بـاران  ارهيپت با باران زديا زيستي  الگو كهني  رو از كه هاست حماسه نيا ازي  يك زين ويد

  . است
  منابع

 اسـطوره  و) رگانيت جشن(شو زّهيس رمايت« )1381(ابوالقاسـم ،  مطلق   پور -1
 .77-99صص ،1381 تابستان و بهار اول، شماره اول، دوره ،يشناس انسان نامه ،»شتريت

  .آگه: تهران ،ايران اساطير در پژوهشي )1375 (مهرداد بهار، -2

  .اساطير: تهران ،جلد2 ،يشتها وتاليف تفسير )1377 (ابراهيم پورداوود، -3

، محـصل  راشدي  تق محمد ازي  پژوهش ،زادسپرمي  هايدگيوز )1385 (زادسپرم -4
  .يفرهنگ مطالعات وي انسان علوم پژوهشگاه: تهران، دوم چاپ

 و انتـشارات : تهـران  ،مـول  ژول تصحيح به ،شاهنامه )1370(ابوالقاسم فردوسي، -5
  .اسالمي انقالب آموزش

  .توس: تهران ،بهار مهرداد گزارش ،بندهش )1380 (دادگي فرنبغ -6

 ،28 شـماره  شعر، مجله ،»خسرويك نيينوآ اسطوره«) 1379(ونيكتا پور، مزدا -7
 . 20-27صص
ردار  باران اسطوره بری  ليتحل«) ١٣٦٦........................ ( ..... -8 ه »)١(یک  مجل

   .580-586صص ،38 شماره ،1366 نيفرورد ستا،يچ
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١٨٦٠

  *دكتر بهرام شعباني
  

  تأثير پذيري هاي اخوان از شاهنامه
  چكيده

رسـي     شاعران و اديبان معاصر ايران بيش از آن كه از از گذشتة تاريخي ايران و شـعر گذشـتة فا                   
 ادبي  _متأثّر باشند، به پديده هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي معاصر نظر داشته، از ارتباطات اجتماعي              

اما در اين ميان، شاعران و اديباني چون ملـك الـشعراي بهـار، مهـدي اخـوان      . با غرب تأثيرپذيرفته اند  
يران و شعر كهن فارسي از      علي رغم شيوة معمول به گذشتة ادبي ا       ... ثالث، محمد رضا شفيعي كدكني و     

  . جمله شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي، آشنايي و توجه داشته اند
   مهدي اخوان ثالث از معدود شاعران معاصر است كه تأثير پذيريش از شعر كهن فارسي، به ويژه                 

اتي شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي، قابل تحليل و بررسي است؛ اين شاعر معاصـر خراسـاني بـه جهـ        
چون به كار گيري ويژگي هاي سبك خراساني، برخورداري از روحية حماسـي، توجـه بـه آداب و آيـين                     
زردشتي، ايران دوستي و عالقه مندي به گذشتة ايران و زبان  فارسي و رواني زبان شعر بـا حكـيم ابـو                       

اظ و لحن حماسي القاسم فردوسي مشابهت هايي دارد و در مضامين و مفاهيم شعري، احوال و افكار، الف
آخـر  «از شاعر بزرگ طوس تأثير پذيرفته است؛ نامگذاري مجموعه هاي شعري اخوان با عناويني چون                

» خـوان هـشتم   «و نيز شعر معـروف      » از اين اوستا  «،  »تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم        «،  »شاهنامه
  .  گواه هايي بر اين باور است

ة آثار و اشعار اخوان، تأثير پذيري هاي اين شاعر معاصـر از                در اين مقاله سعي كرده ايم با مطالع       
شاعر بزرگ طوس و اثر ارزشمندش، شاهنامه را از جهات فكري، زبـاني و محتـوايي تحليـل و بررسـي                   

  . نماييم
   .تأثيرپذيري، زبان، مضمون، محتوا، افكار:  هاكليد واژه

  

  مقدمه
ان صاحب نام و برتر ادب معاصر فارسي اسـت          از شاعر » اميد. م«   مهدي اخوان ثالث متخلص به      

بـه سـبك شـعر      » ترا اي كهن بوم و بـر دوسـت دارم         «و  » ارغنون«كه عالوه بر سرايش دو مجموعة       
                                                 
* مجتمع آموزش عالي جهرمعضو هيات علمي     
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كالسيك فارسي، از پيروان موفق سبك شعر نيمايي و از نوپردازان مطرح شعر معاصر نيز به حساب مي                  
 لحـن حماسـي در بيـان مـسائل اجتمـاعي روز،             توجه به مختصات سبك خراساني، بهره گيـري از        . آيد

آشنايي با شعر كهن فارسي و اسـتفاده از مـضامين و مفـاهيم آن، عالقـه منـدي بـه آيـين زردشـتي و                       
برخي از اين ويژگـي هـا       . از ويژگي هاي شعري اين شاعر معاصر خراساني است        ... شخصيت هاي آن و   

نكتة قابل  . است» ر توس، فردوسي شش بيوري    معما «- به قول خودش   -بيانگر آشنايي و مشابهت او با     
اخـوان فراتـر از آشـنايي و     . توجه آن كه تأثير اين آشنايي در اشعار نيمايي وي بيش تر به چشم مي آيد               

مشابهت، در بسياري از موارد، از حكيم طوس و اثر ارزشمندش، شاهنامه، تأثير پذيرفتـه اسـت؛ گـاه در                    
سي و شاهنامه ياد كرده و گاه مضامين شاهنامه را در اشعارش بـه              شعري يا بيتي يا مصاحبه اي از فردو       

و » از اين اوسـتا   «به لحاظ زباني نيز در بسياري از اشعارش به ويژه اشعار مجموعه هاي              . كار برده است  
يادكردهـاي اخـوان از     «در ايـن مقالـه در سـه مبحـث           . به شاهنامه توجه داشته اسـت     » آخر شاهنامه «

تاثيرپـذيري اخـوان از     «و  » تأثير پذيري اخوان از شاهنامه در مضمون و محتـوا          «،»فردوسي و شاهنامه  
  .  به تحليل و بررسي موضوع مي پردازيم» شاهنامه در لحن و زبان

  
  يادكرد هاي اخوان از فردوسي و شاهنامه      

ر به چـاپ رسـيده، د     » صداي حيرت بيدار  «  اخوان در مصاحبه هايش كه در مجموعه اي با عنوان         
بارة مسائلي چون زندگي و افكار، ويژگي ها و مفاهيم شعري فردوسي اظهار نظر نمـوده و در اشـعارش                    
نيز از عالقه اش به حكيم طوس و صفات نيك وي ياد كرده است؛ كه ابتدا بخش هايي از مصاحبه هـا              

  : و سپس اشعار نقل مي شود
نهـاده بـود، آب و ملـك        » خداينامـه «سـر بـر آسـتانة       »ديوانه وار «فردوسي عمري عابد بود و         «

دهقاني را رها كرده بود، دار و ندار زندگي و جواني و نيروي كار و كوشش و خالصه هر چـه داشـت در                        
كار آن معبد و معبود كرد، كارش به تهيدستي و ناتواني و بيچارگي كشيد و لحظـه اي از مقـصود خـود                       

 رفت تا سرانجام رسيد به آن جا كه مي خواسـت و            غافل نماند و نماند و نماند و همچنان رفت و رفت و           
  : مي گفت

  »دو چشم و دو پاي من آهو گرفت                تهيدستي و سال نيرو گرفت
  ) 23-24: 1382اخوان ثالث، (
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هنر بيهقي يا فردوسي كه دو نمونة قدرتند، يكي در نثر يكي در شعر، اين نيست كه گروه واژه                      «
» .اصلي در يك زبان شعري راه استفادة صحيح از ايـن لغـات در مـتن معـين اسـت                   هنر  ... فراوان باشد 

  )66: پيشين(
در بعضي آثارم مثل بعضي كارهاي نيما شعر گفته ام، مثل بعضي كارهاي اليوت شعر گفتـه ام                     «

: پيـشين ( ».من روايت را نوعي شعر مي دانـم       ... مثل فردوسي شعر گفته ام    ... كه در آن ها روايت هست     
184   (  

در جايي نيز در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما از ميان شعراي كالسيك كدام شاعر سياسـي                       
بلـه  ... تر بود؟ مي گويد فردوسي هم حركات سياسي داشت و كار فردوسي يك كار عظيم سياسـي بـود   

  ) 485: پيشين.(خود فردوسي معترض بود
در بارة مصرع آغازين شاهنامه مطرح كـرده كـه البتـه بـا                 در بيانات زير نيز نكتة تازه و جالبي را          

  :توجه به مصرع و بيت هاي بعد، نظر اخوان چندان پذيرفتني نيست
فردوسي كتاب بزرگش را به نام انسان هم آغاز كرده؟ چون انسان هم خداوند يعني صاحب                آيا     «

  ) 2: پيشين(» !پس تامل كن تامل كردني. جان و خرد هست
  :ر نظري نيز از وجود نشانه هاي انتخاب و انتخاب بهتر در شاهنامه سخن گفته است   در اظها

و ... اما در مورد همين اشكانيان مسألة انتخاب، انتخاب بهتر و اليق تر هم در كـار بـوده اسـت        «
 چون شـاهنامة بـزرگ برتـران سـاالر،          –نشانه ها و آثار اين گزينش حتي در كتب حماسي و افسانگي             

  )7: پيشين(» . هم ديده مي شود-ي شكوهمند و سر در ابر افسانهفردوس
كه آخرين مجموعة شعري اخوان و بـه سـبك   » ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم      «   در مجموعة   

  :شعر قديم فارسي است بيش تر ابياتي در توصيف فضايل فردوسي به چشم مي آيد
ي در حاشية منظوم مجـالس المـؤمنين اشـاره       در بيانات زير به ابياتي سست و منسوب به فردوس  

  :  كرده
به حسابي شايد بتوان اين چند سطر يادداشت و ابيـات ذيـل آن را هـم از جملـة مـاجرا هـا و                            «

قصص و مطالب راجع به حماسه گوي بزرگ طوس، فردوسي گران مايه دانست و به هر حال از رهگذر                   
ي ابيات منـسوب بـه فردوسـي كـه در مجـالس             طنز و طيبت، حاشيه اي منظوم است در خصوص بعض         

المؤمنين تأليف شهيد بزرگوار قاضي نوراهللا شوشتري، در ترجمة حال فردوسي، ضمن ابيـات هجونامـة                
مشهور او دربارة محمود غزنوي، ديده شد و از جمله ابياتي سست و نامنسجم، از اين گونـه كـه قاضـي                      
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و نفرتي كه نفرتي كه از دشمنان ) ع(م علي بن ابي طالبشهيد گرانمايه، از نهايت محبتي كه خاندان اما  
 در آن هجونامـه نقـل      - يا احياناً از واردات خاطر خود      -درنده خوي تازي او داشته است، از گفتة ديگران        

كرده است و آن ابيات سست عاري از فصاحت و بالغت را به فردوسي بزرگ فصيح و بليغ نـسبت داده                     
  .  و بي رتبه كه بي شك از آن فردوسي نيستاست، ابياتي اين چنين نازل

  ار ـر روزگـــامي فرستم بـــ پيد و شهريار                     م تا جهان باشــ من      
   نه اين نامه بر نام محمود گفت طوسي پاك جفت                          كه فردوسي 

  اي معني بسي سفته امـگهر ه     تــه ام                ه نام نبي و علي گفــ       ب
  )132: 1369اخوان ثالث، (

اين ابيات را كه وارد خـاطر مـن در لحطـات خوانـدن آن ابيـات الحـاقي                   «: و در ادامه چنين آورده    
  .منسوب به فردوسي بود، در حاشية ابيات فوق نوشتم و از آن جا به اين جا نقل مي كنم

  وشتريــوراهللا شــاضي است نـــز ق             ت ها سرسري  ه اين بيـانا كــ       هم
  دوسي است) ع(اد عليــه از اعتقـــ ك نه از گفت فردوسي طوسي است             ...     
  اي شيعي شعوبي نگفت ــن هـــسخردوسي پاك جفت                ه فـويم كــنگ ...   

  ي جامه، صد بيشه شيرـه يك آدمـــب  نظير              انم كه آن بيــي گمــ      ولي ب
  ران پاك درياي ژرفــي كــي بــيكه بود و شگرف               ردان افسانـو مــ      چ

  ه زد نقش زيبا نگاشتـر چــه هــهمكه داشت                 ن و ملتـ      همان ز هر دي
  ز پاك و جوانـر نيـــرانه ســه پيـــ بي روان               ـا و طبعـي داشت دريــدل...    

  ه افسانه ماند همي ـــر و بــه شعـــبـن آدمي                ار ايــرين كــ      شگفت آف
  زين و شعور آفرينـــري گــه شعـــبراستين                اند ولي ــانه مــه افســ      ب

  ده سازــت آينــه اي گفـــي رفتــول      گفت باز            اـه هــد از رفتــ      اگر چن
  واري آن گه به خوبي سرودـه ستـــب   ي و گر شعوبي سرود             ار شيع پس      ... 
  )136: پيشين(م آوا و همدرد و هم تاش نيزـ هيم شناساش نيز                 من از شهر او      ... 

  :  فردوسي و بيانگر عالقه مندي شاعر به اوست   ابيات زير نيزعمدتاً در توصيف فضايل
  )227:پيشين(در آفاق فخر و ظفر دوست دارم  كاخ افسانه كافراخت                     ز فردوسي، آن

  وانا راـــي آن حكيم تــردوســـ ف     سوي شهر توس و گرامي دار          و ــ     ش
  ت عظمي راـــاد آر آن مصيبـــي         فردوسي       ان به تربت ــي فشــ     اشك
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  ا را ــد آن در يكتــــديـــــآرد پـه           داخت كز صدف سينـري گــ     عم
  )333: پيشين( ر واال راــاعـــرد شـــــوهر او نشناخت           آزرده كـدر گــود قـــ    محم
  )349: پيشين( را را ـــرة زهـــزّت نبيــعم ـــهزيــارت فـردوسي           رمت ــم حــ     ه
  )  351: پيشين(ا راــد مــي طلبـــرا نمــحضرت چيـــب نمي خواهد          ردوسي ار رقــ     ف

  )372پيشين، (خورده ز پستان تو ام اي شيراز  شيرهادوسي و خيامم، ليك               پير پروردة فر
  )441: پيشين(امه بينــم هنگــرت رستـــ اوج غين          بيوس در شهنامه ــر طــ     روح پي

  
  تأثير پذيري اخوان از شاهنامه در مضمون و محتوا

بيش ترين تأثيرپذيري اخوان از شاهنامه در مضمون و محتوا است، با اين توضيح كه كه شـاعر يـا      
ورد نظرش به كار برده و با       نام پهلوانان و ديگر موارد مشهور شاهنامه را براي توصيف شخصيت هاي م            

آن مضمون سازي كرده و يا با اشاره به داستان ها، افسانه ها و آيين هاي شاهنامه مفـاهيم مـورد نظـر               
گاه نيز در بيان مسائل اجتماعي از قهرمانان و ضد قهرمانـان شـاهنامه              . خود را با تأكيد بيان كرده است      

  .     سود جسته است
اولين مجموعة شعريِ اخوان، كه يادگار شعرسـرايي دوران جـواني ايـن             به عنوان   » ارغنون«   در  

شاعر خراساني است، رد پاي تأثير پذيري و حتي آشنايي با فردوسي مشاهده نمي شود؛ سـير وتأمـل در             
اين مجموعه، خواننده را به توجه و تأثيرپذيري اخوان از شاعراني چون منوچهري دامغاني و ناصر خسرو                

؛ اين نكته بيانگر آن است كه شاعر در ابتداي شاعري با مفاهيم و روح حماسي مأنوس                 متوجه مي سازد  
برخـي اشـعار    . نگشته و هنوز قصيده سراي جواني است كه به سبك شاعران معمول خراساني نظر دارد              

خطبـة  «اين مجموعه، به ويژه قصايد، به استقبال و تحت تأثير منـوچهري بـوده اسـت، ماننـد قـصيدة                     
  : با مطلع» تارديبهش

  ) 122:  1388اخوان،(  منشور فرودين چو زمان رد كند همي      ارديبهشت تكيه به مسند كند همي
  :  كه اخوان آن را به استقبال و بر وزن و قافية قصيدة معروف منوچهري با مطلع ذيل سروده

  نوروز روزگار مجدد كند همي            وز باغ خويش باغ ارم رد كند همي
  )136: 1381وچهري دامغاني،من(
  :و در بيت هاي پاياني قصيده از منوچهري اين گونه ياد كرده است
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   كند همياحمد بن قوص بن احمد نيز چنين دست و پنجه نرم         با  اميديارد
  )126: 1388اخوان، (

  :با مطلع» محمود فرخ«   همچنين در پايان قصيده اي در مدح استاد 
  )198: پيشين(ختر چرخ سخن كه نيست      خورشيد را هر آينه پيش تو روشني     اي پرفروغ ا

  :بيت زير از قصيدة معروف منوچهري در مدح خواجه بوسهل زوزني با مطلع
  )143 :1381 منوچهري،(ارمني ديباي به دشت پوشيده ابر،وزگار نشاط است و خرّمي              نوروز ر

  :را اين گونه تضمين نموده است
  ز استاد دامغان كه سرودي است خواندنييث به بيتي بلند و نغز          م حدــوته كنــ     ك

  د از خطاب اوست به بوسهل زوزنيـــ چن          اين جا خطاب با تو كنم اي عميد عصر     
  »نيوارنده و هــاد گــو بــعيش خوش تباد فزاينده و دراز          و ــن تــر و تـــعم     «

  )              200: 1388اخوان، (
آشكار است؛ مانند قـصيدة زيـر بـا         » ارغنون«    تأثير پذيري از ناصر خسرو نيز در اشعار مجموعة          

  : مطلع
   )113: پيشين(       باشي اگر در جهان زبون و هراسان          دشوار آيد به ديدة تو هر آسان

، سهيل »فن شعر ارسطو«لب اجازه از اولين مترجم كتاب  يا قطعه اي كه براي معذرت خواهي و ط
  : به مطلع ذيل سروده است» ايران ما«افنان، جهت انتشار ترجمه اش در روزنامة 

  ) 137: پيشين(          پيغام ببر اي نسيم شبگيري                     از جانب ما مر سهيل افنان را
) سهراب و نوشدارو و افـسانة باسـتان       (ز مضامين شاهنامه    ، تنها يك بار ا    »ارغنون«    در مجموعة   

  :به شكل معمول استفاده شده كه آن را نمي توان تأثيرپذيري به شمار آورد
  ان آوردــوشداروي جـــان نــ  هم              به سهراب خسته و گالويز مرگ              

  )  150: پيشين(انة باستان آوردـــو افســ      چري حزين، بوي پيراهني               ــ         به پي
زمين شد شش و آسـمان      (نيز مصرع معروف شاهنامه   » مرد و مركب  « در مصرع هاي زير از شعر        -

  :    را تضمين كرده است)گشت هشت
  زمين شد ششخسته شد حرفش كه ناگاهان ... 

  و آسمان شد هشت، 
  )31: پيشين.(زآنكه زآنجا مرد و مركب در گذر بودند
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نيز در معرفي و تفسير شخصيت شهريار شهر سنگستان، » قصة شهر سنگستان «   در شعر معروف    
. از نام پهلوانان شاهنامه سود جسته و وي را به بهرام ورجاوند، گيو، توس و گرشاسب تشبيه كرده است                  

شته و مثالً به تفـاوت  ذكر اين نكته نيز الزم است كه در اين تعريف، به اين چند پهلوان نگاه يكساني دا  
  :هاي شخصيتي گيو با توس و گرشاسپ توجه نداشته است

   را مانَد، بهرامنشاني ها كه مي بينم در او... 
  بهرام ورجاوندهمان 

  كه پيش از روز رستاخيز خواهد خاست
  . هزاران طرفه خواهد زاد از او بشكوه

  گيوِ بن گودرزپس از او 
  توسِ بن نوذرو با وي 

  )19: پيشين( دلير آن شير گندآورو گُرشاسپ
   در بخشي ديگر از همين شعر، با اشاره به افسانة زال و پـر سـيمرغ شـهريار شـهر سنگـستان را             

  : توصيف نموده است
  همان شهزاده است آري كه ديگر سال هاي سال

  ز بس دريا و كوه و دشت پيموده است، 
  .دلش سير آمده از جان و جانش پير و فرسوده است

  . پندارد كه ديگر جستجو ها پوچ و بيهوده استو 
  )22:پيشين...(نه جويد زال زر را تا بسوزاند پر سيمرغ و پرسد چاره و ترفند

هاي زير ابتدا از موضوع در بند شدن ضحاك در كوه دماوند بـه منظـور بيـان اوضـاع                     در مصرع     
 خردورزي و اثرگـذاري پـشوتن كـه در     استفاده كرده و در ادامه به نيكنامي،      » شهر سنگستان «نامناسب  

اين زمانه از آن خبري نيست  اشاره كرده است؛ در مصرع آخر نيـز از اينكـه انـسان هـاي سـام ماننـد،                        
  : امروزه وجود ندارند و يا اينكه دستشان بسته است شكوه مي كند

  گسسسته است زنجير هزار اهريمني تر زآنكه در بند دماوند است؛ ... 
  ست آيا؟پشوتن مرده ا

  )26: پيشين(و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سياهي كرده است آيا؟
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   كاربرد نام هاي پهلوانان شاهنامه نيز در شعر اخوان قابل توجه است؛ ايـن موضـوع هـم بيـانگر                    
عالقة او به شخصيت هاي شاهنامه است و هم لحن حماسي شاعر را در بيان مسائل روز تقويت كـرده                    

  :  است
  اي شمايان دوستدار پهلواني ها،و 

  سام نيرم، زال زر ماييم،
  رستم دستان و سهراب دالور نيز،

  ما فرامرزيم، ما برزو
  )91: 1387اخوان ثالث، ...(شهريار نام گستر نيز

  اي دريغا، با چه هنجاري
  در جه تصويري تجلّي كرده اي امروز،
  !رستم، اي پير گرامي،پور مسكين زال

 نيز از داستان كوتاه سهراب و گردآفريد براي بيـان اوصـاف شـير زنـان امـروز                   در مصرع هاي زير   
  :استفاده كرده است

  !با توام من، آي دختر جان
  !شيردختر، اي شكوفه ي ميوه دار ايل

  كه به تاري از كمند گيسويت گيري... 
  صد چنان سهراب يل را، آن كه نتوانست

  )234: پيشين.(نازنين گردآفريد گرد
       

 تأثير پذيري از شاهنامه در لحن و زبان      
   اخوان بر اثر ذوق سرشار، ممارست در شعر و مطالعة شعر قديم فارسي بـه ويـژه آثـار شـاعراني                     
چون فردوسي، همراه با پيروي از شعر نيما، به سبك شعري خاصي رسيده است و لحن و زبان حماسـي       

ين ويژگي هرچند در اثـر آشـنايي اخـوان بـا متـون              ا. از ويژگي هاي قابل توجه اين سبك شعري است        
كالسيك شعر فارسي از جمله شاهنامة فردوسي پديد آمده است، اما كامال خاص شاعر و بيانگر روحيات    

در . شخصي و دلبستگي وي به تاريخ گذشتة ايران و نا اميدي از وضعيت اجتماعي ايران معاصـر اسـت                  
  :         در آثار نيمايي او به چشم مي آيد مي پردازيماين جا به تحليل اين ويژگي كه بيش تر 
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قابل تأمل  » از اين اوستا  «   تأثيرپذيري اخوان از فردوسي و شاهنامه در لحن و زبان، در مجموعة             
در . از اين مجموعه، ازشاخص ترين نمونـه هـاي ايـن تـأثير پـذيري اسـت            » مرد و مركب  «است؛ شعر   

 نكتة جالب توجه آن كه ايـن بيـت را بـه             -تي را عنوان قصيده قرار داده       ابتداي اين شعر، اخوان ابتدا بي     
؛ نوشـته  »فردوسـي و مـن  «مطايبه و طنز، با مشاركت حكيم ابو القاسم فردوسي سروده وسرايندة آن را      

  : بيت اين است-است
  تو هرگز نئي مرد رزم و سليح                    نبينم همي جز فسون و مزيح

  )28 :1387اخوان، (
   در اين شعر كه شاعر تاريخ سرايش آن را به عمد چهارم تا ششم بهمن ماه سال هزار و سيصد و      

كه در آن لوايح شش گانه به آراي عمومي گذاشته » انقالب شاه و مردم«چهل و يك نوشته و به حادثة 
 از فردوسـي و     ، مـواردي از تـأثير پـذيري اخـوان         )118: پيشين(است شده، اشاره هاي طنز آلودي كرده     

  : شاهنامه به شرح ذيل ديده مي شود
  :  راوي با لحني حماسي حوادث شعر را شبيه نقّاالن شاهنامه روايت مي كند-

  .راه از آيند و روند آسود: گفت راوي... 
  .گردها خوابيد

  .روز رفت و شب فراز آمد
  گوه آجينِ كبود پير باز آمد

  چون گذشت از شب دو كوته پاس،
   پاسداران رفت تا هر سو بانگ طبل

  شما خوابيد، ما بيدار«: كه
  )28: پيشين(» .خرّم و آسوده تان رفتار

لحـن و زبـان حماسـي شـعر،         » رخش رويـين  «   در بخشي ديگر از شعر نيز عالوه بر كاربرد لفظ           
  :تداعي گر زبان و لحن شاهنامه است

  بار ديگر خويشتن برخاست،... 
  . پيوستتكه تكه تخته اي، مومي، به هم

  ديگر مرد: در خيالش گفت
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  .رخش رويين برنشست و رفت سوي عرصة ناورد
  ) 30: پيشين... (سوي خندستان: گفت راوي

با شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي، عنوان و نـام روي          » آخر شاهنامه «   اولين مشابهت مجموعة    
شـاهنامه آخـرش خـوش      «عـروف   جلد آن است؛ اگر چه به نظر مي رسد شاعر، اين عنوان را از مثـل م                

گرفته باشد، اما هم آن مثَل بي ارتباط با شاهنامه نيست و هم مهم تر از آن اشعار اين مجموعـه                     » است
بيش از هر چيز بيانگر نااميدي و بدبيني اخوان نسبت به مسائل زندگي، اطرافيان و وضعيت فعلي جامعة                  

به شكست ايرانيان از اعراب مي شود و بـه نـوعي             كه منجر    -ايران است كه با پايان شاهنامة فردوسي      
  .  تناسب دارد-براي دوستداران ايران غم انگيز است

همگي با لحن تند و كوبندة      » برف«،  »آخر شاهنامه «،  »ميراث«،  »نادر يا اسكندر  «   اشعاري چون   
هـن، و غيـره   حماسيِ معمول اخوان، به ترتيب روايت گر اوضاع نامناسب فعلي ايران نسبت بـه دوران ك          

  . است
اسـت؛ ايـن شـعر      » خوان هشتم « از ديگر موارد مهم تأثير پذيري اخوان از شاهنامه، شعر معروف            

استفاده از نـام هـا و برخـي         . عالوه بر موضوع، يكي از مهم ترين اشعار حماسي اخوان به شمار مي رود             
  :        عار شاعر را رقم زده استاصطالحات شاهنامه همراه با فكر و زبان حماسي نمونه اي از بهترين اش

  هفت خوان را زادسرو مرو،
  آن كه از پيشين نياكان تا پسين فرزند رستم را به خاطر داشت، 

  وآن چه مي جستي از و زين زمره حاضر داشت،
  يا به قولي ماخ ساالر، آن گرامي مرد،

   روايت كرد؛-آن هريوه ي خوب و پاك آيين
  خوان هشتم را

  )77: پيشين...( نم اكنونمن روايت مي ك
   در بخشي ديگر از شعر خوان هشتم، اگر چه وزن شعر با وزن شاهنامه متفاوت است امـا روايـت                    
خوان هشتم و سرگذشت وخيم رستم به دست نابرادر، بيـانگر بهـره بـرداري زيبـاي اخـوان از مفـاهيم                      

  : شاهنامه و بيان اين مفاهيم با زبان و لحن حماسي ويژه شاعر است
  ديگر اكنون آن عماد تكيه و اميد ايرانشهر، 

  شيرمرد عرصةناوردهاي هول،
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  گرد گُنداَومند،
  پور زال زر، جهان پهلو،

  آن خداوند و سوار رخش بي مانند 
  -چون كليد گنج مرواريد–آن كه هرگز 

  گم نمي شد از لبش لبخند،
  آري اكنون شير ايرانشهر،...

  تهمتن گرد سجستاني،
   مردستان،كوه كوهان، مرد

  رستم دستان،
  در تگ تاريكژرف چاه پهناور، 

  كشته هر سو بر كف و ديواره هايش نيزه و خنجر،
  چاه غدر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بي دردان

  آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند...
  در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان گم بود

  پهلوان هفت خوان اكنون
  )81-82: پيشين.(ان هشتم بودطعمة دام و دهان خو

   توصيف شغاد در مصرع هاي زير از شعر خوان هشتم، بيانگر نـا اميـدي شـاعر از زمانـة خـود و                       
  :ناخرسندي وي از اهالي اين زمانه است

  اما! هان، شغاد
  دونك نامرد بس كوچك تر از آن بود

  .كه دل مردانة رستم براي او به خشم آيد
  باز انديشيد

  ينديشدكه نبايستي ب
  اين شغاد دون، شغال پست،«... و نمي شد

  !اين دغل، اين بد برادندر
  نطفه شايد نطفة زال زر است اما
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  ...كشتگاه و رستگاهش نيست رودابه
  )85: پيشين.(زاده او را يك نبهره ي شوم، يك ناخوب مادندر

  : را رقم زده استو در مصرع هاي پاياني اين شعر توصيف رخش يكي از بهترين توصيفات اخوان
  !واي...اما-باز چشم او به رخش افتاد

  ديد، 
  رخش زيبا، رخش غيرتمند

  رخش بي مانندبا هزارش يادبود خوب، خوابيده است،
  )85: پيشين(آن چنان كه راستي گويي، آن هزارش يادبود خوب را در خواب مي ديده است

  نتيجه  
ي از زيباترين و استوارترين اشعار نيمايي معاصـر         شعر اخوان به ويژه اشعار حماسي او مجموعه ا           

فارسي به شمار مي آيد؛ ذوق و زبان شاعرانه، بهره مندي از محافل شعري، توجه به شعر گذشتة فارسي         
از او شاعري ... به ويژه سبك خراساني، تأثير پذيري از اشعار سبك خراساني به ويژه شاهنامة فردوسي و     

ي ساخته است كه تحقيق در زوايـاي شـعر او دقـايق ارزشـمندي را نـصيب                  ماندگار در تاريخ ادب فارس    
در اين تحقيق نيز تـأثير پـذيري هـاي اخـوان از فردوسـي و                . دوستداران شعر معاصر ايران خواهد كرد     

شاهنامه در سه بخش يادكردهاي اخوان از فردوسي و شاهنامه، مضمون و محتوا و لحن و زبـان بيـان                    
  . عر كه به نوعي با اين موضوع تناسب داشته تحليل و بررسي گرديده استشده و تمامي اشعار شا

  
  منابع

 . انتشارات مرواريد:، تهرانآخر شاهنامه) 1369( اخوان ثالث، مهدي -1
  . انتشارات زمستان:، تهراناز اين اوستا) 1387( اخوان ثالث، مهدي -2
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  *شفق لياسماع دكتر 
                                                                                                                 

  شاهنامه ظهوري هانهيزم
    چكيده

 شـدن   فـراهم  بـا  كه استيي  هانهيزم ستلزمم د،يآ ديپدي  سترگي  مل حماسهي  قوم نزد در كه نيا 
 نظـر  مـورد  ملـت  كـه  اسـت  نيا شرط نينخست .گردد داريپد توانديمي  حماس اثر ها،نهيزم آنة  مجموع

ـ  حماسه ت،يهو فاقد اقوام انيم در كه  استي  هيبد. باشد بودهي  قوم وي  مل شكوه و عظمتي  دارا ي مل
 در حقـارت  و شكست احساس ر،يفراگ وي  ملّ اسيمق رد كه است نيا شرط نيدوم. ديآينم ديپدي  بزرگ
. باشد شده خدشه دچار شكست اثر بري  مل عظمت و مجد آني  عني. باشد آمده ديپد ملت آن جان و روح
 هـم  اسـناد  نيـ ا. كند داللتي  قوم عظمت و افتخارات بر كه استي  أسناد و منابع وجود شرط، نيسوم

 مـشاهده  قابـل  وي  خـارج  وجود..) ...نيه و أب(ي  خيتار كوهمندش آثار بصورت هم و دباش مكتوب توانديم
 دري  قـوم  شـكوه  و افتخـارات  آن بودن زنده ،يمل حماسه آمدن ديپدي  برا شرط  نيچهارم. باشد داشته
ـ  باشـد  داشـته  وجودي  قبل شرط سه آن اگر طبعاً. است مردمي  هاخاطره و أذهان  مـردم ي  زنـدگ  دري  ول
ـ   و جـان يه باشند، شده سپردهي  فراموش بهي  زندگ انيجر در عمالً و نداشته حضور  خلـق ي  بـرا يي  اتمنّ
 ارتباط دري اصل شرط چهار نيا ليتحل و نييتب به مقاله نيا در سندهينو  .ديآينم وجود بهي ملي حماس

 .پردازديمي فردوس شاهنامه با
  
  .رانيا شاهنامه، ،يسدوفر حماسه، : هاواژه ديكل

 
  مقدمه            

 كـه  استي  چند ليدال به مسبوقي  ساسانة  سلسل أفولة  دور در مسلمان اعراب از انيرانيا شكست
 است نيا دارند نظر اتفاق برآني  همگ كهي  انكتهي  ول  ، است مقاله نيا موضوع از خارج آنهاي  اب ي علت
 شيدايـ پي  هـا نـه يزمي  بـرا  و. اسـت  ساله هزار چند و كهنسال عظمت و مجدي  دارا رانيا  سرزمين كه

 و خيتـار  بـا ي  نيسـرزم . روديمـ  شـمار  به آن ظهور علل و اسباب ازي  كي ي قوم عظمت وجود  ، شاهنامه

                                                 
  *عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا
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 تـسلط  رانيـ ا بر كهي  أعراب حتي. انددهيعق هم آن بر دشمن و دوست كه نهيريد اريبس تمدن و فرهنگ
  .كنند ديتقل زين آني هنجارها ازي برخ از دنديكوش بلكه  ،رنديبگ دهيناد را آن نتوانستند تنها نه افتند،ي

 هازهيانگ آن تا كه استيي هازهيانگ ازمندين قوم ك ي دري  پهلوان آثار خلق وي  حماس روح آمدن ديپد
 عظمت اسالم، از قبل رانيا دري  حماس روح بودنِ زنده عامل. ابديينم نيتكوي  حماس روح نباشد فراهم
ة اعاد  احساسِ آمدن ديپد و اعراب  از شكست  ، اسالم از پسي  ول بود، جهان در انيرانيا فتوحات و مقام

 در هـا نـه يزم نيـ ا. گـشت ي  حماس آثار خلق باعث رانيا گذشته عظمت و قدرتة  ارائ وي  قوم تيشخص
 بـصورت ي  حماسـ  آثـار  شيدايـ پ عوامل قتيحق در و وجودداشت رانيا در كامل بطور سوم و دوم قرون
 دنيدرخـش  آن ازيي  هـا بارقـه  و داديمـ  ادامـه  شيخو اتيح به انيرانيا ريالضّمي  ماف و قلوب در پنهان
 و نـژاد  ترك انِيسلجوق و انيغزنو دست به امورة  رشت چون انيسامان از پس كه استي  گفتن. ه بود گرفت

 و گشت فيضع همي  حماس روح حماسه، خلقي  اصل عوامل رفتن انيم از سبب به زين و افتادي  رانيا ريغ
  .نشد خلقي جد يِحماس اثر

  :باشد فراهم ديباي اساسة نيزم دو اثر حماسي خلقي براي كل بطور

 نقشيي جو نهيك و افتادن آن جبران فكر به  و شكست احساس باب نيا در كه ؛ياسيسة  نيزم -١
 .كنديم فايا راي اصل

 در وي  قومة  خاطر دري  حماسي  رياساطي  ها داستان تداوم از است عبارت كه ؛يفرهنگة  نيزم -٢
ـ  -رنـد يگ قـرار  الگـو  ديـ با كه گذشته بزرگان منش و رفتار بودن خاطر  و شـاهان ة  كارنامـ  بـصورت  ا ي
  .باشد جيرا مردم انيم در -نهيس به نهيس وي شفاه نقل ا يو هانامهيخدا

  شكست و حقارت احساس

ـ  فتوحات كه گفت ديبا  ، اعراب از انيرانيايي  جو نهيك و شكست احساس خصوص در ـ  دري  پ  وي  پ
ي اسـ يس قدرت و درخشان تمدني  دارا يانرانيا همچون آنان ازي  بعض كه مختلف ملل هيعليي  فرمانروا

 كـه  دانـستند  محـقّ  را خود آنان .ساخت متكبر و غرّه را اعراب اندك اندك بودند،ي  ريچشمگي  نظام و
  .كنندي تلقي سرافكندگ وي فرمانبر به محكوم و) يولم (را مغلوب ملل
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 انگاشـتند يم نيچن عرب نيمتعصب ازي  بعض كه  بود دازه بدان ان  انيامو عهد در جبروت و ايكبر نيا
 تهـا مل گـر يد و  ، كننـد يي  فرمانروا جهان بر تا است دهيبرگز عالم گرِيد اقوام انيم از را عرب خداوند كه

 ارتباط همچون عرب ريغ با عربة  رابط آنان نظر از. باشند آنها فرمانبر و بدع تا اندشده خلق خاطر بدان
 انـد،  شده رهنمون تيهدا نور به ضاللت و كفر از را شانيا كه نهادنديم منّت اريز. بود بنده با گانيخدا
ـ   ديگـر  خراج، و هيجز رفتنيپذ باي  موال كه بودي  حال در نيا .است اعراب ونيمد آنان اتيح پس ي محلّ
 و هتگـش  ملـول  شانيـ ا مجـاورت  و صـحبت  از جيبتـدر  لـذا . دنـد يدينم تفاخرات و رعونتها نيچني  برا

  .افتند يممكن ريغ را آنان باي ستيهمز

 انجـام  در را اعراب  ، دادنديم نشان شيخو از امورة  ادار در كهي  تيقابلة  سائق هب انيرانيا قتيحق در
 امـا . افتنـد ييمـ  دشـوار  شيخـو  بر را زيآم ريتحق يِفرمانبر ذلّت و دنديديم زبون و فيضع دشوار، امورِ

 البتـه جايگـاه     .بودنـد ي  باق خود تبختر و جبروت بر همچنان انيموا بخصوص عربة  شيپ ستم حاكمان
  .اسالم و تعاليم رهايي بخش آن حساب جداگانه اي دارد

 بروبنـد  را اعراب راه كه اندشده دهيآفر آني  براي  موال كه كنديم ذكر» ديالفر عقد « در عبدربه ابن
 و طبقه هر بيترت نيبد) 414: 3ج ،1971 عبدربه، ابن. (بدوزند را شانياة  جام و كنند رفو را آنانة  موز و

 شـرّ  دفـع ي  بـرا  تيرع ،يآزادي  برا برده. بود افته ي اعراب از داشتن تنفري  براي  ازهيانگي  موال ازي  صنف
 و بـزرگ  مالكـان  وي  اقتصادي  تنگناها از شدن رونيب و مضاعفي  اتهايمال ازيي  رهاي  برا كسبه ارباب،

  .خود تيموقع حفظ و نيغاصب دست از  عملابتكار  آوردنِرونيب يبرا ،يمالي هاقدرت صاحبان

 جنـوب  دري  هجر 38 سال از بود، آنانة  نيك انيغل  كه در حقيقت   مردمي  امهايق و انهايطغ كم كم 
  . شدند سركوبي بنوع كدام هري ول  ،ديگرد آغاز رانيا شرق دري هجر 41 سال از و

 كـرده  جـاد يا وحـشت  و رعب گرانيد دل در نكهياي  راب  ، گرگان مردم اميق از پس مهلّب نب ديزي
 تـاز  و تاخـت  دانيـ م به خراسان هيامي  بن عهد آغاز از. بگردانند ابيآس مردم خون از  تا داد فرمان باشد،
 قـدرت ي  گو گريهمد از كه داشتندي  سعي  مضَر وي  مان ي عرب ليقبا. بود شده بدل عرب طلبان قدرت

 نيـ ا و. ديرسانيم مكنت و جاه به را خود لهيقب افراد  ، آمديم كاري  رو انآن ازي  ك ي هرگاه لذا. نديبربا را
  .گردد آغاز خراسان از عرب ضدي امهايق  تاشد باعث كه بودي مضاعف عامل خود
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 انيـ رانيا تنفـر  نـشان دادن   بـراي   بود ،  هيامي  بن عامل  كه )اريس بن نصر (عبدربه، ابن قول به     
  :است گفته آن خالل در و دهوسري شعر اعراب به نسبت

   ."العرَب تُقَتَلَ أن" نُهميد فانَّ               نهِميد أصلِ عن سائالً كُن يفَمن                    

  )353: 2ج همان، (

 معتقدنـد  نكهيا جز ندارندي  نظر و دهيعق كه گفت ديبا بپرسد انيرانياة  ديعق مورد دري  هركس     (
  .)برود       انيم از عرب ديبا

ة نـ يك و تنفر  طور آشكار  به و رفت )الملك  عبد بن هشام(ي  اموة  فيخل نزدي  روز سار ي بن لياسماع
  :كرد اظهار نيچن اعراب از را شيخو

  مِيلتعظ و لفُخرً الهرمزان و                         معاً الجنود سابور وي كسر مثلُ من ...          

             وعالـرّ ـوم يالكتـائب اُسـد م                           فــوازحأذلّوا وه ومالـرّ و التُـرك    

ي خفگـ  حـد  تا آب ريز در را او داد دستور كه آورد خشم به را هيامي  بن فهيخل چنان سخنان نيا و  
  )146: 1369 صفا،. (كردند ديتبع حجاز به آن از پس و نگهداشتند

 اميق از پس كهي  اسيس هايانقالب كه گفت ديبا )عباسي  بن( عهد در مردم انزجار ردمو در اما       
 حـد  تـا  را آنـان  منزلـت  و مقام و كاست فرواريبس عرب تبختر و ادتيس از گرچه آمد، وجود به ابومسلم

 انيـ م از را آنهـا  اعتبار و بركَندي  بكلّ را عرب اقتدار و نفوذة  شير نتوانستي  ول  ، آورد نييپاي  اديز اريبس
 كرد مĤبي  رانيا و منشي  فارس را انآن انيرانيا نفوذ گرچه  ، بودندي  هاشم عربِ كهي  عباسي  خلفا. ببرد
ـ  برداشتند، -بودي  اموة  دور مخصوص كه -خالص كامالً يِعرب حكومت و عرب تيحما از دست و ي ول

 و ستهيـ نگر احتـرام ة  ديـ د به عرب قوم به باز جهت نيا از و  ، نكردند فراموشي  بكل را خود أصل و نژاد
ي بن العم جور مردم از  كهي  هنگام لذا) 169: 1368 ممتحن،. (دادنديم شركت مهم مناصب در را آنان

ـ  و منصور روزگار در بار ك ي چنانكه. دنديشوريم فهيخل انيلشكر بر غالباً  ، آمدنديم ستوه به عباس  ك ي
  . شد طبرستان نيسرزم در عرب عام قتل هبي منته مردمي ناخرسند و شورشي المهد درعهد بار
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ـ ي  گـر يد بانيپشت هركدام شوديم مشاهده عباس آل دوره در كهيي  امهايق و نهضتها        دري  ول
 و خـصلت  باي  ول گوناگوني  نامها و أشكال با كه ادنديبن ك ي از شيخو اصل و عمق دري  همگ قتيحق
 همـه  م،يكنـ  كـاو  و كند آنان نفرت ويي  جو نهيك عمق در اگر نيا بنابر. اندكرده دايپ بروز گانه ي يتيهو
 هـا  آن تمـام  يِفرهنگـ ي  هاشهير وي  اقتصاد وي  ماد علل وي  اجتماع عناصر رايز. ميابييمي  ك ي را آنها
 اميـ ق نيـ ا ازي  بعض. است اعراب نسبت به  انيرانيا مياندر نفرت و نهيك آمدن وجود به آن و استي  كي
 دهيكـش  هـم  رانيـ ا ثغـور  و مرزها از خارج به و نبوده رانيا  مناطق به منحصر  فقط انيعباس عهد در ها
ـ  هـوا  زين) يشرق رومي  امپراطور (هيبوزنط در  حتي كه بابك اميق رينظ. شديم ي طبـر  و. داشـت ي  داران

  )59-58: 13ج ،1375 ،يطبر.(است داده  آن راگزارش

  ي  فرهنگي هانهيزم

  آنانيـ م كـه ي وجـود  با  كهاستي گفتن  ،شاهنامه شيدايپ  براييفرهنگة  نيزم خصوص در      
ـ زيم آن در  حماسه سرا  شاعر كهي  ادوره و داشته انيجر  مقطع آن در حماسهي  رخدادها كهي  ادوره دي 

 دو نيـ ا انيـ م تشابه  نوعي رابطه و   ديبا  عام نحو بهي  ول دارد، وجودي  اديزة  فاصلي  زمان نظر از معموالً
ـ .    اسـت ي  ضـرور  اريبسي  حماسي  هامنظومه خلقي  برا تشابه و رابطه نيا. باشد داشته وجود دوره ه ب

ه داشـت  وجـود ) يپهلـوان ي  زندگ عصر (نخستة  دور در كهي  افكار وي  نمد آثار و معتقدات  ، نمونه عنوان
 تمدن آني  جا  به شاعر ايو ،باشد دهيگرد فراموش كبارهي) شاعري  زندگ عصر  (دوم دوره در دينبا است ، 

ـ گرد مواجـه ي  اتـازه  معتقدات و تمدن با شده، فراموش معتقدات و  و تمـدن  اوالً ديـ با  شـاعر  .باشـد  دهي
 مربوط افكار و تمدني  هانشانه و آثار اًيثان و رديگ انس آن با و بشناسدي  بخوب را شده فراموش معتقدات

  .نكند اشتباه و زديامين  در همآن با را شدخو عصر به

 نيـ ا. بودنـد ي  باق خود احترام و تياهم تمام باي  رانيا ميقدي  ندانهاخا ازي  برخ هنوز چهارم قرن در
 بـه ي  شـهرت  و شـده  وارد  و فرهنگـي نيـز     يعلم وي  وانيد امور در بلكهي  اسيس امور در تنها نه  خاندانها
 نام را) ميقد وتاتيب اهل (به احترام ان،يفارس خوب عادات ازي  اسالم سانينوي  جغراف. بودند آورده دست
 مثل. اندبرده ارث به تا امروز  ميقد از راي  وانيد اعمال كه استيي  خاندانها )فارس (در كه اندگفته و برده
 و ثيـ ل عمـرو  و ثيـ ل عقوب ي خدمت در آنان ازي  بعض.  زادبه بن مرزبان آل و هيصفي  اب آل و بيحب آل
 شرف اثبات و أنسابة  لسلس حفظ خاندانها، نيا حرمت خاطر به و شده وارد هم گوزگانان در غونيفر آل
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را شيخـو  نـسب  تا دنديكوشيم خاندانها ازي  برخ چنانكه. افت ي تياهم دوره نيا انِيرانيا انيم در بنس 
بـسيار   امـرا  و پادشاهاني  برا نسب تيرعا الخصوصي  عل . كنند حفظ) اندكردهيم ادعا اي (بوده چنانكه
 كـه  انـد  نبوده چهارم و سوم قرن در سلطنت انِيمدع و نيسالط از كيچيه كهي  بطور. افت ي ضرورت
 بـه  را خـود  نـسب  ثيـ ل عقـوب  ي مثالً  . نرسانده باشند  ميقد پهلوانان و پادشاهان بهي  بنوع را خود نسب
 منـوچهر  به او طريقاز و) نيچوب بهرام (به شانيا نسب كه بودندي  مدع انيسامان و ديرسانيم انيساسان

 امـارت ي  دعـو   كـه  يسـامان  دوره لياوا  در بزرگي  امرا از سهل بن احمد و. رسديم )يشداديپ پادشاه(
 بـن  محمـد  منـصور  ابـو   نيـز  و. ديرسـان يم اريشهر زدگرد ي به را خود نسب  ، بود ساكن مرو در و داشت

 دانـست يم رانيا اسپهبدانة  تخم از را خود  ، داشت امارتية  داع زين او كه خراسان سپهساالر عبدالرزاق
 صـفا، .(ديرسـان يمـ  ديجمـش  و دونيـ فر و منـوچهر  بـه  او  طريق از و  ، گودرز پسر ويگ به را خود نسب و

  ).219-220: 1،ج1367

 يخانـدانها  بـه  آنـان  انتـساب  وي  سامان شاهانپاد بودن األصلي  رانيا در  معاصر نيمحقق ازي  بعض
 ازي  نوشـت رو  ، راي  ساسـان  شاهان دربار ازي  فردوس فيوصت  حتي كه ورزنديم إبرام چندان  ، يرانيا قديم
 از واقـع  در  در شـاهنامه   رانيانوش دربار اتيجزئ فيتوص كه معتقدند و .داننديمي  سامان  دربار نمونهي  رو
  )72: 1365 ،يفرا. (است رفتهيپذ صورت انيسامان كاخ اتيجزئي رو

 وي  رياسـاط  قهرمانـان ة  خاطر و اد ي  نيز اسالم از پس بخارا مردم اند،نوشته ميقد خيتوار آنچه بنابر
 دري امنطقـه  كـه  را) تنيـ رام(يـة   ناح كـه  بودند معتقد آنان. بودند كرده حفظ  را يااسطورهي  تهايشخص
  .است كرده بنا) ابيافراس (است، بوده بخارا اطراف

ي حماسـ  وي رياسـاط  تيشخص آن در كه اندداشتهي خاصي محل نييآ بخاراة  واح مردم تياكثر    
 بلكـه  اسـالم  از قبل تنها نه رستم به مربوطي  داستانها) 50: همان. (است داشتهي  مهم نقش) اوشيس(

 بـه ي  سعد زبان به رستم داستان ازي  قطعات رايز. است داشته اشاعه و رواج بخاراة  منطق در زين آن از بعد
ـ  اصل در رستم ديشا. است متفاوتي  فردوس شاهنامه در رستم داستان با كه است آمده دست  ريـ ام ك ي
  )51: همان (باشد؟ بوده يمركزي ايآس ازيي سكا

 زدگرد ي  ،   كه است نيا ميريناگز آن گفتن از شاهنامه شيدايپي  هانهيزم هيتوجي  برا كهي  انكته  
 به و كردي  نينش عقب رانيا مشرق طرف به خود انيلشكر با كهي  هنگامي  ساسان شوربخت شاه نيآخر
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 در . بـود  كـرده  جاديا آنجا در داشت وجود مدائن و فارس در كه راي  دربار همان رينظ باًيتقر د،يرس مرو
 بـود،  ساخته منتقل مرو به شيخو همراه به كهي  كارمندان و خوانساالران  و نوازندگان و خوانندگان شمار

 از بعـد  قـرن  دو تا مفصلة  كتابخان نيا. بود برده مرو به كه كننديم اد ي زيني  مفصل و مجهزة  كتابخان از
 و دهيـ دي  هجر 200 سال در را آن شخصاً) يعتّاب (نام به عربي  شاعر و داشته وجود مرو در زين اسالم

 و شاهان به مربوط منش و رسم بنابراين ، .  )112-113: 1351 ،ينويم (است كرده گو باز گرانيدي  برا
 هنوز صفحات درآن زين اسالم از بعد ديبا الرّسمي  عل كتابها همان قيطر از اسالم از شيپ انيرانيا آداب
 ابيافراسـ ة  خـاطر  و اد ي هنوز انيسامان عهد در) يمستوف اهللا حمد (قول طبق بر .باشد بوده جيرا و زنده
ي تلقـ  در بـوده ي  سـامان  منصور بن نوح تخت و تاج انيمدع از كه) بغراخان (رايز. است بوده زندهي  توران
 كهني بخاراية  ناح در) 385: 1336 ،يمستوف. (است رفتهيم شمار به) ابيافراس (نسل از  آن زمان  مردم
-يم دهيد است) Kavi(ي  كَو ازي  تلفظ كه) kava (كَو لفظ آنهاي  رو بر كه آمده دست بهيي  هاسكه
 شـده  اسـتعمال ... و قباديك و كاووسيك و خسرويكي  اسام در) يك (صورت به شاهنامه در واژه نيا .شود
 راي  رياسـاط ية  ما نب كهن روزگاران زا النهر ماواءة  منطق كه رديگيم قوت ذهن در شهياند نيا و. است

 بخـارا  ميقـد  شـاهان  بـه  مربـوط ي  هـا سكهي  رو بر كه) kava (كَو لفظ. است داشته همراه  به خود با
 اطـراف  دري  نرشـخ ة  گفتـ  طبق .  )25: 1365 ،يفرا (است) مقتدر و ريدل(ي  معن به است، شدهي  حكاك
 مرغيسة  كنندي  تداع احتماالً كه) 93: 1351 ،ينرشخ). (سام (كوه نام به است بودهي  كوه) كش (تيوال
  . است بوده  آن سامانمردم اذهان دري مو ديسپ كودك آن پرورش به مربوط حوادث و زال و

 قـرن  شاعران اشعار در -يحيتلم كاربرد و اشارات حد در - زيني  حماسي  ها داستان ازيي  هارگه  
ي داسـتانها ي  و ظـاهراً   ، دهـد يم ارائه كاتب بدهع محمد كهي  ضمنة  اشار طبق بر. شوديم دهيد چهارم

  :ديگويم او. است بوده آشنا آنها با و خواندهيم را ها)نامهي خدا (و باستان رانيا

  )  يپهلوان (از وي ازـــت ارـــزگفت                        خواندم گفتهي بس دم،يد رنجي بس             

  )198: 1370 ،ياقيس ريدب (

   :است نيا) يرياساط آدم (شيدايپ خصوص دري مروزي مسعود سخن و    

  ي اهـــشـگيپ گرفتش دري تيگ هــب             ي     شـاه به آمد ومرثيك نينخست             
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  بود روايي هرجا به انشــــفرم هــك                   بود پادشاي تيگ به سالي س چو             

  )47: 1361 الزار،  (

 شيخـو  ممـدوح  مدح دري  و. است بوده شده شناخته) يرودك (نزد آنهاي  محتوا و) اوستا زند (كتب
  :ديگو

  )زند (او رتيس و فضل ست)ابستا (همچو              شرح او همت و فقر معماست همچو

  )28: 1368 ،يرودك      (                                                                                      

  :كنديم اشاره) زيپرو (و) اوشيس (ماناد يبه) يهرو محمد بن صالح بيشع ابو(

   ـدخَ اللهي زلفـ حلقهي چشم آهو                    قد وي روي بهشتي شيكي دوزخ         

    جد) زيروپ (و رأفد) اوشيس (شك               ي   عـارض بنـفشهي ـدعجـ سلسلـه         

  )173: 1370 ،ياقيس ريدب(

  :كنديم ادي) يانيك تخت و تاج (از شيخو ممدوح از شيستا دري خسروان طاهر ابو

   ايك و است شهنشه را انيك تخت و تاج كه                 جم ممالك وارث انيك تخت شكوه       

  )112: 1370 ،يمدبر  (

  :كنديمي آور اد يرا) دونيفر (شكوه و فرّي ترمذ كيجمن

   نگه و فرهنگ با ورز) دونيفر (فرمان و فرّ             ارزگ مخرّ مهرگان نيا مهربان ريامي ا      

  )205: 1370 ،يچاداره(
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 نيـز ، بـه   چهارم قرن شاعران زبان دري حماس وي رياساطي داستانها اري بودنج كه استي  هيبد 
 و مقدمه بعنوان آنها تمام از توانيم و است داشته رانياي  مل حماسه شيدايپ دري  اعمده تأثير نوبه خود 

 فـراهم  بـا  و  زمانـه،  روح از درسـت  درك با بزرگي  فردوس نيبنابرا. كرد اد ي بشكوه كاروان نياية  طال
 پـس  را خود دانيجاو اثر و زد سترگ كار نيا به دست شاهنامه، آوردن ديپدي  برا الزمي  هانهيزم بودن

  .آورد ديپد فرسا طاقت  رنج سال وسهي س از

     جهينت  

 كـه ي  شكـست . بـود  شـده  فراهم الزم اسباب و علل تمام شاهنامه ميعظة  حماس آمدن ديپدي  برا  
 مجد همه آن وجود گريد طرف از. گذاشتي  اندوهبار ريتأث آنانية  روح در شدند، متحمل أعراب انيرانيا
 شـد، يمـ  ليـ تحم آنـان  بر كهي  سركوب و ريتحق با آنهاة  سيمقا و گذشته درخشان افتخارات و عظمت و

 حكـام ي  سو از كه هايرانيا با زيآم ضيتبع و نابرابر برخورد. برديم سؤال ريز را انيرانياي  قوم تيشخص
 اطراف به انيرانياي  وقتي  تيوضع نيچن در.   كرديم زتريت راي  ملّي  امهايق آتش گرفت،يم صورت عرب
 زنـده  هنوز هابهيكت وي  خيتار هيأبن و كاخها صورت به گذشته عظمت و دمج آن تمام ستندينگريم خود
 وجـود . نـد يبرآ شيخـو ة  گذشت عظمتي  ايإح صدد در كه زدنديم بينه هاآن به گويي و بودند برجا پا و

 نهيس و بود زنده هاخاطره و أذهان در هنوز  تا عصر فردوسي   رانياة  گذشت از فراوان اتيروا و ها داستان
 روزگـار،  اتيمقتـض  از درسـت  درك بـا  بزرگي  فردوس كهاست  ي  تيموقع نيچن در. شديم نقل هنيس به

 تيشخـص  ابـراز ي  بـرا  بود مكمل نيبهتري  فرهنگ  مهم كار نيا قتيحق در و زد شاهنامه خلق به دست
 .بكـشد  حاكم أقوام رخ بهي  فارس زبان به هم آن و كجا ي را گذشتهي  ها عظمت آنة  مجموع تا انيرانيا
  .  كرد رفتار محترمانه ديبا يقوم نيچن با و ستين سزاوار آنان بر شكست و حقارت ليتحم كه دهد نشان و

  منابع
  .ةلجنـ ةمطبعـ :قاهره ،ديالفر العقد )م1971 (ياندلس ربه عبد إبن -1  
 دكتـر  موقوفـات  اديـ بن :تهران ،يرودك همعصر شاعران )1370 (احمد ،يالنيگ ،يچ اداره -2 
  .يزد يشاراف دومحم

 انقـالب  آمـوزش  و انتشارات : تهران ،يفارس شعر شاهنگانيپ )1370(محمد ،ياقيرسيدب -3 
  .ياسالم
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ـ د )1368 (محمد بن جعفر ابوعبداهللا ،يرودك -4  ـ  واني  ،ي  : نظـر  ريـ ز ،يسـمرقند ي  رودك
  .يراز فخري كتابفروش :تهران ،ينسكيبراگ

  .فردوس انتشارات :تهران ،انريا در اتيادب خيتار )1367 (اله حيذب صفا، -5  
  .ريركبيام :تهران ،رانيا دريي سرا حماسه )1369 (اله حيذب صفا، -6  
 انتـشارات  :تهـران  نـده، يپا ابوالقاسـم  ترجمـه  ،يطبر خيتار )1375 (ريجر محمدبن ،يطبر -7  
  .رياساط

 وي  علم اتانتشار شركت :تهران ،يمحمود  محمود ترجمه  ، بخارا )1365 (ن. چاردير ،يفرا -8  
  .يفرهنگ
  .رانيا در فرانسهي رانشناسيا انجمن :تهران ،پراكنده اشعار)1361 (لبريژ ، الزار -9  

  .پانوس نشر :تهران ،وانيدي ب شاعران اشعار و احوال شرح )1370(محمود ،يمدبر -10
 :تهـران  ،يينـوا  نيالحـس  عبـد  دكتـر  اهتمـام  بـه   ، دهيگز خيتار )1336(اله حمد ،يمستوف  -11 
  .ريركبيام

  .باورداران انتشارات :تهران ،هيشعوب نهضت )1368 (ينعليحس ممتحن، -12  
  .يخوارزم انتشارات :تهران حال، نقد )1351(تبيمج ،ينويم  -13 
 :تهـران  ،يرضـو  مـدرس  حيتـصح  ،بخـارا  خيتار )1351 (جعفـر  محمدبن ابوبكر ،ينرشخ  -14 

   .رانيا فرهنگ اديبن انتشارات
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  *ياصغر شهباز
  

  در اسطورة ضحاكييجا به بررسي فرايند انتقال و جا
 

  چكيده
اساطير در گذر زمان از شكل   .  در اساطير موضوعي مهم در شناخت اساطير است        ييجا  به  انتقال و جا  

اين تحول و دگرگوني در     . و كاربرد ويژة خود فاصله مي گيرند و دستخوش دگرگوني و تحول مي شوند             
  چگـونگي ايـن      يـري پيگ. يير شكل، بيان، ساختار و كاربرد خود را نشان مي دهـد           اساطير، به صورت تغ   

.   و تحوالت ناشي از گذر زمان، به ما در شناخت صورت اصلي اساطير كمك مي كندييجا به انتقال و جا
 و رمز آلودترين اساطير هند و ايراني است، اين فرايند به نحـو              نيتر  در اسطورة ضحاك كه يكي از كهن      

 تحـول يافتـة اهـريمن در هـزارة          ت كه ضحاك را صور    يا  به گونه . مشگيري خود را نشان داده است     چ
اهريمني و برخي دگرگون شدة اسطوره پهلوان اژدركش و بعضي آن را مثالي از براي ديو خشك سـالي                   

در قالـب   بنا به اهميت باز شناخت اين اسطوره در شاهنامة فردوسي ، نگارنده بر آن شـد كـه                   . مي دانند 
اين مقاله و با مروري بر متون كهن و مقاالت جديد ، نشان دهد كه اين اسطوره در روند انتقال چگونـه                      

نتـايج  . از شكل و فرم اصلي خود خارج شده و به گونة  پادشاهي دژ رفتار در شاهنامه ظاهر شده اسـت                    
ت       اين مقاله مي تواند الگويي باشـد بـراي بررسـي رونـد انتقـال در سـاير اسـا                    طير و بازشـناخت  ماهيـ

 . جاي گرفته است ان كه در حماسة ملي ايرييها اسطوره
 

 ،  ديو خشك سالي اطير، ضحاك، اهريمن در اسييجا به  انتقال و جا :ه ها واژكليد
 

     مقدمه 
مـرتبط  » story«و  » history«       اسطوره از كلمة ايستورياي يوناني گرفته شده است و بـا            

  ) 11: 1376سا، شمي. ( است

                                                 
* دانشگاه يزد   دكتري دانشجوي  
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از ايـن نظـر كـه ژرف سـاخت آن ، حقيقـت و      .       اسطوره داراي دو بعد تاريخي و داستاني است 
 دارد و زاييـدة تخيـلِ       يي روا ي ا وهيبوده، به تاريخ ماننده است و از آنجا كه ش         ) به باور مردم قديم   (تاريخ  

بنـابراين  .  دارداهتبه داستان شـب ) عيدر مورد خدايان، زمان، مكان و رخدادهاي طبي      ( مردم قديم است    
در بسياري از اساطير شايد بتـوان       . ما در برخورد با اسطوره در مرز بين حقيقت و مجاز در حركت هستيم             

جو به اشخاص و مكانهاي واقعي رسيد، اما در برخي اين مكان وجود ندارد و  و با كاوش و تالش و جست
 . تر شود  چه بسا نمادين بودين آن مشخص

 دارد، مـسئلة انتقـال اسـاطير    ي     از مسائل مهمي كه در حوزة اساطير جاي بحث و بررسي فراوان        
مي دانيم كه اساطير در هر زمان شكل، نقش و كـاربرد ويـژه اي دارنـد و در جريـان زمـان و در                         . است

 يها  قشن شوند و    ي م ييها  مرزهاي متفاوت جغرافيايي و در ميان مردمان گوناگون دستخوش دگرگوني         
 ي  مانند افسانه، داستان حماسي، تمثيل يا نقـل عاميانـه در مـ    يا   تازه يها   پذيرند و به شكل    ي م يا  تازه
. (  اسـطوره ناميـد  ييجـا  به مجموعة اينگونه تغييرات، تكوين و شكل پذيري متفاوت را مي توان جا      . آيند

  ) 89: 1349سركارتي، 
يند انتقال دچار تحول و دگرديسي عجيبـي شـده اسـت،                 يكي از اساطير كهن ايراني كه در فرا       

 بـا آن چهـرة اهريمنـي در اوسـتا، در شـاهنامه پـسر              ي اسـطوره ا   تياسطورة ضحاك است، اين شخص    
ـ  )بيـور اسـب     ( نيكمردي است از دشت سواران نيزه گذار ، دلير و جهانجوي و دارندة ده هزار اسب                   ه، ب

آنگاه است كـه اهـريمن      .  و بر تخت پادشاهي تكيه مي زند       فريب ابليس، پدر خود، مرداس، را مي كشد       
در هيأت جواني خوبرو، خود را خواليگر معرفي مي كند و به بوسة او دو مار از كتفين ضحاك بيرون مي                     

 داشتن آنهاست   يرآيد و همو باز همچون پزشكي پديدار مي شود و مي گويد كه چارة اين مار ها فقط س                  
ونه روزانه دو جوان را بر مي گزينند و به كاخ ضحاك مي برند تا مغز سرشـان     با مغز سر مردم و بدين گ      

ه  . را در بياورند و به خورد ماران ضحاك دهند، تا مارها سـاعتي بخوابنـد و پادشـاه انـدكي بيارامـد                      بقيـ
 ارماييل و گرماييل و بـه دسـت گـرفتن           امهايداستان مربوط است به آمدن دو گرانمايه مرد پارسا، به ن          

خورشخانة پادشاه و خواب ديدن ضحاك و نابودي كودكان و متولد شدن فريدون و در نهايت قيام كاوة                  
 . آهنگر

     چه اتّفاقاتي در اين مسير دراز آهنگ مي افتد كه آن مظهر اهريمن به صورت پادشاهي چنـين                  
از فريـدون قريـب   در شاهنامه ظاهر مي شود و در يك فضاي تسلسل وار تاريخي بعد از جمشيد و قبل              

 . به هزارسال حكومت مي كند 



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٨٨٥

     براي پي بردن به جريان اين تحول و دگرگوني در اين مقاله چهرة ضـحاك از متـون پـيش از          
اسالم و بعد از اسالم نمايانده مي شود و مشخص مي شود كه عبور اين اسـطوره از ادبيـات اوسـتايي و             

ه صورت اصـلي ايـن اسـطوره شكـسته شـود و در              تر اسالمي، سبب شده است ك       سپس پهلوي و سپس   
 .  در پيكر ضحاك تازي مجسم شودتنهاي

 
  در اوستا ضحاك

اَژي سـه پـوزه     ) اناهيتا  ( براي او   : آمده است كه   ) 31-29آبان يشت، فقرات    (      در يشت پنجم    
ز او درخواست كـه     صد اسب و هزار گاو و هزار گوسپند قرباني كرد و ا           ) بابل( در كشور بوري    ) ضحاك(

 او را يـاوري     اَناهيتـا او را در تسلط بر هفت كشور و تهي ساختن آنها از آدميان ياوري كند ولي ارديسور                  
  ).    303: 1370اوستا، .( نكرد

پسر اَثويه به اناهيتا قربانيها داد و از        ) فريدون  ( ثراتئون  :  آمده است    34    در همين يشت در فقرة      
دهاك سه پوزة سه سر شش چشم ، دارنـدة هـزار گونـه چـاالكي ، ديـو                     ي را بر اژي   او درخواست كه و   

دروج، كه ماية آسيب آدميان است و آن نيرومندترين دروجي كه اهريمن بـراي تبـاهي گيتـي و جهـان                     
را ) ارنـواز   ( واَرنوك  ) شهرناز  ( راستي آفريده است ، چيرگي دهد و او را مدد كند تا دو زنش سنگهوك                

 )همان . ( اي زناشويي بهترين اندام را دارند و زيباترين زنان جهانند، از او بربايدكه بر
و در يشت    ) 347 :همان. ( عين مطالب باال آمده است    ) 14 فقرة   شت،يگوش  (       در يشت نهم،    

دهاك با همان صفات توصيف شده و از شكست دهنـدة او؛ يعنـي                نيز اژي  ) 40بهرام يشت، فقرة     ( 14
ـ    ) 24فقرة  ( در رام يشت    ) .  439 :همان. ( يدون نيز ياد شده است    فر  تكـرار شـده     بباز هم همين مطال

  )451 :همان.( است 
از مجادلـة ضـحاك و آذر بـراي بـه دسـت              ) 51 – 46زامياد يشت، فقرات  (      در يشت نوزدهم    

ده جم ياد شـده اسـت و        آوردن فرّ كيان سخن رفته است و از ضحاك به عنوان پيك اهريمن و اره كنن               
 ) .494-492، صص1370اوستا، . ( اين كه ضحاك در نهايت از ترس آذر فرّ را رها كرد و گريخت 

 ضـحاك مـاده          بنا به گفته ذبيح اهللا صفا در چهرداد نسك، از نسك هاي مفقودة اوسـتا، مـادر                
كند و پرستندة هفت      ص مي و هم اوست كه جمشيد را به لذّات دنيوي حري         » اوداك  « ديوي است به نام   

  ). 455 – 454 :1369صفا،  (   .آورد يديو بزرگ؛ يعني ضحاك را به وجود م
 : ديتوان به اين نتايج در مورد ضحاك رس       از مطالب اوستا مي
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و دهـاك؛ يعنـي     ) اژدهـا (اَژي در زبـان اوسـتا يعنـي مـار           . دهاك است   ضحاك در اوستا آژي    – 1
در مجموع همـه جـا بـه صـورت حيـوان اهريمنـي خطرنـاك و        .  اوي از برايفتمخلوقي اهريمني، و ص  

تـر نمـاد و پيـك          است كه مظهر آسيب و فتنه و فساد و دروغ خوانده شـده و بـه تعبيـر كامـل                    يچاالك
 ي گونه سـخن   چياهريمن است كه در باور و پندار مردم قديم به اين هيأت و پيكر مجسم شده است و ه                  

 حكومت كند؛ يدي و مدت مدندي بنشدي جمشي و شاه باشد و بر جاي انساني ادهيفر آدهاك ي اژنكهياز ا
  ) 911 :1370دوستخواه، . ( ستين

 . استدوني شهرناز و ارنواز است و شكست دهندة او فرندةياو ربا – 2
» كـوي رينـت     « كشور بوري همان سرزمين بابل است و حتي به تعبير دقيق تر اوستا شـهر                 – 3

  )456، ص 1369صفا، . ( داند فعلي مي» كرند « بيح اهللا صفا آن را است كه ذ
 .  استمني اهرندةي او نمايعني كند؛ ي خالاني او جهان را از آدملةي قصد داشته به وسمنياهر  – 4
 . استيوي است و مادرش هم ماده دييخودش اژدرها – 5
 
  در متون پهلوي ضحاك   

 نماده است، اما مطابق     ي باق ي از اسالم آثار قابل مالحظه ا      شي پ انةي م ي     متاسفانه از متون پارس   
 اژدهاك نام برده شده اسـت كـه در هـزارة دوم    اي به صورت دهاك ي بعد از اسالم، از و    يبا متون پهلو  

، 56 خـرد، پرسـش   ينويم(  بخشدي بدو ممني را اهر يي فرمانروا نيو ا ) 181 : بندهشن(  راند يفرمان م 
 گـسلد و بـه   ي مـاه بنـد مـ   دريتا در هزارة هوش   ) 197:بندهشن( بندكنندة اوست    دونيفرو   ) 26-24بند  

 نسب نامة ضحاك بدين صورت ثبـت شـده          ي بندهشن حت  32در فصل   .  شود يدست گرشاسپ نابود م   
 سيامك پسر مشيه ر گاو پسر ويرفشَك پسر تاز پسر فرواك پسين دهاك پسر ارونداسپ پسر زئي : است  

ـ يي نـسب نامـه بـا مختـصر تغ         نيو جالب است كه ا      ). 59 : 1378 ،يرنبغ دادگ ف. ( پسر گيومرد   در  يرات
48 :1372 ،يثعالب. (  هم آمده استي ثعالبريغررالس( 

 جست و جو گـر  اري      در روايت پهلوي هم از ضحاك و طغيان او سخن رفته و از او با عنوان بس              
پـس  . ردي مردمان را فراز گ    وان،ي بر د  يي برهد و خدا   در آن هزاره ضحاك از بنر      « نكهي شده است و ا    ادي

 و هرمـزد بـا   كش و ضحاك را بزي كه برخدي رود، بدو بگودوني روان فركيهرمزد با امشاسپندان به نزد 
روايـت  . (  و او ضحاك را بكـشد      زاندي روان سامان رود و سامان گرشاسپ را برخ        كيامشاسپندان به نزد  

 )  60 و 57: 1367پهلوي، 
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 هم از فريدون، بند كنندة ضـحاك گـران گنـاه، مطـالبي آمـده اسـت و         100ر ائوگمدئچا، بند        د
كـه او   نيـ  شده است و اادي زادسپرم كه همه جا از او با نام دهاك و اژدهاك           ي ها دهي طور در گز   نيهم

 )88 و54 و35 : 1366زادسپرم، .(  شودياره كنندة جم است و توبه ناكرده كشته م
 كار جهان سخن است و همه جا با اژدهـاك           اني از شورش ضحاك در پا     زي ن سنيهمن      در زند ب  
 هـزاره بـه     نيـ  رود و ا   ي از جهان مـ    ارهي كشد و رنج و پت     ي كه سام گرشاسپ او را م      نينام برده شده و ا    

 )19-18 :سنيزند بهمن . (  را دوباره پاك بسازدنشي آفرانسي رسد و سپس سوشي مانيپا
 بـه اژدهـاك و دهـاك و         دهـاك،  ي شود كه رفته رفته آژ     ي استنباط م  يمتون پهلو      از تامل در    

 شـود كـه     ي مـ  يخي تـار  مهي ن ي شود و چهره ا    ي نسب نامه م   ي شود و دارا   ي م ليسپس به ضحاك تبد   
 شود ي مدهي به بند كشدوني فرلةي به وساري بسيانكاري رسد و بعد از ز يپس از كشتن جم به حكومت م      

 انتقال به متون بعـد      ندي فرا ي صورت و در ط    ني شود و به ا    يان به دست سام كشته م      كار جه  اني در پا  و
 .   شودياز اسالم منتقل م
نسب نامة ضحاك به     ) 103چاپ اليپزيك ، ص     ( در آثار الباقيه    : در روايات اسالمي     ضحاك

زينكاو پـسر   پسر  ) اروند اسپ   ( ضحاك بيور اسپ ملقب به اژدهاك پسر علوان         : اين صورت آمده است     
 . پدر عرب عاربه و پسر افرواك پسر سيامك پسر ميشي ) قار ( بريشند پسر غار

تبـديل  » غـار  « و » قار  «  كه ناسخان آن را به      » تاز  «      اين نسب نامه با مختصر تحريفي در        
راب كرده اند همان است كه در بندهشن آمده است، با ذكر اين نكته كه بيروني هم نـسب او را بـه اعـ                       

 . رسانده است 
    طبري هم با اختالف كمي نسبت به بندهشن اين نسب نامه را براي ضحاك ذكر مـي كنـد بـا               
اين توضيح كه نام ضحاك را به روايت ايرانيان از دهاق معرّب اژدهاك دانسته است و از حـوادث عهـد                     

   )458 :1369به نقل از صفا، . ( ضحاك به ظهور نوح پيامبر اشاره مي كند 
بيوراسف بن اروند اسف بن ريكاو بـن        :  نسب ضحاك را چنين آورده       ي     حمزه بن حسن اصفهان   

 گـاو ، مـاده سـره بـي          ين  در اين نسب نامه ريكاو به جاي زئي       . ماده سره بن تاج بن فروال بن سيامك         
  ) . 459 :همان. ( اصل ، تاج و فروال محرّف تاز و فرواك است

 نامند و   ي م »وراسپيب« او را    انيرانيا« : سدي نو ي در مورد ضحاك م    ريرالس در غر  ي مرغن ي     ثعالب
 مـار بـزرگ اسـت،       ي نام از واژة اژدهاك كه به معنـا        ني ا ندي گو ي دانند و م   ي نام او را ضحاك م     انيتاز
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 ي ميابونواس در چكامه ا.  بالندي دانند و به وجود او بر خود م    ي او را از خود م     انيمني. گرفته شده است  
 :ديگو

  مساربهاي                             الخابل و الجن فعبدهيوكان منّا الضّحاك 
 .)دندي پرستي خود مي باش هاي او را در جاي و پرويضحاك از ما بود كه د(  

 فرزنـد   وراسـپ ي كـه او ب    نـد ي گو ي مـ  انيـ راني پندارند كه ضحاك فرزند علوان اسـت و ا         ي م انيتاز
 از صد هزار است، او شي بي به معناي در زبان پهلووري است و چون ب ومرثي ك امكوريندرماسب از تبار س   

 ه،يـ  پا نيـ  بر ا  ده، و لگام و ساز و برگ بو       ني از صد هزار اسب با ز      شي كه او را ب    راي ز دند،ي نام وراسپيرا ب 
غلـب   كـه بـه اذعـان ا       ريغـرر الـس   )48: 1372،يثعـالب . (  دارندة صد هزار اسب است     ي به معنا  وراسپيب

 ةيـ  نوشته شده اسـت در بق      ي از شاهنامة ابو منصور    يري تحر يشاهنامه پژوهان همچون شاهنامه از رو     
 .   بر آن مدعاستيلي ندارد كه خود دلي تفاوتنيمطالب با شاهنامه كوچك تر

    ابوحنيفة دينوري ضحاك را برادر زادة شديد بن عمليق بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، پادشـاه                   
ضحاك به مأموريت از جانب عم خود از يمـن بـه بابـل تاخـت و جـم از برابـر او                       : نسته و گفته    يمن دا 

گريخت و ضحاك در مقام جست و جوي او بر آمد تا او را يافت و با اره به دو نيم كـرد و بـر كـشور او                             
 دمـاغ   تسلط يافت و سپس ساحري آموخت و بر دوش او دو مار بر آمد و هر روز چهار تن مـي آورنـد و                       

داد موسوم به ارماييل و     ) جمشيد  ( ايشان بدان دو مار مي داد و سپس وزارت به مردي از خان ارفخشد               
 و پس از آن عم ضحاك مـرد  ستاداو بود كه از چهار تن دو تن را آزاد مي كرد و به كوهستان ها مي فر       

تاختند و از اين ميان نمرود      و كاو او سستي گرفت و اوالد جمشيد وقت را غنيمت شمردند و بر كشور او                 
 )8-6 :1888دينوري،. (بر او غلبه كرد ) فريدون ( 

هم سلسلة نسب ضحاك در اين مغاير است        « :     ذبيح اهللا صفا دربارة اين نظر دينوري مي نويسد        
او ارفخشد بن سام را با جم پسر ويونجهـان و           . با مĤخذ ايراني و هم تحريفات زياد در اصل داستان دارد          

 از بابل با شاهنامه اكمرود بن كنعان را با فريدون يكي دانسته ، اما داستان ارماييل و بيرون بودن ضح ن
  ) 460 :1369صفا، . ( تناسبي دارد 

    عالوه بر اظهار نظر ذبيح اهللا صفا به نظر مـي رسـد اولـين نـشانه هـاي خلـط داسـتان هـاي                         
 و همين دوره آغاز شده است و اين يكي از مراحـل             اساطيري با روايات سامي و اسالمي از همين كتاب        

 از پـس انتقال اساطير است كه بعد از عبور از متون مذهبي زرتشت يك سري تغييرات را به خود ديده و  
 . عبور از روايات سامي و اسالمي هم يك سري ديگر



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٨٨٩

ده هزار  ( بيور      در مجمل التّواريخ هم آمده است كه ضحاك را از آن جهت بيور اسپ خوانند كه                 
اسپ تازي پيش وي جنيبت كشيدندي و اندر اصل نام او قيس بن لهوب بود و ضحاك و حميري نيز                    ) 

ناميده مي شد و پارسيان ده آك مي گفتند از جهـت آن كـه ده آفـت و رسـم زشـت در جهـان آورد و                            
 او را   ضحاك معرّب ده آك است و ضحاك يعني خنده ناك و به سبب اژدهـايي كـه بـه كتـف داشـت                      

  ) 26 – 25 :مجمل التواريخ . ( اژدهاك نيز مي گفتند 
در شاهنامة فردوسي، همين تصاوير منعكس شده است، با ايـن  :ي در شاهنامة فردوس   ضحاك

( تفاوت كه در شاهنامه، فريدون،  ضحاك را در بن غاري در دماوند به بند مي كشد، ولي در غرر اخبـار                     
 162 و 41ص ( و مجمل التواريخ و القصص  ) 37 :1363گرديزي، ( ار و زين االخب ) 56 :1372ثعالبي، 

در شاهنامه، فريدون ضحاك را زنداني مي       .  شدن او، چاهي در اين كوه دانسته شده است         يمحل زندان ) 
 ، دوسـتخواه،  92، بنـد  15كـرده   ( كند و به دستور سروش از كشتن او باز مي ماند، اما در زاميـاد بـشت                  

 بـه  حاك برخي منابع مانند تاريخ طبري و غرر اخبار و كامل ابن اثير، از كشته شدن ض           و ) 502 : 1377
) بنا به قول بندهـشن      ( دست فريدون سخن رفته است يا در شاهنامة فردوسي اروند اسپ پدر ضحاك              

ضـحاك پـسر   « به مرداس تبديل شده است و در همين رابطه آقاي اميد ساالر در مقاله اي بـا عنـوان               
در يك دارجنگه كه به زبان لري سروده شده اسـت و بـه              « : آورده است   »  يا ضحاك آدمخوار     مرداس

چنان كه آقاي ماهيـار نـوابي كـه         . همت انجوي به چاپ رسيده ، نام پدر ضحاك مرد اسب آمده است              
ي كننـد  اصل دار جنگه را از لُري به فارسي ترجمه كرده و آوا نوشت آن را نيز فراهم نموده اند ، ذكر مـ                  

بنابراين هـيچ بعيـد نيـست كـه مرداسـب            ) 44 : 1381اميد ساالر ،    (  ». مرداسب همان مرداس است     
اما اميد سـاالر اذعـان داشـته        . صورت ديگر اروند اسپ باشد كه بعدها به صورت مرداس در آمده باشد              

سـت و بـه ايـن       مرداس اصالً لقب ضحاك بوده است كه بعدها نام پدر وي پنداشته شـده ا              « : است كه 
همـان ،   ( » .  خورنده ، مرداس يعني؛ آدمخـوار      عنيآس ي . ترتيب كه مرداس تركيبي است از مرد و آس        

اما در مجموع اختالف مطالب شاهنامه با متون قبل و بعد از اسالم زياد نيـست  كـه                    ) 50 – 49صص  
زديك بوده است و آنچه نشان مي دهد چه قدر روايات فردوسي اصيل و با روايات مورخان هم عصر او ن

 مي شود، حاصل پيكرگرداني اسطوره، جابه جايي و انتقـال           ديدههم از نمود انساني ضحاك در شاهنامه        
. . آن، و هماهنگ سازي آن با معيارهاي خرد پذير است كه ازقبل شروع شده و به شاهنامه رسيده است                  

راحـل انتقـال و دگرگـوني در         بهـار م   مهـرداد : انتقال و جابه جايي در اسطورة ضحاك         فرآيند
 –اسـاطير پهلـوي    – 2اوسـتايي   –اسـاطير گاهـاني   -1: اساطير ايراني را در سه مرحله بر مي شمارد         
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.)                                          كــه در شــاهنامه و تــواريخ فارســي و عربــي وجــود دارد ( اســاطير ايرانــي بعــد از اســالم  -3مــانوي
طير شاهنامه را با برابرهاي اوستايي خود مقايسه كنيم، دگرگوني بزرگي مـي بينـيم كـه نتيجـة                   اگر اسا 

  ) 46 : 1352بهار ، .(بيش از هزار و پانصد سال است  در طي اني فرهنگي اقوام اير-تحوالت اجتماعي 
 و       اسطوره ضحاك هم كه از اساطير بسيار كهن ايران اسـت پـس از عبـور از متـون اوسـتايي                    

پهلوي و اسالمي به صورت پادشاهي در آمده است كه هزار سال حكومت مي كند، فريب خوردة ابليس                  
 ،  ا او روييده اند كه بر جسته ترين سمبل اهريمن هستند و خوراك آنهـ              يها  است و ماراني بر روي شانه     

 . مغز سر جوانان يك مملكت است 
ف ساخت تـاريخي اسـطوره همـواره ايـن هـستة                نكتة قابل ذكر در اين فرايند اين است كه ژر         

چنان كه در شاهنامه رگه هاي بسياري از صـورت اصـلي اسـطورة ضـحاك،                . تاريخي باقي مانده است   
كه هر  ( مار   سه پوزه و سه سر و شش چشم بودن اين اژدها با احتساب سر ضحاك و سر دو                 : وجود دارد 

ل حكومـت او بازتـاب اعتقـاد بـه هـزاره هـاي       هزار سا.  شوديدرست م )  دو چشم و يك پوزه دارد        رما
مطابق اساطير بند هشني ، طول سال بزرگ كيهاني و عمـر جهـان دوازه هـزار سـال                   . اساطيري است   

 : است ، چهار دورة سه هزار ساله 
 ) اهورامزدا ( هزارة نخست   – 1
 هزارة اهريمني  – 2
 گوميچشن  – 3
 ويچارشن  – 4

از ( هـزارة دوم هـزارة اهـريمن اسـت          ) از كيومرث تـا جمـشيد        (  اول دوران نخستين است    هزارة
كه درست با حكومت ضحاك مطابقت دارد و هزارة سوم عصر اختالط و آميختگي              ) ضحاك تا فريدون    

  ) 115 ، ص 1349سركارتي، . ( خير و شر است و جدال آن دو تا ظهور سوشيانت 
ردن جهان از آدميان ، در اوستا آمده در شـاهنامه           دهاك از پرداخته ك          آنچه هم دربارة قصد اژي    

در شاهنامه هم ضحاك قصد دارد ، مهم ترين بخش جامعـه يعنـي جوانـان را از بـين     . هم بازتاب دارد   
 : ببرد 

  تا كه ابليس از ين گفت و گوي              چه كرد و چه خواست اندرين جست وجوي نگر
 ردم جهان ـــردد ز مـــردخته گــه پــك            سازد نهان   اره ــي چــا يكــ تمگر

  ) 48 : 1شاهنامه ، ج                                                                        ( 
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 :  باز آنچه از آفت و قحطي در روزگار ضحاك در اوستا مسطور است در شاهنامه هم وجود دارد و
 ام ديوانگان ــد نـــده شـــراگنــــ                      پرزانگانـــ گشت آيين فنهان
 زند ــارا گـــي آشگــــان راستـــ نه       خوار شد جادويي ارجمند               هنر

  ) 51 : 1شاهنامه ، ج                                                                     ( 
 شتيـ  و آبان    8هوم يشت ، فقرة     ( بنا بر آنچه در اوستا      : ضحاك      اسطوره اي داستان   بنيان

نقـشة  . آمده است ، ضحاك ، اژدهايي است كه اهريمن براي انهـدام جهـان آفريـده اسـت                    ) 29فقرة  
 قرباني بسيار براي    5چنان كه در يشت     . اهريمن آن است كه اژي دهاك جهان را از آدميان تهي سازد             

 .  او را كامكار سازد كه هفت كشور را از انسان پرداخته سازد اند تارديسور بانو هديه مي ك
    نكتة مهم اين است كه در اساطير هند و ايراني به باور مردم قديم طبقه اي از اژدهايان هولناك 

 ناميـده مـي شـده       azhi و در هند و ايراني       azi  و در اوستايي      ahiوجود داشته اند كه در سانسكريت       
 بوده است، كم كـم  يج نيست يكي از اين موجودات در زماني كه زبان اوستايي هنوز زنده و را        و بعيد . اند

اوستايي  زبان دهاك در   صورت انساني به خود بگيرد، اين مسئله از نام اين اژدهاي انسان نما؛ يعني اژي              
. » اژدرِ انسان مانند « يا  » مرد مار« يا » مرد اژدر « به روشني پيدا است ، زيرا اين واژة اوستايي يعني     

 زيـرا اهـريمن مـي خواسـته اسـت كـه بـه وسـيلة                . تصفت بارز اين موجود ، آدمخواري وي بوده اس        
در افـسانه هـاي پـيش از اسـالم ايـران،            . آدمخواري وي جهان مزدا آفريد را، از موجودات تهـي سـازد           

 اند و وي را اژي دهاك مرداسآدمخواري اين هيوال را به وجه صفت، همراه با اسمش به كار مي برده 
آن را نـام    » مـرداس   « مي ناميده اند منتها با فرامـوش كـردن معنـي اصـلي              ) اژدهاي آدمخوار   ( 

شخصي پنداشته اند و به مرور ضحاك را پسر مرداس ناميده اند و افسانه هايي در اطراف او ساخته انـد                     
   ) 51 :1381اميد ساالر، . ( خوانده اند» سواران نيزه گذار « و او را پادشاه خطّة 

آنچـه از   : است مني اهر كي و پ  ندهيضحاك نما . الف : و تفسير اسطورة ضحاك    تأويل
دهاك  بر مي آيد ، ضحاك، يك اژي) اولين متني كه اسطورة ضحاك در آن آمده است ( محتواي اوستا 
 . است، ماية آسيب آدميان، مظهر فتنه و فساد  است، ديوزاد

كريستن سن  ( در اساطير ايران از موجودات نابكار و مظهر بدي و زشتي است             ) ها  اژد(    اژدهاك  
بهـار ،   ( و مارهايي هم كه بر دوش او روييده اند،  مظهري هـستند از اهـريمن                  ) 100 – 99 : 1355،  

 رمـز  ليـد عاقبـت ضـحاك نيـز ك   . مادر ضحاك نيز ماده ديوي اسـت  ) 12 و 2 و 1 ، بخش هاي  1352
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اين كه ضحاك نبايد كشته شود ما را به اين حقيقت رهنمون مـي كنـد كـه                  . سطوره است گشايي اين ا  
 . ضحاك نماد و مظهر اهريمن است كه هيچ گاه جهان از نيروهاي اهريمني خالي نمي شود

در ضـمن تكـوين تـدريجي    « :  سركاراتي در خصوص اين تحوالت در حوزه اسـاطير مـي نويـسد       
ويژگـي اساسـي ايـن      . جا شده و شكل تـازه اي پذيرفتـه انـد            به  كهن جا حماسة ملي، بسياري از اساطير      

 اعمالبسياري از ايزدان كه     .  ادبي و حماسي عبارت است از جايگزين كردن مرد در مقام ايزد            ييجا  به  جا
و سرگذشت آنها موضوع اساطير كهن مذهبي بود در داسـتانهاي حماسـي جـاي خـود را بـه شـاهان و                       

بهرام ، ايزد اسطوره ، در حماسه به صورت گرشاسب و فريدون و رستم در            . ده اند   پهلوانان و مردان سپر   
را به ضـحاك تـازي       آمده، زروان پير به شكل زال در آمده ، اژي دهاك سه پوزة شش چشم جاي خود                

داده و گي مرد، انسان نخستين اساطير، به كيومرث تبديل شده و ايزد باد نام كي قباد بـر خـود گرفتـه                       
  ) 92 : 1349سركارتي، ( . است

بنابراين شايد بهترين تأويل و تفسير از اسطورة ضحاك اين باشد كه او را مظهر و سمبل اهـريمن                   
اوست در شـاهنامه كـه در پيكـر ضـحاك            بناميم كه هم مصداق كامل اهريمن است و هم نموداري از          

  .دهاي او با اهريمن شباهت تام دار تازي تجسم يافته است و خويشكاري
مهـرداد بهـار بـا علـم بـه اسـطوره شناسـي              : است ي خشك آور  يضحاك نماد اژدها  . ب

تريتـه  « يكي از خدايان ودايـي      « :او مي نويسد  . تطبيقي،  ضحاك را اژدهاي خشك آوري دانسته است        
تريته بـا   .  ايندره است  مي باشد كه از خدايان دالور و بركت بخشندة ودايي است كه بسيار شبيه             » آپتيه  

از خويـشكارهاي تريتـه نيـز يكـي         .  شش چشم را مـي كـشد         ر، ويشوروپه ، اژدهاي سه س     د خويش رع
، در اوسـتا بـه صـورت آثـوي در آمـده و         توجه كنيم كه لقـب ودايـي او آپتيـه         اگر  . افشردن سومه است  

شخصيتي مستقل شده و دومين كسي گشته است كه گياه هئومه را براي جهان مـادي فـراهم سـاخته                    
 حتّي در دورة هند و ايراني عميقاً با مسئلة سـومه و افـشردن آن   همي توان باور كرد كه تريته آپتي    است ، 

جنبة ديگر تريته ، يعني پهلواني او و كشتن اژدهاي خشكي آوري چون ورترة سـه سـر و                   . مربوط است   
 ضحاك است   شش چشم ، در اساطير اوستايي به فريدون نسبت داده شده است و همان نبرد فريدون با                

 ) 60: 1352بهار ، ( در حماسه هاي ايراني 
در اساطير هنـد و ايرانـي       ) مظهر خشك سالي    (      بيراه نيست كه اژي دهاك را با خشك سالي          

را نابود مي كنـد و موجـب رهـا           ) ي آور يمظهر خشك (  اهي مار    ندره،يدر اساطير ودايي، ا   . پيوند بدهيم 
ز يـ  ن يبرخـ « : سديـ  نو ي رابطـه مـ    نيـ  در ا  نيدكتر معـ  . مي شود شدن آب ها و رهايي از خشك سالي         
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 ي خـشك  ي دانند كه مشبه بـه ابرهـا       يم ) ي آور ي خشك ياژدها ( تي سانسكر يِ را همان اه   دهاك ياژ
 دانند  ي م ندرهي ا افتةي ريي را صورت تغ   دونيو فر )  باران زا    يابرها ( ردهي ش ي گاوها ندةي است و ربا   يآور

و  ) 34، ص 1326ن ،   يمعـ . (  را رهـا كنـد     ردهي او را نابود كند و گاوان  شـ         شي خواهد با رعد خو    يكه م 
پژوهشگر ديگري در همين رابطه معتقد اسـت كـه  هنگـام دگرگـوني سرشـت اسـاطيري ضـحاك، از              
اژدهايي سه سر به انساني ماردوش، آب و باراني هم كه طبق يك بنمايـة اسـاطيري ربـوده اسـت، بـه                       

تبديل شده اند، كه به دست ضحاك گرفتار مي شوند و شـايد بـه دليـل ايـن        ) شهرناز و ارنواز  ( دختراني
آيـدنلو،  . ( دختـر مادينـه اسـت     /وجه اشتراك است كه در باورهاي باستاني ايران عنصر آب همچون زن           

1382: 8( 
 هي تـشب  ي كنند، به واسطة سـادگ     ي هستند كه در آسمان حركت م      ي ابرها گاوان  نكهي اعتقاد به ا   ناًيقي

 را  ي و گرسـنگ   ي باران شده، خـستگ    زشي كه مانع ر   دي است و ارواح پل    انيياي آر دي عقا نيز كهن تر   ا يكي
 درخشان خود ح با سالندرهي هنگام است كه انيدر ا.  شوند، در حكم گاو دزد و زن دزد هستند         يباعث م 

 )36-35: 1326 ن،يمع. (  باردي رهاند و باران مي را مردهي شود و گاوان شيآمادة جنگ م
 اژدها راه گذر آب را سد و قهرمانان قصه با كشتن ز،ي      در بسياري از افسانه هاي مردمي ايران ن

در داستان هاي اشـكور گـردآوري كـاظم اسـارت اشـكوري و در               . اژدها موجب رها شدن آب مي شوند      
  ) 155: 1383فرخي، . ( افسانه هاي لرستان مواردي از اين اسطوره ديده شده است 

كـه  (   جداي از برداشت هاي اسطوره اي برخي، با توجه به مطالب آثارالباقيه ابوريحان بيروني                   
گفته ضحاك با رسيدن به فرمانروايي و كشتن جمشيد، زمين ها را بين دهقاناني كه آنها را كـشت مـي               

در زمـان    ردم است كه از طبقـاتي شـدن مـ         يبر اين اعتقادند كه ضحاك از افراد      ) كردند، تقسيم كرد،    
منتهـا  . جمشيد و فشار بر طبقة كشاورز در رنج بوده و خواستار بازگشت جامعه به شكل قديم بوده است                 

در فرايند انتقال اسطوره، مردم شهريار گراي و آييني قديم و دوستدار نظام طبقـاتي، چهـرة او را تغييـر                     
  ) 157 – 154 : 1383، فرخي ( . ر هيأت يك ديو معرفي كردندداده و به عنوان يك مخالف و د
 مطلب احتمال مي دهد مارهاي ضحاك، خالكوبي مـار بـر بـدن     ني ا ديي     علي حصوري هم با تا    

زندگي جاويد هم   ضحاك باشند كه توتم او بوده است چون مار عالوه بر رمز اهريمن، نماد هوشياري و                 
  ) 50: 1378 ، يحصور. (بوده است

 مزدك بامدادان را كه     ،يشاهان و موبدان ساسان   « : معتقد است كه   باره   ني دوستخواه در ا   لي     جل
 شده، از سر    دهي او به خون كش    امي آن دوران بوده و ق     ي در سازمان اجتماع   يادي بن ي ها يخواستار دگرگون 
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ـ        في نام با آن توص    ني ضحاك خوانده اند و بعد ها ا       ،ي توز نهيك ( » . مانـده اسـت    ياق ها در نوشـته هـا ب
  )912 : 1370دوستخواه، 

در )  طوفـان  ياژدها (»ياه «اي »داس«افتةي ريي كه ضحاك را صورت تغ     يمنابع. ج
داسـتان اژي دهـاك در روايـات ايرانـي،          « : ذبيح اهللا صفا در اين باره معتقد است كـه           : دانند يودا م 

وم ايرانـي  اصلي بسيار كهن و قديمي دارد منتهي در فرايند انتقال به صورتي تازه كه با تاريخ و مليت قـ         
( يعنـي اژدهـاي سـه سـر و شـش چـشم ودايـي            » داس  « موافق تر است در آمده، به اين صورت كه          

در روايات ايراني به مهاجمان اژدها فش مردم كش سامي كه از كلده و آشور مي آمده                 ) اژدهاي طوفان   
 بـا   458 : 1369صـفا ،    ( »   . اند و بالد ايران را با خاك يكسان مي كـرده انـد ، منطبـق شـده اسـت                   

اژدهاي سه پوزه همان اژدهاي طوفان است كه در         « : دار مستتر هم در اين باره معتقد است         ) تلخيص  
ودا رب النوع نور با او در ستيز و جدال است و بقاياي اين اصل در اوسـتا نيـز جنـگ آذر اسـت بـا اژي                            

 شـش چـشم     سر و  سهاژدهايي را كه    ) تريته پسر آب    ( بنا بر بعضي روايات ودايي، تريته آپتيه        . دهاك  
جالـب آن جاسـت كـه موجـود معـادل        ) 86 :  1زند اوسـتا ، ج      ( . ، كشته است  )دهاك= داس  ( داشت  

 ي اژدهـا ني است و اردهي شي گاوهاندةياست كه ربا  )  سه كلّه    ياژدها(»  روپه   شوهيو« ضحاك در ودا    
 ا مشكل سه كله بودن او حل شود  تديآ يسه كله در شاهنامه به صورت ضحاك ماردوش در م

 اژدها  در كـوه مـسكن   اي مار ي موسوم به اه يگري د منياهر« : دي گو ي رابطه م  ني در ا  نيدكتر مع 
 و  چي بوران و طوفان است كه با هزاران حلقه و پ          اهي رعد س  ،ياه.  طلبد ي خود م  ياري را به    وانيداشته، د 

 ندرةي مار هم، همان ا    ني رود، با ا   ي آسمان به باال م    يسو مانند به    واري و د  چدي پ يتاب بر فراز قلة كوه م     
 نـاً يقي مبـارزه سـخن رفتـه اسـت و     ني ودا بارها از اگيدر ر.  كشدي كند و او را م يپر طاقت، مصاف م   

 است كـه    مي قد انيياي آر ي ملل موجود است، همان اه     ي و افسانه ها   ي رزم اتي و ادب  ري كه در اساط   يمار
 بـدكار در  ي اژدهـا ايـ  مـار  يعنـ ي مشبه به؛    ي ول فته ر اني باشند از م   اهي س يرها كه اب  هيمتدرجاً علت تشب  

 با مـار    تنهيكه افسانة نزاع تر   ) تي سانسكر ياه: يآژ ( دهاك يداستان آژ . خاطره ها محفوظ مانده است    
( بـا مـار سـه سـر      ) دونيـ فر ( تونـه يرا شامل است، در اوستا بـه صـورت منازعـة ثر    ) در ودا   ( سه سر   

 مـار  يبـه جـا  (  نام را به عنوان ضحاك و اژدها كه دو مار ني ازي نيسآمده، فردو)  تند رونده هاكد يآژ
  )  36 – 35 : 1326 ن،يمع. ( دي نماي مي معرفد،ي با او جنگدونيبر كتفش رسته بود و فر) سه سر 

لوي استروس در نظرية ساختگرايي خـود، اسـطوره را          : پيكر گرداني اسطورة ضحاك      داليل
ية ژرف انديشة انساني مي داند، از ديد او معني هر اسطوره بر اساس شكل آن تغيير مي كند، به ايـن                      ال
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صورت كه معني اسطوره چند اليه و در هر زمان معني خاص خود را مي يابد و نـزد هـر فـرد و در هـر                  
 . مي شودبنابراين اسطوره در گذر زمان دگرگون .  آن وجود دارد ازجامعه برداشت هاي متفاوتي 

رسـتگار  . (      اصلي ترين عامل پيكرگرداني در اساطير، شگفت انگيز و خارقالعاده بودن آنهاسـت            
به اين ترتيب كه به موجب فرايند پيكرگرداني هر موجودي بـه وسـيلة نيروهـاي                ) 151 :1381فسايي،  

 قانونمنـد و    و طبيعي   ماوراء طبيعي يا اشخاص و اشيايي كه با آنها مربوط اند، شكل ظاهري و ساختمان              
بـه صـورتي     شناخته شدة خود را جهت نقص يا كمال به مدتي محدود يا نامحدود از دست مي دهنـد و                  

از داليل يگر در دگرگوني اساطير، انتقال شفاهي آنها مي باشد، در انتقـال شـفاهي در                 . تازه در مي آيند   
و كنش هاي چهر هاي اساطيري وجـود        روزگاران سكوت تاريخ، خطر هر گونه جا به جايي در چهره ها             

 الجايي كه تاريخ سكوت مي كند و خط براي نوشتن وجود ندارد و گفتـار شـفاهي تنهـا راه انتقـ                      .دارد  
 . اسطوره است، اين حدس هميشه وجود دارد كه اسطوره دچار دگرگوني شود 

ي و مذهبي قوي است          بنابراين يكي از داليل دگرگوني اسطورة ضحاك، عبور از چند نظام آيين           
اسطورة ضحاك متعلق به دوران پيش از زرتشت است يعني روزگاري كه حداقل مـا از آيـين زروان و                    . 

 ايران  ترائيامروز بر هيچ كس پوشيده نيست كه بسياري از اساطير مي          . مهر پرستي ايرانيان اطالع داريم    
از آن  ) ، بيـست و دو    1352بهـار،   . ( نـد در اثر گذشتن از صافي دين زردتشت، رنگي تازه به خود گرفته ا            

و اصالً فرايند تفسير اسطوره به صورت تاريخ . جمله است اسطورة جمشيد و همين طور اسطورة ضحاك    
بنابراين به نظر   ) 170: 1375 نلز،هي. ( فرايندي است كه در دين زردتشتي تا به امروز ادامه داشته است             

ي اسـاطيري در تـاريخ اسـاطيري ايـران بـه روزگـار              مي رسد كه اولين شكست ها در صـورت چهرهـا          
زردتشت و پيروان آن بر مي گردد و پس از آن با گذر از ادبيات پارتي و پهلوي تغييـرات ديگـري در آن    

بعد از اسالم ديدي منطقي و خردگرا       .  است تهاعمال شده است  و آخرين تغييرات را پس از اسالم برداش           
كردگار واحد تبديل مي كند و آن ايزدان باستاني به چهره هايي انساني و            و اسالمي، خدايان متعدد را به       

پهلواني تبديل مي شوند كه براي ميهن و اعتقادات خود تالش مي كنند و به همين نـسبت بـسياري از                     
 دگرديسي در قالب پادشاهان و دشمنان دژرفتار ظاهر مي شـوند            نچهره هاي اهريمني هم با پذيرش اي      

 .  ات به گونه اي نيست كه ما امروز نتوانيم هويت اصلي آنها را بشناسيماما اين تغيير
مالينوفـسكي و اسـتروس بـر ايـن     .      دليل ديگر اين دگرگوني تحول نظام شناختي انسان اسـت   

واقعيت اذعان دارند كه اسطوره در گذر زمان با شكل زندگي انسان در دورهـاي مختلـف ارتبـاط دارد و                
 . اخت و تفسير او منجر به تحول در ساختار اسطوره ها مي شودتحول در نظام شن
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مهرداد بهار راز بقـاي اسـاطير را در همـين دگرگـوني و تطبيـق بـا                  : دگرگوني اساطير    ارزش
در اسـاطير كهـن و ميانـه،        « : ايشان در همـين رابطـه مـي نويـسد         . شرايط فكري و اجتماعي مي داند     

شيانه نخستين مردم اند، اما در شاهنامه، تصور كيومرث با آن           كيومرث نمادي از انسان است و مشي و م        
 كه ديگر، زير تأثير عقايد اسالمي ، وجودي نامعقول مي نمـود، كنـار گذاشـته                 يمشخصات ادبيات پهلو  

اگـر شـاهنامه    . شده است و او در اين كتاب به صورت نخستين خديوي كه كشور گشود ، در آمده است                 
منعكس نمي گشت، هرگز تا به عصر ما نمي رسـيد و همچـون اسـاطير                  آن جز اين بود و روح زمان در      

 )  چهل و هفت : 1352بهار، . (  دست نويس هايي معدود باقي مي ماند دراوستائي، تنها 
  نتيجه   

اعتقاد به خـدايان گونـاگون كـه بـا مظـاهر            .   بنابراين تحول و دگرگوني در اساطير ارزشمند است       
 ، در اساطير پيش از زردتشت ، نمودي بارز داشته است ، چنانكه مشخص اسـت                 طبيعت مربوط بوده اند   

كه وضع فعلي اساطير اوستايي تفاوت محسوسي با ادبيات ريگ ودا دارد و مشخص هست كه بـه طـور                 
بعد از اسالم هـم اعتقـاد بـه         . عمده تغييرات كيفي زيادي به وسيله زردتشت در آنها صورت گرفته است           

 در پرتو اعتقاد به خداي يگانه محو شده است و ما امروز در شاهنامه نشاني محـسوس          خدايان اساطيري 
 اي كـه مـثالً در   نـه بـه گو . از آن اعتقادات نمي بينيم، منتها رگه هاي اصلي اساطير حفظ شـده اسـت           

ضحاك نشانه هاي اصلي اژي دهاك . داستان جمشيد نشانه هاي اصلي اسطورة مهر كامالً هويدا است        
اما با قبول تحوالت اجتماعي و فرهنگي، اين اسطوره به گونـه اي زنـده تـا امـروز بـاقي         . ا را دارد    اوست

 .  است اطيرمانده است و همين خود يكي از نشانه هاي ارزشمندي تحول در اس
  منابع

، ترجمة احمـد طباطبـائي،      آفرينش زيانكار در روايات ايراني     )1355( كريستن سن  آرتور -1
 تبريز 
، منـدرج در كـاوش   »نكته هايي از روايات پايان كار ضـحاك  «  )1388( سـجاد  يدنلو،آ -2
  . 48 – 9  ، صص 18، فصل نامة علمي پژوهشي دانشگاه يزد ، سال دهم ، شماره  نامه

، فـصل   نشانه هاي سرشت اساطيري افراسياب در شـاهنامه        )1382(.....................  -3
 .36 – 7، صص2نامة پژوهش هاي ادبي، شمارة 

 . انتشارات توس : ، ترجمة جالل ستاري، تهرانچشم اندازهاي اسطوره ، ميرچاالياده، -4
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نـشر  : ، ترجمـة بهمـن سـركاراتي، تهـران        اسطورة بازگشت جاودانه   )1378(...................  -5
 قطره

:  ، تهـران    جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحـث ادبـي        )1381( ساالر ، محمود     اميد -6
 . بنياد موقوف دكتر محمود افشار  

 ، گـزارش و پـژوهش جليـل     »كهن ترين سرودها و متن هاي ايراني        «  )1370(اوسـتا  -7
 .  ج ،  2مرواريد ، : دوستخواه ، تهران 

 . نشر آگه: ، تهران پژوهشي در اساطير ايران )1375( ، مهرداد بهار -8
 . بنياد فرهنگ ايران   :  ، تهران ران اساطير اي)1352 (........................-9

  .نشر چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاريخ )1376(......................  -10
 . ابن سينا:  ، ترجمة اكبر دانا سرشت ، تهران آثار الباقيه )1352( ، ابوريحان بيروني -11
 برگـردان سـيد محمـد       ، پارسـي  )تاريخ غرر الـسير      ( شاهنامة كهن  )1372(ي مرغن ثعالبي -12

 . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: روحاني، مشهد
  .نشر چشمه: ، تهرانضحاك )1378( عليحصوري، -13
، ترجمة دكتر جعفر شـعار،      سني ملوك االرض و ا النبياء     )1353( بن حسن اصفهاني   حمزه -14
 . انتشارات بنياد فرهنگ ايران : تهران

  ، چاپ گيرگاس ، ليدن ، اخبار الطوال )م . 1888( ابوحنيفه  ،دينوري -15
، »پيكرگرداني موجـودات اسـاطيري در شـاهنامه   « )1381( فسايي، منـصور  رستگار -16

 .طرح نو: مندرج در كتاب فردوسي و هويت شناسي ايران، تهران
: ، ترجمـة مهـشيد ميرفخرايـي، تهـران        )متني به زبان فارسي ميانه     (  پهلوي روايت) 1367(-17

 ..عات و تحقيقات فرهنگيمؤسسة مطال
:  راشـد محـصل، تهـران      ي، به كوشـش محمـد تقـ        زادسپرم ي ها دهيگز )1366(زادسپرم -18

 .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي
مؤسسة مطالعـات و    : ، تهران  راشد محصل  يبرگردان محمد تق   )1370(سني بهمن   زند -19

 . تحقيقات فرهنگي
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 ، مندرج در كتاب سخنراني هـاي        ساطير شاهنامه جا به جايي ا   )1349( ، بهمن  سركارتي -20
 . انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،  : دومين دورة جلسات دربارة شاهنامة فردوسي، تهران 

  .نشر قطره: ، تهرانسايه هاي شكار شده ) 1378(......................  -21
، منـدرج در كتـاب شـاهنامه        نبنيان اساطيري حماسة ملي ايرا     )1356(......................  -22

 . شناسي، هرمزگان
 . نشر ميترا  : ، تهرانطرح اصلي داستان رستم و اسفنديار )1376( ، سيروسشميسا -23
  9، كيهان فرهنگي، سال ششم، شمارة كريسمس و شب چله )1368 (................... -24
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١٩٠٠

  *ياريشهر اكرم

  
  معاصر اتيادب و رانياي ادب گذشته در ”زن”حضوري تجل

  )يبهبهان نيميس اشعار مجموعه وي فردوس ابوالقاسم ميحك شاهنامه اساس بر(
  دهيچك
 قابـل  ريـ غ و پررنـگ  نقشي  ملت هر فرهنگ و اتيادب در دوري  ها گذشته از كهي  عناصر جمله از
 آثـار  در كـه  هـستند ي  اريبـس  هنرمنـدان  زيني  فارس ادب در.باشدي  م ”زن”عنصر است، داشتهي  انكار
 ميحكـ  زيـ ن باز ريد از چنانكه اند؛ گفته سخني رانيا“  زن“ ارزنده وي اتيح نقش از همواره خودي هنر

  .كندي پوش چشم اشي حماس شعر در "زن" حضور از نتوانسته زيني فردوس ابوالقاسم
 نيميسـ  معاصـر،  شـاعر  اشـعار  مجموعـه  وي  فردوس شاهنامه اساس بر تا است آن بر پژوهش نيا
 ادب در "زن"ي  ژگـ يو به بزندي  پل روزيد ادب در "زن"ي  ژگيو ازي  ا سهيمقا ليتحل روش با ،ي  بهبهان
  .امروز

  
  .غزل حماسه، ،يبهبهان نيميس اشعار مجموعه ،يفردوس شاهنامه زن، :كليد واژه ها

  

  مقدمه
 بـا ي  فارس معاصر و كهن شعر در " زن " عنصر  نقش و گاهيجا ،ي  ژگيوي  بررس به حاضر پژوهش

 " زن ". پـردازد ي  مي  بهبهان نيميس اشعار ي مجموعه وي  فردوس ابوالقاسم ميحك ي شاهنامه بر هيتك
 حـضور  نيا.تاس بودهي  زندگ نيريش و تلخي  ها لحظه نيآفر نقش مرد كنار در نشيآفر آغاز از همواره

 زن " هنـوز  كهي  عصر در ديشاي    فارس اتيادب در. است داده نشاني  بخوب را خود زيني  ملّت هر ادب در
 اثـرش  در عنـصر  نيا از پاكزادي  فردوس ي اندازه بهي  شاعر چيه ، بود دهينرس خودي  واال گاهيجا به "

 ارزنـده ي  هـا  نقـش  ،  جاوداني  اه حماسه دنيآفر در مرداني  پا پابه شاهنامه زنان. باشد نگرفته بهره
 ازي  بهبهـان  نيميسـ . اسـت  كـرده  حفـظ  را خود خاصي  تجل حضور نيا ما ادب در هنوز و اند كرده فايا

 گفـت  تـوان ي  م جرأت به واقع در و دارد پررنگ حضور اشعارش در "زن " كه استي  بانوان شاعر جمله

                                                 
*   بلوچستان و ستانيس دانشگاه  يكارشناس ي دانشجو



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٩٠١

 ي مجموعـه  بخصوص نباشد؛  "زن" ازي  اثر كه شودي  م افتيي ي جا كمتر گرانقدر شاعر نيا اشعار در
ي هـا  قهرمـان  انيم در. است مشهود "زن" نفوذ و حضور آن اشعار اغلب در كه او ي " پاي  جا " شعر

 حـضور  زن يـك  حتمـأ  شعرشي  ها تيشخص ازي  يك حداقل يا و سخنانش مخاطب يا شيها داستان
يي وفاي  ب يا است تيمحروم و فقر ازي  ناش يا ها غم نيا و اند رنج در روزگار غم از اغلب كهي  زنان دارد؛

ي مـ  يـا  نـد يآي  مـ  كنـار  يا خود غم باي  نوع به كدام هر زنان نيا كه ... و فرزند مرگ يا و همسرانشان
 در. تـر  عام و تر گستردهي  قالب در دهد؛ي  م نشان را خود گريدي  ا گونه به شاهنامه زنان غم اما. زنديست

 اگـر . ينـ يآفر حماسـه  و اسـت  حماسـه  هـست  چه هر ، ستين زنان تيمحروم و فقر ازي  خبر شاهنامه
 دري  ا حماسـه  مواقـع  شتريب در كه خورده رقم ملّت كي ي سربلندي  برا زين عشق آن ، باشد همي  عشق

 داسـتان  متوجـه  ذهـن  فـورأ  ، ديآي  م انيم بهي  فردوس ي شاهنامه از صحبت كهي  هنگام«  . داردي  پ
 از سـخن  ، بـزرگ  كتـاب  نيـ ا سراسر در كه گذردي  م شهياند به ورط نيا و شودي  م رانياي  رزمي  ها

ي معـان  اريبـس ي  دالور وي  پهلـوان ي  هـا  سرگذشت نيهم ضمن در اما. استي  پهلوان وي  دالور و جنگ
 ، زندپور( » .است شده انيبي  بشر احساساتي  تر فيلط وي  اخالق وي  عشق ،ي  اجتماع ،ي  فلسف كيبار

 اسـت؛  گرفته قراري  فارس ادب دري  شماري  ب آثار بخش الهام و منبع تاكنون "زن" عنصر )  1 : 1350
 ونـد يپ پـل  نيـ ا كه ديام. است شده پرداخته معاصر و  كهن درادب آني  ژگيوي  بررس بهيي  جا كمتر اما

  !گردد واقعي فارس ادب مشتاقان گريد عبور گذرگاه ، نو و كهن
 يا و است دهيآفري  م حماسه و كردهي  م ظهور قهرمان يك صورت به يا ، نيشيپ ادب در "زن"« 

ـ ( » .اسـت  آوردهي مـ  وجـود  به رايي غنا اتيادب و شدهي ميي غزلسرا باعثي  معشوق عنوان به  ،ي يزدان
 خلـق  در زين "زن" كه استي  حماسي  ها داستان دست آن از طوس ميحك ي شاهنامه و ) 47 : 1340
 ، زنـان  نيبرتـر  و دارنـد ي  اعتبـار  مـردان  بـع ت به زنان« . كندي  م نقشي  فايا قهرمانانه شيها حماسه
 و زن از يـا  و دارنـد ي  ا بهـره  آن از بزرگوار زنان كه استي  لتيفضي  مردانگ و ... است آنان نيتر مردانه
 اشـعار  ي مجموعـه  در ) 13 : 1373 ،ي  سـتار ( » . بزرگترنـد  ، مندنـد  بهـره ي  مردانگ از كه آنان ، مرد
يي غنـا  ادب ي توسـعه  دري  سهم خود خاصي  هاي  ژگيو باي  شوقمع عنوان به زن زيني  بهبهان نيميس

 اشـعار  ي مجموعـه  وي    فردوسـ  شاهنامه زنان متفاوت و مشتركي  هاي  ژگيوي  بررس به ادامه در .دارد
   :  شودي م پرداختهي بهبهان سيمين
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  ي زيست زن
 مـسائل  از ييكـ  ، اسـت  شـده  گفته سخن شاهنامه در "زن" درمورد جا هر كنون تا  گذشته از   
 را او عكـس  بـه  يا داندي  م ارزشي  ب و منفوري  موجود را "زن" شاهنامه ايآ كه بوده نيا زيبرانگ بحث
 از . اسـت  آورده بوجـود  راي  اريبـس  مخالفـان  و موافقان دگاهيد نيا! ند؟يبي  م مؤثر و ارزشمندي  موجود
   :ميكني م اشاره مورد چند به ها دگاهيد نيا جمله

ي م فايا آن دري  اساس نقش ، "زن" كه استي  كتاب تنها شاهنامه ، گذشته منظوم اتيادب انيم در«
 در هـا  آن وجـود  . ستنديـ ن حائز راي  مهم مقام  شاهنامه در ها "زن"«  ) 50 : 1378 ،ي  يزدان( » . كند

 تـاكنون  كـه ي  ابهامات« ) 115 : 1369 ، نولدكه( » .است عشق راه از يا و هوس راه از يا شتريب منظومه
 سه از غالبأ آمده ديپد "زن" ي مسئله جمله از مختلف مسائل مورد دري  فردوسي  ها دگاهيد ي باره در
ي اصل ازي  الحاقي  ها تيب ندادن زيتم : دوم ، شاهنامه منبع نشناختن نخست ؛ است گرفته سرچشمه جا
 بـر  دري  هـا  استاند بافت و متن به كه آني  ب ها آني  بررس و شاهنامه ازيي  ها تيب جداكردن : سوم و

 آگاه و اريهش ي خواننده ، نگارنده گمان به )  42 : 1385 ،ي  بيخط( » . شود توجه ها تيب آن ي دارنده
ـ  و مـردود  را "زن" هرگـز ي  فردوسـ  كـه  داد خواهد صيتشخي  بخوب شاهنامه اتياب تمام خواندن با ي ب

 اگـر  و . آوردي  نمـ  رشينظي  بي  اسحم اثر در "زن" ازي  نامي  حت بود گونه نيا اگر كه داندي  نم ارزش
 نييقـ  و قطـع  بـه  تواني  نم ، شده پرداخته "زن" نكوهش به ها آن در كه مينيبي  م شاهنامه دري  اتياب
 انيب اشعارش ي صحنه گرانيباز زبان از كه استي  سخنان ها نيا بلكه دانست شاعر خود نظر را ها نيا

 ندهيسـرا  كننـد  ثابت تا  گشته نانيب بيع و انيجو بهانه زيدستاو كه شاهنامه ازي  اتياب جمله از. اند شده
   : از عبارتند است داشتهي زيست زن ي هيروح ، ارزشمند اثر نيا ي

  بود اختر بد دارد اجــت اگر                  بود دختر پرده پس در كرا
 ) 263 و 262 ب – 23  /5 ج(  بدر دينا داماد گور از هـب                   پسر ياــبج ديآ دختر كرا

  .است ساخته خاطر آزرده را پدر و شده ژنيب ي دلداده كه اوست به ژهيمن پدر زبان از سخن نيا
 )  823 ب 188 / 1 ج  ( ديـ بر سـر  زمـان  انـدر  ستشيببا              ديپد آمد دختر چون گفت مرا

   . سپرده الز به دل كه رودابه مورد در ، ندختيس به است شاه مهراب زبان از تيب
   :ديگوي م ژهيمن به ژنيب كه جا آن اي

    همداستان بسوگندي باش چو              انــداست راــت سراسر ميبگو
   )1018 و 1017 ب 68 / 5 ج  (ببند بماند كم زبان را زنان               گزند بهر زي بدوز لب گر كه
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   : باال تيب رينظ اي
   اريهوش داستان نيا زد كوين كه               ارياسفند مادر اــب گفت نيچن
   )23 و 22 ب 218 / 6ج (ي بكوي ابيباز سخنيي گو چوي              مگو هرگز راز زنان شيپ كه
 هيدسـتما  را شـعرش  قطعأ "زن" يك عنوان به نيميس. شماردي  م مذموم را "زن" با گفتن راز كه

 دفـاع  اش رفتـه  دست از حقوق و "زن" از شعارشاي  جاي  جا در او. دهدي  نم قرار "زن" نكوهش ي
ي مـ  مـصون  خطـر  از ملّت يك رشيتدب وي  رأ با و نديآفري  م حماسه شاهنامه در "زن" اگر . كندي  م

 شـاعر  نيـ ا و نداردي  چندان قدرت كه است محروم و فيضعي  موجود "زن" نيا نيميس اشعار در ماند،
 بـه  و سازد آگاه اش رفته دست ازي  ها ارزش به را او و كند دفاع او از خواهدي  م شعر زبان به كه است
ـ مظلومي  واقعـ  ي نمونـه  او ي "بها خون" شعر. گرداند واقف باشد داشته ديبا كهي  گاهيجا ـ " تي  "يزن

ي مبنـ  فرزندشان قاتل غاميپ مقابل در هاي  سرسخت از بعد و است داده دست از را شيخو طفل كه است
   : اوست حق نيا كه چرا ندارد، آن لقبو جزي ا چاره بها خون دادن بر

  ستين انيعص ريغ هــك دايپ بود              امـغيپ آن وابــج اول ارــب
   ... ستين آسان زورمند اــب هــپنج              را فانيضع دــش معلوم كيل
  نبود چاره رفت چه آن جز زانكه               افتاد قبول بها خون اقبتـع
 جـا  آن يا و ) 78 : اشعار ي مجموعه... ( نبود دوبارهي  هست را طفل   "انعام" و " هيطع" رد به كه

   :دهدي م قرار خطاب را "زن" كه
  ييآ رونـب لــجهي اــتنگن زــك                كوشي م ونــكن اتفاق به زني ا
  ييبگشا كه بكوش را دــبن نـــيا                بنددي ـم وــتي اــپ اقــنف دــبن

  !يياالين ، ننگ هــب ، وــنك امــن       !          هانيي جدا تو صف در است ننگ
     )95 : همان( يي بفرما چه پاسخم به ودــخ اــت     ي            شينديب چه بخواهشم ودــخ اــت
    "زن" باي همدرد وي زني را
 در را "زن" كـه  ميخـور ي  مـ  بـر ي  اتيبا به ، نيميس اشعار ي مجموعه در هم و شاهنامه در هم   

 گـاه  شـاهنامه  در. شـمارند ي  م مرد آرامش ي هيما را او باي  همدرد وي  زني  را و نشانندي  م رتبهي  تعال
 اوسـت . ستين او جزي  مونسي  زندگ دشوار و سختي  ها لحظه در را مرد كه اند مرتبه بلند آنچنان زنان
ي مـ  خطر از زين را خود ملّت و جامعه بلكه خود مرد تنها نه شيخو ي ماهرانه و رانهيدلي  رهايتدب با كه

 در مرد با را "زن" نيسرزم نيا در كه استي  نيب روشني  دانا نينخستي  فردوس« . رهاندي  م و آگاهاند
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ي را بـزرگ ي  كارهـا  در زنان با اند، يكسان دو هر زن و مرد شاهنامه در شماردي  م برابر كارها ي همه
( » . دارندي  م بر انيم از را هاي  دشواريي  بايشك وي  كاردان و خرد وي  رأ با نانآ بسا چه و شودي  مي  زن

   :دارد وجود زين نيميس شعر در زن با مردي همدرد ابراز و مشورت نيا)  211 : 1350 ،ي شوق
  ميگو باز خود درد ي قصه اـــت هــك                 شو همزباني دم زني ا امشب راــم
  ميگو همراز هــب ميوــگ راز رــگ كه                  نگفتم كس با كه  غم آن ميگو را تو
  مـازوانـــب رــمگي دارــني اهـــپن ي                 گزند افتد گر زني ا مــدان را وــت

   ...ناتوانم خود كه پناهمي ب ودــخ هــك                  نميشرمگ راــماج نـــياز ! اـــغيدر
  )  74 :اشعار ي موعهمج     ( 

  يمادر مهر
 ادب در. اسـت يي  بايز وي  مهربان از سرشار خود بطن در شهيهم كه استي  فيلط ي واژه "مادر"    

. اسـت  كرده اديي ي كوين به مادرش از شهيهم زين نيميس.است شده ياد قداست به مادر از هموارهي  فارس
 هرگز ... شعر باألخره و سوزان و تند عواطف و ميسل ذوق وي  راست وي  درست داد من به داشت چه هر« 

 حـافظ  وي  سـعد  وي  فردوس وي  رودك ازيي  ها داستان نقل با بلكه. گفتي  نم ميبراي  پر و جن ي قصه
  )شش : 1322 ،ي بهبهان( »  .فرستادي م خواب آرامشي سو به مرا

ـ  پس دهيچش را بودن مادر لذت و است مادر خود ، نيميس    مهـر  و هعاطفـ  كـه  ستيـ ن سـبب ي  ب
 روزگـار ي  بسخت كه هستندي  ا دهيكش زجر زنان اغلب او اشعار مادران . زندي  م موج اشعارش دري  مادر

 ، نهيتهم ، رودابه ، ندختيس ، فرانك از حماسه نيا ي آوازه بلند مادران از « شاهنامه در اما گذرانندي  م
 از. كـرد  تـوان ي  م ياد زاد نوش مادر وي  كسر مادر ار،ياسفند مادر ، روشنك ون،يكتا ، سيفرنگ ، رهيجر
ي ژرفـ  اريبـس ي  مـادر  اگـر  عواطـف  از ونيكتـا  و ، سيفـرنگ  ، رهيجر ، ندختيس ، فرانك ، مادران نيا

   )845 : 1383 ،ي سرام( » .است تري عاطف و نازكتر دل همه از رهيجر آنان انيم از و برخوردارند
 و آوردي  نم تاب را فرزند داغ كه ميدار را رهيجر همچوني  مادران طوس ميحك ي شاهنامه در اگر  

 داغ بـر  كـه  ميـ داري  مـادران  نيميسـ  شعر در كندي  مي  كش خود و كشدي  م نهيس بر خنجر او رخ بر رخ
 مقاومت رانهيدل و اند نكرده چاك صبر ي جامه اند، سپرده جان هنيمي  آزادي  برا كه ، دلبندشان فرزند

  . ياسالم هنيمي آزاد ؛.است مقدس كه استي راه ي شتهك فرزندشان دانندي م كه چرا ندينماي م
  نكرد اكــچ شيوــصبرخ ي امهــج                  او ادرـم و سپرد انــج وجوانـــن

  نكرد اكــخ جـرن و درد از رـــرســب                   ختينر دهيد ز مــغ اشك پدرش
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١٩٠٥

  تـدوسي دور ز دـــنش اـــبياشكــن                   نخست پنجه به را چهره همسرش
  ...       اوست ي هـــرشتـــفي آزادي ـــــپ                   رنج همه نيكا بود دانسته هــزانك

  )81 : اشعار ي مجموعه( 
 سـر  بـر  او . انـد  سـپرده  جان مغروري توانگر مركبي  ها چرخ ريز خردسالش طفل كهي  مادر يا و
«  . كنـد ي  مي  زندگ فرزند غم با عمر يك و كندي  م شهيپ صبر هم باز اما رودي  م هوش از فرزند نعش
 فرزنـدش  جان ماندن امان دري  برا كه ميدار را  فرانك همچوني  مادر شاهنامه در اگر يا و » بها خون

 سـر  بر جان است حاضري  حت و دهد نجاتش شدن كشته از و باشد مراقبش تا سپاردي  مي  شبان به را او
  :گذارد راه نيا

  ديرس دـب چنان بر او جفت بر هــك                 ديد چو دونيفر امــم ردمندخ
  ...بود دهــآكن دل دونيفر رـمه هــب                  بود فرخنده و نام بدش فرانك

   دار ارـزنهــبي ارـــروزگ نـــم ز                 رخواريش كودك نيك گفت بدو
  ريبش رورـبپ زشــنغ اوــــگ نيوز                  ريپذ اندر ادرـم از وارش درــپ

          هواست كت بدان جان كنم گروگان                  تراست  روانمي خواه باره وگر
   )121 ب 58 / 1ج ( 

 و شـب ي  كيتـار  بـه يي  رسـوا  ترس از را فرزندش كه مينيبي  م راي  مادر زين نيميس شعر در        
 شيبـرا  ننگ از دور بهي  بهتر روزگار ، گريدي  شخص كنار در ريتقد ديشا تا اردسپي  م كيتاري  گذرگاه

  را اديفر جان عمق از ديكشي م           خبر بارشي كودك گريد روز :    اما! بزند رقم
  »      !...را نوزاد كودك ، سگ خوردن         -! يآ ، ادهــالع وقــفي آ«  : زدي م داد

  ) 62: اشعار ي مجموعه ( 
ـ  را او رودابـه  دخترش حمل وضع هنگام كه مينيبي  م را ندختيس شاهنامه در يا و ي مـ  هـوش ي  ب

   : است نيغمگ اريبس و باردي م مژه از خون ، نديب
  يبو مشكي سويگ هيس آن بكندي             رو بشخود و ندختيس ديخروش

  )1474 ب 236 / 1 ج ( 
  برون؟ ديآي ك پهلو ز كودك كه             خون ندختيس مژه از ختير فرو

   )1505 ب 238 / 1 ج( 
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١٩٠٦

 به نيميس شعر در هم. اوست كردن حتينص فرزندش به مادر ي عالقه و توجهي ها نشانه ازي كي
 در پردازنـد؛ ي  مـ  فرزنـد يي  راهنمـا  و حتينـص  بهي  مادر مهر سر از دلسوزانه كه ميخوري  م بري  مادران

   :سازدي م آگاه پدرش سرنوشت از ار او فرانك كهي زمان ، دونيفر داستان
  وشـــبج رآمدـــب ادرـــم ارـــگفت ز              گوش بگشاد ديبشن وـچ دونيرــف

  نيچ آورد درــان خشم ز روــــب اـــب               نيك ز پر سر و درد پر گشت دلش
  رــيدل شياــــزآزم رـــمگ رددـــنگ                ريش كه مادر به اسخــپ داد نيچن
  دست ريشمش به دـياــب ردـــب راـــم                پرست جادو كردي ردنـك ونــكن
  اكـخ اكــــضح وانـــيا ز رآرمــب                پاك زدانــي انــرمــبف ميوــبپ

  ستيني پا سربسر انــجه اــب راـــت               ستيني را نيا كه ادرـم گفت بدو
  سپاه را او انـــفرم هــبست انــــيم                گاه و تاج با اكـضح دارــانــجه
  ارزارـــك دــكن را او هــــبست رـــكم              هزار صدي كشور هر ز خواهد وـچ
  نيمبي جوان مــچش هـــب را انـــجه              نيك و ونديپ نييآ است نـيا زــج
  ديند را شتنيوــخ از زـــجي ـــتيبگ               ديچشي نجوا دينب وــك رــه هــك
        مباد رّمــخ و ادــش زـــج روز راـــت               باد به سر دهد درـاني مست دانــب

   )182 – 172 ب 61-60 / 1ج( 
   :ديگوي م فرزندش بهي مادر ، نيميس " ديع ي جامه" شعر در نيهمچن

  !من نينسر و گل و اغـب تـرخي ا                من نيريش ودكـكي اي ز ادــش
  دـكن دتـــرومنـــآب و دـــسربلن                كند رومندتـب واهمــخ داـــخ از
  شود يادت ازي رمـن اداـــمب ودـــخ               شود شمشادت سرسبز ونـچ كيل

   !      باد رنجه اداـمب تيروـــين ز ســك               داد هـسرپنج فلك يروز راــت گر
  )358 : اشعار ي مجموعه ( 

 مـا  ي شاهنامه در « كه همانطور دارديي  واال مقام مادر ، مينيبي  م كه گونه همان نيميس شعر در
 غمخـوار ي  راهنما و اسرار محرم جا همه و استي  فداكاري  اعال حد در و دارد ارجمند بسي    مقام مادر
   ) 26 : 1350 ،ي بصار( » . فرزند

 و خـوب  "زن" فيتوصـ  نيمـوجزتر  وي  بـاتر يز شاهنامه در :زنيي  كوين وي  خوبي  ها مالك
   :     ديد بزرگان و مهتران با نيريشي گو و گفت در تواني م را كوين
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١٩٠٧

    سران دهـيد ارــك و هــگشت انـــجه                 مهتراني ا كه نيريش گفت نيچن
  يمه گاهي اـــبيز دـــاشنـــب هـــك   ي              به ار انـزن اشدــب زــيچ هــبس
  آراستست انهــخ دوــــب جفتش هـــك                 خواستست اـب و شرم با آنكي كي

  او دـيزاــــفيب هــــخجستي وـــش ز                 او ديزا رـپس رّخــف هــآنك رـــدگ
  ...       ودـب شيوــم زــيني ــدگــيوشــــبپ                 بود شيرو و باال هـك رـــگيدــس

   )532 -528 ب 520-519 / 9 ج ( 
 دارند عهده به اعتنا خور دري  نقش ها آن در زنان كه شاهنامهي  ها داستان از دسته آن در        « 

 جـاد يا در ، زال بـا  او عشقي  ماجرا در رودابهيي  بايز ، المثلي  ف . ميآناني  زندگ دريي  بايز نقش شاهد ،
 ) 234 ب 138 / 1 ج( كنـد ي  مـ ي  بـاز  راي  اساسـ  وي  اصـل  نقـش  زال و  مهـراب  خانـدان  انيم ونديپ

 / 1 ج.( افتـد ي  مـ  مـؤثر  ديسـپ  دژ ساكنان نجات در ديگردآفريي  بايز ، سهراب داستان در كه همانگونه
 ويي  كـو يني  هـا  مـالك  به شاهنامه در كهيي  جاها گريد از )540 : 1383 ،ي  سرام( »  ). 261 ب 169

   :     از عبارتند ، شودي م اشاره "زن"يي بايز
  يمو مشك وز داشت رخ گلبرگ زي                  او شبستان اندر بدي نگار
  بود برومند و چهر ديورشــخ هــك                 بود فرزند ديام اهشـم آن از

   )47- 46 ب 138 / 1 ج ( 
  يبو و رنگ از پر تابان ديخورش چوي                 رو هاـمي ـيك اندر پرده پس 

  دــبلن روـــس ردارــــبك االــبب                  كمند وـسيگ دو و كمان ابرو دو
        خاك ز ندارد بهره كهي گفت وــــت                 پاك جان تن و بود خرد روانش

   )65 ب 174 / 2 ج ( 
ي هـا  مالك از زين روزگار آن در ايح و شرم وي  دگيپوش كه مينيبي  م فاتيتوص گونه نيا شتريب در

ي بـا يز سـخن  در. اسـت  شـده  زنـان ي  ژگيو دو نيا بر فراوان ديتأك و است بوده "زن"ي  خوب ويي  بايز
   :اوستيي كويني ارهايمع از زني ايح و شرم هم نيميس

  ...نيبنش و درا صفا به گل چون امهج سبز ز كه        كن نظر مالمتم به كن حذر كنم اــيح وــچ
     نيبنش و گرا ايح بهيي آ گر ام خانه هــب وــت          جانم بسته شرم به كه توانمي نم نيا من نه

  )331 : اشعار ي مجموعه( 
  هايي ايري ب و صفاها آن ،من در شد زنده بازي كودك     ييجدا ها سالي پ ازي گذرگاه در باز دمتيد
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١٩٠٨

      ختيري م ما اليخ اندر شب كهي پنهاني ها هبوس شد زنده
  ختيري م ايح ما چشم از همه گرييكد كنار اما روز                                                        

   )226 : همان ( 
  ي عال وي عاد زنان
ـ  ورطـ  به«  . دارند حضوري  اجتماع ي طبقه و نژاد هر ازي  مختلف زنان شاهنامه در        زنـان ي  كل
 هـستند  ملكه يا همگان خاص، تفكر طرزي  دارا و هستند ممتاز ي طبقه از تن سه دوي  يك جز شاهنامه

) 18: 1350 ،ي  بـصار ( » . رهيغ و يمن و توران و نيچ و روم و هندي  ها نيسرزم ازي  خانم شاهزاده يا
 يـا  وي  انجيم ، خدمتكار صورت به كه شوندي  م يافت وفور بهي  عاد زنان شاهنامه در « است نيهمچن

 واسـطه  وي  انجيم زنان جمله از ) 62 : 1378 ،ي  يزدان( » .كنندي  م نقشي  فايا گر جادو شكل دري  حت
 : زال و رودابه انيم واسطه زن  :از عبارتند شاهنامه در

  سخن نيريش ندهيگو بودي زن             بن سرو آن و سپهدار انيم
  ...روان سروي سو پهلوان از هم              پهلواني سوي ديآور اميپ

   )730-729 ب 182 / 3 ج ( 
   :شودي م همدست او با گناه از سودابه ساختن مبرّاي برا كهي گر جادو زن
  اريشهر دل بر دــش ردــس انــهم                        خوار گشت كو سودابه دانست چو
  بكشتي وــبني ـــدرخت هـــنيك ز                        زشت كار آن اندر جست چارهي كي
   . . .  فسون و رنگ و بودي ادوــج از رــپ                         درون سپرده او اــب ودــبي ــزن

   )385 ب 28 /3 ج ( 
 را بهرام كهي  ردوشيش زن ، رديگي  مي  زن به را ها آن بهرام كه دهقان نيبرز دختر سه نيهمچن و
 طبقـه  زنان فقط و. ندارند ها حماسه بروز دري  چندان نقش كه اند شاهنامهي  عاد زنان زا زين كرد مهمان

 شاني  حماس ريمس در را ها آن و نديگشاي  م پهلوانان كار از گره خود خاصي  رهايتدب با كه ممتازند ي
 هستندي  زنان از متفاوت اريبس ننديآفري  م نقش شاهنامهي  پهلوان بخش در كهي  زنان« . رسانندي  مي  يار
 حق . . . و سيفرنگ ، ونيكتا ، رودابه ، نهيتهم همانندي  پهلوان زنان. شوندي  م دهيدي  ساسان عهد در كه

 نيـ ا رسـند ي  مـ  بست بن بهي  ا مسئله در مردان كهي  گاه و هستند منش بزرگ و آزاده دارند، انتخاب
   )63 : 1378 ،ي يزدان( » . كنندي مي شياند چاره كه هستند زنان
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١٩٠٩

 شبـستان  در ، انـد  آراستهيي  ها بت شتريبي  شاهي  ها خانواده زنان « انيساسان بخش در اما       
ي زنـان  نيهمچنـ  ) 2 : 1371 ، ايـ ك( » . است آلوده تيجنا به شانيها- دست زين گاه و ازدحام پري  ها

 رزم نيآفـر  قـش ن و اند شاهنامه پهلوانان از كه ر،يهج خواهر ، ديگردآفر و ، بهرام خواهر ، هيگرد مانند
ي خواسـتگار  بـا  موافقـت  عدم بري  مبن هيگردي  رأ با نيچوب بهرام انيسپاه كه آن از پس« . مهمي  ها

( »  . شـتابند ي  مـ  رانيـ اي  سـو  به و ننديگزي  برمي  سپاهساالر به راي  و ، كنندي  مي  همداستان خاقان
 ب 305 / 9 ج ( ورانـدخت پ و )  1 ب 307 /9 ج ( آزرمدخت همچوني  زنان يا و )529 : 1383 ،ي  سرام

 مجموعه در) . 90 ب 141 / 6 ج( رسدي  م سفارت به كه گشتاسب همسر يا. رسندي  مي  شاه به كه) 1
 كسبي  برا كهي  ا چارهيب و محروم زنان : شودي  م يافت قشر هر ازي  زنان زيني  بهبهان نيميس اشعار ي

ي مـ  هوسـباز ي  هـا  انـسان  دام بـه  و دهندي  م بيفر را جوان دختران شاني  باطن ليم رغمي  عل درامد
ـ ي  خوشـ  از امـا  اند غرق ثروتي  ايدن در كهي  زنان ، » 26 : اشعار ي مجموعه « اندازد  هـا  بهرهـĤن ي  ب

 حـداقل  امـا  ستنديـ ن ثروتمند گرچه كه دارند را خود دست فرو ي طبقه زناني  زندگ لحظه يك حسرت
 برخـورد  ، انـد  همسرانـشان  افتخـار  ي هيما كهي متيقي  كاال مثل ها آن با و ستندين خودي  شو ديزرخر
 و كنندي  نم دراز ارياغي  سو بهي  تكد دست اريبس فقر وجود با كهي  زنان يا و » 90 : همان «  شودي  نم
   :هاست آني واال طبع مناعت از نيا

                   او باي ته نان كه زن نيا دارد تنك و دــيسفي شير
  ابروي منحن دو ريز نورشي ب اختر دو لرزان 
                   دارد بر به وصله گونه صد دارد سر به كهي چادر نيا

  ...او با زمان گذشت گرد دارد سفر پلشت چرك
  ي               مغز سبك و غرور از مست بردم فرو بيج بهي دست
   :رو مگردان و ريبگي دست انيگدارو ليخ زي عن ي
          شد نفرت ي كاسه دو چشمش»...كن ميدعا و ريبگ! يباج« 
  جادو اثر ي دلشوره جانم رــب و دل رـــب اندــافش
                           مانده هوا انيم مـدستي اهــپنج اغذــك پنجه در
  گو مالمت بوده كه مــدان را گناهم و است رفته او
                           ديشاي ـــنم زـــين وانهــيد گفتن؛ نتوان گدا را او

  ) 1028 : همان(                 بانو دـص مناعت او با ، سر شانيپر پوش ژنده يك
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   نژاد و اصل
 از فـرد  ديـ با شدن شاهي  برا. است نسب و نژاد و اصل بر هيتك شاهنامهي  هاي  ژگيو گريد از       

 صـاحب  و زرگـان ب بـا  جـز  شمرندي  نم دهيپسند راي  قوم هر با وصلت بزرگ خاندان. باشد لياصي  نژاد
 صـورت  وصـلت  گـاه  آن! استي  نژاد چه از دختر مادر كه ديد ديبا گانهيبي  قوم با ونديپي  برا.  منصبان

  : رديپذ
   داد و مهر اـــب روزيپ و ادـــش رو هــك             ستاد مهران بهي كسر گفت نيچن
  يوـــآزرمج دل وي اـــرهنم ردـــخ ي            گو چرب دتيبا انـگم و انــزب

  درستي دان هـك دــياــب كين و دـــب             نخست كن هــنگ را او انــشبست
  بيفر اندر دتــرنيگ هـــك دــياـــنب             بـيز و رّــف و رهـــچه شيĤراــب

  ست رـافس اــب و االــب و فرّ اــب هــك            رستـدختي بس او ي ردهـــپ پس
  اريشهر پدر دــاشـــب دـــچن رــــاگ             ارــبك دـــياــين زاده ارـــرستــپ

   . . .      نژاد؟ اتونـــخ ز دارد هـــك ادرـــبم             داد و شرم با است دامـك تا رـــنگ
   )2134-2128 ب 178 / 8 ج  ( 

 زنـان  و انـد  شهير با و لياص يخاندان از كدام هر شاهنامه كارامد و قيال زنان كه است نيهمي  برا
ـ آفر وي  كشور امور دري  دخالت ، ستندين نژاده كه آن حكم بهي  عاد  نيـ ا ايـ گو. ندارنـد  هـا  حماسـه  دني
اهماصـالت  نيا زين نيميس شعر در ! دارد گفتني  برا حرف ايدن مردم انيم در هم هنوز نژاد و اصل تي 
  و زننـد ي  م پا و دست تيمظلوم و فقر در همه يمعمول وي  عاد زنان. داراست را خود خاصي  بو و رنگ
  . است زنان گونه نياي زندگ ازي ا نمونه "دگر ماه صبركن " شعر ؛ اند شيخو كودكان شرمسار شهيهم

 كه نيا با ها آن زنند؛ي  م پا و دست گريدي  ا گونه به خود متفاوتي  ايدن در رتبهي  عال زنان        
 ازي  قـدرت  گونـه  چيهـ  كـه  چـرا  ستين نديخوشا شانيبرا چنداني  نژادي  برتر نيا اما هستند نژادبرتر از
  : هستند شوهرانشان تجمل ي هيما فقط و ندارند شيخو

   ، ديبا ازـــممت رانــــگيد انــــيم             وانگرــت اخــك و مركب اـــتنه هـــن
  ديبا ازــطنّ و كشـــدل و فيرـــظ              ملك نيا و است ملك هم اشراف زن
  ، اترــآشن لـــتجم اـــــب ادمـــدم              نـم همبستر رـــاگ واهدـــخ راـــم

         بهاتر رــــپ او ركبــــم از راــــم              مپندار –ي امــع زني ا – دارـــمپن
   ) 91 : اشعار ي مجموعه ( 
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 نكـه يا مثألي  ك ي " ي مجموعه از " ديسف . . .اهيس " شعر دري  طبقات تضاد نياي  اعال ي نمونه و
   :است آمده او ي "

  يخبر آن از اند دهيشن كسان و است فتاده ستم       ي   رـب و بوم به محافظان اند زده را اهيسي تن
  يتر ميكر قدر بدان يتري خو پاك چه هر كه        است سخن نيا سرخ گواه اشي آدم خون كه يتن
  ي نظر بدان كندي نمي كس و است فتاده ستم     ي     بر و ومـب به محافظان اند هزد را ديسفي زن
  ينگر اگر را اسيق دوتا خانه و است يك ستم          اند زده را ديسفي زن دـان زده را اهــيسي ــتن

  ! يگذر  يم  خسته  و  خموش  برم  و  بوم  به  ستم  نيبد              گذرد  يم  عرش  ز  فغاني بر  و  بوم  به  ستم  بدان
   )1100 : همان( 

   ازدواج و عشق   
 اظهـار  شـاهنامه  در مذكوري  دلدادگ مورد شش از مورد چهار در«  :  عشق ابراز در جسارت  _     

ـ  نيـ ا . داردي  شتريـ ب جـسارت  و حـدت  عـشق  ابرازي  برا شاهنامه در زن . است زن جانب از عشق ي ب
 : 1370 ، ندوشني  اسالم( » . ستيني  پاكدامن وي  پاكدل مانع وجه چيه به) سودابهي  استثنا به( يي  پروا
28(   

 ابراز او به را عشقشان نتوانند خود اگر و ندارنديي ابا خود نظر مورد مرد به عشق اظهار از دختران« 
 نيـ ا نـه يتهم چنانكـه  ) 18 : 1350 ،ي  بـصار ( » . بود خواهد آنان امبريپ زكانشانيكن و گانيدا ، ندينما

   :كندي مي خواستگار رستم از گونه
    بخواند را نيآفر جهان رــب روــب              ماند رهــيخ ردليش مــرست او از

   ست؟يچ تو كام رهيت شب ييجو چه              ست؟يچ تو نام گفت زو دــيبپرس
  ام هـمين دوــب غم از كهيي گو تو               ام نهيتهم هـك اسخـپ داد نـيچن
   منم انــپلنگ و رــژبــه پشت ز               منم سمنگان اهــش دختي ـكي
   ستي اندك كبود چرخ ريز من چو              ستين جفت راـم خوبان زي تيبگ
   ...مراي ديشن آوا كس رگزــه هـــن              مراي ديدــن رونيب پرده از كس 

  مراي ماه و مرغ نيا زــج دــنينب              راـمي ـواهــبخ رــگ كنون تراام
  ام كشته واـــه رــبه ز را ردـــخ              ام گشته نيچن وــت بر آنكهي كي
   . . . كنار اندر ورمــپي ــيك دــانــنش              كردگار مگر تو از هــك رــگيد و 

  شد آزاد روــسي ـــيك انــــبس              شد شاد سخن نيا شاه ديبشن چو
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         شيك و نييآ بودست كه سان بدان             شيخو دخت آن داد پهلوان بدان
  )بعد به 65 ب 174 / 2 ج ( 

   :شودي م شگاميپ ژنيب به عشق در و دهدي م قرار واسطه را خود ي هيدا كه ژهيمن يا و 
  پناه لشكر دـقي سه آن دــيدـــب            نگاه كردش مهيخ از وــچ ژهيمن
  . . .سمن رگــب دو رفتهــگ هــبنفش            يمن ليسه چون ارگانـرخســب
  بلند روـس اخــش آن رــيز رو كه             نوند چون را هيدا مر ادــرستــف

   . . .؟ ستيپر گر شد زنده مگر اوشيس             ست؟يك داريد ماه آن كه كن نگه
  نماز بردش و كرد نيرــآف روـــب             فراز آمد ژنــيب رـــب هــيدا چو

   برشكفت گل چو ژنيبي رو همه              بگفت ژنــيبب ژهـيمن امــــيپ 
  ي  وبروــخ ي فرستادهي ا من كه    ي          دوـب ژنــيب آورد پاسخ نيچن
         انــآزادگ مــتخ از مــرانــيا از              زادگاني پر نز مــين اوشــيس

  )بعد به 192 ب 19 / 5 ج ( 
ي هـا  ازدواج تمـام  : رسـوم  و نييآ طبق بر ازدواج. انجامدي  م ازدواج به انيپا در زين عشق نيا كه
 وجـود  در گـذر  زودي  هـا ي  هوسـباز  و رديپذي  م صورت رسوم و نييآ طبق بر شاهنامهي  ها تيشخص
  :سودابه و شاه كاووس ازدواج : ندارد راه شاهنامه بزرگان
  جاه و فرّ اـب و بيز اــب آرام دل                شاه كاوس كيبنزد دـآم وــچ 

  قلم نيميس چو روــاب دو ستون                دژم نرگس دو خندان ياقوت دو
  بخواند يزدان نام بر هـودابـــبس               بماند رهيخ و كاوس ردـك هــنگ
   موبدان رــس رــيپ دل دارــيب ز              بخردان از ساخت انجمني ــكي

   )117 ب 134 / 2 ج ( شيك و نييآ بري عهد ببستند              شيخو جفت را سودابه دـيد سزا
 همـه  شاهنامه در عشق« . شد اشاره آن به قبل شواهد در كه  نهيتهم و رستم ازدواج است نيهمچن

 و نيـي آ مطـابق  و پادشـاه  لـزوم  صورت در و مادر و پدر موافقت با ها ازدواج و انجامدي  م ازدواج به جا
   )18 : 1350 ، يبصار(» .روشن و حيصر اريبس محبوبشان مردان به نسبت زنان عشق ابراز و است شيك

 در« . نـدارد ي كـ ين سـرانجام  اسـت  وقـوع  حـال  در ناپاكي  عشق جا هر ارزشمندي  ادب اثر نيا در  
. كننـد ي  مـ  گرفتـار  را آنان و نديرباي  م مردان از دل كه مييارويروي  زنان با شاهنامهي  عشقي  ها داستان
 وي  دلبـر  كـار .مانـد ي  م ناكام حرام عشق دو تنها و وندديپي  ميي  زناشو به سرانجام هاي  دلبر نيا تمام
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 مهرك دختر ، رياردش و گلنار ، ژنيب و ژهيمن ، رستم و نهيتهم ، كاوس و سودابه ، زال و رودابهي  دلدادگ
 امـا  كشدي  ميي  زناشو به سرانجام زيپرو خسرو و نيريش و ذواالكتاف شاپور و مالكه ، شاپور و زاد نوش
( » . مانـد ي  مـ  ناكـام  ، نيريشـ  ، خودي  نامادر به هيرويش و اوش،يس ، شيخوي  ناپسر به سودابه عشق
  )844 : 1383 ،ي سرام

 زن تواندي  م . . . شاهنامه ردم كاراكتر « ، مينيبي  م القدر ميعظ كتاب نيا در كه چنان حال هر به
 الزم مبحـث  نيـ ا انيـ پا در ) 13 : 1380 ، بهفر( » .كندي  نم انكار را زن اما بداند باز رنگين و ناپاك را

 زنـان  به نسبت ، شده ادي ي زشت به كنش بد و ناپارسا زنان از كه همانطور  شاهنامه در«  : مييبگو است
 در زنان مورد در راي  فردوس نظر تواني  م. است شدهي  پاسگزارس وي  دان قدر اظهار زين مهربان و بينج
  :خواند شعر نيا

  »ي برو آردي خوار بدكنش زني           مجو پارسازن بجزي تيگ به
   )667 : تاي ب ،ي راوند ( 

 ، اغلـب  زنـان  اسـت؛  گـر يدي  ا گونه به تيوضع ،ي  بهبهان نيميس معاصر، شاعر شعر در اما و      
 در او ي "واسـطه  " و "ي  روسـب  ي نغمـه  " شـعر . شوندي  م سود و هيسرما صاحباني  زهوسبا مغلوب

 اگـر  هـم ي  ازدواجـ  او شـعر  در . است زنان گونه نياي  روز هيس بارز ي نمونه " پاي  جا " ي مجموعه
  :خوردي نم چشم به آن دريي وفا وي بنديپا رديپذ صورت
  بودي افسونگر ،ي لب نيريش ،ي تن نيميس           گل و پر و ورــت ازي وجــم در او روز آن
  بودي همسر ارــكن امشــني رــدفت در    ي       شاد و شور انيم زد هم بر مــچش اــت
  شدي زن ودــخ دـــبلني اـــآرزوه اـــب            عشق وچكــك انــيآش انـــيم رداــف

  شدي ــروشن دـــبلن قصر انـــيآش وان            كرد پرثمري ـتالش و دــيوشـج و ديكوش
  سود و هياــسرم از تن نيميس صد معبود             است يردــم امروز او روزــيد رــهمبست

  اسودين كوشش از لحظه يك اوي اــهمپ            زن نيا كه داندي م نكته نيا كس چه اما
   دارد بسته شيرو هــب را اـــدره روزــام             گرم دل آن و دــقصربلن آن و ردــم آن
  . . .    گذاردي م پا او روزـــيد ي هـــانــخ در           ورـت ي جامه انـيم رــگيدي ــزن رداــف

   )497 : اشعار ي مجموعه  ( 
ي مـ  عـشق  ابـراز ي  سخت به و مغرورند عشق ابراز در شاهنامه زنان خالف بر نيميس شعر زنان     

   : ندينما



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

١٩١٤

  كنمي م شانيا انكار من و دانندي م قــخل            مــكني م پنهان هودهيب و دارمي م دوستت
  كنمي م بانيگر سردر شدن واــرس مــغ از           ديكش سر بانيگر از اـت من هنگامي ب عشق
   كنمي م افشان نقرهي مو بهي هكاريس نيكا           زمان نيا مياـپ به زد نيزر بند عشقت دست

  كنمي م روزانـف آتش رنـــنست رـــچت ريز          نيبب خندانمي مايس و حسرت پر ي هــنيس
   كنمي م وفانــت سرپوش را ساده حباب نيا           عشق سرّ ماند بسته تا نهمي م هم بر دهيد 

   )546 : همان( 
  : داراست را نمضمو نيهم قأيدق كه "غرور " بنام داردي شعر خود " چلچراغ" در نيهمچن او 

  يماريب به كشد غرورم تا                ميگوي نم و  دارم  دوستت
  ...يداري نم دوستم دگر كه            را قتيحق نيا دانمي م زانكه

  )177: همان( 
  ي زيخونر و قتل

  :هوو كشتن -       
 و آورنـد ي  مـ ن تـاب  هرگـز  همسرانشان با خود ي عاشقانه روابط در راي  عشق كيشر حضور زنان 
 نيـ ا از شـاهنامه  در ! قتلي  حت زنندي  مي  كار هر به دست بيرق نيا برداشتن راه سر از يپ در شهيهم

 نيـ زر شبستاني  بانو خود تا سازدي  م را ، ميمر ، خود بيرق كار زهر با كه ميدار را نيريش ، زنان گونه
   :باشد

  ماه بود كجا آن شد ديورشــخ هــك            شاهي بزرگ شد فزون پس آن از
  يبد مهتر انشــشبست رـــب وــهم  ي          بد  صريق دخت اـب روز هــهم
  زرد رخساره دو شـرشك ز هــشيهم             بدرد نيريش ودــبي هم ميمر ز

  نژاد صريق دخت ورـــامـــن آن شد             داد زهر ورا نـــيريش امــبفرج
  بس و اــتنه راز آن داشت او هـــك            چكسيه دـنب آگه ارهــچ آن از
        سپرد نيرــيبش نـــيزر انــشبست             بمرد مـيمر كه برآمدي سال چو 

   )3490 – 3485 ب 217/ 9 ج ( 
 را اوي  عـشق  بيـ رق نيـ ا حـضور  كه مينيبي  م راي  زن نيميس اشعار ي مجموعه از "هوو " شعر در
 و دهـد ي  مـ  عكس ي جهينت او كار نيا اما بكشد را همسرش يا او تا است آن بر پس آزارد،ي  م سخت
   :گرددي م خودش دلبند فرزند شدن كشته موجب
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١٩١٥

  ختير جام انيمي رنگي ــب ردـــگ               رفت؛ آبي وـبس رزانشــل دست
  :ختير آشام ونـــخ وــيد آن رخ از               عرق شفاف و گرمي اــه رهــقط
  شود يكسر تن دو نيز تن يك ارـــك                غيدري ب ، تزلزلي ب امشب ديبا «
  . . . ».شود همسري ــب هــسفل بيرق اـــي                بيرقي ب اندــبم همسر اــم اــي
  نهاد ها لب رـب و رفتـــبگ را امـــج     ي           پنداشت كس و بگذشتي اعتـس

  فتاد پرواي ب بـــقل آن رـــب رزهـــل                ختيگر جانش از بستر انيم جان
   بود دهيوشــپ اــفن و رگــم ي جامه                كدام نديب اــت ودــبگش را دهــيد

  !    بود دهيوشــن را امــج... طفلش كيل     !           ديد خفته بشيرق اـب را همسرش
  )255 : اشعار ي مجموعه( 

ي خودكشي  يك ، است گداز جان و دردناك اريبس كه شاهنامه زناني  خودكش از مورد دو: يدكشخو
   :او  دادن دست از غم ليدل به فرود، مادر ، رهيجر

  كبود آب چو او با دشنهي يك                  فرود فرّخ نيالــبب امدــيب
  بداد جان شبر و ديبردر شكم                  برنهاد پسري برو را رخ دو

  )893-892 ب 65 / 4 ج  ( 
 شـوم  ي خواسـته  بـه  نـدادن  تن خاطر به زيپرو خسرو آرامگاه كنار در نيريشي  خودكشي  گريد و

  :هيرويش
  بس و ماند آرزوي يك ونـاكن هــــك            كسي رويش به نيريش رستادــف

  ازـين مــدستـــآم او دارـيدــــــب             باز اهـــش ي دخمه در مـياــگش
  پادشاست او رــمهت آن دارـــيدــب             رواست هم نيكا يرويش گفت نيچن     

   كرد ازـآغ هـــيوـــم اـــپارس زن             كرد ازـب را هـــدخم در انــنگهب
  ياد كرد او بر اــه نـــسخ گذشته             ادـــنه خسرو چهر رـب چهر بشد
  گرد برآورد شــروان نـــيرــيش ز            بخورد هالهل زهر اهـــگ آن هم
   ببرد انشـنشي ـــتيگ ز و ردـــبم             ردـــبم و ادــنه پشتش وارــيبد

   )592 – 585 ب 291 / 9 ج( 
ـ  خودكـش  بـه  ليـ م ، زنان در كه خوردي  م چشم بهي  اتياب نيميس اشعار در  بـه  آن از انـصراف  اي ي
   :است شده انيب وضوح
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١٩١٦

  ؟يجان هــمين دانــــزن ،ي ريحق كريپ جز           ي     اتوانـن روح جز منز ا مانده هــچ گريد
  !ي نان لقمه كار در وداـــبس رود مــــه آن                هم در كالف همچون شانيپر يا شهياند 

  ... ي زماني شيآسا مــــيجو دانهــبواـــخ وز                نهفته ها شهيش در وان،يد عمر چو خوابم
  يتواني نم اهللاـــب ،ي انــرسي ـــنم  اهللا و               سامان به ! من دوشي ا را يزندگ بار نيا 
  ! يبمان خوش خواب در يكسر كه بخور چندان                نيميس خوابدانه زان راي بـش "دوا آخر"

  ) 463 : اشعار ي مجموعه(                                                                              
 كـرده  كوتـاه  ايـ دن از را خود دستي  خودكش با كه گفته دوستانشي  رثا دري  اشعار شاعر نيهمچن

ي مـ  افـسوس  او! بخشدي  تسلّ را خود ي دهيغمد روح ، اشعار نيا سرودن با خواهدي  م نيميس ايگو. اند
   :باشندي راه نيچن ي رونده ديبا زانشيعز چرا كه خورد
  تـــيپا ريز شد فيح دستت دو باي زندگ          تيها دست در مرگ بود دلت دري زندگ

  تيصدا از ديدمي م گنجشك باغ يك شور          ارــگفت وقت وي بود واري پري شهرزاد
   ؟ تـي"دوا آخر " رگـم شد دوا هر پس كز          كردي م چه ايآ تو با درد وي ماريب و ميب

  تـــيرها غم از ردــكي بست كه آخر دـبني           ودــگشي م ها بند ،ي بود بند دشمن
  تـــيجا بهي ناتمام ماند كه نيا بود فيح   ي       نوشتي مي دفتري زشت و ظلم هر رغم
  تـيرضا اـب ميراض ، را خواستت مــخواست           اــام! ودـب خطا نه، ا؟يآ بود نــــيا راه
  تـــيخطا ببخشد اـت كن خداي سو چشم          وـــــآه ونـخي ختير ابرو محراب ريز
      تيعزا در من اشك زدير كه نيا بود زشت    ي      ربود من از نوبت سال، جوان غزالي ا

  )1024 : همان(                                                                              
 بهي  وفادار وي  قلب ديجاو عشق ،ي  مادر ديشد ي عاطفه ليبدل شاهنامه زنان انيم در هاي  خودكش

 و هـا  بـست  بـن  به دنيرس ،ي  ،افسردگي  ديناام ليبدل اغلب نيميس شعر در اما رديگي  م صورت عشق
  ! رديپذي م صورت هاي دشوار تحمل عدم

  يهمسركش 
ـ  ي نمونه ،ي  ساسان ي سلسله دالور دشمن و سردار ن،يچوب هرامب خواهر ، هيگرد      «  ـ ي  زن ي ب

 بـا  زن نيا)  216 : 1372 ، انيديحم( » . است دارانه ايدن و ريحقي  شياند مصلحت و هوشي  دارا و وفا
  :زندي م همسرش قتل به دست شاه با قرابت و  مقام ي وعده
  خواه كين هيردـگي دــب هـــشيهم               راه كرد گم نهيوبــچ بهرام وــچ
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١٩١٧

  انجمن سر بر نــسخ نـــيا وــمگ               من كينزد هستي ا چاره كنون
  بهشت بباغي م از رــپيي وــج وــچ                نوشت ديبا نامه هــيگردي وــس
  كنمي يار كار هر وي اـج رــه هـــب                 مـكني دوستداري هم تو با هــك
  راز ادـنگش چيه مـــدل رــب انــــزب                 درازي روزگار نيا رـب دــرآمــب 
  است تني جا به را ماي ردوـگ هـــك                است گفتن سخن ارـروزگ كنون 
  ي ا ارهــيپت زشت ودــش مــگ زانــك    ي            ا چارهي كن ونهـچگ اــت رــنگ
  ي آور چنگ هـــب اــم ي انهــخ و دل          ي      آور سنگ رـيز را گستهم هــك

   ) 2943-2936 ب 182 / 9 ج(
ي برا كهي زن ؛ دارد را شيخو همسر كشتن قصد داستان زن ، نيميس از "هوو " شعر در ميگفت چنانكه
  ! شودي نم موفق اما بكشد را شيهوو يا و همسر داردي سع اش شده رانيو عشقي تالف

  فاتيتوص و صفات
ي كـو يني  معنو وي  ظاهري  هاي  ژگيو شيستا و فيتوص دري  اريبسي  ها تيب شاهنامه در      « 

 عـصرمان  هـم  شـاعر  اشعار ي مجموعه در است نيهمچن و ) 32: 1385 ،ي  بيخط( »  .است آمده زنان
 نيميسـ  وي  فردوسـ  القاسم ابو ميحك فاتيتوص و صفات از نمونه چند به پژوهش نيا انيپا در. نيميس

   :ميينماي م اشاره "زن" ازي بهبهان
  )225 ب 21 / 6 ج     ( شادكام و دل روشن و خردمند                بنام ونيكتا مهتر بودي ـكي

  يرو وي مو چناني تيبگي نينب    ي            او خوبان ز مهتر سيفرنگ
  ست افسر سرش بر هيس مشك ز                برترستي سه سرو ز االـبب

   )1453-1451 ب 94 / 3 ج( شيبپ دارد پرستار را ردــخ                شيب اندازه ز دانش و هنرها
   )427 ب 35 / 4 ج( پرجفا بد آن كرد چه ما با كه                اــارســپ ادرــــم آزردن ز

   )431 ب 31 / 3 ج( آورندي بجا را كنش دــب زن                آورند يبپا برزن و شهر همه
   ) 2730 ب 170 / 9 ج( پارسا زن اكدامنـــپي ا هــك                جدا بري ا نامه هيگردي سو
   )2977 ب 184 / 9 ج( ديد ماه نيزمي روـبي گفت تو                ديد شاه نامه رزنيش آن چو

   :"زن" از نيميس فاتيتوص ازيي ها نمونه
  يرزنانيش از كه داري قو سخت دل                       يگفت و بودمي ره بهي غزال افتاده

   )    821 : اشعار ي مجموعه ( 
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١٩١٨

  ييبايشك به ها موج بر راندي م و گشوده بازويي        اـتنه و پاره تخته بايي بايز وي سختكوش زن
   )875 : همان   ( 

  تـابــت و آب پر بيفر  سرابشي سو ديكش      من آن بود دل ساده چه زن آن بود دل ساده چه
   )923: همان( 

   ) 93 : همان( يي ايدن ي شكفته لـگيي وــگ    !                 يي بايز چه و بيدلفر چه زني ا
   )92 : همان(  ريفراگ مني رو به همي چراغ  !                    راه ي ندهيجو زني ا زني ا تو
  
   جهينت
 شـاهد  هنـوز  تـا  ربازيد از زيني  فارس اتيادب در.است شده گر وهجلي  ا گونه بهي  ملّت هر ادب در زن

 گـر يدي  هـا  دوره بـا  دوره هـر  در حـضور  نياي  ارهايمع و قيمصاد  چه اگر . ميا بوده زن حضوري  تجلّ
 نيمتريقـد  ازي  يك عنوان به شاهنامه در كه همچنان. تأللو پر و است درخشان همچنان اما گشته ريمتغ

 هـا  حـرف  "زن"ي  بهبهـان  خـانم  اشعار ي مجموعه جمله از معاصر آثار در وي  فارس ادبي  ها منظومه
 مظهـر  " زن"مـا  ادب در اعـصار ي  برخـ  در ! چنـد يي  هـا  تفـاوت  و ها شباهت با البته دارد؛ گفتني  برا

ـ  وي  زبـون  و ضـعف  مظهـر  زمـان  يـك  در ، بودهي  ساز حماسه وي  نيشورآفر ي عـصر  در وي  ارزشـ ي  ب
 نيتـوه  بـا  گـاه  اگرچه است؛ي  تعال اوج در "زن" طوس ميحك ي شاهنامه در. حرمان و تيگرمظلوميد
 زنان منزلت و قدر از هرگز ها نيا اما ميمواجه سودابه، بخصوص ، داستان زن تيشخص به نسبتيي  ها

ي چـارگ يب و تيمظلوم نماد اغلب "زن" همي  بهبهان نيميس اشعار در. كاهدي  نمي  زيچ پارسا و وارسته
ي مـ  مـشكالت  بـا  نبـرد  بـه  تنـه  كيـ  و تنها او و اوست دوش بهي  زندگي  دردها ازي  اريبس بار ، است
 زيدسـتاو   را خـود  سـخن  كه هستندي  نانيميس و نيميس زنان گونه نيا همدرد و گرييار تنها ايگو.پردازد
   ! بكاهند را آالمشان ازي اندك تا اند داده قرار

  
   منابع

  .يزدان : تهران ، چهارم چ ، ماهايا و اآواه ) 1370( ي عل محمد ندوشن،ي اسالم -1
  .يعالي دانشسرا انتشارات : تهران ، شاهنامه زنان ) 1350 ( طلعت ،يبصار -2
   .13 ص ، 16 ش ، هفته كتاب» كندي نم انكار را زن شاهنامه« ) 1380( ي مهر بهفر، -3
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١٩١٩

 اول چ ، يفارس كيكالس اتيادب دري  زيست زني  ها شهير  ) 1388(  ميمر ،ينيحس -4
  .چشمه : تهران ،

  .مركز : تهران ، اول چ ، يفردوس هنر و شهياند بري آمد در  )1372  ( ديسع ان،يديحم -5
 دانش نشري  ها مقاله ي دهيبرگز : شاهنامه ي درباره  ) 1385 ( ابوالفضل ،يبيخط -6

  .يدانشگاه نشر مركز : تهران ، اول چ ،
  .ريركبيام : تهران ، چهارم چ ، سوم ج ، رانياي جتماعا خيتار  ) تاي ب ( ي مرتض ،ي راوند -7
 جعفر محمد :راستاريو ، يفارس زبان در آن آثار وي  ادب انواع )  1372 ( نيحس ، رزمجو -8
  .يرضو قدس آستان: مشهد ، دوم چ ،ي ياحق

: تهران ، يفردوس ي شاهنامه ي باره در بحث وي  سخنران  ) 1350  ( رجيا ، پور زند -9
  .هنر و فرهنگ وزارت نگارش كل ي اداره راتانتشا

  .مركز : تهران ، اول چ ، رانيا فرهنگ در زني مايس  ) 1373  ( جالل ،ي ستار -10
ي هـا  داسـتان ي  شناس شكل: خار رنج تا گل رنگ از  ) 1383( ي  قـدمعل  ،ي  سرّام -11

  .ي فرهنگ وي علم انتشارات : تهران ، چهارم چ ، شاهنامه
  .ييعطاي مطبوعات ي مؤسسه : تهران ، پاكزادي فردوس  ) 1350 (  سعبا ،ي شوق -12
 بـه  ، مـسكو  چـاپ ي  رو ازي  انتقاد متن ،ي  فردوس ي شاهنامه  )1373 ( ابوالقاسم ،ي  فردوس -13
   .قطره : تهران ، انيديحم ديسع نظر ريز و كوشش
 ، اول چ ، يپهلـوان  ي شـاهنامه  در زنـان  سـزاوار  سخنان ) 1371 ( خجسته ، ايك -14
   .فاخته : تهران

   . توس : تهران ، دوم چ ، يملّ راز و رمز در حماسه ) 1379  ( محمد ،ي مختار -15
   .رانياي سهام شركت : تهران ، هنر و شعر  )1345  ( زيپرو ،ي خانلر ناتل -16
 ، چهـارم  چ ،ي  علـو  بـزرگ  ي ترجمه ، رانياي  ملّ ي حماسه ) 1369  ( تئودور ، نولدكه -17

   . سپهر نشر مركز : هرانت
ـ  شـعر  در زن )  1378 ( نبيز ،ي  زداني -18 ـ دي  فارس   : تهـران  ، دوم چ ، امـروز  و روزي
   .فردوس
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١٩٢٠

  *دكتراسماعيل صادقي
  **محمودآقاخاني بيژني

  
  كلودبرمون نظريه اسفندياربراساس خوان هفت داستان ساختاري بررسي

 چكيده

را به خواننده   ) اسفنديار(وع مي شود كه شخصيت اصلي       داستان هفت خوان اسفنديار ، با حادثه شر       
داستان پيرنگي بسته و نتيجه قطعي و حتمي دارد كه حوادث آن يكي پـس از ديگـري                . معرفي مي كند  

به وجود مي آيند و بر اساس زمـان خطـي           ) اسفنديار(به صورت زنجيروار براي شخصيت اصلي داستان        
ه ي كلود برمون ، اين داستان توالي زنجيره اي دارد و نتيجـه         بر اساس نظري  . داستان گسترش مي يابند   

حوادث به نقطه ي اوج ختم مي شوندكه از روابط علت و معلول منطقي تبعيت مي كننـد و نـشان مـي                       
برمـون ، تـوالي اول      . به چه دليل اتفـاق افتـاده اسـت        ) كنش و واكنش در اين داستان     (دهند هر حادثه    

نيروهاي . را با كمك نيروهاي ياري دهنده ميسر مي داند        ) نجام ماموريت   بستن ميثاق و حركت براي ا     (
در پيونـد بـا   ) اسـفنديار (كنش قهرمان . ياري دهنده در اين داستان خدا، پشوتن، گرگسار و اسب هستند        

ضد قهرمانان ارزيابي مي شود؛ يعني توالي پيوندي، كه اين توالي همان سير داستان به طـرف گـشوده                   
كه نجـات دادن    (اسفنديار سرانجام از مراحل دشوار سفر عبور مي كند و ميثاقش را             .  است شدن گره ها  
  . به پايان مي رساند) از بند تورانيان است» هما و به آفريد«دو خواهرش 

  طرح داس،  هفت خوان،  ساختار ، داستان:كليد واژه ها

  مقدمه 

سحر كالمش و چگونگي پرداختن به    شاهنامه فردوسي، مجموعه اي از داستان هايي است كه 
بسيار به جاست اگر بپذيريم . داستان ها، نيروي جوانمردي و درستكاري را در خواننده به وجود مي آورد 

ا را مورد ارزيابي قرار داده كه فردوسي پيش از سرايش انديشمندانه شاهنامه ، داستان ها و شخصيت ه
                                                 

   * كردعضو هيأت علمي دانشگاه شهر 
   **  دانشگاه شهر كردارشد دانشجوي كارشناسي 

*   
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ن پرقدرت پهلوانانش و نيت هاي صادقانه ي آنها قرار داده و از او اراده و قدرت انساني را در بازوا. است
داستان هفت خوان اسفنديار يكي از بسترهاي مهم اين اين .قضا و قدر و شكر ايزد پاك غافل نيست 

در اين داستان پس از آنكه گشتاسب، اسفنديار را از رفتن به رويين دژ و مسيرسخت و . پيوند است
ي كند ، اسفنديار تنها مددكارش را خدا مي داند و اينجاست كه تلفيق مسائل راههاي شگفت آن آگاه م

 ) . 12:1387 و موسوي 12:1384يغمايي ،(مهم انساني و فلسفي از اهداف فردوسي است 
اين . ها ستهاي بزرگ و داستان نشان دادن شخصيت  داستان هفت خوان اسفنديار، داستان حادثه

كه در آن نهفته است، خواننده ) شود؟آيا اسفنديار موفق مي(شود و راز بزرگي داستان با حادثه شروع مي
هاي بزرگي، نشان وجود چنين حادثه. كندكشاند و شخصيت اسفنديار را معرفي ميرا به دنبال خود مي

 آورندداستان پيرنگي بسته دارد كه سلسله حوادث داستان را به وجود مي. از ساختار قوي و منطقي دارد
  .آورداي حوادث را به وجود ميبخشد و توالي زنجيرهو به آنها وحدت هنري مي

بايست ، مي)آزاد كردن دو خواهرش از بند ارجاسب توراني(  اسفنديار براي رسيدن به هدف خود 
را پشت سر گذاشته و ضد قهرمانان را از ميان بردارد  و اين كار با كمك نيروهاي ) هفت خوان(حوادث 

در اين داستان، كنش و واكنش . شوددر اين داستان خدا، پشوتن، گرگسار، اسب ميسر مي(دهنده ياري 
داستان با رسيدن ) گره گشايي(پايان . كندالعاده در خواننده ايجاد ميها است كه هيجان فوقشخصيت

سفنديار كند و سرنوشت شخصيت ايابد و خواننده احساس رضايت مياسفنديار به هدف خود پايان مي
  .شودهم مشخص مي

 شروع داستان
كه (گشتاسب با زنداني كردن اسفنديار .     اين داستان با حادثه شروع مي شود و وضعيتي ناپايدار دارد 

تركان با . ، زمينه را براي حمله ي تورانيان به ايران زمين فراهم كرد) گرزم او را به اين كار تشويق كرد
ران و بزرگان را كشتند، آتشكده ها را آتش زدند، هما و به آفريد را به حمله به ايران بسياري از س

گشتاسب اسفنديار را از بند آزاد مي كند و براي آزاد . اسيري بردند و فرشيدورد را سخت مجروح كردند
كردن هما و به آفريد و كين سران و و بزرگان لشكر و كشور به رويين دژ مي فرستد تا ارجاسب توراني 

اما راه ديگري « اسفنديار براي رسيدن به هدف خود، راه كوتاه را انتخاب مي كند . كست دهدرا ش
هست كه مي توان با پيمودن آن پس از يك هفته به رويين دژ رسيد و پر از شير، گرگ، زن جادوگر، 
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اسفنديار لختي انديشيد و گفت ما بايد راه كوتاه را پيش . سرماي سخت و بالهاي ديگر است
  ). 395-394 :1384يغمايي،(»ريمگي

   پيرنگ داستان
پيرنگ بسته، پيرنگي است كه از . تقسيم كرده اند» پيرنگ باز«و » پيرنگ بسته «  پيرنگ را به 

كيفيتي پيچيده و تودرتو و خصوصييت فني نيرومند برخودار باشد و گره گشايي و نتيجه گيري قطعي و 
 بر نظم ساختگي و قراردادي آن غلبه دارد و در اين نوع در پيرنگ باز، نظم طبيعي. محتومي دارد

داستان ها، اغلب گره گشايي وجود ندارد و نويسنده مي كوشد، خود را در داستان پنهان كند تا داستان 
پيرنگ داستان ). 80-79 :1385ميرصادقي،.رك(چون زندگي عيني و ملموس و بي طرفانه جلوه كند

حوادث از كيفيت بااليي برخوردارند و داستان . پيچيده است / نگ بسته هفت خوان اسفنديار از نوع پير
زبان شناس وروايت شناس  )Cloud Bremond -كلودبرمون(«. جه قطعي وحتمي داردنتي

 -2 توالي زنجيره اي  -1: ساختارگراي فرانسه، معتقد است كه توالي قصه از سه شكل ساخته شده اند 
وي معتقد است كه توالي زنجيره اي ، توالي ميثاق : توالي زنجيره اي . دي توالي پيون-3توالي انضمامي 

يا آزمون است كه قهرمان براي انجام ميثاق خود دست به كنش هايي مي زند كه هريك از اين كنش 
ها با واكنش هايي روبروست و اين  كنش ها و واكنش ها زنجيره وار ادامه مي يابند تا قهرمان ميثاقش 

دراين داستان اسفنديار براي رسيدن به ). 70- 66 :1371اخوت،(» )يا شكست مي خورد(دهد را انجام 
بايد از بلخ به رويين دژ ) از بند ارجاسب توراني» دو خواهرش«آزادكردن هما و به آفريد (هدف خود 

ه دوم را اسفنديار را.   حمله ي تورانيان به ايران زمين، عامل اين آزمون است–بالي انساني . سفركند
عبور كند تا به ) هفت خوان(وي بايداز هفت مرحله ي سخت ) چون نزديك است. (انتخاب مي كند

تمام اتفاقات داستان، حول محور شخصيت اسفنديار . رويين دژ برسد و هما و به آفريد را نجات دهد
وه ي اولين و ساده ترين شي. شكل مي گيرد و اين شخصيت در بطن اين حوادث ساخته مي شود

انتخاب راه دوم توسط اسفنديار ،خود كنشي است كه . معرفي اين شخصيت، نقش كنشگري اوست
  .درمقابل وي از خود واكنش نشان دهند ) Antihero(ضدقهرمانان 

  

          واكنش                      كنش   خوان 

 حمله كردن گرگ ها رفتن به جايگاه گرگ ها خوان اول

 حمله كردن شيرها به جايگاه شيرهارفتن  خوان دوم

 حمله كردن اژدها رفتن با گردونه خوان سوم

 آمدن زن جادوگر رفتن به كنار بيشه خوان چهارم
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 حمله كردن سيمرغ رفتن با گردونه به كوه خوان پنجم

 سرما و باريدن برف گذشتن از كوه خوان ششم

 حمله كردن تورانيان ن به رويين دژخود را به صورت بازرگان در آوردن و رفت خوان هفتم

   كنش و واكنش هاي شخصيت هاي داستان–) 1(                                 جدول شماره ي 
ها با واكنش هايي روبروست كه به صورت زنجيره وار ادامه مي    پس ديديم كه هريك از اين كنش

 و موفق مي شود هما و به آفريد را از بند ارجاسب يابند تا اينكه اسفنديارميثاقش را به درستي انجام دهد
داستان از روابط علت ومعلولي ) كنش و واكنش ها(براساس توالي زنجيره اي . توراني نجات دهد

  . منطقي تبعيت مي كند
  روابط علت و معلول

زاد كردن هما ، توسط اسفنديار براي رفتن به رويين دژ و آ)راه كوتاه وپرخطر و دشوار(   انتخاب راه دوم 
نخستين حادثه اي است كه در داستان روي « و به آفريد، نقطه ي عطف اول داستان است ؛ اين نقطه 

اين ). 19 :1383مك كي،(» و علت اوليه و اصلي تمام حوادث بعدي است) حادثه محرك(مي دهد 
انتخاب راه دوم  (، حول محور اين حادثه) هفت خوان(داستان يا به عبارت ديگر، همه ي حوادث اصلي 

نيز به خواننده شناسانده ) اسفنديار(شكل مي گيرد و شخصيت اصلي) كه جايگاه شيران و جادوان است
سير صعودي و (، داستان را به جهت ديگر ) انتخاب راه كوتاه/ نقطه ي عطف اول(اين حادثه. مي شود

، بعد از وقوع اولين حادثه. )33 :1388فيلد ،.رك(يا همان گره افكني ربط مي دهد) پيشرفت حوادث
حوادث بعدي يكي پس از ديگري، به صورت زنجيره وار به وجود مي آيند و به نقطه ي بحران و سپس 

هر حادثه اي از . اوج مي رسند و مجموع اين حوادث، گره افكني هاي داستان را تشكيل مي دهند
پس، خوان اول ، . ه وجود مي آورد حادثه ي ماقبل خود به وجود مي آيد و حادثه ي مابعد خود را ب

هم معلول حادثه ي ) يا حادثه(هرخوان . معلول انتخاب راه دوم است وخود نيز علت خوان دوم است 
به . ورت روي مي دهندماقبل و هم علت حادثه ي مابعد خود است و همه ي حوادث به همين ص

به وجود مي آيد؛ ) معلول(اول است ، حادثه ي بعدي كه خوان )علت(انتخاب راه كوتاه عبارت ديگر 
پس از شروع به سمت پايان، . بنابراين انتخاب راه دوم ، علت وخوان اول، معلول به وجودآمده است 

حادثه به وجود آمده بر ديگر . حادثه ها يكي پس از ديگري حادثه ي ماقبل خود را به وجود مي آورند 
) آزاد كردن هما و به آفريد ( مي شود، تا به حادثه ي آخر حوادث تاثير مي گذارد و از حوادث ديگر متاثر
حمله ي تورانيان به ايران (از نظر برمون پي رفت آغازين . كه هدف نهايي اسفنديار است ، ختم شوند

كه خود آغازگاه پي رفت ) رفتن اسفنديار به رويين دژ(در گسترش خود، پي رفتي تازه مي آفريند )زمين
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اين فراشد ادامه مي يابد تا به آخرين پي ).  هفت خوان توسط اسفنديار/ اه كوتاهانتخاب ر(ديگر است 
كه حالت پايدار به دست مي آيد ) آزاد كردن هما و به آفريد از بند ارجاسب توراني( رفت برسيم

حوادث داراي ارتباط استنتاجي مي باشند و  بنابراين مي توان گفت كه اين ). 167 :1380احمدي ،.رك(
 از ديگري منتج مي شوند و منطقا به هم مرتبط مي شوند و هر يك نتيجه ي حادثه ماقبل خود يكي
جزء الينفك داستان است و تمام داستان براين روابط استوار )رابطه علي ومعلولي (اين رابطه . است

دراين داستان شبكه ي استدالل حوادث . است كه ضابطه ي قوي و محكمي دارد و منطقي است 
گسترش ) زمان خطي داستان(م است و داستان به نقل رشته اي از حوادث و برحسب توالي زماني محك

؛ )1386:118فورستر ، . رك (مي يابد و پيرنگ آن با تكيه بر روابط علي ومعلولي ترتيب يافته است 
م تداو(همين روابط علت ومعلول است كه داستان را از آشفتگي در مي آورد و به آن وحدت هنري 

  : حال به بررسي هر كدام از حوادث اصلي مي پردازيم. مي بخشد) وهماهنگي 
  

   تنش                                                                                                   
                                                           نقطه ي اوج

                                     فرود      
    )3(  ح                                                          بحران

  )1(ح  ) 2(                                                       حوادث   ح
         آغاز داستان                                                                          

                          زمان                                          گذشته ي داستان                     
   ساختار حوادث داستان -)1(                        نمودار شماره ي 

  
البته ) آغاز داستان(و به راه مي افتد ) استان گذشته ي د(را انتخاب مي كند ) راه كوتاه(اسفنديار راه دوم 

در هرخوان ، آغاز داستان با به راه افتادن اسفنديار شروع مي شود و به جز خوان اول ، بقيه ي خوان ها، 
  ).1نمودار شماره ي ( گذشته ي داستانشان ، خوان ماقبل است 

كنش و واكنش شخصيت اسفنديار با . در هرحادثه ي اصلي داستان، ابتدا وضعيت پايدار برقرار است 
بعد از . حادثه مي شود ) وضعيت پايدار(ديگر اشخاص داستان ، باعث برهم خوردن تعادل اوليه 

  . خود بازمي گردد) حالت اوليه(كشمكش و درگيري و پيروزي قهرمان، دوباره حادثه به تعادل اوليه ي 
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   ي اول، خوان اولحادثه

سپاه را به پشوتن ). ي داستانگذشته(كند ژ، راه كوتاه را انتخاب مي     ن داسفنديار براي رفتن به رويي
، گرگان چون دو پيل به )1ي حادثه(؛ چون به جايگاه ددان  رسيد )آغاز داستان(سپرد او خود پيش راند 

ه هر دو ، و چندان تير بر آنان زد ك)بحران(، اسفنديار كمان را به زه كرد )2ي حادثه(ور شدند وي حمله
، پس سرشان را به شمشير جدا كرد و آنگاه جايي پاك جست و به نيايش يزدان )اوج(سست شدند 

ي ما بعد و هم علت حادثه) انتخاب راه كوتاه(ي ما قبل خوان اول، معلول حادثه). پايان(يگانه پرداخت 
  .كشمكش در اين حادثه از نوع كشمكش جسماني است. است) خوان دوم(خود 

   ي دوم، خوان دومحادثه

چون شب در رسيد به فرمان اسفنديار، سپاهيان از آن جايگاه راه ). ي داستانگذشته(خوان اول 
دگر ). 1ي حادثه(به شبگير دو شير خشمگين يكي نر، يكي ماده نمايان گشتند ). آغاز داستان(برگرفتند 

ها  چون به آن). بحران( شيران تاخت و خود به سوي) 2ي حادثه(بار اسفنديار سپاه را به پشوتن سپرد 
اين ). پايان(آنگاه يزدان را نيايش كرد ). اوج(رسيد نخست با شمشير شير نر، سپس شير ماده را كشت 

كشمكش در اين حادثه از نوع كشمكش جسماني . خوان، معلول خوان اول و علت، خوان سوم است
  .است

  حادثه ي سوم، خوان سوم

آغاز (هاي برنده نشاندند اي سنگين از چوب ساختند و بر گردش تيغگردونه). گذشته داستان(خوان دوم 
گردونه را به دو اسب ). 1ي حادثه(دگر بار چون خورشيد سر زد، سپاه را به پشوتن سپرد ). داستان

چون اژدها از دور بانگ گردون و ). 2ي حادثه(زورمند بست و خود بر آن نشست و سوي اژدها رو نهاد 
 گشود، آتش ؛ دهانش را مانند غاري)3ي حادثه( پاي اسبان را شنيد، چون كوه سياه از جا جنبيد صداي

اژدها اسبان گردونه را . چون اسفنديار آن شگفتي ديد به يزدان پناه برد). بحران(زد از كامش زبانه مي
در همان هنگام سپهبد ). اوج(حال شد سست و بي. هاي گردون در آخر دهانش گير كردفرو برد، اما تيغ

اين ). پايان(دود زهرش پراكنده شد و اسفنديار از آن بيهوش گشت . با شمشير مغزش را پريشان كرد
است و كشمكش از نوع ) ي ما بعدحادثه(و علت خوان چهارم ) ي ما قبلحادثه(خوان معلول خوان دوم 
  .عاطفي و جسماني است
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  ي چهارم، خوان چهارمحادثه

چون . خود رو به راه نهاد) آغاز داستان(سپهبد سپاه را به پشوتن سپرد ). ي داستانذشتهگ(خوان سوم 
زني زشت چهره، خويش را به صورت ماهرويي ). 1ي حادثه(اي رسيد چون بهشت لختي پيمود به بيشه

اشت كه سپهبد زنجيري به بازو د). 2ي حادثه(افروخته باال، مشكين موي درآورد و نزديك اسفنديار آمد 
تو به : و گفت) بحران(آن را به گردن زن انداخت و بر وي نهيب زد . زردشت به گشتاسب داده بود

از اثر و بركت آن زنجير زن جوان خوبروي، گنده پيري با موي . افسون هرگز به من گزند نتواني زد
ون زن جادو جان چ. اي بر سرش زداسفنديار به چابكي ضربه). اوج(سفيد چون برف، و روي سياه شد 

ها رفت، در آن آن گاه جهانجوي به نيايش يزدان پاك پرداخت و چون تيرگي. سپرد، آسمان تيره گشت
اين خوان معلول خوان سوم و علت خوان چهارم و كشمكش از نوع جسماني ). پايان(بيشه سراپرده زد 

  .و عاطفي است

  ي پنجم، خوان پنجمحادثه

سپاه را به پشوتن ). آغاز داستان(سپهبد سپاه برگرفت و رو به راه افتاد . )ي داستانگذشته(خوان چهارم 
به ). 2ي حادثه(بر آن نشست و چون باد روان شد ). 1ي حادثه(دار ساخت سپرد، دگر بار گردوني تيغ

سيمرغ چون آن را ديد به سان ). 3ي حادثه(ي آن اسب و گردون را بداشت در سايه. كوهي بلند رسيد
چندان پروبالش را بدان . خواست كه گردونه را به چنگ بگيرد). بحران( ابر سياهي از كوه فرود آمد پاره
در همين هنگام اسفنديار چنان بر او تيغ زد تا تنش پاره ). اوج(ها زد كه زود نيرويش به پايان رسيد تيغ

ارم و علت خوان ششم و اين خوان، معلول خوان چه). پايان(پاره شد، آن گاه يزدان را نيايش كرد 
  .كشمكش از نوع جسماني است

  حادثه ي ششم، خوان ششم

آن دژ چنان استوار است كه اگـر صـد          : گرگسار گفت ). ي داستان گذشته(بحران داستانخوان پنجم    
سپاهيان از شنيدن گفتار گرگسار ). آغاز داستان(رسند هزار مرد سپاهي به گشودنش بكوشند به آرزو نمي

اسـفنديار  ). 1ي حادثه(ايم اگر سخنان گرگسار راست باشد به پيشباز مرگ آمده  : ند و گفتند  هراسان گشت 
سـپيده دم بـه     ). 2ي  حادثه(را به سخنان نويد دهنده قوي دل كرد         چون ترس لشكريان را دريافت آنان       
بـر اثـر آن     ). 3ي  حادثـه (ديري نپاييد، تند بادي وزيدن آغاز كرد        . منزل رسيدند و سراپرده و خيمه زدند      
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تـاكنون  : اسفنديار به سـران سـپاه گفـت       ). بحران(روز چون شب گشت و سه شب و سه روز برف باريد             
بايد همگـي بـه   . آيدي دشمنان را به زور بازو از ميان برداشتيم، اما اكنون تيغ و شمشير به كار نمي      همه

ديري نگذشـت كـه بـاد خوشـي     ). اوج(درگاه يزدان پاك نيايش كنيم تا بالي سرما را از سر ما بگذراند        
سپاهيان را اميد رفته جاي آمد و همه يـزدان پـاك را نيـايش كردنـد                 . وزيدن گرفت و ابر و سرما را برد       

درگيـري  (اين خوان معلول خوان پنجم و علت خوان هفتم است و كـشمكش از نـوع عـاطفي                   ). پايان(
  .است) روحي اسفنديار و سپاهيان

  اوج داستان: مي هفتم، خوان هفتحادثه

؛ ولي چنان كه )آغاز داستان(چون شب در رسيد، بنه برنهادند و برفتند ). ي داستانگذشته(خوان ششم 
آب و خشك نبود و چون مسافتي بيشتر، پيمودند، سپهدار كه در پيش لشكر گرگسار گفته بود بيابان بي

). 1ي حادثه( آن افتاده بودند، رسيد راند به ژرف درياي گسترده كه پيشرو ساروانان از ناآگاهي درمي
چون ). 2ي حادثه(آن گاه بر باره نشست و راه رويين دژ را در پيش گرفت . كشداسفنديار گرگسار را مي

از آنها پرسيد اين دژ چند . گذشتنداز قضا دو ترك از آنجا مي. نزديك آن رسيد، دژي سخت استوار ديد
- ن دو گفتند دژ دو راه دارد و صد هزار سپاهي در اين دژ به سر ميراه دارد و چند سوار در آن  است؟ آ

اسفنديار بر ده شتر ). 3ي حادثه(سپهبد پس از شنيدن اين خبرها، آن دو ترك ساده دل را كشت . برند
دينار نهاد و صد و شصت مرد جنگي را در هشتاد صندوق جاي داد و به صورت بازرگاني از آنجا به 

چون شب شد اسفنديار نزد ارجاسب رفت و گفت ياره و افسر و چيزهاي ). انبحر(سوي دژ راند 
خواهي گويم هر وقت ميارجاسب خوشحال شد و گفت اي خراد به دربان مي. امگرانبهاي ديگر آورده

از روي ديگر چون خريداران هم پراكنده شدند، دو . بازخواست دربان پيش من بياييمرا ببيني بي
اسفنديار آنان را . ه هر يك سبوي پر آب بر دوش داشت به سراي او درآمدندخواهرش درحالي ك

هما، او . اي روي به آستين پوشانددلش از كار ايشان در بيم افتاد و مصلحت خويش را به بهانه. شناخت
شكيبا باشيد كه من براي آزادي شما و كشتن ارجاسب به اينجا : اسفنديار گفت. را از صدايش شناخت

پس اسفنديار بر بام خانه مهماني ترتيب داد و شاه و همه بزرگان را دعوت كرد پشوتن ). اوج(ام آمده
ي جنگ پوشيد و با چون در روز دود و در شب آتش را ديد به سوي دژ حمله كرد و اسفنديار نيز جامه

   ).402 -393: 1384يغمايي،). ( پايان(ارجاسب درگير شد و سرش را جدا كرد و ايرانيان پيروز شدند 
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موقعيت پايدار كه تشريح مي ) 1:به نظر برمون هر گونه روايت از سه پايه ي زير تشكيل شده است« 
در مقدمه ي داستان  ).  166 :1380احمدي،(»دگرگون مي شود) 3امكان دگرگوني پديد مي آيد) 2شود

ش هايي كه از طرف ،حادثه اي رخ مي دهد و آرامش اوليه دچارروند تغيير مي شود كنش يا واكن
شخصيت اصلي و يا ديگرشخصيت ها انجام مي شود و در يك زنجيره ي علي و معلولي ، حادثه ي 

اين درگيري ها به نحوي درادامه ي جريان داستان، به گره ياگره هايي . بعدي را  به وجود مي آورند
د و بحران شكل مي وج مي گيرنتبديل مي شوند و به همين ترتيب درطول محور زمان ، تنش ها ا

همه كردارها و انديشه هاي شخصيت ها ) زمان خطي داستان(سپس در تداوم خطي ماجرا . گيرد
دراين نقطه ،همه ي . در نقطه ي اوج داستان با همديگر برخورد مي كنند) قهرمان و ضدقهرمان(

گره ها گشوده مي گويا انفجاري رخ مي دهد و سرانجام . نيروهاي شخصيتي وحادثه اي آزاد مي شوند 
گذشتن اسفنديار از هفت خوان و شكست  ): 1نمودار شماره ي (شوند و نتيجه رقابت مشخص مي شود

   ).146 :1388و نايت ،302 :  1389مندني پور،  (دادن ارجاسب توراني  و آزادكردن هما و به آفريد 
  پيرنگ و شخصيت 

 و از اين نظر پيرنگ با شخصيت آميختگي   درهر داستان رشته حوادث را شخصيت به وجود مي آورد
دراين داستان، شخصيت محوري و اصلي . واختالط نزديكي دارد و يكي بر ديگري تاثير مي گذارد 

. ، اسفنديار است )1377:17اسكولز ، (داستان؛ يعني همان بازيگر داستان كه كانون توجه ماست  
....) بازوان ستبر و( توصيفات مستقيم فردوسي اين شخصيت را به صورت تركيبي كه تلفيقي از

گرگ، شير، .است به خواننده معرفي مي كند) از طريق كنش هاي داستاني؛ مثل جنگيدن(وغيرمستقيم 
ژدها ، سيمرغ، زن جادوگر و ارجاسب توراني، شخصيت هاي مخالف يا ضدقهرمان هستند كه مانع  ا

ين شخصيت ها مانع ها يا سدهايي اند كه به عبارت ديگر ا. رسيدن اسفنديار به هدفش مي شوند 
شخصيت ديگري كه در . اسفنديار براي رسيدن به هدفش بايد آنها را شكست دهد و از ميان بردارد 

مقابل شخصيت اصلي قرار مي گيرد و شخصيت مخالف را بهتر و برجسته تر نشان مي دهد، گرگسار 
اين شخصيت و اشخاص ). 1381:328رك، غالم ، (است كه به شخصيت مقابل معروف است 

شخصيتي كه شخصيت اصلي به او اعتماد كرده است و «. ضدقهرمان ، شخصيت هاي فرعي داستانند 
، دراين داستان  )69: 1385ميرصادقي ، (» با او اسرار مگو را در ميان مي گذارد شخصيت همراز است

  . پشوتن شخصيت همراز و به نوعي نيروي ياري دهنده است 
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   داستانپايان

ها و حوادث پيشين شخصيترسد كه محصول رخداد اي مي   در پايان، داستان به وضعيت پايدار تازه
ي نهايي حوادث است و گره گشايي پيامد وضعيت و موقعيت پيچيده يا رشته«عبارت ديگر به . است
اسفنديار ). 298: 1386مير صادقي، (» ي گشوده شدن رازها و برطرف شدن سوء تفاهمات استنتيجه

نخست ايزد پاك را . اي به گشتاسب نوشتي فراوان به ايران فرستاد و نامهخواهران خود را با خواسته
اسفنديار از همان راهي كه به رويين دژ آمده بود به ايران . ستود، سپس وي را از پيروزي خود آگاه كرد

منطقي ) ايتوالي زنجيره( علت و معلول بر اين اساس، داستان پيرنگي بسته دارد و از روابط. بازگشت
  .دارد) پيروزي اسفنديار(كند و پايان قطعي و حتمي تبعيت مي

يكي از وظايف . از نكته هاي قابل تامل در اين داستان، نبرد انسان با حيوانات و جادوان است       
نبرد حيوان (ا، شير و سيمرغ اسفنديار با اژده.اسفنديار در هفت خوان مبارزه با حيوانات و جادوان است 

تدبير و رايزني براي يافتن راهي كه نفوذ بر . هم مي جنگد و آنها را نيز شكست مي دهد) با انسان
 1387موسوي،(دشمن را آسان و ميسر مي كند مقوله ي ديگري است كه در جنگ ها ديده مي شود 

البته با گذاشتن (اي خويش قرار مي دهد اسفنديار براي راه يابي به رويين دژ،گرگسار را راهنم). 239:
اسفنديار از ابزار . ، و با راهنمايي او است كه مسيري پرخطر را طي مي كند و به پيروزي مي رسد)شرط

استفاده مي كند كه به وسيله ي آن بتواند بر دشمن ) يا نيرنگ در معناي مثبت(ديگري به نام تدبير 
تدبير و (در هنگام درماندن و براي ياري جستن از اين ابزار خود غلبه يابد؛ يعني شخصيت ها بيشتر 

او  ).288 :1372يوسفي ،.رك(استفاده مي كنند كه اين مهم تضمين كننده ي پيروزي آنها است) ترفند
با ساختن گردونه اي از چوب با تيغ هاي تيز كه اژدها و سيمرغ را از پاي در مي آورد و نيز خود را به 

آورد تا توانست به رويين دژ راه يابد و به هدفش برسد؛ پس استفاده از تدبير و ترفند صورت بازرگاني در
  .  باعث شد تا وي بتواند در سه خوان به پيروزي دست يابد

...) روز، تاريخ و(است ؛ اما زمان دقيقا ...   مكان جنگ هاي اسفنديار معموال در كوه ، دامنه ي كوه و
   ) :2جدول شماره ي (ا طلوع آفتاب اتفاق افتاده اند مشخص نيست و معموال در شب ي

  
 نيروي ياري دهنده   ضد قهرمان زمان                 مكان  خوان 

خدا،گرگسار، پشوتن 
 و اسب

 گرگ ها  طلوع آفتاب  كوه  خوان اول
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خدا،گرگسار ، پشوتن 
 واسب

 شير ها  شب  كوه  خوان دوم

خدا،گرگسار ، پشوتن 
 واسب

 اژدها  طلوع آفتاب  كوه  خوان سوم

 خدا،گرگسار و پشوتن  زن جادوگر  طلوع آفتاب  بيشه  خوان چهارم
خدا،گرگسار ، پشوتن 

 واسب
 سيمرغ  طلوع آفتاب  كوه  خوان پنجم

 خدا،گرگسار و پشوتن  سرما و برف  شب و روز  
 كوه

 خوان ششم

 خدا و پشوتن  ارجاسب توراني  روز و شب  رويين دژ  خوان هفتم
 مكان، زمان، ضد قهرمان و نيرو هاي يـاري دهنـده در داسـتان هفـت خـوان                   – ) 2(جدول شماره ي    

 اسفنديار

 ) يا محاطي(توالي انضمامي  «- 2

»   اگر تبلور يك توالي نياز به كمك و حضور توالي هاي ديگر داشته باشد به آن انضمام مي گويند
كمك نيروهاي ياري دهنده دارد قهرمان براي به انجام رساندن هدف خود نياز به ). 69: 1371اخوت ، (

بستن ميثاق وحركت براي (توالي اول . و در هر مرحله از ماموريت خود بايد از اين نيروها ياري بگيرد 
ممكن نمي شود مگر اينكه قهرمان مراحل استفاده از ابزار و نيروهاي ياري دهنده را ) انجام ماموريت

  ) .69:همان .رك(موريت خود برسد پشت سربگذارد و سرانجام به مرحله ي نهايي ما
اسفنديار نيايش به درگاه ايزدپاك و پناه بردن .   درهر هفت خوان، اولين نيروي ياري دهنده خداست 

  .به او را پشتوانه ي اصلي براي پيروزي اش مي داند
    تو دادي مرا زور و هوش و هنر چنين گفت كاي داور دادگر      

   ).1239 :1370فردوسي،(ي       تو بودي به هر نيكيم رهنمايتو بردي تن جادوان را زجا
و همراه ) نبرد با اژدها( در اين داستان، اسفنديار در پايان هرخوان و به خصوص در خوان سوم

بي تاب مي شوند به ) نيروهاي آسماني(لشكريانش در  خوان ششم كه در مقابل برف و سرماي سخت 
  .نيايش يزدان پاك روي مي آورند 

   ).1239:همان (سپه يكسره دست برداشتند       نيايش ز اندازه بگذاشتند 
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اسفنديار از خوان اول تا خوان ششم عالوه بر پشوتن، از .  دومين نيروي ياري دهنده پشوتن است 
كمك ) سومين نيروي ياري دهنده(ديگري به اسم گرگسار ) يا به اسارت درآمده ي(نيروي ياري دهنده 

  .ا بدين ترتيب بتواند به پيروزي دست يابدمي گيرد ت
  :برمون توالي انضمامي را به شكل زير جمع كرده است 

  آزاد كردن هما و به آفريد از دست ارجاسب توراني در رويين دژ ،:       ماموريت مورد نظر
  ...شمشير ، اسب ، زنجير، گرز و:        ابزار يا نيرويي كه به كار مي برد

  به كارگيري ابزار يا نيروي ياري دهنده     خدا ، پشوتن، گرگسار، اسب:           ماموريت مراحل انجام
  .موفقيت اسفنديار و شكست ارجاسب توراني و آزاد كردن هما و به آفريد:         انجام ماموريت 

  توالي پيوندي  « _3
 درنظر گرفته شده است ، ديدگاه كه تنها از ديد قهرمان» توالي انضمامي«) 2(اگر به توالي شماره ي 

در حقيقت اين توالي كنش قهرمان، در پيوند با . رقيب را اضافه كنيم ، توالي پيوندي به دست مي آيد
از ديد قهرمان، بهبود وضعيت تلقي مي شود و از نظر . ديگر ارزيابي مي كند) يا ضد قهرمان(قهرمان 

در اين داستان ) . 69: 1371اخوت ،(» نحطاط استبدتر شدن وضعيت يا ا) نيروي خبيث(/ آدم شرير 
اين چيزي متضاد با خواست . براي نجات هما و به آفريد است ) قهرمان(تمام كنش هاي اسفنديار 

اين توالي ها در جهت بهبود وضعيت ؛ يعني گذر كردن اسفنديار از هفت مرحله . ارجاسب توراني است
  . د است ي سخت و دشوار براي نجات هما و به آفري

با موفقيت تمام اين مراحل را ) قهرمان( توالي حوادث به صورت زنجيره وار ادامه داشته و اسفنديار 
. داستان نتيجه اي كامال قطعي و حتمي دارد . پشت سر گذاشته است و هما و به آفريد را آزاد مي كند 

  :حركت اين توالي زنجيره اي به سوي بهبودي است ؛ به طوري كلي 
  اسفنديار؛  مان قهر

  گشتاسب؛  نيروي اعزام كننده
  ارجاسب توراني؛  آدم شرير يا خبيث

   گرگ ها، شيرها، اژدها و سيمرغ؛  حيوانات ضد قهرمان
  هما و به آفريد؛  شخصيت مورد نظر براي نجات

  .    خدا، پشوتن، گرگسار و اسب  نيروهاي ياري دهنده
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  نتيجه
در پايان، نتيجه . را معرفي مي كند) اسفنديار( اصلي   داستان با حادثه شروع مي شود و شخصيت

براي ) قهرمان داستان(اسفنديار .مشخص مي شود) پيروزي اسفنديار(داستان و وضعيت كلي شخصيت 
و بعد از گذشتن از مراحل دشوار ) آغاز داستان(رسيدن به هدف خود، حركتي با انگيزه را شروع مي كند 

به هدف خود، آزاد كردن هما و به آفريد از بند ) گره افكني داستان(هنده سفر و با ياري نيروهاي ياري د
  .مي رسد ) پايان داستان(ارجاسب توراني 

.   اين داستان پيرنگي بسته دارند و از روابط علت و معلول محكمي تبعيت مي كنند كه منطقي است
پس اين داستان . ي مي رسندحوادث يكي پس از ديگري به وجود مي آيند و به نتيجه اي قطعي و حتم

كنش ها و واكنش هاي شخصيت ها، به صورت زنجيروار ادامه مي يابند تا . توالي زنجيره اي دارد
  .قهرمان ميثاقش را به انجام رساند

براي رسيدن به هدف خود، نياز به نيرو هاي ياري دهنده دارد و در هر ) قهرمان داستان( اسفنديار 
در اين داستان خدا،پشوتن،گرگسار و اسب نيرو . ايد از اين نيرو ها ياري بگيردمرحله از ماموريت خود ب

گاهي در بعضي داستان ها شخصيت همراز نيز يك نيروي ياري دهنده است ؛ (هاي ياري دهنده اند 
وي اسفنديار را براي آزاد كردن . شخصيت اعزام كننده، گشتاسب است) . مثل پشوتن در اين داستان

پس براي داشتن هدف است كه . از بلخ راهي رويين دژ مي كند) شخصيت مورد نظر(فريد هما و به آ
اسفنديار، گرگ ها، شيرها، . قهرمان سفرش را آغاز مي كند ؛ و اين عامل اصلي حركت قهرمان است

اژدها، زن جادوگر، سيمرغ و ارجاسب كه نيرو هاي مخالف يا ضدقهرمانند را با ياري نيرو هاي ياري 
  . ده، از ميان بر مي دارد و ميثاقش را با موفقيت به انجام مي رساند دهن

  منابع
  .نشر مركز :، چاپ يازدهم، تهران ساختار و تاويل متن)1380( احمدي، بابك-1   
  .نشر فردا: ، چاپ اول، اصفهاندستور زبان داستان )1371( اخوت، احمد-2   

  .نشر مركز:  ي فرزانه طاهري، چاپ اول، تهران، ترجمهعناصر داستان )1377( اسكولز، رابرت-3
  .ترجمه: ، چاپ اول، تهرانرمان تاريخي)1381( غالم، محمد-4
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، ترجمه ي ابراهيم يونسي، چاپ پنجم ، جنبه هاي رمان )1386( فورستر، ادوارد مورگان -5
  .نگاه: تهران
ي محمد امين رياحي، ، به تصحيح ژول مول، با مقدمه شاهنامه )1370( فردوسي، ابوالقاسم -6

  .سخن : چاپ دوم، جلد چهارم، تهران
: ، ترجمه ي عباس اكبري، چاپ اول ، تهرانراهنماي فيلم نامه نويسي )1388( فيلد، سيد -7

  .ساقي 
 ، سبك و اصول فيلمنامه نويسي، ترجمه ي محمد ساختار:داستان  )1387( مك كي، رابرت -8

  .هرمس : گذرآبادي، چاپ اول، تهران
  .سخن : ، چاپ اول، تهرانراهنماي داستان نويسي )1387( ميرصادقي، جمال -9

  .سخن : ، چاپ چهارم ، تهرانعناصر داستان )1385( ميرصادقي، جمال -10
  .سخن : ، چاپ چهارم ، تهران ادبيات داستاني)1386( ميرصادقي، جمال -11
  .ققنوس : ن، چاپ سوم ، تهراارواح شهرزاد )1389( مندني پور، شهريار -12
: ، چاپ اول، شهركردآئين جنگ در شاهنامه فردوسي )1387( موسوي، سيد كاظم -13

  .انتشارات دانشگاه شهركرد 
  .افراز : ، ترجمه ي آراز بارسقيان، چاپ اول ، تهرانخلق داستان كوتاه )1388( نايت، ديمن -14
  .نگاه:دهم، تهران، جلد اول، چاپ ديداري با اهل قلم  )1372( يوسفي، غالمحسين-15
   )1388( يونسي، ابراهيم -16

  . نگاه: ، چاپ دهم، تهران
: ، چاپ اول، تهران)تلخيص و برگردان شاهنامه به نثر( زگفتار دهقان )1384(يغمايي، اقبال  -17  

         .توس 
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  *ايرج صادقي
 

 خرد خودكامه و خودكامگي خرد در شاهنامه فردوسي
 

  چكيده
يك نهاد اجتماعي،زبان و ابزاري براي بيان نويسنده و شاعر است كـه مخاطبـاني               ادبيات به عنوان    

اخـالق در   . فردوسي را به عنوان شاعر خرد مي شناسيم لذا محور اصلي اثر روايتي او خـرد اسـت                   . دارد
لذا با توجه به مخاطبان و متن ، انديشه هايي شكل مـي             . شاهنامه ي فردوسي رويكردي اجتماعي دارد     

شاهنامه ، زبان نمادها و مظاهر است . كه كنش و واكنش هاي جامعه و مخاطب را سبب مي شود    گيرد  
لذا در بعضي از داستان ها از بررسي سنخ ها ، به نتـايجي مـي                . كه هر يك القاي معاني گوناگوني دارد        

يجاد مـي   ذات بدي با توجه به ضحاك خارج از ايران است كه خودكامگي و خودخواهي ذاتي را ا                . رسيم
  .كند

  بعدها اين خودكامگي هاي نسبي در تيپ هاي داخلي ايران تأثير مي گـذارد از جملـه اسـفنديار ،                   
اما وارستگاني چون رستم ، با برخورداري از خرد شناسا و توكّل از اين خودكامگي               ... سهراب، سياوش و    

رسد كه آنچه باعث سـقوط قـدرت   نويسنده به اين نتيجه مي . در امان هستند و باعث نجات مي باشند  
فردوسي در تابلوي روايي خود اينگونه بيان مي كند .ها مي گردد خودكامگي خرد يا خر د خودكامه است        

كه ضحاك ها و اسفنديارها همواره انسان را تهديد مي كنند و به سقوط مـي كـشانند لـذا در جامعـه و                        
ان وتفكر روئين رسيد تـا جامعـه و مـردم را در             زندگي بايد رستم بود تا با همه ي قدرت جسماني به رو           

نفس خودكامگي ها نسوزانيم اين درس اخالقي و جامعه شناختي است كه فردوسـي بـا ترسـيم دوران                   
  .     گذشته ي ايران و دوران خود دريچه اي به سوي آينده مي گشايد

 فكّر روئينانسان ، خودكامگي ، خردشناسا ، دين بهي ، جاودانگي ، ت :  هاكليد واژه
  مقدمه

اگر ادبيات به عنوان يك نهاد اجتماعي و زبان وسيله اي براي بيان و شاعر به عنـوان يـك عـضو                      
  . حال چه فرضي چه حقيقي دارد–جامعه باشد در مقابل ، مخاطباني 

                                                 
*   مدرس دانشگاه آزاد نور  
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     لذا در متون با انسان و نمونه ها يا سنخ هايي روبرو هستيم كـه سـاختار جامعـه و حكومـت را                      
از طرفـي آنچـه     . زند در اين سير و ويژگي اجتماعي ، انسان به دنبال جاودانگي و ناميرايي اسـت               مي سا 

  .باعث هدايت و حركت ، به اين سمت و سو است ؛ خرد و انديشه مي باشد
     در هر فضا و اجتماعي انسان چه در مسؤوليت چه در تابعيت يك رنگي از انديـشه را بـه خـود                      

با نگاهي بـه بعـضي از   . ه است كه نوع زندگي و كنش ها و واكنش ها  را مي سازد           اين انديش . مي گيرد 
داستان هاي شاهنامه از جمله داستان جمشيد ، ضحاك ، اسفنديار ، فريدون ، سياوش ، سهراب ، رستم                   

رازي است كه ماندگاري ، ناميرايي و ميرايي انسان نمادين را روشن و تفسير مي كند كه سـيرت و                    ... و  
رد مثبت و منفي يا به تعبيري خرد نوع دوست و خرد خودكامه  چـه تـأثيري در جـاودانگي و ميرايـي                   خ

  .انسان و حكومت دارد
     انسان به حكم انـسان بـودن از اسـطوره تـا جامعـه ي پيـشرفته ي امـروزي چـه وظيفـه اي                         

ن نمادگرايانه طيف وسـيعي از      دارد؟دراين مقال آشنايي با بعضي از نمادها الزم است؛ زيرا شاهنامه با زبا            
جامعه و انسان را مورد خطاب قرار مي دهد در اين مقاله به نمونـه هـايي اشـاره كـرده ، بـا اشـتراك و                 
        افتراق و بررسي سير خرد در روايت هـا و جهـت هـاي فكـري قهرمـان يـا ضـدقهرمان ، بـه نتـايجي                    

به تعبيري از نخستينه هاي اثـر       . سته مي شود   اسطوره جبران خالء انساني كه در حماسه برج        .مي رسيم 
حماسي از قهرمان و ضدقهرمان تا خلق اسطوره ها با انديـشه هـا و مـنش هـا و انـسان هـايي روبـرو                          

حكيم ابوالقاسم فردوسي رابه عنوان شاعر خرد مي شناسيم تا آنجا كه بيت اول شاهنامه با نـام                  . هستيم
  .خداوند و خرد شروع مي شود

  ند جان و خرد          كزين برتر انديشه برنگذردبه نام خداو
  )1شاهنامه، ج (

نخست اينكه با نام خدا آغاز مـي شـود ؛ يعنـي ،              .      با توجه به بيت قبل برداشت هايي مي شود        
و پيام آن اين است كه در عرصه ي جهان و كارهايش ، خود و خودخـواهي را        . خود را فراموش مي كند    

شـاهنامه عـالوه بـر اينكـه تـاريخ          «.گر تمام كارها بايد بر اساس خرد وانديشه باشـد         و دي . كنار بگذاريم 
باستاني ايران را به تصوير مي كشد ره آموزي هاي او از جنبه هاي گوناگون در خور است كه سر شار از           

  )55غمايي ،ص ي(».حكم و موعظت و معاني فخيم و متعالي است كه راهنماي زندگي است
مظاهري را مي بينيم كه بـا توجـه         ... ونه هاي روايتي ، چه اساطيري چه پهلواني و                پس در نم  

  .به دوران خردورزي شاعر،انديشه هاي انسان را در جامعه مي توان بررسي و خلق كرد
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  راده ـــن دو بينناــمرنجي ــ نبين   را            دگان آفرينندهــه بيننــ            ب
  خورددرــ انه گفتنـايگــدين جــ  ب  خردمند وصف خرد            ايكنون           

  سرايرد به هردو ــرد دست گيــ خ            خرد رهنماي و خرد رهگشاي            
  ريش  خويشيگردد از كرده   دلش            كسي كو خرد را ندارد ز پيش            

  بنده ـاي دارد بـــرد پــ گسسته خ           ارجمند ر  دو سراي  ازويي  به           
  پديد وانايي آمد ــا تــــدآن تــــ  ب آفريد           ناچيز  چيز زدان  زي كه            

   )3 ، 4 ، 5 ، 6 : 1شاهنامه ج( 
     چو خسرو شدي بندگي را بكوش   چه گفت آن سخن گوي با فرّ و هوش  

  )28،ص 1شاهنامه ج(
ي هسته ي مركزي شاهنامه كشاكش ميان خوبي و بد        «از پژوهشگران بر اين باورند كه          بعضي  

، جبهه ي خوبي و بدي و از طرفي شر كامل و خوب كامل نـداريم كـه                  است ؛ يعني ، دو دسته از انسان       
» انسان سررشته اي از بدي و خوبي است ؛ تنها ضحاك را در شـاهنامه شـر ذاتـي معرفـي مـي كنـد                          

   )272ن، ص اسالمي ندوش(
كـه دو رويكـرد     .      اگر از راويه اي ديگر بنگريم ضحاك در شاهنامه عرب نژاد معرفي مي شـود              

دارد نخست اينكه ذات بدي خارج از ايران وارد مي شود؛ ديگر نگاهي به حمله ي اعـراب بـه ايـران را                       
  .كه ديگر پژوهشگران هم آن را يادآور شدند. مدنظر دارد

  ن روزگار          زدشت سواران نيزه گذاركي مرد بود اندر آي
  )28 : 1شاهنامه ج(

     به هر تقدير ضحاك را شر ذاتي و تماماً بدي بدانيم يا تأثير بدي اخالق را خارج از مـرز ايـران                     
همـه ريـشه در يـك       . فرض كنيم و شخصيت هاي ديگر را با بد اخالقي هايي خاص به تصوير بكشيم              

  .ن خرد وقتي به خودخواهي ختم شود به خودكامگي هم مي رسدچيز دارد يعني خرد ، اي
     همه ي شكست ها و ميرايي در اثر خودكامگي خرد است كه سرشت بد را در انسان ايجاد مي                   

وجاودانگي و ناميرايي انسان هم وابسته به خرد ديگر انديش و نوع انديش و دوري از خودپـسندي                  . كند
  .است

  بوده به پيكار ــد هميشــا  بـــ         اببود   ار يد ـوي بــ را خ  جوانيش              
  شاددلش يكروز  انـود از جهـــ نب  بدان خوي بد جان شيرين بداد                        
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  شد رگشته ــده بــكي بني     بدست  برگشته  شد       كايك ازو  بخت ي                
  سپاس    ز يزدان به پيچيد  و شد نا  زدان شناس         ي ردآن شاه مني ك                
  زندـگارا ــي آشكــان راستـــنه     ارجمند         هنر خوار  شد جادوئي                 
  راز ه ـدي سخن جز ب نبويـــ زنيك  دراز         وان ـشده بر بدي دست دي                

  )10،27،35: 1شاهنامه ج(
ضحاك تا خود را نمي پسنديد و قدرت طلب و خويش كام     .     اگر در نمونه ي ضحاك دقت شود       

  . و اين خودكامگي خرد و سستي خرد است كه تن به اين اعمال مي دهد. نمي شد ؛ پدر را نمي كشت
      مي توان گفت در بعضي از داستان هاي شاهنامه شخصيت و اراده هاي گونـاگوني را مـشاهده       

  .مي كنيم
   شخصيت خود كامه-2            شخصيت خود شيفته  -1
   شخصيت وارسته-4 شخصيت ناخالص و خودخواه    -3

جمـشيد بـا    .  يعني شخـصيت خـود شـيفته مـي تـوان جمـشيد را مثـال زد                 نمونه ي اول       در  
وحتي بي صـدايي  خودشيفتگي،نمود قدرت فردي و دستگاه ، جامعه را به سمت وابستگي و تك صدايي       

و مشاركت هاي مردمي را از ياد مي برد و زمينه را براي وابستگي و پناه بردن به بيگانه آمـاده                     . مي برد 
يـك  . او تمام كارها رابه همت مردم و طبقات انجام داده است ؛ ولي به خود نسبت مـي دهـد           . مي كند 

ند و بس ، حتي نيـروي مـاورايي را تكـذيب     فرمانده بدون سپاه و نيرو قدرتي ندارد ولي او خود را مي بي            
  .و جهان را براي خود مي خواهد. مي كند

  ندانم  جهانويشتن را ـز خــه جـــ ك مهان         ا سالخورده  ـن  گفت بــ              چني
   نديداهيـــامور تخت شــنن ــ چو م پديد        ان  از  من آمد  ــ هنر  در  جه             

  خواستم ي كه من ــان گشت گيتــ چن آراستم        ن  ـوبي  مــان  را  بخـ    جه          
  استمن  ه پوشش  و كام تان ازــهم                 خور و خواب و آرام تان از من است        

   كه گويد كه جز من كسي پادشاه است   مراست       اهيـي و ديهيم و شــ              بزرگ
  )27 و 28 ، صص 1شاهنامه ج (

     چون جمشيد نمونه اي از انسان خود شيفته است لذا مردم از او دور مي شوند و مقدمه اي مي                    
ـ . شود تا تودة جامعه به دادگر ديگر روي بياورند      سلّط آنهـا  كه اين مطابقت مي كند با حمالت بيگانه و ت

  . آماده مي شودلذا بستر براي حكومت تزوير يعني ضحاك. بر ايران
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  وبدي ــم مــاري و هــم شهريــزدي               همـــايرّه ي ــا فــم گفت بــ               من
  آفرينايد جهان ـــواند بــــرا خـــ           م               گر ايدون كه دانيد كه من كردم اين    

  امجويــه پيشش يكي نـــاند بـــنم         ر آنكس ز درگاه  برگشت روي     ـــ       ه        
  دي ــوه  بـــ شكرويـــرآورده بـــ ب است از او فرّه ي ايزدي             ــكي ــ               هم

  )25 : 1شاهنامه ج(
  ...پديد آمد از هر سوي جنگ و جوش                  از آن پس برآمد از ايران خروش          

   راهرگرفتندــان بــازيــوي تـــس    سپاه          ران برآمد ـايك  از  ايــكي               
  پيكر استاه اژدها ـول شــ پر از ه ي مهتر است            ــ          شنودند كانجا يك     

  روياك ـر بضحــ يكسدــادنــ نه  جوي           ه  شاه ــ       سواران ايران هم        
  )33 ، ص 1اهنامه ج ش(

.      اين خود شيفتگي جمشيد است كه كشور را از هم مي پاشد و باعث تسلط بيگانگان مي شـود                  
 يعني شخصيت خودكامه ي بيگانه ، در اين روند اگر به ضحاك بنگـريم از يـك نـوع                    نوع دوم اما در   

ي پويايي و انديـشه همچنانكـه       ويژگي جهان خواري و مجازاً از بين برنده         .زايايي منفي برخوردار است     
.( »مار در تاريخ اسـاطير نمـاد زمـستان و سـرما اسـت      « . رويش مار و نوع تغذيه ي آن نشان مي دهد    

   )164-165شايگان فر ، صص 
                 دو مار سيه از دو كتفش برُست       غمي گشت و از هر سوي چاره جست

  )28 : 1شاهنامه ج (
گي و تخريب جامعه و از بين بردن شكوفايي و زيبايي به طور نمادين مشخص      زمستان و فسرد

» .در اسـطوره ي ايـران نـشان بـاران و خورشـيد و بـاروري اسـت       « از بين بردن گاو برمايه كه      . است  
  )165شايگان فر  ،ص (

  ...               كجا نامور  گاو  پرمايه  بود          كه بايسته بر تنش پيرايه بود
  وزين كار نغزش بپرور به شير ذير          ـ               پدروارش از مادر اندر پ

  چنين داد پاسخ بدان پاك  مغز                پرسنندة  بيشه  و  گاو  مغز         
  )40 : 1شاهنامه ج(

و ا تصاحب تمام زيبايي و حبس زايندگي براي خود كه در نمودي چـون تـصاحب شـهر نـاز                     ي     
  .ارنواز مشاهده مي كنيم
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                 ز پوشيده رويان يكي شهر ناز            دگر ماهرويي  بنام  ارنواز
                 بايوان  ضحاك  بر   دندشان              بدآن اژدهافش سپردندشان
  )35 : 1شاهنامه ج (

.  كه زيرساختي منفي و خودكامـه دارد            به هر تقدير نفوذ همه ي اينها با خرد و انديشه اي است            
با هيئت آشپزي مي آيد با هيئـت پزشـكي          . يعني با شعار آزادي بخشي و نجات بخشي و فرزانگي است          

. جلوه مي كند تا جايي كه با توجه به پيشينه ي مستأصل ، جامعه اي بي صدا و فرمانبردار خلق مي كند      
و جامعـه در فـسردگي و       . م و خـوراك مـار مـي كننـد         و همه با خفقاني كه موجود است جوانان را تقدي         

اين ابزار و رويكردهاي اهريمني بر كساني مؤثر است كه ز دانش و بصيرت تهـي                . جمودي فرو مي رود   
  .باشند

  واهـــنيكخي ــكيد  بسان ــامـــ بي اه         ــزي  پگ               چنان بد كه ابليس رو
  ...ار او را سپردـــوش گفتـــوان گــج   ي  ببرد        ــراه نيكورش از ــ         دل  پ      

  ود  مغزـبي ـــتهرا زدانش ــوانـــج  ، زيبا و نغز        ن گفتــراوان سخــ               ف
  خداين نامور كد ـد ايــايـــرا بـــچ  ز تو كسي درسراي        ـدو گفت جــ               ب
  ا دل و  پاك  تنــو بينــن گـــسخ ويشتن         ــخرآراست از ــواني بــ ج              

  رفت اك ــضحزد ــني ــرزانگـــبف  ت        ـ               به سان پزشكي پس ابليس گف
  )29،31،32 :1شاهنامه ج(

انديـشه مـي         اين تحريك و اغرا و تظاهر به نيكي و بيان شايستگي ، انسان را به تعهدات بـي                   
  .رساند، و او را به دام مي آورد

  ايد شنودـــن ببــدت از مـــي بنــيك  بود            ون تو  ــايد پسر چـه بــ چ-               
  اه اويـان جـــدر جهــد انــرا زيبـــ اوي             تن سرمايه درگاهــر ايــ بگي-               

  نــموگند ـــ سان وـــابي  زپيمـــبت  ت اگر بگذري زين سخن            بدو گف-               
  )29 ، 31 : 1شاهنامه ج(
  )35شاملو ، ص (     با اين توصيف بعضي از هنرمندان ضحاك را از توده ي مردم مي دانند؟

يرد و      در حالي كه اگر او آزادي خواه بود و ضدجامعه ي طبقاتي چرا فرمان بدانديش را مـي پـذ      
. از تفكّر مثبت برخوردار نيست و از طرفي اصالً ايراني نيست تا در ايران عليه جامعه ي طبقاتي بجنگـد                   
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يعني بيگـانگي او برجـسته اسـت نـه مـردم مـداري او؛اگـر هـم قيـام باشـد قيـام عليـه چـه كـسي؟                                          
  پدري عابد  و  مردي  درستكار 

  برگزيدد كه فرمان او ـــان شـــآوريد              چنبدام ازي  ـرد تــر مــــ               س
  يــاراستـــبيرستش ـــر پـــرخاستي              زبهــايه شبگير بـــرانمــ               گ

  د آن نيكدل مرد يزدان پرستـــسست               ش               بچاه اندر  افتاده بشكست 
  )30 :1شاهنامه ج(

در داسـتان   «. كه كاوه از عامه ي مردم اسـت        ا كاوه را خائن به مردم معرفي مي كند در حالي          ي     
هاي حماسي ايران و اساطير باستان چهره ي انقالبي كاوه آهنگر بي نظير است و پيش بنـد چـرمين او                  

پادشاه وقت ، كه بر نيزه كرد و مردم را به اتّحاد و جنبش فرا خواند ، درفشي بود انقالبي كه وي بر ضد                      
  )27 :چشمه ي روشن .(»ضحاك برافراشت

و از رويكرد   .      ضحاك نه تنها از توده ي مردم نيست بلكه خود به جامعه ي طبقاتي معتقد است               
مي دانيم يكي از راه هاي نفوذ بيگانگي بـرهم زدن رسـم  و   . ديگر ضحاك ابزاري است براي بيگانگان     

اين ويژگي ضـحاك را بـه طـور         . وري كه وابستگي را به دنبال دارد      از جمله نوع تغذيه به ط     . آيين است 
با وابستگي ، توليدات را از حال عادي و اعتدال خارج مي كند به عبارتي اعتماد                : نمادين مي شود گفت     

آن چه سرسپردگي مي آورد ميل به خويشتن است كه ريـشه در بـي خـردي          . به بيگانه فاجعه ساز است    
  .           دارد

  رواان ــفرمور ـــدو داد دستـــپادشاه             بورش خانه ي ــد خـــ             كلي  
  ر بداز كشتنيها خورشـه كمتـــپرورش             كود آن زمان ــنب راوانــ               ف

  دـيامر ـــد دل پـــازد و آمــو تذرو سفيد             بسا ز كبك ــ               خورش ه
  سپردرد مهر  او را ـم خــركـــس                         شه تازيان چون بخوان دست برد   

  )30،31 :1شاهنامه ج(
از او قدرداني مي گردد،     .      وقتي انسان ابزار مي شود و افكار ديگري را جامه ي عمل مي پوشاند             

لذا رويش مار را .تعد زايايي مخرّب مي باشداين انسان،محيط آماده و باور تفكر بيگانه يا بدي است و مس
يعني ضحاك ابزار فسردگي جامعه و به طور نمادين ابـزار جهـان خـواري        . بر كتف او مشاهده مي كنيم     

بنابر اين خودخواهي و آرزوي باليدن نادرست و ناحق است كه تبـاهي جامعـه و تفكّـر بـشري را                     . است
  .سبب مي شود
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جمـشيد نمـاد خورشـيد و فـصل     «مـشيد،ضحاك،فريدون بنگـريم        اگر به سـير اسـطوره اي ج   
، ضحاك رمز فصل زمستان و فريدون نابودكننده ي ضحاك است، سمبل بهـار و تولـد دوبـاره                   تابستان

  )157شايگان فر ،ص (» .تابستان است
ي اما بعدها ضحاك در دماونـدكوه زنـدان       .      گفتيم با قيام كاوه ، فريدون جامعه را نجات مي دهد          

. يعني انسان همواره در خطر اسـت      . يعني اين بدي مطلق امكان دارد روزي دوباره سر در آورد          . مي شود 
  )273اسالمي ندوشن ،ص (»بدي در بند كردني است وليكن از زندگي بشر زدودني نيست « 

     لذا در شخصيت هاي ديگر به طور نسبي اين بدي را مي بينيم كه ريشه در خويـشتن بينـي و                     
 ديگر كه از منش هاي ناخالص انساني و شخصيت برزخي اسـت؛  از شخصيت هاي .ودكامگي فرد دارد  خ

اسفنديار با تمام قدرت جسماني و روئين تني در مقابل نفس و خواهنـدگي              .  را مي توان نام برد     اسفنديار
و پهن شـده    با تمام تزويرهاي پدر و وزيرش ، تن به اين دام پرداخته             . و خودخواهي هايش سست است    

اين به خود انديشيدن اوست . و بارنگ حفاظت از دين بهي جلوه اي از حق را به خود مي گيرد . مي دهد 
كه باعث مرگ او مي شود كه خود نقصي در باور مردم در اين اسطوره ي حامي دين بهـي ايجـاد مـي                        

  .قيبالغت و تبليغ ديني اسفنديار در كنف شمشير است نه اخالق و مكارم اخال. كند
                 كه هركس درآرد بدين در شكست          دلش تاب گيرد سوي بت پرست
                 ميانش به  خنجر  كنم  بر دو  نيم            نباشد مرا از كسي ترس  و  بيم

  )1238 : 5 و 4شاهنامه ج (
ند يعني دستاويزي براي نيـل           حتي پدر براي برانگيختگي اسفنديار از تعهد ديني استفاده مي ك          

  .به اهداف مي سازد
  ان باد استــد او و همــان عهــهم                 هر آنكس كه از عهد يزدان بگشت          

  راهرد ـم كــس گـــان  ابليـــاووس شاه             بفرمـه كـــهمانا  ك                شنيدي
  )1241 : 5 و 4شاهنامه ج (

نديار يك ويژگي خاصي دارد از جمله نژادپرسـتي و فخرفروشـي و ظاهرسـازي كـه عـين                        اسف
اين حالت را در ادبيات مربوط به سفارش به بهمن مي           . فريب است و از تساهل و تسامح برخوردار است        

  .بينيد
  اد ي تو رــده را بـد آفريننــكننژاد       و خسروــهستي ت هــداند كــ ب              :نژادپرستي 

  م اندر فريب ــزيب       نگيرد و را رستاشد ورا فرّ و ــه بــواري كــ  س:ظاهرسازي و فريب 
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   بكوشيد و با شهرياران بساخت         به گيتي هر آنكس كه نيكي شناخت  :تساهل و تسامح 
  )1243،1244،1245: 5 و 4شاهنامنه ج (

  .ست باشد الزم االجرا استاز نظر اسفنديار فرمان پادشاه حتي اگر نادر
  )1247: 5 و 4شاهنامه ج ( پدر شهريار است و من كهترم            زفرمان او يكزمان نگذرم       

     اسفنديار نگاهي تك بعدي دارد به طوري كه فقط پادشاه،فقط دين بهي و توجـه اي بـه عـالم            
ي دهد نه براي خود ، چـون نمـي خواهـد            رستم اگر دست به بند نم     . انساني و آزادگي و وارستگي ندارد     

و آزادگي را فداي فرمان سلطان نكند و جامعه اي تك صدايي را نمي پذيرد و آن                 . رسم و بدعتي گذارد   
  .را ننگ و عار مي داند

  زمن هرچه خواهي فرمان كنم         زگفتار تو رامش جان كنم     -               
  ت كاري بودــ شكستي بود زش        عاري بود      مگر بند كز بند -               

  )1257 : 5و4شاهنامه ج  (
     رويارويي رستم و اسفنديار جنگ كهنگي و نويي نيست بدين گونه كه رستم از جهان كهنگـي                 
است و اسفنديار از جهان نويي برعكس اوالً رويارويي پختگي و خامي است ديگر اينكه اسـفنديار يـك                   

يـا  » ني دارد مبني بر اينكه فرمان پادشاه فرمان خداوند اسـت يعنـي الـسلطان ظـل اهللا                 جهان بيني كه  
كه انديشه در آن وجود ندارد و يك اعتقـاد سـنّتي اسـت كـه جامعـه اي                   » الناس و علي دين ملوكهم    «

ناپويا خلق مي كند در صورتي كه رستم قدرت انديشيدن و نپذيرفتن فرمان شـهرياران نـاخلف را بيـان                    
رستم به مردم ساالري و به تعبيري به دموكراسي امـروزي نزديكتـر             . و تساهل و تسامح ندارد    . ندمي ك 
پهلـواني رويكـر آزادگـي     . رويارويي رستم و اسفنديار بيشتر رويارويي پهلواني و شاهزادگي اسـت            . است

 و تبعيض را    است و شاهزادگي جبراً به علّت نژادپرستي ، سرسپردگي را خواهان است و طبقات و تفاوت               
  .و از باور مردم سوء استفاده مي شود. و فرمان شاه و فرمان خدا را يكي مي داند. بنا مي كند

  اهـــجايگود ــدوزخ  بـــد بــبپيچ                 كه گويد كه هر كو زفرمان شاه              
  زار شوـــاسب بيـــار گشتـــو                زگفتـشار ـگنهك دگوييــرا چنــ               م

  انبان  بگردـاه جهـــان شـــزفرم بگرد               ويي از راه يزدان ـرا گـــ      م         
  اشد فسونـرده بـــداوند را كـــخ   كو زفرمان شه شد برون                             كه هر

  )1273،1293 : 5و4شاهنامه ج(
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 كـه خـود بـه       –ن قدرت طلب چگونه با دسـتاويز قـرار دادن فرمـان شـاه                پهلوا –شاهزاده       « 
با نگـاه   (» . در كامل كردن مقدمات نابودي خويش و ديگر ايرانيان مي كوشد           –نادرستي آن اذعان دارد     

  )130،ص يفردوس
اينكه چشم او آسيب پذير است غيـر از         .      اسفنديار با همه ي روئين تني آن روشن بيني را ندارد          

قطه ضعف تمام روئين تنان جهان ، يادآور اين است كه اسفنديار بينش قدرتمندي ندارد و اين بيـنش ،     ن
انگار بعد از آسيب به پختگي مي رسد و بهمن را بـه عنـوان شـاگردي بـه مرشـد                     . او را در بند مي آورد     

  .وارسته يعني رستم مي سپارد
ص و خودخواه مـي تـوان از سـهراب هـم      يعني شخصيت ناخال   شخصيت نوع سوم       در ادامه ي    

  . سخن گفت يا حتي سياوش 
در پي پدر   .      سهراب با تمام قدرت و رشادت ، مرشد خوبي ندارد شور او بر شعورش غالب است                 

و به يك نوع خودخـواهي مـي    . مي رود ولي با داشتن قدرت جسماني ، و توصيف پدر ، فريفته مي شود              
  .اگر پادشاهي است براي خانواده ي اوست.  مي خواهد رسد و همه چيز  را براي خود

  د به گيتي كسي تا جوريچو رستم پدر باشد و من پسر           نبا
  )330 : 1شاهنامه ج (

     هر چند در مرگش عوامل گوناگوني دخيل اند اما او هم بـا توجـه بـه وصـف پـدر و قـدرت او                         
يعني مقـام طلـب يعنـي خـردي     . را براي پدر مي خواهد     پادشاهي توران را براي خود و پادشاهي ايران         

مـردم بايـد بـه سـمت او بياينـد همچـون             . خودكامه،پس اينكه خود را بپسندد شايسته ساالري نيست         
و دشمن از اين فرصت و ناشناسي .فريدون كه كاوه و اعوان به سمت او آمده اند و او را انتخاب كرده اند

اگر دقـت شـود     . كرياني كه برايش آماده كرده است به سمت مرگ مي برد          او استفاده كرده و او را با لش       
سهراب چندان خرد شناسا ندارد و تحقيقي براي شناخت خود و محيط و سياست را به دقّت انجام نمـي                    

و حكيم فردوسـي در ايـن نمونـه ،         . تا اينكه به دامان دشمن مي افتد كه منتهي به مرگ مي شود            . دهد
 يعني ناشناختگي و دور شـدن از خـود و فـضا و بـوم،              . در خرد دارد ، بازگو مي كند      شناخت را كه ريشه     

  .مي برددشمن و نابود كننده ي او هستند انسان را به سمت كساني كه 
 

  بر آب د سهراب كشتي ــه افكنــ ك             افراسياب    ه  نزديك  ــ           خبر شد ب    
  ... آمدش و خنديد و شادي نمود اين سخن ها شنود                 خوش               چو افراسياب 
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  ر ـــ گهرــــان و زمهـــ   زپيوند ج د پدر               ـه دانــايد كــــ          پسر را نب     
  )332 : 2شاهنامه ج (

ز طـرف دشـمن          و سياوش با تمام پاكي ، صورت مسأله را پاك مي كند در برخوردي ماهرانه ا               
. اما با تيولداري و هنر خود ، در تعبيه اي كشته مي شـود            . با آنكه پاكي اش اثبات شد       . فريفته مي شود    

و عمالً جنگ با ايرانيـان را تـدارك         . و اين هم نگاهي به خويش دارد  و ايراني بودنش را از ياد مي برد               
  .اده كرد به آرزوي خويش نزديك مي شودديد و افراسياب با نامه و پهلوانان و لشكري كه برايش آم

  ...كارزاره و  آلت ـــديــا هـــر             اب شهريا              بدو داد پس نامه ي 
                 سوي مرز ايران سپه را براند            همي سوخت آباد و چيزي نماند

  )333 : 2شاهنامه ج(
آنچه مي تواند براي همه ايـن شخـصيت هـا فريـدون             :ت   بايد گف  شخصيت وارسته      در بررسي   

او بـا تمـام قـدرت    . ديگر باشد و بهار اخالقي را بياورد و جاودانگي را به جامعـه برگردانـد رسـتم اسـت              
جسماني و معنوي خود از نوعي حسابگري و شناخت برخوردار است حال چه جنگ داخلي باشـد چـه در         

در رزم بـا اسـفنديار از در سـخن          . ستراتژي خاصي جلوه مي كند    جنگ با دشمن خارجي با يك تفكّر و ا        
  .و در جنگ با اشكبوس پياده كارزار مي كند. وارد مي شود

 وظيفه ي انسان در جهان فرودين است لذا فريب نمي خورد در رزم با اسفنديار                ي     رستم شناسا 
م و مستأصل نمي كنـد بـه        با آن رنگ ديني كه دستخوش نفس و قدرت طلبي مي گردد رستم را تسلي              

  .عبارتي تقدس اسفنديار رستم را از تفكّر باز نمي دارد
ل خـواري و                            «  آزادگي ، عدالتخواهي و حق جويي رستم ، او را وا مي دارد كه هـيچ گـاه تحمـ

تحقير را نكند و بدين دليل زماني كه رستم ،زورگويي را از كسي مي شنود ولو اين فرد پادشاه كشورش                    
د ، مردانه و بي پروا جوابي دندان شكن به او مي دهد و بدين وسيله با ظلم و تعدي مبارزه مي كنـد                       باش

 پيش از جنگ بـا      –، بهترين شاهد بر اين مدعا ، سخناني است كه در برابر گفتار خشماگين كيكاووس                
  )47حسين رزمجو ،ص (» . اظهار مي دارد–سهراب 

  ...ه  چندين مدار آتش اندر كنار ــر              كاـشهريا ــتهمتن برآشفت ب        
  ه از پادشاه و نه از لشكر استــ ن مرا زور و فيروزي از داوراست                    

  ريننده امـــآفده ي ـــي بنــكي  بنده ام             ه من ــكه آزاد  زادم  ن      
  )344 ، 345 :2شاهنامه ج (                                                                     
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با فرّه ي پهلواني    .      اگر دقّت شود رستم با آن قدرت و قوا و سرزمين مستقلي كه در اختيار دارد                 
ولي رستم از آنجا كـه      . كه دارد ؛ مدعي حكومت و پادشاهي نيست ولي مي تواند ضحاك ديگري شود               

از ويژگـي ديگـر رسـتم توكّـل اوسـت بـه             . دنيا است ؛ آزادگي را مي پسندد        رستم و رسته و وارسته از       
  .تعبيري اعتقاد و باور قدرتمند اوست

   بدانيم تا رأي يزدان به چيست                    بكوشم به بينم كه پيروز كيست           
       )365 :2شاهنامه ج(                                                                              
  ن را  درودــتي داد ــزدان همــ               چو بگذشت رستم چو كشتي برود             زي

  ا شوم من هالكــر از خستگيهــ  گ اك           ــپا داور داد و ــ               همي گفت ب
  )1284 : 4شاهنامه ج(

يعنـي رسـتم اصـالً      .  خود نيست تعلّق به ميهن و ملّت و ايران است               تعلّق خاطر رستم تعلّق به    
خود ايران است لذا امين بايد باشد هر حركتي به نام مردم است لذا در تراژدي رستم و سهراب بـا تمـام                   

كه حتّي نام خود را نمي گويد كه دو دليل          . راهنمايي و هدايتي كه مي كند رستم آن را فريب مي پندارد           
اگر پهلواني نامش را بگويد نيروي او به حريـف منتقـل مـي              « باور داشت است مبني بر اينكه      دارد؛ يكي 

ديگر . كه از نظر رواني هم مصداق دارد      ) از افاضات  دكتر فيروز فاضلي استاديار دانشگاه گيالن        . (»شود
اسـت رسـتم    در اين درگيري آبروي ايران است در مقابل توران،چون سهراب در اينجا نماينده ي توران                

  .اصالً خود را نمي شناسد تا خود را معرفي كند
  كرد              چو گشتي تو با من كنون در نبردام  پنهان نبايدت ــن نــ        زم       
  زابلي ور رستمي ـامـــزين نـــ گ   لي           يان سام  ـور دستــر پــ       مگ        

  بكوشرم  فريب توزين در ــ نگي    بود دوش          سخن                زكشتي گرفتن 
  )367و368 :2شاهنامه ج(

     رستم در شاهنامه بجاي نماينده ي ديني و مرزبندي آن دوران ، نماينده ي انسانيت و آزادگـي                  
س هر كـ « . رستم پادشاه نيست ولي پادشاه پهلواني است.لذا الگوي تمام انسان ها مي تواند باشد . است

اما رستم آن مردي است كـه يـالن بايـد از وي هنرهـا بياموزنـد و                  . به بزرگي و هنر خاندانش مي بالد        
مقابله و جنگ رستم و اسفنديار ، رويـارويي     )79شاهرخ مسكوب،ص   (» .نژادها از هنر وي به خود ببالند      

لذا اين آزادگـي او كـه       دوجهان متفاوت است ديندار تندرو و جاه طلب و خودكامه با وارستگي و آزادگي               
  .آزادگي انسانيت است بند را نمي پذيرد
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  نبيند مرا زنده با بند كس                   كه روشن روانم بر اين است و بس
  )1257 :4شاهنامه ج(

     بايد گفت با همه ي اين نماد و مظاهر انساني،هدف فردوسي تصويري از جامعـه ي ايـران آن                   
انـسان بـا    . انگان چون عرب و ترك و مغول است كه امروز براي ما پيام هايي دارد              زمان و مقابله با بيگ    

تمام لغزش و خطاكار بودن ضحاك ها و خودكامگي ها همواره او را در خطر قرار مي دهـد كـه باعـث                       
نفوذ بيگانگي و شكست بدنه ي جامعه مي شود و اسفنديار ها با همه ي شايستگي و قدرت اگر در پـي                      

و قدرت طلبي باشند ، رستم ها و آزادگان زيادي را مي خواهند در خودكامگي و خردخودكامه           كام جويي   
و سهراب ها بدانند كه تعقل و شعور و بخردي خيلي بهتـر از شـورِ بـدون شـعور                    . ي خود به بند بكشند    

 كه منجـر بـه نيـستي و   . است كه انسان را با رنگ قدرت طلبي به دنبال سلطنت،غرق در خون مي كند          
  .هالكت است

در جامعه ي انساني بايد رستم بود تا به انسانيت و جـاودانگي             :      بنابراين فردوسي بيان مي كند      
برسيم كه راز آن رسته بودن و رها بودن است و اين رهايي در گرو آگاهي است كه از تفكر و تجربه ي                       

 . شودي باشد منتج ميزال و سيمرغ يعني خردشناسا م
 ن كار خسته روانيپهلوان                   مباش اندر ا يمرغ كايدو گفت سـ  ب             

 يكاستونه در ــچ گياوب ــ مك                  ي راستي               تو خواهش كن و خوب
 كهن دش روزگار يآاد ـــيه ــسخن                    بن يريبشر باز  گردد ـ               مگ

  )1288،1290 :4 ج شاهنامه(
  جهينت
 بـر  يد از شـعور خاصـ  يـ انسان هر چند قدرت داشته باشد و شور ،با: دي گو ي به ما م   يم فردوس يحك

اد نبـرد   يـ ت را از    ين حفاظـت از انـسان     يوبا تمام حفاظت از د    .ص دهد   يخوردار باشد تا راه را از چاه تشخ       
 به سـمت    ينيواال با رنگ د   .د نظر دارد   خداوند را م   ي انسان بسو  ين حفظ انسان و كرامت وتعال     يچون د 

ه بـه         ي پهلـوان  ي و فـرّه     يو به ما هشدار مي دهد تا با تمام قدرت بـدن           . رود ي م يخود كامگ  و بـا توجـ  
ـ      ين تن ي روئ يبلكه بجا .ار نگرديم ي، ضحاك نشويم و اسفند    يي ماورا يروين م وبـا   ين برسـ  ي بـه تفكّـر روئ

  .ميت جاودانه شويم تا با انساني ، همواره مدافع انسان و جامعه باشيوارستگ
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   *سهيال صادقي

  »رستم و اسفنديار«بررسي عناصر حماسي در 
  چكيده

 ،را در برمي گيـرد    ...  و  نمايشنامه ،كمدي،   تراژدي ، گونه هاي متمايزاز ادب غنايي     ،بحث انواع ادبي  
مثالً عناصـر سـازنده ي      . ا ويژگي هاي متفاوت باشند    كه يك نوع ادبي ممكن است مركب از دو گونه ب          

اسـه از آن  حم. ا هم تفـاوت دارنـد تركيـب شـده اسـت         حماسه از دو نوع غنايي و تراژدي كه درساختارب        
ي مخـصوص بـه خـود را دارد و در واقـع ايـن                 هاي پركاربرد ادبي است كه بافت و عناصر سازنده          گونه

پس از ذكـر     دراين پژوهش    .عناصر سازنده، تقريباً در همه يا بيشتر آثار حماسي يكسان و همسان است            
رسـتم و  ي  ي حماسه   ندهعناصر ساز به شيوه ي توصيفي به بررسي       اي در باب حماسه و انواع آن،          مقدمه

  .پرداخته شده است  …، پيشگويي و تقديركشي، نبرد، قهرمان، ضد قهرمان، كين:  از قبيل اسفنديار
  .ي  عناصر حماس ،رستم و اسفنديار حماسه،  : هاكليد واژه
  مقدمه

 ، دالوري ، مردانگـي  ،حماسه شعر يا منظومه اي است مبتني بر توصيف و تعريـف اعمـال پهلـواني               
 تهييج و تشجيع ملّتي عليه دشمنان و بيگانگان و بيان سرفرازي يك             ،پرستي و بزرگي هاي قومي    وطن  
هاي رزمي و پهلواني را در  ي انواع داستان در زبان فارسي، حماسه، همه  : همچنين مي توان گفت     . ملّت  
خـالقي  (» .دشـو   گفتـه مـي    EPOSرود كه در زبان غربـي         گيرد، يعني عمالً به معنايي به كار مي         برمي

حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصيف اعمال پهلواني            « ،  يا در واقع    )1 : 1386مطلق،  
باشد به نحـوي كـه شـامل مظـاهر مختلـف              هاي قومي يا فردي مي      ها و افتخارات و بزرگي      و مردانگي 

  .)24-25 : 1374صفا، (» .زندگي آنان گردد
ومه هاي حماسـي    منظ«و  »  ي حماسه هاي اساطيري و پهلواني      هحماسه ها را مي توان به دو دست       

هـا،    تـرين ايـن گونـه       تـرين، زيبـاترين و جـذاب       مهـم  )26-27 : 1374صـفا،    (.بخش نمـود  » تاريخي
هاي   حماسه. شود  هاي راستين ياد مي     هاي اساطيري و پهلواني هستند كه از آن به عنوان حماسه            حماسه

                                                 
  واحد همدان - دانشگاه آزاد اسالميكارشناسي ارشد *
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زايـد و آن را در دامـان          ماند كه حماسه را مي      ره به مامي پرورنده مي    اسطو. ي اسطوره است    راستين، زاده 
از ايـن  . توانـد آمـد   ي راستين و بنيادين جز از دل اسطوره بـر نمـي           حماسه. باالند  پرورد و مي    خويش مي 

آيـد كـه داراي تـاريخي كهـن و            هاي راستين، تنها در فرهنگ و ادب مردماني پديـد مـي             روي، حماسه 
ي  ، شاهكار ادب حماسي ما ايرانيان، كتاب شـاهنامه        شك بي )183: 1388كزازي،  . (اند  نهاي ديري   اسطوره

اين اثر چنان تـأثيري بـر ادبيـات    . ترين و زيباترين آثار ملل عالم است       فردوسي است كه در شمار عظيم     
صفا، . (ستسرايان را در پي خود كشانده ا        ي زيادي از شاعران و حماسه       ملي ايران نهاده كه ناگزير، عده     

يكي از ويژگي هاي داستان هاي حماسي اين است كه مضمون در آنها از پيش برخواننده                )295 : 1374
 فولكلور و احيانا وقايع تاريخي روشن برگرفته اسـت      ،معلوم است زيرا داستان پرداز آن را از متن اسطوره         

. نونده هيچ تازگي نخواهد داشـت     يا ش و چارچوب حوادث داستان و قهرمانان و روابط آنها براي خواننده            
همچنين پيشگويي هاي گوناگون در آغاز و ميانه هاي داستان حماسي كه گاهي بـه خالصـه ي تمـام                    

در . عيار افسانه ي مضمون مي ماند مجددا سرانجام داستان را به ياد خواننـده يـا شـنونده مـي آورنـد                       
 با استفاده از صنعت براعت استهالل ،ند استشاهنامه درمواردي آنجا كه جنبه ي داستاني منظومه نيروم

در مقدمه ي داستان درونمايه ي كلي آن را تفسير مي كند و از كيفيـت حـوادثي كـه در طـي آن روي                         
  .  دقيقا مانند مقدمه ايي كه برداستان رستم و اسفنديار ديده مي شود ،خواهد داد آگاهي مي دهد

در واقع كار . لبته اين با ذات حماسه نيز سازگار است هنر حماسه پرداز همه جا گره گشايي است و ا
حماسه پرداز آوردن وقايع غبارگرفته ي گذشته به زمان حال است و در حقيقت احيـاء حـوادث مـرده و                     

  )55 : 1373 ،سرّاجي.( دميدن مجدد روح در آنهاست 
 فرم و ويژگي هـاي      ،كه از انواع ادبي با ارزش به شمارمي رود        » رستم و اسفنديار  «منظومه ي نبرد    

اهميت اين منظومه بيشتراز نظرزبان فارسي و احيـاء يكـي از داسـتان              . يك حماسه ي ملّي را دربردارد       
» شاهنامه ي فردوسـي     «هاي ايران باستان است كه مأخذ آن گنجينه ي ارزشمند و مفخره ي ملّي ما                

  .است 
  »رستم و اسفنديار « عناصر حماسي در داستان 

  ) لوانپه(= قهرمان 
 جنگجويان اين نبرد دائمـي در          ، )قهرمانان  (= شاهنامه روايت نبرد خوبي و بدي است و پهلوانان          

 كـه در آن انـسان در        ، داستاني است تو در تو     ،اگر به شاهنامه از بعد داستان پردازي بنگريم       . هستي اند   
واره از تقـديري بـه تقـدير    چهره هاي گوناگون خويش از كيومرث تا يزدگرد درآيند و روند اسـت و همـ     
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و حماسه كه بنياد شاهنامه بر آن نهاده شده است داستان پيوند . ديگر در كار عمل و عكس العمل است   
 زمينيان و آسمانيان و به بيان ديگر داستان دگرديسي توحيد به تضاد و تضاد به                ،و پيكار زمين و آسمان    

  . توحيد است 
 نقش قهرمان را برعهده مي گيرند كه بايد با يـك       ،انان داستان  غالبا پهلو  ،در داستان هاي حماسي     

قهرمـان  .  پيروز اين ميان گردنـد     ،دسته از مشكالت و موانع انساني و غيرانساني روبرو شوند و در پايان            
درحقيقت يك انسان آرماني و برآورنده ي آرزوهاي دسـت نيـافتني            « ) پهلوان(= داستان هاي حماسي    

هـايي اسـت       او داراي ويژگي   )45 : 1386 ،خالقي مطلق (» . رو به پسند مردم است       انسانهاست و از اين   
او تنـاور و    .  متفـاوت اسـت    …هاي عرفـاني، غنـايي و         هاي ديگر ادبي چون گونه      كه با قهرمانان گونه   

 و شجاعت و عظمت روح و فكـر و امثـال اينهـا را در        ي صفات خوب، چون مردانگي      زورمند است؛ همه  
در جنگ پيشقدم اسـت و از دشـمن بـيم           . مبتكر و شجاع و جوانمرد و خودستا و سخنور است         . خود دارد 

او خداپرسـت اسـت و از دروغ و جـادويي بـيم دارد و فقـط از                  . زنـد   ندارد و يك تنه بر سپاه دشمن مـي        
  ).242 : 1374صفا، . (طلبد پروردگار خود استعانت مي

كه هـر كـدام از آنهـا در         رستم و اسفنديار  : عبارتند از   ، قهرمانان اصلي    داستان رستم و اسنفديار     در  
هـا و خـصايص        داراي ويژگي   ،قهرمانان اين داستان  . گردند  ، قهرمان اصلي آن محسوب مي     اين داستان 

 ايـن پهلوانـان ماننـد    .باشند هاي ملي ايران، پهلوانان، آنها را دارا مي         پهلوانيي هستند كه در ساير حماسه     
.  درنبردها از جادو و سحرمدد مي جويند و سربلند از اين نبردها بيرون مي آينـد                  ،بيشترپهلوانان حماسي 

 آنان اهل رزمند    . رستم از سيمرغ و جادوگري او بهره مند مي شود            ،همچنانكه در نبرد رستم و اسفنديار     
 نديـده   سـتم   راي كه مثالً كسي تا به حال، كالبدي به بزرگي             آنان تنومند و ستبر اندامند، به گونه      .و بزم 
  : است 

ــك  ــه ي ــي ب ــه روزه گفت ــود  ك ــسالـه ب  يك
           

  يكـــي تو ده ي سوسن والله بــــــود  
 ) 4390: 1ج:1366 ،رمضاني(               

ــداز آنچ  ـــبخنديـ ــهي ــــ ــرو سـ   ه سـ
           

 بديــــــــد اندرو فرّ شاهنشهــــــــي  
 )4388:همان(

    بگفتـــا بِرَســـتم غـــم آمـــد بـــه ســـر
      

  نهادنـــــــــدرستمش نــــــــامِ پسر  
)  4389:همان(



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٩٥١

هاي مهم اين قهرمانان، رجزخواني آنان است درميدان جنگ، آنان بدون هيچ بيمـي                يكي ازويژگي 
  .كنند ي آنان را سست و ضعيف مي پردازندوبا اين كارروحيه دربرابر دشمن به رجزخواني مي

  :راندازي خود خطاب به رستم مثالرجزخواني اسفندياردروصف تي
  

 بدو گفت كـاي سـگزي بـدگمان        
 نشد سيرجانت ز تيـر و كمـان ؟            .

.  
 )8691 :3 ج،همان(

 ببينــي كنــون تيــر گــشتاسبي    
ــبي    . ــان لهراسـ ــيرو پيكـ    .   دل شـ

افزارها برخوردار نيستند، بلكـه       العاده و مهارت بسيار در كاربرد رزم        اين پهلوانان تنها از نيروي خارق     
بارهـا از ايـن روش در       رسـتم   . باشـند   گـردان نمـي     ه هنگام ضرورت از تطميع و فريب رقيب نيـز روي          ب

در  و يـك بـار نيـز         سـهراب بـا   در نبـرد    جويد، مثالً او يك بار اين كار را           پيروزي بر دشمنانش بهره مي    
طويـل   نام بردن همه ويژگي هاي قهرمانـان ايـن حماسـه موجـب ت    .دهد انجام ميگذشتن از هفتخوان  

  .  لذا براي دوري از طوالني شدن كالم به ذكر همين چند نمونه اكتفا مي كنيم ،مقاله مي شود
 نيكي و بـدي و جنـگ ناسـازها يـا            ،براي آفرينش و خلق حماسه پيكار خير و شر        : ضد قهرمان   

ه، ضد قهرمان، فرد، عنصر يا موجودي اسـت كـه از نظـر انديـش              « .قهرمان و ضد قهرمان ناگزير است       
» .ي مقابل قهرمان قرار دارد و با او در تقابل و تضاد است              صفات، اعمال و رفتار، در قطب منفي و نقطه        

  ).44 : 1386يوسفي و همكاران، (
ناگفتـه  . قهرمان براي رسيدن به هدف يا كمال، بايد از سد ضد قهرمان يـا ضـد قهرمانـان بگـذرد         

ن انساني نيستند، بلكه هـر مـانع طبيعـي و غيرطبيعـي،             پيداست كه اين ضد قهرمانان تنها ضد قهرمانا       
كنند و قهرمـان را    هستند كه سدي در راه قهرمان ايجاد مي     …انساني و غيرانساني، دروني و بيروني و        

طبيعت، سرنوشت، آدمي، خـود، اجتمـاع،   : توانند    اين ضد قهرمانان مي   . دارند  از رسيدن به مقصود باز مي     
 ، قهرمان داسـتان   ، در نبرد رستم و اسفنديار     )190-199 : 1385مكّي،  . (باشند …موجودات اهريمني و    

دائما در جدال و كشمكش با ضد قهرمان است كه اين پيكارمنجربعه پيروزي يا شكست يكي از طرفين                  
   : به نبرد با آنان است مي پردازيم ،  ناگزير،در ادامه به شرح ضدقهرماناني كه قهرمان داستان. مي شود 

رستم پهلوان دالور و يكـه تازصـحنه ي نبردهـاي شـاهنامه كـه داراي             :د قهرمان انساني    ض 
كند، ولي بايد درمـورد        را ايفا مي   داستان هر چند نقش محوري و اصلي        شخصيتي محبوب و ممتاز است    

بخشي از شاهنامه   در  . ، داراي دو شخصيت و كاركرد متمايز و ناهمگون است         شاهنامهاوگفت كه وي در   
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احترام وتقـدس همگـان اسـت و درحراسـت          بينيم كه مورد      اي خوب و دوست داشتني را مي         او چهره  از
پردازد و ايران و تاج و تخت را از دسـت    به جنگ با آنان مي  وحمايت ازايران و ايرانيان و حمله دشمنان        

 رسـتم مـزاد  نامه، خـود را همـراه و ه  شـاه بخـش  اين اي، با خواندن    هرخواننده. دهد   نجات مي  دشمنان
در مقابـل خواسـته ي نـامعقول و         ،  رسـتم داند؛ ولـي      پنداردو او را قهرمان آرماني و محبوب خود مي          مي

. گردد  است ظاهرمي مقاومت و پيكار  ي ديگر او كه همان        چهرهناپسند اسفنديار كه منجربه آشكارساختن      
 گذاشـت و خواننـده بـا        همانگونه كه درنبرد با سهراب چهره اي خشن و نامطلوب از خـود بـه نمـايش                

 ولي در ميدان كـارزارو بـراي       ،پندارهاي شفافي كه از او به ياد داشت اورا قهرمان آرماني خود مي خواند             
حفظ شرافت ملي خود و بقاي سرزمينش به مقابله و خشونت با سهراب و به همين ترتيب بـا اسـفنديار                     

  .  مي پردازد 
قـد علـم    اسفنديار   هستند كه در برابر      ل و زواره و فرامرز    زا و   رستم  داستان، ضد قهرمانان،    اين  در  

رستم كه مورد احترام تمام شاهان ايران بود هنگامي كه در تنگنا قرارمي گيرد بـراي نـابودي                  .  كنند  مي
آيد كـه       ها به ندرت پيش مي      ها و حماسه    در داستان . اسفندياراز سيمرغ و جادوگري او استمداد مي طلبد         

  . ها، كم سابقه است  به ضد قهرمان شود؛ اين دگرديسي قهرمان، در حماسهقهرماني، تبديل
   ضد قهرمان غيرانساني 2-2

درداستانهاي حماسي و اسطوره اي اژدها و ديو به عنوان ضد قهرمان از جايگاه ويژه اي برخوردارند 
د قهرمـان از خـود بـه    دراين داستان سيمرغ كه به ياري رستم مي شتابد در برابراسفنديارچهره اي ضـ    . 

  .نمايش مي گذارد
 بـــدوگفت شـــاخي گـــزين راســـت تـــر

ــر   . ــنش كاســت ت ــرين و ت  ســرش برت
.  

ــفنديار    ــوش اسـ ــود هـ ــز بـ ــدين گـ  بـ
ــدار      . ــه م ــوار ماي ــوب را خ ــواين چ  ت

.  
 بــرآتش مــرين چــوب را راســت كــن    

ــن    . ــان كه ــز پيك ــي نغ ــن يك ــه ك  نگ
.  

ــشان   ــدو درنـ ــان بـ ــر و دوپيكـ ــه پـ  سـ
ــ   . ــو را از گزنـ ــودم تـ ــشان  نمـ دش نـ

.  
 )8585 -3/8588ج: رمضاني  (

   كين كشي 
 كـه در اكثـر داسـتان هـاي حماسـي ملـي ايـران از جملـه داسـتان رسـتم و            (theme)موضوعي  

 بزرگترين محرك اساسي جنگ ها      ،اصوالحس انتقام « است كه   » حس انتقام    «،اسفنديارديده مي شود  
نگامي كه گُرَزم به گشتاسب پيشنهاد زنداني كردن        ه) . 245 : 1374 ،صفا(» .و اعمال جنگجويان است     
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 ،اسفندياررا مي دهد و سپس تورانيان به ايران يورش آورده و چيره مي شوند و لهراسب كشته مي شـود                   
اسفنديار پس از رهايي ازدژسپيد براي انتقام جـويي و كـين كـشي ازارجاسـب بـه جنـگ او مـي رود و                         

  .د درهفتخوان و رويين دژ حماسه مي آفرين
  ان يكي نامدار انجمنــرآن ســــب     زان شد ارجاسب از پيش من ـــگري
  م از پيش چو شيرژيانــي رفتــهم      ــان ردي ببستم كمربرميـــــبه م

  ران و از اهرمن ؟ــــــه آمد ز شيـچ      وان پيش من ـشنيدي كه در هفتخ
  ن گونه برهم زدم رآـــــــجهاني ب      درشدم ـه رويين دژ انــــبه چاره ب

  ون بزرگان ببستم ميان   ـه خــــــب      ان ـــــــم همه كين ايرانيـبجست
   ) 7897- 7901:  همان (

غصه ي دل را از روي خشم بامادرش        . هنگامي كه اسفنديار از ديدار پدر برگشت بسيارناراحت بود          
  :كتايون درميان گذاشت 

ــفنديار      ــادر اسـ ــا مـ ــت بـ ــين گفـ  چنـ
ــا مــ     . ــه ب ــد شــهريار   ك ــي بــد كن  ن هم

.  
 مراگفــت چـــون كـــين لهراســـب شـــاه  

 بخـــواهي بـــه مـــردي ز ارجاســـب شـــاه    .
.  

 همــــان خــــواهران را بيــــاري ز بنــــد 
ــد        . ــي بلنـ ــه گيتـ ــا را بـ ــام مـ ــي نـ  كنـ

.  
 همـــه پادشـــاهي و لـــشكر تـــو راســـت 

ــسرتوراست       . ــت و افـ ــنج تخـ ــان گـ  همـ
.  

 ) 7125- 7129:همان (
ي را شايد نتوان جزء عناصر سازنده و اصلي حماسه قرار داد، ولي             اگرچه، سفر قهرمان حماس   : سفر

كننـده بـراي     عنـصري مكمـل و تمـام    جزء عناصر فرعي حماسه نيز نيست، و بهتر است بگوييم، سـفر،     
هاي حماسي،    هاي قهرمان داستان    از ويژگي «آيد، زيرا     ي قهرمان حماسي به حساب مي       اعمال قهرمانانه 

خوان رسـتم در سـفر        آيد، نظير هفت    آميزي است كه غالباً برايش پيش مي        رهسفرهاي خطرناك و مخاط   
هاي  هاي سرانديب و جزاير هند و سرزمين مازندران و هفت خوان اسفنديار، يا سفر گرشاسب به سرزمين

سفر قهرمان حماسي با انسانهاي معمولي يك فرق عمده و اساسـي             )54 : 1370رزمجو،  (» .شام و روم  
رسـانند    ين است كه اين سفرها چونان پلي هستند كه قهرمان را از نقص، به سوي كمال مي                دارد و آن ا   

سوق ) پيروزي بيروني(= ، يا قدرت و برتري )پيروزي دروني(= و او را به سمت رشد فكري و شخصيتي 
  .دهند مي
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 سـفري   در،  اسفنديار رويين تن    ،  داستان رستم و اسفنديار   اصلي  هاي  و شخصيت   ان  قهرمانيكي از   
يازد، و اين سفر در رسيدن او بـه كمـال             دست مي به سرزمين زابلستان    ،   و سرنوشت ساز   سخت و دشوار  

، او را   چون از قصد پسر آگاه مي شود      )مادراسفنديار( كتايون   .بسيار مؤثر است  يا بالعكس   دروني و بيروني    
و ازدالوريهاي رستم سخن    وناصواب بودن كار مي آگاهاند      دارد وازسختي وخطر     برحذر مي  سيستانازسفر

 :مي راندوبرتخت و تاج نفرين مي كند 
ــستان  ــه از گلـ ــنيدم كـ ــن شـ  زبهمـ

ــستان       . ــه زابل  همــي رفــت خــواهي ب
.  

 ) 7295:همان (
 ببنـــــدي همـــــي رســـــتم زال را 

ــال را      . ــشير و گوپــ ــد شمــ  خداونــ
.  

ــادرنيوش    ــد مـ ــي پنـ ــي همـ  زگيتـ
 به بد تيز مـشتاب و چنـدين مكـوش              .

.  
 شــد بــه نيــروي پيــل ســواري كــه با

 زخون رانـد انـدر زمـين جـوي نيـل               .
.  

ــپيد     ــو سـ ــاه ديـ ــر گـ ــدرد جگـ  بـ
ــيد      . ــد راه شـ ــم كنـ ــشير او گـ  زشمـ

.  
 همـــان مـــاه هامـــاوران را بكـــشت 

ــتن كــس او را درشــت      .  نيارســت گف
.  

ــياب    ــياوش زافراسـ ــين سـ ــه كـ  بـ
 زخــون كــرد گيتــي چــو دريــاي آب      .

.  

 )7303:همان (
 بــه بــاد مــده از پــي تــاج ســر را   

ــزاد        . ــادر ن ــاهي زم ــاج ش ــا ت ــه ب  ك
.  

 )7309:همان (
 كه نفرين برين تخت و ايـن تـاج بـاد           

ــاد      . ــاراج ب ــور و ت ــشتن و ش ــرين ك  ب
.  

 ) 7310:همان (
تر است از پيروزيهاي بيرونـي، و البتـه        ارزش موفقيتهاي دروني و پيروزي بر نفس سركش با ارزش         

تر؛ زيرا هر چه خطر سفر بيـشتر باشـد، قهرمـان در رسـيدن بـه        آن نيز دشوارتروخطرناك    راه رسيدن به    
تر است؛ و پرواضح است كه باالترين كمال، شكست خوي و خصلت و خلقيات ناپسند است  كمال، موفق

 نتوانـست  ، و دوم آرزوي تاج و تخـت ، به دو دليل يكي اطاعت ازفرمان شاه      سفرخود، اين در اسفندياركه  
  .به آن نايل آيد

در واقع پيـشگويي شـگردي عـام        . يكي از شگردهاي پرداخت حماسه است     پيشگويي  :يپيشگوي 
جمان از دقـت بيـشتري برخـوردار        دررازگشايي داستانهاي حماسي است واز ميان انواع آن پيشگويي من         

هاي حماسي جهان، امري رايج اسـت و هـيچ    پيشگويي و خبر دادن از مغيبات در اساطيرو داستان       . است
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درداسـتان رسـتم و      . )255 : 1374صـفا،   . (يـابيم   اي طبيعي و ملي را از آن خالي نمـي         ه  يك از حماسه  
 بـه رايزنـي مـي       1 با جاماسب  ، چون گشتاسب در باره ي آينده كار اسفنديار          ،اسفنديار پيش از وقوع رزم    

م  بردست رست  ، وزيربه مدد دانش اخترشناسي به وي خبر مي دهد كه مرگ اسفنديار در زابلستان              ،نشيند
   . صورت خواهد گرفت 

 ســـوم روز گـــشتاسب آگـــاه شـــد
ــد     . ــاه شـ ــده ي گـ ــد جوينـ ــه فرزنـ  كـ

.  

 )7150:همان ( 
 بخوانــد آن زمــان شــاه جاماســب را 

 همـــان فـــال گويـــان لهراســـب را      .
.  

 )7152:همان (
ــار  ــا بركنــ ــا زيجهــ ــد بــ  برفتنــ

ــفنديار    . ــو اســ ــاه از گــ ــيد شــ  بپرســ
.  

ــدگاني دراز   ــود زنــ ــه او را بــ  كــ
 د بــــه شــــادي و آرام و نــــاز نــــشين  .

.  
ــشهي    ــاج شاهنــ ــسربرنهد تــ  بــ

ــي    . ــي و مهــ ــاي دارد بهــ ــراو پــ  بــ
.  

چوبـــشنيد دانـــاي ايـــران ســـخن  
ــاي كهــــن    . ــرد آن زيجهــ ــه كــ  نگــ

.  
 )7157:همان (

ــرد    ــاب ك ــر از ت ــا پ ــش بروه  ز دان
 زتيمارمژگــــــان پــــــرازآب كــــــرد  .

.  
 بــدو گفــت شــاه اي پــسنديده مــرد 

ــوي وز راه دانـــش    . ــخن گـ ــرد سـ  مگـ
.  

 ) 7167:همان (
همانطور كه در داستان تراژيك در اثر ناآگاهي اشخاص داستان فاجعه اي دردناك به وجود مي آيد                 
و بازيگري تقدير حادثه اي مي آفريند كه مورد عالقه و خواست هيچيـك از اشـخاص اصـلي داسـتان                     

 كه از سرانجام پيكار آگـاه شـد بـه           زال هنگامي . نبوده است سرانجام نبرد قهرمانان نيز خيرونيكي نبود         
 :نزد رستم رفت و او را از سرنوشت محتومش آگاه ساخت 

ــاه    ــت از رزمگ ــر ياف ــتان خب ــو دس  چ
ــه راه       . ــد ب ــدر آم ــاد ان ــو ب ــوان  چ  ز اي

.  
 زواره فرامــــرز چــــون بيهــــشان  

ــشان   . ــدي ز گردنكـــ ــد چنـــ  برفتنـــ
.  

ــاه   ــد ز آوردگـــ ــي برآمـــ  خروشـــ
ــاه    . ــيد و م ــدروي خورش ــك ش ــه تاري  ك

.  
 بــه رســتم چنــين گفــت زال اي پــسر

ــر    . ــه درد جگـ ــريم بـ ــيش گـ ــو را بـ  تـ
.  

ــين   ــاي چ ــنيدم ز دان ــدون ش ــه اي  ك
 زاخترشناســــــان ايــــــران زمــــــين   .

.  
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 كــه هــركس كــه او خــون اســفنديار  
 بريـــــزد ســـــرآيد بـــــدو روزگـــــار   .

.  
ــود    ــي ب ــور بخت ــي اش ش ــدين گيت  ب

ــود     . ــختي بـ ــج و سـ ــذرد رنـ ــر بگـ  وگـ
.  

 )8771-8777: همان(
اي و حماسي گاهي چنان اسير چنگال تقدير و سرنوشـت             قهرمانان اسطوره : تقدير و سرنوشت  

تقـدير و  . شوند كه با وجود تالش و كوشش جانفرسا قادر به گريز از سرنوشت محتوم خويش نيستند          مي
مـثالً  . شـود   سرنوشت در نبردها، گاهي تأثيرگذار است، و سبب شكست و نابودي يكـي از طـرفين مـي                 

فتن اسفنديار به سوي رستم براي نبرد؛ خوابيدن شتري كه پيشاپيش سپاه در حركـت بـود مـراد آن                    ردر
 و فرمـان داد      ولي او آن را بي اهميت شـمرد        ،بود كه سرنوشت با خوابانيدن شتر به اسفنديار هشدار داد         
  .براي اينكه نحوست آن كار به شتر بازگردد سر اورا ببرند 

ــودي بخ  ــيش ب ــه در پ ــترآن ك ــت ش  ف
  

 تو گفتي كه با خاك  گشتست جفـت         
  

 )7353:همان (
ــاروان    ــرش س ــر س ــوب زد ب ــي چ  هم

ــاروان      . ــان ك ــد آن زم ــتن بمان  ز رف
.  

 بـــدان تـــا بـــدو بـــازگردد بـــدي    
 نباشـــد بجـــز فـــرّه ي ايـــزدي     .

.  

 )7356:همان (
ــال      ــه ف ــد ب ــد آم ــانجوي را آن ب  جه

ــال      . ــد و ي ــر ببرن ــش س ــود ك  بفرم
.  

 )7355:همان (
 نـــــد پرخاشـــــجويان ســـــرش بريد

ــرش      . ــان اخت ــشت آن زم ــدو بازگ  ب
.  

  )7357:همان (
ــفنديار  ــتر اسـ  غمـــي گـــشت زان اشـ

 گرفــت آن زمــان اختــر شــوم خــوار    .
.  

 )7358:همان (
رستم در بازگشت از ميدان جنگ با اسفنديار درحالي كه خود و رخش زخم عميق بر تن داشتند بـه              

  ».ه بايد بشود مي شود كاري است آسماني و آنچ« : زال گفت 
 بــدوگفت رســتم كــه نــالش چــه ســود  

 كــه ايــن زآســمان بــودني كــاربود       .
.  

ــاري كــه دشــوارتر   ــيش اســت ك ــه پ  ب
 وزو جـــــان مـــــن پرزتيمــــــارتر     .

.  

 )8487-88 ،3ج(
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 : هنگامي رستم با تيرگز اسفنديار را مورد اصابت قرار مي دهد اسفنديار خطاب به او مي گويد 
ــ  ــا رسـ  تم اســـفنديار چنـــين گفـــت بـ

ــار     . ــد روزگـ ــدم بـ ــو نديـ ــه از تـ  كـ
.  

 زمانــه چنــين بــود بــود آنچــه بــود      
ــود    . ــرخ كبــ ــسي راز چــ ــد كــ  ندنــ

.  

 )8778-79 ، 3ج(
  :رستم اعتراف مي كند كه تقدير همچنين بدين سان نام او را به سياهي نشانده است 

 همانــــا كــــزين بــــد نــــشانه  مــــنم 
ــنم       . ــسانه مـ ــا فـ ــز بـ ــن تيرگـ  وزيـ

.  

)3 ، 8764( 
چـون زمـان   : حكيم طوس از زبان رستم در پايان كار و روزگار اسفنديار با بياني تمثيلي مي گويـد             

در اينجـا   .  و چون اجل او رسيد انـداختم         ،مرگ اسفنديار شده مرگ او را همچون تيري در كمان نهادم          
يعنـي  .  نمايـد    رستم اشاره به محتوم بودن سرنوشت و پايان يافتن عمر اسفنديار توسـط تيـز گـز مـي                  

 .تيزگز را براي مرگ اسفنديار پرورش داده بود ) سرنوشت(روزگار
 زمــان ورا در كمــان ســاختم 

 چو روزش سـرآمد بينـداختم         .
.  

)  8761 ، 3ج(
   رجز خواني 

ان صورت مي   بخش بزرگي از گفت و شنودهايي كه در داستان رستم و اسفنديار ميان اين دو پهلو               
. گيـرد  در اكثر نبردها، در آغاز، جنگ تن به تن ميان دو پهلوان و دليـر در مـي             . گيرد گونه اي رجز است    

وقتي هماورد به ميـدان آمـد، دو پهلـوان          . طلبد  آيد و از لشكر مقابل هماورد مي           مي پهلواني به ميدان در   
ز پس از رجزخواني، درگيـري تـن بـه تـن آغـا            . نمايند  كنند و خود را معرفي مي       شروع به رجزخواني مي   

  .افتد كه كار به كشتي گرفتن بكشد گيرد و كمتر اتفاق مي نبرد غالباً با سالح صورت مي. شود مي
  :رجزخواني رستم دربرابربهمن فرستاده اسفنديار و در پاسخ به دربندشدن رستم توسط اسفنديار

 ســخنهاي نــاخوش زمــن دور دار   
ــور دار    . ــو رنجـ ــدها دل ديـ ــه بـ  بـ

.  
 كـس  مگوي آنچه هرگـز نگفتـست       

 بــه مــردي مكــن بــاد را در قفــس   .
.  

 بزرگــان بــه آتــش نيــا بنــد راه     
 زدنيــا گــذر نيــست بــي آشــناه       .

.  
ــوان نهفــت   ــر نت ــابش مه  همــان ت

 نه روبه تـوان كـرد بـا شـير جفـت              .
.  

ــر  ــن ب ــر راه م ــو ب ــز ،ت   ســتيزه مري
 كه من خود يكي مايـه ام در سـتيز            .

.  
ــد دوال   ــن بپيچـ ــا مـ ــرخ بـ ــه گرز اگرچـ ــمال   ب ــم گوش ــرانش ده  گ
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.  .  
 نديده ست كس بنـد بـر پـاي مـن           

 نه بگرفـت پيـل ژيـان جـاي مـن             .
.  

 )7567 -7573:همان(
 رجزخواني رستم در برابر اسفنديار

ــر    ــاد گي ــويم همــه ي  ســخن هرچــه گ
ــر      . ــره خي ــا پيربرخي ــز ب ــشو تي  م

.  
ــدت   ــزرگ آيـ ــشتن را بـ ــي خويـ  همـ

ــدت     . ــترگ آي ــداران س ــن نام  وزي
.  

ــرد ــه مـ ــا بـ ــم همانـ  ي ســـبك داريـ
 به راي و بـه دانـش تنـك داريـم             .

.  
 بــه گيتــي چنــان دان كــه رســتم مــنم 

 فروزنـــده ي تخـــم نيـــرم مـــنم   .
.  

ــپيد    ــو سـ ــگ ديـ ــن چنـ ــد زمـ  بخايـ
ــد     . ــا امي ــنم ن ــادوان را ك ــسي ج  ب

.  
 بزرگـــان كـــه ديدنـــد ببـــر مـــرا     

ــران    . ــر م ــرّان هژب  همــين شــير غ
.  

 چو كـاموس جنگـي چـو خاقـان چـين           
ــوار  . ــين  س ــردان ك ــي و م  ان جنگ

.  
 كه از پشت زيـن شـان بـه خـم كمنـد             

ــد      . ــه بن ــردم ب ــراپاي ك ــودم س  ب
.  

ــنم    ــران مــ ــاهان ايــ ــدار شــ  نگهــ
 به هـر جـاي پـشت دليـران مـنم            .

.  

  )7755 -7763:همان(
وقتي كه اسفنديار به ذلت و خواري از دستان ياد مي كند و نژاد رستم را مورد نكـوهش قـرار مـي                       

  : پاسخ او مي گويد دهد رستم در
ــشته ام   ــه سربسرگـ ــين را همـ  زمـ

 بــسي شــاه بيــدادگر كــشته ام        .
.  

 )7848:همان(
.  

 چو من برگذشـتم ز جيحـون بـرآب         
 زتــوران بــه چــين آمــد افراســياب     .

.  
 چــو كــاووس كــي شــد بمازنــدران 

 سخن گفت دسـتان بـسي انـدران            .
.  

ــو ســپيد   ــه دي ــدم ن ــه ارژنــگ مان  ن
 د غنـدي نـه بيـد      نه سنجه نه اوال       .

.  

  )7853:همان(
  :اسفندياردر پاسخ رستم مي گويد 

 شــنو كارهــايي كــه مــن كــرده ام     
ــربرآورده ام    . ــشان ســــ  زگردنكــــ

.  

 )7870:همان(
ــن     ــر دي ــستم از به ــر ب ــستين كم  نخ

ــين    . ــت پرســتان زم ــردم از ب  تهــي ك
.  
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ــت     ــشتاسب اس ــم گ ــن از تخ ــژاد م  ن
 لهراسـب اسـت    گشتاسب از تخـم    كه  .

.  

  )7873:نهما(
 همــان مــادرم دختــر قيــصر اســت     

كه او بر سر روميان افسر است   .
 )7878:همان(

 تــو انــي كــه پــيش نياكــان مــن      
 بزرگــــان بيــــدار و پاكــــان مــــن   .

.  

 )7882:همان(
ــا     ــا نيـ ــي بـ ــودي همـ ــتنده بـ  پرسـ

ــا    . ــخن كيمي ــن س ــي زي ــويم هم  نج
.  

 بزرگــــي ز شــــاهان مــــن يــــافتي 
ــشتافتي      . ــز بـ ــدگي تيـ ــو در بنـ  چـ

.  
ــن  ــيش م ــزان شــد ارجاســب از پ ــن     .  گري ــدار انجم ــي نام ــان يك ــرآن س  ب

.  
 )7897:همان(

 بـــه مـــردي ببـــستم كمربرميـــان    
 همــي رفــتم از پــيش چــو شــيرژيان   .

.  
 شــنيدي كــه در هفتخــوان پــيش مــن

 چـــه آمـــد ز شـــيران آن انجمـــن ؟  .
.  

 بــه چــاره بــه رويــين دژ اندرشــدم    
ــرهم زدم    . ــه بـ ــرآن گونـ ــاني بـ  جهـ

.  
 م همــــه كــــين ايرانيــــانبجــــست

 بــه خــون بزرگــان ببــستم ميــان       .
.  

 )7901:همان(
 جنـگ درجلـوه هـاي       ، حماسه است ودرحماسه اصلي ترين كـردار       ،شاهنامه: نبردها و جنگ ها     

درايـن نبردهـا    .  بدون جنگ و نبرد پهلوانـان بـي معنـي اسـت              ،داستانهاي حماسي . گوناگون آن است    
 بـا درفـش هـاي       ،ي يك دسته از سپاهيان و از سرزميني خاص هستند         هركدام از پهلوانان كه سرگرده      

  :جنگها درشاهنامه به اشكال متعدد اتفاق مي افتند .  درمقابل حريف قرارمي گيرند ،مخصوص
  )گروهي يا تن به تن(جنگ انسانها با يكديگر . 1
  )گاه تن به تن يا گروهي ( اهريمنان و جادوان ،جنگ انسانها با ديوان. 2
تـن بـه   ( سيمرغ و كرم ، گراز، پيل، شير، كرگدن،چون جنگ با اژدها (جنگ انسانها با جانوران   . 3

  ))تن 
  جنگ انسانها به همراهي دد و دام و مرغ و پري براي پيروزي او بر اهريمنان.  4
      : )،سرّاجي(جنگ نامردانه مانند شبيخون و جنگ در دژ دشمن . 5
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درجنگ اول رستم و اسـفنديار  ) الف : م و اسفنديار اتقاق مي افتد  در اين داستان دو جنگ بين رست      
پيمان مي بندند كه دور از سپاه با يكديگر بجنگند كه نتيجه اش زخمي شـدن رخـش و رسـتم توسـط                       

رستم به نيرنگ قـول مـي       .  رخمهاي سنگين برمي دارند      رستم ورخش به تير اسفنديار    . اسفنديار است   
  .و به اين چاره از چنگ اسفنديارجان سالم بدر مي برد .  ي دربارخواهد شد دهد فردا دست بسته روانه

 نهادنــد پيمــان دوجنگــي كــه كــس 
ــگ فريــــاد رس     . ــد درآن جنــ  نباشــ

.  

 )8298:همان(
 يكــي چــرخ را بركــشيد آن دليــر   

   
 كــه خورشــيد را رنــگ شــد چــون زريــر

  

 )8291:همان(
 به تيـري كـه پيكـانش المـاس بـود           

ــود زره پـــيش او ه  .  مچـــو قرطـــاس بـ
.  

چــو تيــر از كــف شــاه رســته شــدي  
  

 تـــن رستم و رخش خستــــه شدي 
  )8295:همان(

رستم پس از اينكه ترفندها و حيله هـايش بـراي جلـوگيري از              :جنگ دوم رستم و اسفنديار      
ون ادامه ي جنگ سودمند نمي افتد با ياري طلبيدن از خداوند با اسفنديار بـه جنـگ مـي پـردازد و چـ                        

تالشش براي منصرف ساختن اسفنديار از ادامه ي پيكار بي نتيجه مي ماند به ناچـار تيـر گـز را كمـان               
اسـفنديار   ،گذاشته و به راهنمايي سيمرغ چشم اسفنديار را نشانه مي گيرد و پس از اصابت تير به هدف                 

  .از اسب به خاك مي غلطد و جنگ مغلوبه مي شود 
 سيه شد جهان پيش آن نامـــــــــــدار   نديــــاربـــــزد راست بر چشـــم اسف

 )8695:همان(
  ازو دور شــــــــد دان فرّهـــــــــي  خـــــــم آورد باالي سرو سهــــــي 

 )8697:همان(
   برگشتن فرّه ي ايزدي 

ـ      . جمشيد است    ، ايزدي از او دور مي شود        2اولين پادشاهي كه فرّه      ، دجمـشيد چـون در برابرخداون
  فرّه از او دور مـي        ، خود را به بزرگ مي پتداردوسخناني حاكي از برترين بودن خويش بر زبان مي راند              

  پـس از كـشته       ،درپايان پادشـاهي گـشتاسب    . شود و حكومتش بردست ضحاك تازي زوال مي پذيرد          
 ازاو بـه ميـان        پشوتن برادرشاه سخن از دور شدن فرّه ايـزدي          ، شدن اسفنديار به نيرنگ بردست رستم     
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از بـين رفـتن فـرّ و تيـره شـدن آن       فرّ است و با      و اين يعني اينكه زنده بودن مستلزم وجود       . مي آْورد   
 . زنده نيست  صاحب فرّ ديگر

  ـرغ فرموده بود ــــــبدانسان كه سيم تهمتــن گز اندر كمــــــان راند زود 
 )8694:همان(

  سيــــــــه شد جهان پيش آن نامدار  بزد راســـــــــت بر چشم اسفنديار
 )8695:همان(

 ازو دور شــــــد دانش و فرّهــــــي  خم آورد باالي ســـرو سهــــــــي 
 )8697:همان(

چه .  رازگويي يكي از ترفندهايي است كه با آن درگره گشايي در داستان سود جسته اند :رازگويي 
  .و نيز جريان حوادث آن را دگرگون كند بسا افشاي رازي سرنوشت قهرمان داستان 

رازگويي اسفنديار با پشوتن هنگامي كه رستم به ديدار اسفنديار آمده بود و مورد لطف و پذيرايي او                  
 :قرارگرفت 

  كه بــرمي نيايد به آبت نيــــــــــاز چنين گفت پس با پشوتن بــــــــه راز 
 )8018:همان( 

 كه تيـــــزي نبيد كهـــــن بشكني ؟   مي بفگني چــــرا آب برجــــــــــام
مي ترسـم از عهـده      : رستم درهنگام رفتن به نبرد با اسفنديار به زواره به آهستگي وسربسته گفت              

 ي اسفنديار برنيايم 
 ه مردي است اين بــدرگ ديوساز     ــك  چنيـــــن گفــــت پس با زواره به راز 

  

 )8243:همان(
 

ــدن    ا او نيـــــــــارم زدن بتــــرسم كه ب ــزين پــس چــه شــايد ب ــدانم ك  ن
   

   )8245:همان(
 :و همچنين سيمرغ راز اسفنديار را براي رستم چنين بازگو مي كند 

  بگويم همـــــي با تـــــــو راز سپهر  چنيــن گفت سيمــــــرغ كز راه مهر 
 ديارـــاسفند روزگـــار ـزد ورا بشكَرَبري ل ــــــكه هركس كه او خــــــون ي

  رهايــــي نيابد نمانـــــــــدش گنج  همان نيز تا زنده باشـــــــد ز رنـــج
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  وگر بگذرد رنج و سختــــــــــي بود بدين گيتي اش شور بخــــــــتي بود 
 )8565-8568:همان(

شاهنامه نمونه هاي از آنجا كه روح حماسه اعمال خوارق عادت است درسرتا سر    :  خوارق عادت 
هـا    اگـر اينگونـه افكـار را از حماسـه         «،  فراوان از اعمال خارق العاده و شگفت انگيز به چشم مي خـورد            

 : 1374صفا،  . (اي وجود ندارد    ماند و آنگاه ديگر حماسه      جز مشتي حقايق عادي باقي نمي       برداريم، از آن،    
آيـد كـه از    دار است و از دست او كارهايي برمـي العاده برخور  در حماسه، پهلوان از هنرهاي خارق     «) 271

ي آرزوهـاي     هاي عادي ساخته نيست؛ يعني او در حقيقت يك انـسان آرمـاني و برآورنـده                دست انسان 
نيز شاهنامه در  . )45 : 1386خالقي مطلق، (» .رو به پسند مردم است دست نيافتني انسانهاست و از اين  

از  مثال   العاده روبرو هستيم؛    هايي شگفت و خارق     ، حوادث و صحنه   هاي ملي، با اعمال     مانند ديگر حماسه  
  :سخن گفتن سيمرغ با رستم است در رزم رستم و اسفندياري اين اعمال خارقِ عادت،  جمله

  توئي نامبـــردار هرانجمــــــــــــن   بــــــدو گفت سيمــــرغ كاي پيلتن 
 )8549:همان(

  كه او هست رويين تن و نامـــــــدار؟    ــار چــــــرا رزم جستي ز اسفنديـــ
  نبـــــــــــودي دل من نگشتي نژند    بــــدو گفت رستم گــــــراو را زبند 

 )8553:همان(
 وگر بازمانم به جــــــايي ز جنـــــگ    مرا كشتن آســـــــــان تر آيد ز ننگ 

 آن اسب يا مركب خاصي كه بـه         يكي ديگرازويژگي هاي خارق عادت رخش، اسب رستم است كه         
همچنين خوردن گور بريان توسط رسـتم بـه تنهـايي از ديگـر               . 4قوت سرعت و هوشمندي متمايز بود     

  :خارق عادتهاست 
 يكـي آتشي برفروزيد سخــــــت  زخاشاك و از خار وشـــــــاخ درخت 
 ــابزن درختـــــي بجست ازدر ِ بـ چو آتش پراكنـــــــــده شــد پيلتن 
  كـــه درچنگ او پرّ مرغي نسخت  يكـــــــــي نـرّه گوري بزد بردرخت 
  زمغـزاستخوانش برآورد گـــــــرد چوبريــــــان شد ازهم بكند و بخَورد 

 )7480: همان (
  زمان و مكان
  ي ويژگ  هاي حماسي زمان و مكان عنصر مهمي به شمار نمي آيد و مخصوصاً يكي از  در داستان
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يكـي از نتـايج تمركـز       به طوري كـه مـي تـوان گفـت           . هاي حماسه بي زماني و مكاني آن است         
. توجهي او بـه تـاريخ شـماري و زمـان و مكـان اسـت                 سرا بر سر يك موضوع مهم و فوري، بي          حماسه

  شـاهنامه مـثالً در    . ها، تاريخ شماري عمر پهلوانان است       يكي از اين نمونه    )104 : 1386خالقي مطلق،   (
عمـر  .  سال ذكر شده است كه از ديد انسانِ شهر آيينِ امروزين بـاور كردنـي نيـست                   رستم پانصد عمر  

 همچنـين  . هزار سال آمده است كه با ستمگري همراه بود    جمشيد هفتصد سال و عمر ضحاك ماردوش      
ارد و  سال عمر د250پهلوان روسي، ايليا، بيش از «. صدوبيست سال بوده است  مدت پادشاهي لهراسب

  » . سال دارد300ماركو، پهلوان سربي هنگام مرگ 
 زمـان و    ، مانند سـاير حماسـه هـاي ملّـي         ، درداستان رستم و اسفنديار    )104  :1386خالقي مطلق،   (

مـثال  . مكان را ارج و بهايي نيست آنچنان كه فاصله ي شهرها و زمان پيمودن آنهـا نامـشخص اسـت               
  :مكان اسفنديار در سيستان برسد رستم چند روز راه طي مي كند تا به 

  نگهبـــــان تن كرد بر گبـــرببــــر چوشـــد روز رستم بپوشيد گبــــر
 )8231:همان(

برآن باره ي پيل پيكــــــر نشــست    كمنـدي به فتراك زيـــن برببست
  همـــــه دل پراز باد و لـــب پر زپند بيامـــد چنـــــــان تا لب هيرمند 

 )8241:همان(
از آنجا كه اسفنديار تنها قهرمان شاهنامه است كه از ويژگي رويـين تنـي               : رويين تني پهلوان    

  و دراين داستان اسفنديار مبارز رستم در نبرداو را مجروح مي كند و زال براي مـداواي                   ، برخوردار است 
  :د رستم از سيمرغ افسانه اي مدد مي جويد و سيمرغ خطاب به رستم مي گوي

 تــوئي نامبـــــــردار هر انجمــــن بــــدو گفت سيمـــــرغ اي پيلتن 
 )8549:همان(

  كــه او هست رويين تن و تاجـــدار؟ چــــــرا رزم جستي ز اسفنديــــار 
 )8550:همان(

 و در خاتمـه ي نبـرد كـه        .  اسفنديار را براي رستم فاش مي سـازد          3و به اين ترتيب راز رويين تني      
  :اسفنديار با تير رستم مغلوب مش ود رستم به او مي گويد 

  كــه آوردي آن تخم زفتي به بـار چنيـــن گفت رستم به اسفنديــار 
  )8700:همان(
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  بلنـــــد آسمـــان برزمين برزنم تو آني كــه گفتي رويين تنـــــم 
  )8701:همان(

 ـي برآن باره ي نامــــدار بخفتــ  بــه يك تير برگشتي از كــــارزار
 )8703:همان(

  بســـــوزد دل مهربــان مادرت  هـم اكنون به خاك اندر آيد سرت 
   )8705:همان(

  زبان و اسلوب بيان  
ترين عناصري كه در پختگي و گيرايي يك اثر حماسي نقشي بـه سـزا دارد، زبـان و                    از جمله مهم  

فصاحت، قدرت : مانند را شگردهاي بياني و زباني  فردوسي. استي آن اثر  اسلوب بيان سازنده و گوينده
 را بـه  …بيان افكار، سادگي فكر و زبان، انسجام و استحكام و متانت سخن، صراحت و روشني زبـان و              

، از منظـر قهرمانـان داسـتان      خـود  فردوسـي . خوبي به كار بسته است و گيرايي عجيبي به اثر خود داده           
  . ر گوينده، بستگي به مقام و مرتبه يا قوت و نيروي او داردسخن گفته است و سخنان ه

هاي قهرمـاني امـري الزم و         مبالغه در وصف و بيان وقايع حماسي در منظومه        «دانيم،    چنĤن كه مي  
ي بيان  در شيوه) 271 : 1374صفا،  (» .ضروري است، زيرا اساس فكر حماسي بر مبالغه نهاده شده است          

ي خاص و ويژه دارد، و او با زباني سليس و مستحكم و به دور از سستي، بـه  نيز مبالغه جاي  طوس  حكيم  
خطاب اسفنديار به رستم درديـدار اول و شـرح صـفات نـژادي              : دهد    بهترين شيوه، داد مبالغه را سر مي      

 :رستم 
سپهـــــدار اسب افگن و نرّه شير    بديـدم تو را يـــــــادم آمد زرير 

 363ب 
 :ر درنده را مانند آواز رستم از شدت و هيبت مي درد غرّش ابر دل شي

  چنــــــگ هژبر. بـدرد دل پيل   ز آواز رستـــم شب تيــــــره ابر 
 )7119:همان(

 يي دو پهلوان در هنگام نبرد دوم و در رويارو
  تـــوگفتـــــي بدريد دشت نبرد خروش آمداز باره ي هــــر دو مرد 

 )8270:همان(
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  غلو 
 بديـن ياره و تخت لهـــــراسبي  ه نـازي بدين تـــــاج گشتاسبي چ

 )7964:همان(
  نبندد مــــرا دست چرخ بلنــــد كه گويـــــد برو دست رستم ببند 

 )7965:همان(
 به گرزرانش بمالـــــم دو گـوش كه گرچـــرخ گويد مراكاين نيوش 

شاهنامه، حماسه ي ، كوششي تمام دارد ودر    ايراني در زنده نگه داشتن زبان فارسي و      ،  طوسحكيم  
  :ملّي خود سروده است

  ي ـردم بدين پارسـم زنده كـعج                   ي رنج بردم در اين سال سي ــبس  
  اران و از تابش آفتاب ــــــــزب         يناهـــاي آبـــــــاد گردد خراب 

  د گزند ـاد و باران نيابـه از بـــك       م كاخي بلند ـــــپي افگندم از نظ  
شاهنامه را بايست مستندترين سند در سيرتحول و تطور زبان پارسي و درحقيقـت مانيفـست ملّـي                  

  حكيم ابوالقاسم فردوسي دانست 
  نتيجه
حماسـه  .  نوع ادبي بلند داستاني با سبكي عالي درباره ي كردار قهرمانان فوق بشري است                ،حماسه

 بخشي از سنت شفاهي ملّي هـستند وشـامل          ،سه هاي نخستين نيز ناميده مي شوند      هاي سنتي كه حما   
ي ادبي، از عناصري ويـژه تـشكيل          هر گونه همانطور كه   . اسطوره ها و افسانه هاي ملّيت ها مي شوند          

از نيـز ي ادبي پـي بـرد، حماسـه     بافت آن گونهبه ساختار و توان  يافته است كه با بررسي آن عناصر، مي     
مي توان به اين نتيجه رسيد كـه           كه با بررسي آن       ويژه و مخصوص به خود تشكيل شده است        عناصر

 در روند داستاني خود از چه عناصر و عواملي مي توانـد بهـره بجويـد تـا باعـث قـوت                       ،يك اثر حماسي  
هدف اين مقاله بررسي و آشنايي عناصر حماسي فرهنگ ملي و تمـدن             . بخشي آن گونه ي ادبي گردد       

 ايراني و موازين اخالقي ايرانيان روزگاران كهن كه در شاهنامه و بويژه داستان رسـتم و اسـفنديار                   كهن
  . مي باشد ،انعكاس دارد

  پي نوشت 
1 –     شود و احكام او معروف       م و حكيم و داناي پيشگو فراوان شنيده مي        نام جاماسب به عنوان منج
و » فرزانـه «درادبيـات ايـران وعـرب بـه لقـب            جاماسـب وزيرگـشتاسب؛      )184 : 1360مصفّا،  (» .است
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به روايات زرتشتي جاماسب دامادزرتشت بوده . خوانده شده و پيشگوئيهايي به او نسبت داده اند» حكيم«
  )227 ص ،1  ج، نك يشتها،پورداود. (است 
ي  فروغ ، در باورايرانيان قديم     ،ّ شأن و شكوه معني مي شود      ،كه از نظرلغوي به  شوكت       » فرّ «– 2

از پرتو اين فروغ است كه كـسي بـه پادشـاهي            .  به دل هركه بتابد از همگنان برتري يابد          ،است ايزدي 
نـك يـشتها   . ( آخرين پادشـاهي اسـت كـه از فـرّ ايـزدي برخـوردار بـوده اسـت                 ،گشتاسب  . مي رسد   

  ) به بعد و حواشي برهان ذيل خوره303ص،2ج
در زراتشت نامه آمده كه زراتشت دانه ي اناري . اسفنديار به دست زردشت رويين تن شده بود  - 3

ا مـسكوب نوشـته      ) 77 :1338 ، دبيرسياقي.( به اسنفديار داد و اسفنديار با خوردن آن رويين تن شد             امـ
زردشت اسفنديار را در آبي مقدس مي شويد تا رويين تن شد واو بـه هنگـام فـرورفتن در آب                     « : است  

  ) 1353 : 24،مسكوب (» .چشمهايش نمي رسد و زخم پذير مي ماند آب به ... چشمهايش را مي بندد 
رخش اسب شگفت آوري است كه عمري به درازي عمر رسـتم            .  رخش نام اسب رستم است       – 4
هيچ اسبي جزرخش قادر نبود تن رستم را بكشد؛ با شيرمي جنگـد واورا از               ) نزديك به پانصدسال  . (دارد  

رستم اغلـب بـا او حـرف        . ي نزديك به هوش آدميان برخورداراست       ؛ از هوش  )خان اول   (پاي درمي آورد  
رخش سرانجام با رستم در چـاهي كـه شـغاد    . مي زند و چنين مي نمايد كه زبان صاحبش را مي فهمد      

  296 ص ، داستان داستانها،نك اسالمي.( مي افتد و كشته مي شود ،كنده بود
  

  منابع
  . انجمن آثارملّي، تهران، داستانهاداستان ،)1351( محمد علي، اسالمي ندوشن-1
 ، تهـران  ،زندگي ومـرگ پهلوانـان در شـاهنامه         ، )1387( محمد علـي   ، اسالمي ندوشن  -2

  .شركت سهامي انتشار
   .1347 ، تهران ،2 يشتها ج ، ابراهيم، پورداود-3
 تهـران،    شناسي تطبيقي شعر پهلواني، چـاپ اول،        ، پديده حماسه) 1386( خالقي مطلق، جالل     -4

  .المعارف بزرگ اسالمي مركز دايره
، چاپ اول، انتشارات آستان     انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي       ) 1370( رزمجو، حسين    -5

  .قدس رضوي
   .3و1  ج،  چاپ پيك ايران،  تهران،شاهنامه فردوسي) ،1366( محمد ، رمضاني– 6
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  ، تهـران  ،پ دوم     چـا   ،شكل شناسي قـصه هـاي شـاهنامه       ) 1373(  قدمعلي    ، سرّامي – 7
  .انتشارات علمي و فرهنگي 

  .، چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوسيسرايي در ايران حماسه) 1374(اهللا،   صفا، ذبيح-8
  . نشر مركز ، حماسه، اسطوره، چاپ پنجم،ؤيا ر) 1388(الدين   كزازي، ميرجالل-9

  .انتشارات توس  ،تهران  ، چاپ سوم  ،فردوسي و شعر او )1372( مجتبي  ،مينوي -10
  .اميركبير، تهران ،مقدمه اي بررستم و اسفنديار) 1353( شاهرخ، مسكوب– 11
  .، چاپ پنجم، انتشارات سروششناخت عناصر درام) 1385(مكي، ابراهيم  - 12
هـاي پهلـوان    ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه  ) 1386 ( و ديگـران   يوسفي، هادي  -13
  .39-60ي  ، صفحه)41 )1، زمستان، )گوهر گويا(ت فارسي ، پژوهشنامه زبان و ادبياايران
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  *علي صادقي

  نگاهي به ابيات بحث انگيز پادشاهي گيومرت شاهنامه

         چكيده                                 

    در دهه هاي اخير با رويكرد به پژوهش تالش فراواني براي رسيدن بـه متنـي نزديـك بـه مـتن                      
را مي توان در    ... ردوسي در جهان و ايران  شده است كه شاهنامه چاپ مسكو ، خالقي مطلق و                 شاهنامه ف 

با در دست داشتن يك متن نزديك به سروده فردوسي ،اقدام ضروري بعدي كه نيـاز                . همين راستا نام برد   
ل هاي اخير   مي نمود، شاهنامه گزاري يا توضيح و گزارش واژگان و ابيات شاهنامه است كه آن هم در سا                 

در ايـن پـژوهش بـا نگـاهي بـه شـروح ابيـات پادشـاهي                 .با شتاب قابل مالحظه اي شـروع شـده اسـت          
گيومرت،گزارش متفاوت صاحب نظران را در ذيل يك بيت جمع كرده ايم تا بـا داليـل مطمـئن گـزارش                     

دانش هر شـارح در     مناسب تر در كنار ديگر گزارش ها در اختيار خوانندگان قرار گيرد و در پي آن، دقّت و                   
اين مقاله چهارده بيت از پادشاهي كيومرت كه شارحان در آن اخـتالف نظـر               . گزارش ابيات مشخص شود   

  .دارند را مطرح و بررسي كرده است

  . شرح ،شاهنامه ي فردوسي،جويني،كزازي،خالقي:كليد واژه ها
  مقدمه         

از قرن نوزدهم بـه صـورت تخصـصي         «د  شاهنامه به علّت جايگاهي كه در زبان و ادب فارسي دار          
در ايران نيز   . مورد توجه شرق شناسان و عالقمندان به آثار ماندگار زبان فارسي در خارج از كشور گرديد               

» در يك صد سال اخير نهضتي براي پژوهش، شناسـايي و معرفـي ايـن كتـاب صـورت گرفتـه اسـت                      
ه در خارج چه در ايـران رسـيدن بـه متنـي             غالب فعاليت هاي شاهنامه پژوهان چ     ).3 :1378دوستخواه،(

                                                 

  *كارشناس ارشد از دانشگاه اصفهان
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بـويژه  ... نزديك به سروده اصلي فردوسي بوده است كه با انتشار شاهنامه چاپ مسكو و خالقي مطلق و                
كه در شـروع تحقيقاتـشان بـه آن احتيـاج           –خالقي مطلق نياز پژوهشگران در داشتن يك متن مناسب          

ي بعدي، بعد از انتـشار مـتن  مناسـب، گـزارش             اقدام ضرور . تا حد زيادي برطرف شد     -ضروري داشتند 
واژگان و ابيات براي قابل فهم نمودن تمامي شاهنامه براي عالقه مندان بود كـه خوشـبختانه در دهـه                    

  .هاي اخير اين امر نيز مورد توجه قرار گرفته است
بـا  ... و در سه دهة اخير شرح نوشتن بر متوني مثل ديوان حافظ، مثنوي معنوي، گلستان، بوسـتان                 

 روشـن   -2 آسان نمايي ظاهري مـتن       -1: آب و تاب فراواني رواج دارد، اما شاهنامه شايد به اين داليل           
 -4 طوالني بودن متن شاهنامه      -3بودن معاني بيشتر ابيات در محور طولي و تسلسل روايي داستان ها             

لسات متعـدد شـاهنامه خـواني    آشنايي ذهن و زبان خوانندگان و شنوندگان با حماسة ملي ايران بر اثر ج  
  شـاهنامه وا     - حتّـي مـأنوس    -كمتر پژوهندگان و شارحان را به تأمل در تك تك ابيات و واژگـان             ... و

شاهنامه گزاري كه با تاخير نسبت به متون ديگر آغاز شده، با شتابي قابل توجه توانست در                 . داشته است 
 از آن جـا كـه  .ه اين شتاب باعث نقايصي هم شده است   دو دهة اخير آثار قابل ذكري را منتشر سازد، البت         

اين شرح ها در دسترس دانشجويان و عالقه مندان به شاهنامه قرار دارد و مراجعه كنندگان به اين آثـار    
تالش شد تا بـا جمـع آوري برخـي گـزارش هـا، نقـايص                . عمومأ گزارش هاي ارائه شده را مي پذيرند       

اهنامه چاپ خالقي مطلق نسبت به چاپ هاي ديگر برتـري هـايي             چون ش .احتمالي اين آثار گوشزد شود    
  .داشت ابيات منتخب از پادشاهي گيومرت از اين چاپ انتخاب شده است

  گيومرت
 بعـد   -كيومرت در شاهنامه نخستين پادشاه و در اوستا نخستين بشر ناميده شده است و پـس از او                 

بارتولمه ). 399 :1369صفا،  .(يانه پديدار گشت   آدم و حواي مزديسنا يعني مشي و مش        -چند سال فَطرت    
به معني جان و زندگي   » گيو ، گيه    «و نيبرگ معتقدند كه نام او در اوستا گيومرت است كه جزء اول آن               

و جزء دوم به معني درگذشتني است و باهم معني انسان فاني را مي رساند و اين نام،انسان را از خدايان                     
 1383رستگارفـسايي ،  (كنـد    عنوان نخستين مخلوق فاني خدايان مطرح مي         جاودانه جدا مي سازد و به     

در زمان پادشاهي گيومرت انسان ها در غار سكونت داشتند؛ خانواده در زمان او شـكل گرفـت و                   ) 216:
  .جنگ با ديوان براي نخستين بار در عصر او اتّفاق افتاد

شتي توافق بر عدد سـي اسـت كـه بـر            تنها نقطة مشترك گيومرت شاهنامه با گيومرت روايات زرت        
خـالقي  .مدت زندگاني گيومرت و بر طبق شاهنامه مدت پادشاهي اوسـت          ) بندهشن، بخش ششم  (طبق  
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 اسـت نـه   gayomarete و اوسـتايي آن   gayomartنوشتار درست را گيومرت مي داند كه پهلـوي آن 
ف گ و ت را تاييـد مـي         دليل ديگر ايشان جيومرت در ترجمه بنـداري اسـت كـه حـر             .نوشتار كيومرث 

ــد ــالقي،(كن ــده     ). 30 :1380خ ــومرت آم ــا گي ــه ج ــورانس هم ــسخه فل ــد در ن ــي گوي ــز م ــويني ني ج
گيومرت در چاپ جويني شـصت ونـه ، در چـاپ خـالقي هفتـاد  و در چـاپ                     ). 253 :1382جويني،(است

  . كزازي هفتاد ودو بيت دارد 
  يـــــهفته ز سرو سهـاه دو ـــــچو م  يــــي تافت  زو  فرّ شاهنشهــــــــهم

)                       1/22/10(  
را بـه مـتن بـرده       » تخت«در متن آمده است، ولي جويني       » فرّ«در چاپ كزازي و خالقي نويسش       

به سرو  » گيومرت«خالقي در گزارش بيت مي نويسد در اين بيت فرّ شاهنشهي به ماه دو هفته و                 . است
همـي تافـت از     «گر به پيروي از برخي دستنويس هاي ديگر بخوانيم          سهي مانند شده اند، در حالي كه ا       

گيومرت به ماه دو هفته و تخت شاهنشهي به سرو سهي مانند شده اند و اين درست                 » تخت شاهنشهي 
در نويسش هاي ديگر نيز اجزاي تـشبيه        ) . 3/395/1248(نيست اين بيت باز هم در شاهنامه آمده است        

  ) .31: 1380خالقي ،(با يكديگر سازگار نيستند 
  .گزارش خالقي براي بيت مناسب مي نمايد

  اد  بودـــ بارور شاخ  بني ه پسـك  دار او شاد بودـــــــي به ديــز گيت
)                     1/22/16(  

 ).  253: 1382جويني،(معني كرده است    » بسيار« در متن دارد و آن را     »بس«جويني به جاي پس ،      
پهلوي ( است كه هر چند فردوسي بيشتر، پسر و پور در شاهنامه به كار برده است، ولي پس                 خالقي معتقد 

pus (  بارها در هزار بيت دقيقي آمده است و گويا بعد از دقيقي كهنه شده است)، 31: 1380خالقي..(  
كه مناسب نيـست، چـون گرفتـه     ) .71: 1385برگ نيسي، (برگ نيسي پس را مخفف پسر مي داند         

بودن مي داند   » پس سر «فردوسي در جاي ديگر شاهنامه وجه تسميه پسر را        .  از پس پهلوي است      شده
، البتـه   )1212 -1/126/1211مسكو  (»ازيرا پسر خواندش رهنمايي   / جاي   پس از مرگ نامش بماند به     «:

غت كـه   در اين بيت گواه پسر كوتاه شده پس سر است، به معني خلف و بازمانده و هيچ ربطي با ريشه ل                    
  ) .320 -319: 1381خالقي، (اوستايي است ، ندارد   »puthra« پهلوي و» pus «از

 توضـيحات   – اوستايي آن  -باتوجه به استفاده فراوان دقيقي از اين واژه و صرافت ريشه ي پهلوي              
  .خالقي براي بيت پيشنهاد مي شود
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  منــاان  ريمن  آهرــــر در نهـمگ اــــودش كَسي دشمنـبـه گيــتي نب
)                       1/22/19(  

به جز تيره   / نبودش كسي دشمن اندر جهان    «: در نسخه فلورانس به جاي آن، اين بيت آمده است          
  » اهريمن بد نهان

جويني نويسش نـسخه ي فلـورانس را بـه مـتن            . پاي ديوها در شاهنامه با همين بيت باز مي شود         
ي علّت مغايرت ضبط فلورانس را زدودن الف هاي اطالقـي مـي             خالق ). 253: 1382جويني،(برده است   

داند، در حالي كه اين الف ها يكي از ويژگي هاي سبكي جواني فردوسي در آغاز شاهنامه سرايي بوده و                    
   ).31 :1380خالقي،(بيش از همه در داستان بيژن و منيژه آمده است

 كه خـالقي گفتـه اسـت فردوسـي در     تصحيح خالقي براي متن پيشنهاد مي شود، چون همان گونه     
در مجموع شـصت و دو بـار الـف    .آغاز جواني به علت پخته نبودن وزن شعر را با الف اطالق پر مي كند    

اطالق در شاهنامه به كار رفته است كه يازده بار مربوط به هـزار بيـت دقيقـي و پنجـاه و يـك بـار در                           
  .سروده ي خود فردوسي است

 ســگال بد   اندر آهرمن     به رشك 
  

  ا گنديالــــي راي زد تا بيـهم
)                   1/22/20(  

يكسان گزارش كرده اند و ) 44: 1382آيدنلو  و254: 1382، جويني239: 1385كزازي ،(اين بيت را 
مي پرداخت       در گذر ساليان اهريمن از روي حسادت پيوسته به مشورت و چاره انديشي              «: نوشته اند 

دانـسته  » آهرمن بدسگال «را مربوط به    » بيا گند يال  « ، اما خالقي مطلق   » نده و بزرگ شد   تا سيامك بال  
اهريمن بدخواه به سبب رشك بردن بر گيومرت به تدبير نشست و از تدبير كردن نيرو                « : و نوشته است  

 اگر گزارش ما درست باشد بيت داراي مـضموني سـخت روانكاوانـه   « : ايشان در ادامه مي آورد   » گرفت
  ) 31: 1380خالقي،. (»است

فلما  «:همان گونه كه غالب صاحب نظران آورده اند و همچنين ترجمة بنداري نيز اشاره كرده است     
 1382بنداري ،(»  ظهر له عدو من الجن يرصده بالغوائل قاصدا إهالكههترعرع و استكمل أسباب السلطن

مال رسانيد، اهريمن كـه دشـمن او بـود در           ، يعني چون سيامك باليده شد و اسباب پادشاهي را به ك           )5:
كمين نشست تا هالكش سازد؛  بياكند يال بايد مربوط به سيامك باشد نه آهرمن بد سگال  كه خـالقي        

« يازده بـار و بـه معنـي         » قدرت  و زور     « از طرف ديگر واژه ي يال در شاهنامه به معني         .پنداشته است 
سه بـار   » يال بر آوردن  «همين بيت و    » يال افكندن «ركيب  در ت .پنج بار به كار رفته است     »طغيان كردن 
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در مجمـوع   .ديگر به كار رفته است كه معني گردن برافراشتن دارد و هر سه بـار مربـوط بـه زال اسـت                     
در دو مورد هم كه براي پيـران  . فردوسي يال را با معناي مثبت و براي پهلوانان ايراني به كار برده است      

بـا ايـن توضـيحات نمـي        .وانان توران است، اما شخصيت مثبتي در شاهنامه دارد        به كار رفته گرچه از پل     
  .توان يال را براي ديو بچه  درست دانست

  زرگــــــــده با سپــاهي بـدالور ش  سترگ و گرگـي بچه بودش چــيك
)                        1/22/21( 

  . ر شارحان از توضيح بيت گذشته اندهر چند در مصرع دوم بيت ابهام وجود دارد ،اما بيشت
بچه اي داشت همچون گرگ ستيزه گر كه نزد گروه ديـوان ، دليـر و   ] اهريمن[« : بهفر مي نويسد  

   ).90 :1380بهفر،( معني كرده كه مناسب نيست » نزد« را به معني » با«بهفر .» جنگاور شده بود
معني كـرده كـه گـزارش       » حب و دارنده  صا«را» با«برگ نيسي دو معني آورده است در معني اول          

–و در گزارش دوم     » بچة اهريمن، دالور و جنگجويي بود كه سپاه بزرگي داشت         «: بيت اين گونه است   
بچة ديو چنان دالور بود كه تنهـايي  « :.گرفته است» به«را به معني » با«-كه آن را محتمل تر مي داند 

: ايشان مـي نويـسد    . يك تنه حريف سپاهي بزرگ بود      ؛ به عبارت ديگر   »به سپاهي بزرگ حمله مي كرد     
  ) 72: 1385برگ نيسي،. (معني دوم را تقويت مي كند» گرگ سترگ«عبارت 

به نظر مي رسد مصراع دوم همان معني مصراع اول را به گونه اي ديگر مي گويد ، يعني اهـريمن                     
كه داشت بر شجاعت و دالوري      فرزندي داشت كه به گرگي عظيم الجثّه مي مانست و با سپاهي بزرگ              

او افزوده شده بود يا آن بچه عظيم الجثه آن قدر قدرت داشت كه حريف سپاهي بود، به هر حال هر دو                      
  .معني برگ نيسي قابل تأمل است

  ك چه از بخت شاهـــز بخت سيام  ان شد بــر آن ديو بچه سپـاهـجه
)                              1/22/22(  

در نسخة فلورانس واژه ي  سياه دستكاري و بـدل بـه سـپاه                «: ر گزارش بيت نوشته است    جويني د 
« : او اگر چه نويسش سپاه را در متن برده است، اما در گزارش بيت سياه معني كرده اسـت                . »شده است 

) 254: 1382جـويني، (» جهان در نظر آن ديو بچه از بخت بلند سيامك و پدرش گيومرت تيره و تار شد                
آن چه از بيت هاي بعد دريافت مي شود، خالف اين گزارش را نشان مي دهد، چگونه ديو بچه كـه در                      .

  جنگ با سيامك، پيروز است جهان بر او تيره و تار باشد و سيامك مغلوب و مقتول داراي بخت بلند؟
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 جـز  بـه « : خـالقي مـي گويـد   . بهفر و كزازي نيز ضبط سياه رادر متن آورده اند كه مناسب نيـست         
، يعني بخـت از كـسي       »جهان بر كسي سياه شدن    «را دارند و  » سياه« بقية دستنويس ها ضبط      فلورانس

درست باشـد، معنـي   » سپاه«برگشتن كه در اين جا بخت از پسر اهريمن بر نگشته است و اگر نويسش               
ي نه تنها   اين معن . از بخت بد گيومرت و سيامك، جهاني بر پسر آهريمن گرد آمد           « :بيت اين گونه است   

  ).32 :1380خالقي،(» با مصراع دوم همين بيت، بلكه با بيت هاي پس وپيش آن نيز مي خواند
در تقـدير چنـين بـود كـه         « : برگ نيسي توضيحات خالقي مطلق را آورده است و اضافه مي كنـد            

تيجه داد  رايزني ها و تدبير و ترفند هايي كه اهريمن در طول سال هاي رشد سيامك به كار بسته بود، ن                   
  ) .73-72: 1385برگ نيسي،(و او توانست جهان را طرفدار خود كند 

همان گونه كه پرهام گفته است عالوه بر ضبط معتبر در تصحيح، بايد بر منطق درونـي حـاكم بـر         
خالقي نيز با توجه به منطق دروني شعر ضبط همـة نـسخ   ) . 17 :1373پرهام،(كليت خود اثر نيز بها داد      

است رها كرده و تنها ضبط نسخة فلورانس را كه همخواني با كل داستان دارد ، بر گزيده        » سياه«را كه   
  .است، بنابراين متن و گزارش ايشان پيشنهاد مي شود

  ـوشــــبسان پريي پلنگيـنـه پـ  روشــــتـه سـسيـكايك بـيامد خج
  دركه دشمن  چه سازد همي  بـا پـ  ن سخن  در به درـ اي راز  بگفتش  به 

                     ) 1/23/26-27(  
اين سخن همان قصد ديو بچه است كه در بيت هاي قبل با جمع آوري سپاه قصد گـرفتن تـاج و                      

باب « ترجمة لفظ به لفظ عبارت عربي     »در به در  «. به معني پنهاني است   » به راز «.تخت گيومرت را دارد   
را كنايـه ايمـا از گيـومرت مـي          » پلنگينـه پـوش   « كزازي بيت را معني نكرده است، امـا          است» به باب 

در مقاله اي با عنوان پلنگينه پوش كه در شماره هفتاد رشد ادب فارسي چـاپ                ).242: 1385كزازي،(داند
شده است آقاي بهروز خسروزاد متن خالقي و مسكو را كه اتفاقا مشابه است درست نمي داند و درسـت                    

به سان پـري   / يـكايـك بــيـامـد خجستـه سـروش«: استآن را تصحيح ژول مل مي داند كه آورده     
كه در فرهنگ هاي شـاهنامه نيامـده اسـت بـه معنـي      » به سان پري«و  مي نويسد » با پلنگينه پوش   

ناگهان سروش آمد و سريع بـه       «: ايشان بيت را اين گونه شرح كرده است       .سريع است همانند چون نوند    
اشتباه ايـشان احتمـاالً     . »چه با پدرش چه نقشه اي كشيده است       گفت كه ديو ب   ) گيومرت(پلنگينه پوش   

چـون  «: ايـشان در ادامـه مـي نويـسد          . است  ) 1/21/7خالقي(ناشي از پلنگينه پوشي گيومرت در بيت        
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پلنگينه پوش نمي تواند براي پري باشد بايد به گيومرت برگردد در حالي كه در ايـن بيـت مـصراع دوم                      
  )    35 :1385خسروزاد،.(»قيد حالت براي سروش است

بـه سـيامك يـا      »ش«نيز ابهام وجود دارد كه صاحب نظـران در ارجـاع دادن             » بگفتش و پدر  «در  
خالقي (:گروهي مثل   : كيومرت و اين كه لفظ پدر مربوط به چه كسي باشد، به دو گروه تقسيم مي شوند                

مرجع ضمير را سـيامك  ) 73: 1385برگ نيسي،   و92 :1380 ؛ بهفر ،543: 1388 ؛ سرامي ، 33 :1380،
استداللـشان  . مي گيرند  را سيامك   » پدر«را اهريمن و فرزندش و      » دشمن«در مصراع دوم    . مي گيرند 

  .اين است كه آن چه از بيت هاي بعد برمي آيد گيومرت تا مرگ سيامك از ماجرا بي خبر است 
مرجـع ضـمير    ) 45-44 :1382 و آيـدنلو   14 :1382بنـداري، ،  255 :1382جـويني، :( گروه دوم مثـل   

مـي   را در مصراع دوم اهريمن و ديـو بچـه اش            » دشمن وپدر «و  » گيومرت«را در مصراع اول     » ش«
اين گروه استداللشان اين است كه سيامك، در دو بيت مرتبط قبل، نامي از او نيست و نام او در                   . گيرند  

يد كه موضوع چاره انديشي اهـريمن       بيت بعد از بيت اخير آمده است و از محتواي آن بيت چنين برمي آ              
سپس تر به گوش سيامك مي رسد نه به واسطة سروش و ارجاع ضمير به سـيامك، تقـديم مرجـع بـر                     

  .ضمير آن و از عيوب فصاحت است
گيومرت از قصد پنهان ديـو      : توضيح گروه دوم محتمل تر است و شايد گزارش بيت اين گونه باشد            

بـر ضـد    ) اهريمن(اهر شد و او را از تدبير دشمن ديو بچه و پدرش           بچه خبر نداشت تا اين كه سروش ظ       
  . تخت و تاج آگاه كرد

  ه  را چـو روي اندر آمد بـرويــسپ  جنگجــويره شدش  ديـو را  ـپذي
ناــبــرآويـ  اــسيامك بيـامـد بـَرَهنــــه تــن رمـخت   بــا  ديو  آه  

)                 1/23 /31-32(  
در پذيره شدش همان گونه كه جويني و برگ نيسي اشاره كرده اند  ضمير فـاعلي و                  » ش«ضمير  

« مرجع آن سيامك است، بنابراين جنگجوي را نبايد صفت فاعلي، بلكه بايد آن را قيد بگيريم به معني                   
 1382جـويني، (مـي شـود         جويني آن را براي رزم معني كرده كه همان قيد           . »بگيريم» قصد جنگ 

بـرگ  .(برگ نيسي به قيد بودن اشاره كـرده هـر چنـد معنـي صـفت فـاعلي را نيـزآورده اسـت                      ). 255:
چـو روي   «عبـارت   ) . 93: 1380بهفـر، ( اشتباه فقط صفت فاعلي گرفته است        بهفر به ) 74 :1385نيسي،

در بيت دوم دو الـف اطـالق بـه كـار رفتـه اسـت و در            . كنايه از روياروي شدن است    » اندر آمد به روي   
اهنامه شصت و دو بار الف اطالق ديده مي شود كه يازده بار آن در هزار بيت دقيقي و پنجاه و                 سراسر ش 
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يك بار آن در شعر فردوسي است و دو باري كه در پادشاهي گيومرت به كـار رفتـه همـين بيـت اسـت       
  ).39-37: 1380جيحوني، (

 آمده است، اما در متن      در متن هاي خالقي مطلق ، جويني و برگ نيسي         » ديو« در بيت دوم ضبط     
» پورآهرمنا«هر چند بيشتر دستنويس ها      « : خالقي معتقد است  . در متن آمده است   » پور«كزازي و بهفر    

دارند چون كُشندة سيامك پسر اهريمن است و به ظاهر اين نويسش درست تر مي نمايد ، ولي با توجه                    
، 33 ، 31،  28 ، 22بيـت هـاي     : (ديو اسـت    بيشتر، روشن مي گردد كه پسر اهريمن در شاهنامه همه جا            

ديـو  «، بنابراين ضـبط     )20و19بيت هاي   : (ناميده شده است  » اهرمن  « و پدر او   ) 64 ، 62،  61،  46،  35
  ).33ص(درست است » آهرمنا

وقتي دو سپاه رو بـه روي هـم صـف بـستند             :  بر اساس توضيحات، اين گزارش پيشنهاد مي شود       
  .رفت و با تن برهنه با ديو بچة اهريمن درگيرشدسيامك به قصد جنگ به سمت ديو 

ـاه كـي شاه بـرخـاست گرد  ـز درگ  ـواري و دردـــــا سـوگـ بـدبرفتن
)1/23/42( 

 بـه سـوگواري     - حتـي دد و مـرغ      -وقتي سيامك پسر گيومرت به دست اهريمن كشته شد، همـه          
  .پرداختند

  كشيـــدند صف بر در شهــريــــار  ــر بــزارخروشـــي بر آمد ز لشك
  نين ، دو رخ بـادرنگو خشـم ابردو چ  همه جـامه ها كرده پـيروزه رنـگ
  بـرفتند ويـله كنــان ســـوي كـوه  د و مـرغ و نخچيـر كــرده گــروه

)                         1/23/39-41(  
. را كنايه ايما از بسياري مـردم گرفتـه انـد          » گرد برخاستن «) 75ص(و برگ نيسي   )246ص(كزازي

گرفته است و بر اين     » آشكار شدن اندوه  «معني كرده، اما آن را كنايه       » غبار بر آمدن  «بهفراگرچه آن را    
كـه آن را غبـار   » گـرد برخاسـتن   «دهخدا نيز در مـدخل  ). 97 :1380بهفر،(بنياد دو گزارش نوشته است    

  ).19033 :1377دهخدا ،(را مثال آورده است برآمدن معني كرده همين بيت فردوسي 
با توجه به فراواني سوگواران كه به سمت كاخ گيومرت حركت كرده اند به نظـر مـي رسـد معنـي                      

  .حقيقي عبارت، يعني غبار برخاستن مورد نظر باشد نه مفهوم كنايي آن
  

  وشـكزين بيش مخروش و بازآر ه خجسته سروش  ده شــدرود آورن  
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            )                 1/24/44( 
اين بيت بعد از كشته شدن سيامك به دست ديوبچة اهـريمن و سـوگواري شـاه ، مـردم ،دد و دام         

  : آمده و بيت قبل از آن چنين است 
  د از داور كردگارـــــام آمـپي  ي چنين سوگــوارـنشستند سال

)                   1/24/43(  
) 98ص(، بهفر ) 76ص(، برگ نيسي  )25،ص(، كزازي ) 257ص(ني  جوي: متن غالب چاپ هايي مثل    

را غلط صد در صد نمي داند، ولي با توجه بـه گـواه              » آوريدش«خالقي هر چند ضبط     . است» آوريدش«
چون كاتبان ندانسته اند كه آورنـدش  «:هاي فراوان نويسش دشوار تر متن را برتر مي داند و مي نويسد     

 با توجـه بـه      -متن خالقي ).35: 1380خالقي،( به آوريدش برگردانيده اند      به معني آورنده اش است آن را      
  .  پيشنهاد مي شود-توضيحاتي كه داده است

  ر و  كُنــداوريـــــسپهدار با گي  ريــــسپاهي دد و دام و مرغ و پ
)                       1/24/59(  

ه عهـدة هوشـنگ فرزنـد سـيامك         گيومرت با فراهم كردن لشكري از حيوانات كه فرماندهي آن ب          
  :قبل از اين بيت، مي خوانيم. است به سمت ديو حركت مي كند

ان گرگ و ببر دلير  ــگــدز درن  كرد و شيرنپلنگ انجم ري وـپ
)1/24/58( 

حيواناتي كه درنـده نيـستند منظـور اسـت در مـصرع دوم كـزازي                : »دام«حيوانات درنده و    :» دد«
را » كبـر «را به متن برده اند و جـويني  » كين«نويسش ) 102ص(بهفر  ،) 77ص(، برگ نيسي  ) 26ص(

  ).259ص(در متن قرار داده است » گير«به جاي 
؟ به گواه هايي از شاهنامه      »كبر يا كين    «درست است؟ يا    » گير«آيا  :  با اين سؤال كه    خالقي مطلق 

؛ هـر چنـد     )5/37/491(گير و كندآوري    ) 4/181/177 (، گير و الف   )3/19/1463( مي پردازد گير و زور      
مـي  » به گمان نگارنـده   «ايشان با قيد    . دارند» كبر يا گير  «در همين گواه ها نيز بعضي از دستنويس ها          

دار «گير به معني نيرو،كرّ و فرّ، با دستبرد درست است و همان است كه در تركيب هايي چون                 « : نويسد
را مشكوك مي كند اين كـه تنهـا و          » كبر«آن چه   . ن در شاهنامه آمده است    فراوا» گير و دار  «و  » وگير

  ).36ص(» مستقل نيامده است
  .نظر خالقي صائب است و نويسش ديگر مناسب نمي نمايد



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

١٩٧٧

م  گيهان خديو  ـشده سست و ز خش  نگ ديوـــدگان چــــزهرّاي  درن
)1/25/62( 

گ سپاهي از انسان ها و حيوانات رام و درنده را براي جنگ با ديو فراهم كردند و                  گيومرت و هوشن  
  .ديو با ديدن خيل جمعيت و خشم گيومرت، ترس و ضعف بر او غلبه يافت

ــويني  ــديو «جـــ ــان خـــ ــت » كيهـــ ــه اســـ ــومرت گرفتـــ ــزازي )259ص(را گيـــ ، كـــ
را خداونـد،   » ديوخـ «و برگ نيسي    ) 103ص(، بهفر )407 :1386نوشين،(،نوشين)36ص(،خالقي)248ص(

  )78ص.(گرفته اند
مـي       با توجه به بيت چهل و چهارم همين داستان كه سروش به گيومرت نويد انتقام از ديـو را                    

را خداونـد   » كيهـان خـديو   «دهد و گيومرت بر بنياد همين پيام ايزدي در صدد انتقام بر مي آيـد، بايـد                  
از غريو هراس انگيز درندگان و جنگجوياني كه در   : بگيريم و در اين صورت گزارش بيت اين گونه است         

  .سپاه هوشنگ بودند و پشتيباني خداوند از هوشنگ، چنگ ديو در كار سست شد
 الــــسپهبد بريد آن سر ناهم  اي يكسر دوالــــدش سراپـكشي

)        1/25/65( 
قي،جويني ، كـزازي و     خـال .در ادامه داستان، اين بيت انتقام هوشنگ از ديو بچه را نشان مـي دهـد               

را به تبعيت چاپ مسكو در مـتن آورده اسـت و            »بي همال «در متن دارند ،اما بهفر    »ناهمال«برگ نيسي   
اين گزارش با  ابيات قبل همخـواني نـدارد          )104ص(»سر بي مانندش را از تن جدا كرد       ...«: مي نويسد   

مال را جفت و همتـا معنـي كـرده          جويني نيز به نقل از واژه نامك ه       .چون نوعي مدح به حساب مي آيد      
گزارشي مشابه با بهفر دارند     ) 37-36ص(و خالقي   )) 249ص(كزازي) . 260ص.(است كه درست نيست   

گمال به معني سرو كله ي بـدقواره        /آقاي مالمير همال را بدخواني واژه كمال      .كه نمي تواند درست باشد    
ژه را به علّت ناشناختگي و شباهت آن        ايشان اين گشتگي وا   .و زشت كه نوعي توهين است، گرفته است       

در بعضي اشـعاركهن    .به همال مي داندكه درست مي نمايد و با ابيات قبل و بعدداستان نيز مناسبت دارد               
  ) 26 :1388مالمير،.(به دليل بدخواني مجبور شده اند براي جبران معني كلمه دشمن به آن بيفزايند

ه خورد  ــود بنمود و خود مايــره س  رد گَردــــ  گ ان  فريبنده  وـجه
)1/25/69( 

  .اين بيت در پايان پادشاهي گيومرت و نتيجه گير ي ا خالقي فردوسي از آن داستان آمده است
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رد كـرد     «مصراع اول را مثل چـاپ      ) 106ص(و بهفر ) 26ص(كزازي مـسكو جهـان فريبنـده را گـ «
گيـومرت از جهـان بـه شايـستگي و          «: كزازي اين گونه گزارش مـي دهـد       .ندآورده ا ) 1/32/71مسكو  (

بسياري بهره برد؛ راه سود را به مردم نشان داد، اما خود از مايه خورد،بـه بهـاي زنـدگاني خـويش كـه                         
  ).249ص(» سرماية او بود رسم و راه بهروزي و سود وري را به مردم نشان داد

گزارشي نزديك به هـم آورده انـد ، يعنـي     )78ص(يسي  و برگ ن  ) 37ص(خالقي   ، )261ص(جويني
اين جهان گردان را، ببين كه چگونه راه سود را مي نمايد و با فريبكاري ماية  هستي آنـان                    «:مي نويسد 

  را مي خورد؟
  .از توضيحات بر مي آيد كه گروه اول فاعل جمله را گيومرت و گروه دوم جهان گردان گرفته اند

   ايشان بـراي نويـسش     . آخر پادشاهي گيومرت را نكوهش جهان مي داند        خالقي مضمون سه بيت     
و ديگر متون مـي آوردكـه از        ) 106/264 /1زيرنويس و 3/347/940(شواهدي از شاهنامه     »  گرد گَرد  «

از آن جا كه گزارش خالقي به شواهدي آراسته شده براي ايـن بيـت پيـشنهاد مـي                   . ذكر آن مي گذريم   
  . شود

  نتيجه 
ي به كتاب شناسي فردوسي ونمايه با تعداد فراوان عنوان آثاري روبرو مي شويم كه پيرامون با نگاه

در سـال   .اثر سترگ فردوسي نشر يافته است كه موارد چشمگيري از آن مربوط به متن شـاهنامه اسـت                 
ح به طور يقين نمي توان هيچ يك از متن ها و شـر             . هاي اخير نيز شروح اين كتاب رو به افزوني است         

ها را به صورت صددرصد پذيرفت و مطالب كتب چاپ شده فقط تا زماني اعتبار دارد كه يافته جديـدي                    
ه پايـان               در اين زمينه به چاپ نرسد و از آن جا كه در سال هاي اخير، شاهنامه فردوسي در كـانون توجـ

كته نو يافته اي    نامه هاي دانشجويي و تحقيقات پژوهشگران قرار گرفته است بديهي است كه هر روز ن              
و مطلب تازه اي از شاهنامه  منتشر شود ، لذا ضروري مي نمايد كه مصححان و شـارحان شـاهنامه بـا                       
مطالعه ي يافتهاي جديد، دست كم بعد از تجديد چند چاپ با ويرايش مجدد اثر خود از سرعت تغييرات                   

  ه هاي نو بهره مند سازند در اين حوزه عقب نمانند و خوانندگان آثار خود را نيز از اين يافت
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   *دكتركورش صالحي                                                     
  

  تاثيرميراث حيات فرهنگي دهقانان درتدوين شاهنامه فردوسي
  چكيده

 و اداره كنندگان امالك و روستاها بودند كه از دوره دهقانان آخرين طبقه از اشرافيت ساساني
خسروانوشيروان به بعد از مالكان كوچك در روستاها به اداره كنندگان اقتصاد كشاورزي ساساني تبديل 

در ايام فتوح اعراب ، دهقانان تنها اداره كنندگان محلي واليات بودند كه گروهي به مقابله و . شدند 
در دوره اسالمي نظام دهقاني به دليل حفظ موقعيت و جايگاه .. نان پرداختندگروهي به مصالحه با آ

 اسالمي پيوند و تعامل داشت و به دليل تداوم تاريخي و -اداري و ديواني خود با اشرافيت جديد عربي
نظام دهقاني در خالفت . ، اجتماعي و فرهنگي بود  ، اقتصادي  حفظ مشخصات آن داراي نظام سياسي

هاي ترك نژاد در    و دوره اول خالفت عباسي دچار تحوالتي شد و سرانجام با تشكيل حكومتامويان
 با اين حال كاركرد فرهنگي آنان براي حفظ هويت .ايران به تدريج كارايي و بافت خود را از دست داد

ها از نامهو تاجها نامهي خدايايراني به صورت انتقال دهندگان و حافظان روايات باستاني و باقيمانده
هاي ايراني در قالب متون سيرالملوك الفرس و ساير تواريخ مربوطه، قابل   دوره ساساني به دوره حكومت

توان عمومي دهقانان در حفظ روايات اساطيري و باستاني بسيار دخيل بود از سوي . توجه وتأمل است 
عدم .آورد اين آثار را به وجود ميديگر دوري از كانون خالفت اسالمي امكان و عالقه به حفاظت 

را ) خراسان بزرگ(زميناستقبال ازكاربرد زبان عربي و عالقه زياد به حفظ پيشينه تاريخي، مشرق ايران
هاي اساطيري و ها و شاهنامهحفظ خداينامه.در ميان ساير اياالت جايگاه واالتري بخشيده است

ي قاسم فردوسي امري بود كه از نقش تاريخي طبقهآوري و سرودن آن توسط حكيم ابوالسرانجام جمع
  .دهددهقان در اين امر مهم خبر مي

  

  
  ها ، خراسان بزرگنامههاي شرقي ، دهقانان ، خداي فردوسي ، حماسه:كليد واژه ها

  

  

                                                 
 عضو هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان *
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  مقدمه
ي اعراب بر سرزمين ايران ، حفظ  باتوجه به سقوط حكومت ساسانيان و تسلط دويست ساله

هاي باستاني امري بود كه ازدست فاتحان عرب و داشت اسطورهو پاسحيات فرهنگي 
اي از مردمان سطح ي طبقهها بر عهدهحفاظت از اين داشته. مردمان مغلوب عادي بر نمي آمد

. باالتري بود كه هم توان مادي و هم توان معنوي حفظ اساطير و روايات باستاني را داشتند
ئي از طبقه آزادان جامعه ساساني و مالكان امالك و روستاها بودند جزدهقانان در نقش تاريخي خود 

،   براي مهار قدرت نجبا و تقويت بنيان اقتصادي حكومت) م579-531(كه در دوره خسرو انوشيروان 
،   با ورود عربهاي مسلمان به ايران و از بين رفتن اشراف درجه اول ساساني.مورد توجه قرار گرفتند

ان حكام محلي و رؤساي روستاها باقي ماندند و با حاكمان جديد ارتباط برقرار دهقانان به عنو
قبول اطاعت از اعراب و به كاربردن زبان عربي توسط دهقانان، به زمان فتوح و مسافت .نمودند

هاي شرقي خالفت  حكومت اموي براي اداره سرزمين.جغرافيايي با مركز خالفت اسالمي بستگي داشت
شد به  ازمند بود اما تحقير و آزار و مصادره اموال دهقانان كه توسط واليان اموي انجام ميبه دهقانان ني

دهقانان از آغاز تشكيل خالفت عباسي . كرد تدريج دهقانان را به سوي جريانات ضد اموي راهنمايي مي
ي و روستاها تا تشكيل حكومتهاي ترك نژاد در ايران نقش اساسي خود را به عنوان اداره كنندگان اراض

ادامه دادند و عالوه بر رشد و پيشرفت جايگاه قديم ، توانستند مناصب وزارت و امارت خلفاي عباسي را 
دهقانان حافظان و انتقال دهندگان پيشينه تاريخي و هويت ايراني در دوره گذار از .  به دست آورند

هايي بود كه سبي در امالك و ديهاين مهم به دليل استقالل ن.ساسانيان به حكومتهاي ايراني بودند
ي آنها در دست دهقانان بود و آنها فقط در برابر حكام عرب در مقام جمع آوري ماليات و امور اداره

خاستگاه .محلي پاسخ گو بودند با اين دورنما حفظ ميراث ملي و باستاني مي توانست ميسر گردد
مين مي توانست ريشه داشته باشد اما اعتالي اين هاي ملي ايران اگر چه درتمامي قلمرو ايران زحماسه
  . ها در كانونهاي شرقي ايران زمين بسيار فعال بوده استحماسه

  ميراث حيات فرهنگي دهقانان 
شان كه به ادوار ي دهقانان در طول حيات سياسي،اقتصادي و اجتماعي  روند حيات طبقه

 بودند) دامپروري-كشاورزي(روفشوينته  در مفهوم اوستايي واست ورسداساطيري تاريخ مي
و در دوران انوشيروان ساساني به عنوان اداره ) 57-52: 1381رضي،-44: 1354پورداوود،(

كنندگان روستاها و امالك در اصالحات اين پادشاه ايفاي نقش كردند، به دليل بافت خاص 
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اصل توانايي نسبي مادي و در اين زمينه دو . زندگي دهقاني تا حدود زيادي با ثبات باقي ماند
. گذاشت، مهمترين عوامل اين ثبات بوده استمعنوي و انزوا از جرياناتي كه بر عوام تأثير مي

. دهقانان از دوره انوشيروان ساساني تا اوايل قرن چهارم نقش مهمي در اياالت داشتند
كاء به آن از نابودي دهقانان به دنبال ثبات و يك حكومت مركزي مقتدر بودند تا بتوانند با ات

شان اين روند در تعامل و تقابل با جامعه بيروني و پيرامون. وضعيت موجودشان جلوگيري كنند
  .گرفت كه گاه به زيان و گاه به نفع دهقانان تمام مي شدصورت مي

      روند حيات فرهنگي طبقه دهقان به دليل دروني بودن،مانع از وارد آمدن فشار فرهنگ 
كاركرد دهقانان در جمع آوري خراج و جزيه و اداره امور .  اسالمي به آن بود-غالب عرب

توانست ادبيات نمود، كه ميمحلي نقش سپر حمايتي بر زرتشتيان و ايرانيان را عمل مي
در دوران امويان كه . تاريخي  و باستاني را اگرچه نه به صورت علني،در نهان حفظ نمايد

ان عربها نسبت به خود بسيار دلگير شده بودند ، در پي ايجاد رقيبي دهقانان از تحقيرهاي فراو
) خلوص و برتري نژادي عرب(معنوي و با سابقه و مهم در مقابل اين مدعاي عربها اموي

هاي  اند اما از فعاليتاي مستقيم به آن نداشتهبودند اگرچه در اين خصوص منابع اوليه اشاره
از نيمه دوم . ن چنين فعاليتي را از دهقانان انتظار داشتتواموالي و به خصوص شعوبيه مي

هاي موالي در داشتن حقوق  گري رواج يافت خواستههاي شعوبي دوران خالفت امويان زمزمه
هاي منفي زردتشيان با هجوم فاتحان كه سطوت و قدرتشان را نابود  مساوي با اعراب، مبارزه

ختلف جامعه با اعراب در قالب مبارزات فرهنگي كرده بود همراه با تسويه حسابهاي طبقات م
هاي شعوبي  حتي دربار امويان نيز از وجود انديشه. هاي اموي رفت شعوبيه به جنگ نژادپرستي

 با زوال و سقوط امويان، و شروع دوره عباسيان فضاي  (Gibb ,1962:66-67 ) .خالي نماند
طول دوره امويان حالتي تند شعاري و هاي شعوبي بيشتر شد و اين روند كه در  تجلي انديشه

ي عرب طراحي شده بود به تدريج به صورت تأليف و ترجمه جويانهدر مقابله با تفكر برتري
دانان دربار دوره اموي نبودند بلكه نويسندگان شعوبيان دوره عباسي شعرا و موسيقي. آثار درآمد

روند . ري در جامعه ايراني برخودار بودندو مؤلفان و مترجماني بودند كه از جايگاه طبقاتي باالت
توانست در گنج قالع و فرهنگي دهقاني به دليل عدم تداخل با تحوالت سياسي واجتماعي مي

درفش كاوياني و فرش بهارستان خارج از . ها به صورت مخفي اجازه رشد و نفوذ يابدكوشك
ن هجوم برده و آنها را به ذهن و در كاخهايي قرار داشت كه عربها به طور مستقيم به آنا
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غنيمت بردند اما آثار روايي باستاني هم به دليل پراكندگي در سطح قلمرو ساساني و هم به 
دليل اختالف خط آن با خط عربي مي توانست هم به صورت كتبي محفوظ بماند و هم به 

ودي سقوط ساسانيان و ناب.صورت شفاهي از نسلي به نسل ديگر به قرون بعدي منتقل شود
ها و اماكن مذهبي و خاصه  اشراف درجه يك و خاندان شاهي، حمله مستقيم عربها به آتشكده

اماكن زرتشتي، تصرف زود هنگام پايتخت ساساني و عدم گسترش علم و دانش در طبقات 
. پائين جامعه ساساني، دهقانان را به صورت تنها عامل حفظ روايات باستاني و تاريخي درآورد

در اين روند تأثير . واحي شرقي ايران به شدت در اين روند جاودانه و درخشان استالبته نقش ن
رسم حفظ سلسله نسب عربي كه از طريق مراودات فرهنگي در جامعه ايراني رايج شده بود را 

هايي از  نبايد دست كم گرفت به نحوي كه ايرانيان در تقابل و تقليد از آن براي خود نمونه
به دوران امويان تفاخر به نسب و . ساختندپيوند با ادوار كهن تاريخ، ميها در  سلسله نسب

انديشه برتري قريش بر عرب و عرب بر عجم ايرانيان را وادار به كاربرد تاريخ قبل از اسالم 
هاي بزرگ دهقان كه  كم نبودند خاندان. در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه نمود

شان با ادوار كهن تاريخ  از خود داشتند كه در جهت حفظ وابستگينويسندگان و مؤلفين بزرگي
ترجمه . ايران و همچنين روايات حماسي و باستاني به دوره اسالمي، نقش بارزي ايفا كردند 

ها به عربي، حفظ جايگاه نسبي خود نسبت به اقوام و شاهان باستاني و اساطيري،  خداينامه
حفظ هويت ايراني و جلوگيري از جذب و هضم شدن ترين رفتار دهقانان درجهت منطقي

  .هاي ديگر بودفرهنگ ايراني در فرهنگ
  زندگي دهقاني و نقش آن در حفظ هويت باستاني-1

شجاعت و جوانمردي . آيد با توده جامعه متفاوت بودرفتار دهقانان چنان كه از منابع بر مي
در تاريخ قم زماني كه . ده استهمراه با رهبري محلي جامعه در بين دهقانان مرسوم بو

فاذار صاحب ديه ابرشتجان از دو برادر اشعري، احوض و عبداهللا دعوت كرد كه به يزدان
نزهتگاه وي بيايند، پسرش و جمعي را به استقبال ايشان فرستاد و آنان را در سرايي كه تزئين 

و )243: 1361قمي،(ين نمودشده با فرشهاي قيمتي بود، جاي داد و وسايل مورد نياز آنها را تأم
محلي كه قوم لوسي بودند، فرود آمد و در "هارون الرشيد در بيهق در  يا در تاريخ بيهق وقتي 

آنجا طعام برنهاده بودند در وقتي كه قحط بود و درويشان را طعام مي دادند و حمويه دهقان 
هارون  . ري ساخت كهناب بود در آنجا كاريزي كهنه بود، حمويه آن را عمارت نمود و جا
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الرشيد به گاه نزول در آنجا دهقان را پيش خود خواند و گفت مرا در اين ايام قحطي چه مدت 
اگر به كشت و برز تعرض نرسد و در مصرف مايحتاج : مهمان تواني داشت؟ حمويه گفت

مان مه) 47: تاابن فندق،بي( "هارون چهار ماه آنجا مقام ساخت . اسراف نكيند ،مهمان دارم 
در خصوص رسم تقديم هديه ).227: 1368اصطخري، ( نوازي رسم معمول در بين دهقانان بود

، 1375 محمدي ماليري،.(به حكام در نوروز و مهرگان نيز آدابي توسط دهقانان رعايت مي شد 
 120در سال .  به دوران امويان رسم هديه ، درآمدي براي حكام به حساب مي آمد)363: 3ج 

. ان و بزرگان ايراني در بلخ به اسدبن عبداهللا والي خراسان هدايا تقديم نمودندهجري دهقان
تدوين رساله اشعار السائره في النيروز و المهرجان توسط حمزه اصفهاني  نشان از اهميت اين 

- 3:99محمدي ماليري، ج  (رسم كهن بود و حتي در دوره عباسي نيز اين رسم تداوم داشت
ين رسم كه به نوعي تعادل و الفت در رفتار متقابل بين دهقانان با حاكم و  ا)58: 1376تفضلي، 

والي برقرار مي نمود، شايد در اولين نگاه نوعي چاپلوسي در برابر حكام به حساب آيد اما 
جايگاه دهقانان به عنوان اشرافيت ايراني و آداب قبل از اسالم آنها نشان از قدمت و نهادينه 

زندگي در روستا و مراوده با گروه كشاورزان و دامپروران و رتق و .اريخ داردبودن اين رسم در ت
فتق امور در اين محدوده جغرافيايي نياز به نفوذ و مقبوليت عام فراواني داشت كه هر دهقاني 

لباس دهقانان نيز با ساير مردم .در امالك و روستاهاي خود چنين نفوذ و مقبوليتي را دارا بود
بستن كمربند و آويختن خنجر به آن و پوشيدن لباس مخصوص از .  بودروستا متفاوت

 حتي )609 - 604 :1377همايون فرخ، (هاي صوري شناسايي دهقانان از سايرين بوده است نشانه
پوشيدن . اين تفاوت در زنهاي دهقانان نيز در مقايسه با ساير زنان روستايي حفظ مي شد

هاي صوري زنان دهقان  و در دو سوي صورت از نشانههاي فاخر و رنگارنگ و بستن م لباس
گويد  در روايت تمسخرگونه مربوط به سعيد بن عبدالعزيز والي يزيد دوم به خراسان كه ميچنانكه.بود

  (.موهاي بلند و فروهشته داشته و لباس رنگارنگ مي پوشيده ، بوده است) بانو(به مانند خزينه 
در خصوص ميزان سواد دهقانان نيز بايد ) 1418 -1417: 1368 طبري،-182: 1364بالذري، 

آمدند و در كار اداره امور محلي و گفت آنان چون جزئي از اشراف دوره ساساني به حساب مي
بايست سواد و آموزش قضاوت در روستاها و همچنين جمع آوري ماليات مشغول بودند، مي

ز موبدان از نظر علم و سواد قرار داشته و آنان بعد ا. داشتندالزم جهت انجام امور فوق را مي
منازل )6: 1، ج 1371 صفا، - 97: 13785صديقي، ( .حافظ خط پهلوي در دوره اسالمي نيز بودند
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- دهقانان به طور عمده در دوره ساساني و ابتداي دوره امويان در روستاها و امالك كشاورزي
شد چنانكه در ،جلوه گر ميهايي مستحكم شان قرار داشت كه به صورت كوشك در قلعه

 اين مهم )145 :1960 ابوحنيفه الدينوري،(شان پناه بردندهنگام فتوح اسالمي دهقانان به دژهاي
اي نداشته مانع از آن نبود كه بعضي از دهقانان طراز اول در شهرهاي بزرگ قصر و خانه

صدد ايجاد پيوند با سكونت در شهرها از اواسط دوره اموي مورد نظر دهقانان كه در. باشند
دانيل،  ( اسالمي و نيز رسيدن به امور تجاري در شهرها بودند، قرار گرفت–اشراف عرب 

درباره مكان احداث  .  منازل دهقانان در دو سوي دجله قرار داشت15 در منطقه سواد)18: 1367
احداث شهر بغداد درباره مكان ) 4870: 11طبري، ج (  شهر بغداد مشورت منصور عباسي با دهقان آنجا

از بغداد تا مدائن كه هفت فرسخ بوده روستاهاي آباد و مشورت منصور عباسي با دهقان آنجا 
بزرگي كه زيستگاه ايرانيان بود، وجود داشته و از مدائن تا واسط به مسافت پنج منزل دهقانان 

روان پائين بود نيز از واسط تا جرجرايا كه شهر نه)  53، 35، 27، 13:  بالذري(سكونت داشته اند
 در عصر سامانيان كه اوضاع اقتصادي )370: 3 محمدي ماليري، ج (دهقانان سكونت داشته اند

يكي ) تاشكند فعلي(در شهر بينكث . دهقانان بسيار ترقي كرد، قصر جزء متعلقات هر ملك بود
: 1365اي،  و فر19-18: 1383غفوروف،(شدهاي شهر بنام دروازه دهقان ناميده مي از دروازه

شهر حموكث . رونق شهرنشيني روندي بود كه با ورود اسالم بيشتر مورد توجه واقع شد)51
 كدرخينه دهقان بخارا قصري با تمام )9 :1363نرشخي، (توسط دهقاني به همين نام ساخته شد

امكانات داشته است كه وارثان او در دوره عباسي اين ملك را از منصور مطالبه كردند كه 
: 1350 و فالح رستگار، 358، ص 3محمدي ماليري، ج ( شد بزرگي از شهر محسوب ميقسمت

حكمت و درايت نظر دهقانان زبان زد عربها و خلفا نيز بوده است به طوري كه عالوه بر ). 143
اطالع دقيق . ابقاي آنان در اداره امور محلي مشورت با آنان براي خلفا و واليان بسيار مهم بود

گونگي اوضاع مناطق بوميشان و تجربه اجدادي در اداره اين مناطق، دهقانان را به آنان از چ
) 106: 1366تاريخ سيستان،(صورت كليد واليات مختلف در اداره امور حكومتي در آورده بود

تربيت شايسته دهقانان و رفتار معقول آنان در مواجهه با امور مختلف وجهه عقلي خاصي براي 
راني اسالمي پديد آورده بود به طوري كه واليان عرب خود را وادار به شنيدن آنان در جامعه اي

                                                 
گفتند اين منطقه داراي دوازده كوره و شصت طسوج بودو خاك  ق سواد ميهاي جنوب عرا عربهابه سرزمين:  سواد-- 15

  )7:    1371،    ابن خرداذبه.( آن به سياهي شبيه بود
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المخارق وقتي از سوي حجاج به كارگزاري بنعبيداهللا. نمودندسخنان حكمت آميز دهقانان مي
رفت در اولين بازديد سراغ از دهقاني گرفت كه بتواند با راي و تدابير او كارها را ها مي فلوجه

: 1938الجهشياري،  (ها معرفي كردند فلوجهحضار او را به جميل بصبهري دهقان،انجام دهد، 
عبدالعزيزبن عبداهللا كه از سوي عامل عبداهللا بن زبير بر عراق به حكومت سيستان رفته . )40

دهاقين را سخنان «: بود از رستم بن هرمز المجوسي سخناني حكمت آميز طلب كرد و گفت
 مجموعه اين  )363 - 362: 3محمدي ماليري، ج (چيزي بگويحكمت باشد ما را از آن 

هاي مادي و معنوي كه در اين قسمت  ارائه شد از دهقانان نيرويي ساخت كه بتواند  نشان
  . احيا كننده و حافظ آداب و رسوم اشرافي جامعه ايراني باشند

  هانامهكار دهقانان در حفظ و نگهداري متون باستاني و خداي راه-2
                                                )118: 1383فردوسي،   (ون رفت مهراب كابل خداي               سوي خيمه ي زال زابل خدايبر

اش درمانده باشد، پيشينه تاريخي مفهومي بسيار فرعي ر رفع نيازهاي اوليهاي كه دبراي جامعه
و متعلق به قشري ازاعيان و اشراف است اما همين پيشينه تاريخي موجوديت اجتماعي و 

براي گروهي كثير از طبقات پائين اجتماع در هنگام .نمايداي را تعيين ميهويت تاريخي جامعه
ماعي، تنها حفظ وجود و تهيه نان و آب و در يك كالم حفظ هاي عظيم اجتجنگ و بحران

توانند به فكر نسب و پيوندشان با ترين نياز است و تنها گروهي اندك ميحيات مادي ، اصلي
اين گروه اندك كساني هستند كه از دغدغه آب و نان به دورند و به . روايات تاريخي باشند

الزم جهت فكر كردن به پيشينه و تاريخ گذشته خود واسطه جايگاه مناسبي كه دارند استعداد 
در جامعه بحران زده ايام فتوح و دوره اموي كه . دانندهاي خود مي را يكي از ضروريات دانسته

ي هركسي به فكر تأمين امنيت جاني و مالي خود بود، تعداد كساني كه در فكر حفظ گذشته
د نداشتند، دور از تعقل است چراكه مردم تاريخي خود كه چندان به آن دلبستگي عمومي وجو

ممالك مفتوحه به جز آن كساني كه در جنگ كشته شدند به فكر جايي براي زيستن در جامعه 
 عربي بودند و به دنبال مخالفت با عربهاي مسلمان و حكومت آنان ، به دنبال –جديد اسالمي

 آن سر سازگاري  موجود باحفظ پيشينه تاريخي و هويتي خود كه وضع غالب سياسي و مذهبي
  :حكيم طوس در اين باره ميفرمايد.آمدند نداشت، برنمي

  
  نژادي پديد  آيد  اندر  ميان        ز ايــــران و از ترك و ز تازيان
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   سخــنها  بكردار بازي  بود      نه دهقان نه ترك و نه تازي بود
  )2562 : 5شاهنامه ،ج (

ها كه با ورود عربهاي مسلمان  وبد خلوت نشين آتشكده اين قسمت عمده از مردمان، از چند م
هاي زردتشتي گرفتار  در گوشه اي امنيت خود را خريده و در روياهاي آخر الزماني و هزاره

داشتند با عربهاي مسلمان غالب بر سر مسائلي به ي مردم دوست نميعامه. بودند، جدا بودند
آنان تنها زماني به .  و فشارهاي متعدد بودندنزاع برخيزند كه خودشان زماني از آن در ستم

پيشينه تاريخي خود روي آوردند كه بتوانند از آن سالحي قابل و كارآمد در مقابل نژاد پرستي 
موالي و شعوبيه چنانكه . اين روند نيز حفظ پيشينه تاريخي به حساب نمي آمد. عربها بسازند

اين نوع نگرش حاصل از جنگ و . ا برآمدندآمد تنها در پي رقابت و تقابل فرهنگي با عربه
موالي در جنگ فرهنگي و تاريخي خود . پيĤمدهاي نگاه نژادي عربها به موالي و ايرانيان بود

بدون توجه به واقعيات در پي به رخ كشيدن افتخارات پادشاهان باستان و تحقير زندگاني 
ست كاري در روايات واحاديث عربها بودند بعدها نيز با تشكيل نهضت فرهنگي شعوبيه با د

  )27 - 26: 1371 افتخار زاده، .(اين اصل را ادامه دادند
هاي آب و نان و  شدند از دغدغهگروهي ديگر شامل دهقانان و ساير طبقات باالي جامعه مي

كار عملي تسليم در برابر عربهاي مسلمان و آنان با توجه به راه. امنيت تا حدودي رها بودند 
ه وجه نظري اشرافيت توانستند، قسمتي از روايات و حكايات دوره باستان را حفظ با توجه ب

اين مانع از آن نبود كه . كردندآنان كمتر خود را در حركات موالي و شعوبيه درگير مي. نمايند
بين اين دهقانان و موالي و شعوبيه ارتباطي نباشد بلكه بر عكس قسمي از شعارها و رواياتي 

هادر اختيار آنها  ر مي دادند برگرفته شده از اطالعاتي بود كه دهقانان از خداينامهكه شعوبيه س
هاي شعوبي  اگرچه در قرون بعدي نوعي اختالط بين گفتار دهقانان و انديشه .دادندقرار مي

پديد آمد و موبدان زرتشتي نيز ادبيات پيشگويانه خود را به نوعي در آن روايات جاسازي 
هاي تاريخي و روايات قديم تا حدود زيادي مديون سياست و مشي  ظ حماسهاما حف. كردند

هويت، كه شامل خصوصيات مادي انسانها مانند رنگ پوست، چشم، مو، قد، وزن . دهقانان بود
هاي معنوي نظير نحوه انديشه، نوع نگاه، طرز رفتار،  و عالئم و آثار فردي همراه با ويژگي

هاي اجتماعي پديد  كرد اجتماعي و مفاهيم ديگري كه در برخوردهاي گفتاري، پيشه، عمل شيوه
هاي كالن همراه بود شكل  در ايران كه با سابقه كهن مهاجرت)21: 1385رضا شعباني، (مي آيد
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اما وجود يك چيز با . و ماهيتي متفاوت از جوامع منزوي و به دور از هرگونه مراوده داشت
رهنگ و تطبيق با شرايط موجود و حفظ ايرانيت به هر هويتي ايراني مسلم بود و آن قدرت ف

شكل و نوعي بود كه ايرانيان چه در موقع سروري و فرمانروايي و چه در موقع تسليم و 
از اينرو روايات باستاني كه قسمتي از آن به صورت مكتوب  .سرسپردگي آن را حفظ مي كردند

 كوچك دهقاني حفاظت شود و هويت هايو به زبان پهلوي بود تنها مي توانست در محدوده
ايراني نيز مديون اين بافت دهقاني جامعه بود چراكه نوع رفتار و منش دهقانان نمونه اي از 

  )9: 1، ج 1371 صفا، .(مرام ايرانيان به شمار مي رفت كه توانست به ادوار بعد از اسالم راه يابد
 نداشت، هيچ چيز بهتر از روايات براي جامعه ايراني هنگام فتوح كه قهرماني براي ستايش

در هنگام ورود اسالم به . هاي هويت ايراني، را حفظ نمايد توانست تكه پارهحماسه ملي نمي
اي به تاريخ قوم مهاجم از خود نشان ندادند و در انزواي طبيعي خود ايران دهقانان عالقه

ها به عنوان تاريخ مدون نامهخداي .هاي باستاني را زمزمه مي كردند ها و خداينامه روايات شاهنامه
اين .رسيدايران باستان بودند كه دوران تاليف آنها به دوران هخامنشي و به روايتي ادوار اساطيري مي

هايي كه به روزگار فردوسي خداي نامه. ي اسالمي بود اي براي تكوين تاريخ ايران در دورهآثار وسيله
هاي نامهاين خداي.  است اني را به صورت مكتوب انتقال دادهرسيد بخش بزرگي از تاريخ دولت ساس
كه اولين بخش آن خداي نامه بزرگ بود كه با خلقت جهان . قديمي در سه بخش تنظيم شده بود

بخش . رسيدشد و با استيالي تورانيانيان به رهبري افراسياب  بر پيشداديان به پايان ميهستي آغاز مي
، تهاجم اسكندر به ايران زمين و اشكانيان مي پرداخت و بخش سوم برخاستن دوم مربوط به كيانيان 

افزون بر اسناد . شداردشير و ايجاد دولت ساساني و شاهان آن سلسله تا دوران انوشيروان را شامل مي
ي هخامنشي ، مجموعه اي از روايات حماسي با گونه هاي مختلف و با عنوان بايگاني دولتي از دوره

مسعودي در ). 89 -90: 1355كريستن سن، (ي شاهي همزمان با خداي نامه وجود داشته است هسالنام
گويدكه وي مي. كند كه در شهر استخر نزد يكي از بزرگان بود كتاب التنبيه و االشراف از كتابي ياد مي

آن را در كتب ديگر از علوم و اخبار ملوك و بناها و تدبيرهاي ايرانيان مطالب فراوان داشته كه چيزي از 
كردار و اعمال ) 99: 1349مسعودي، .( نديده بوده است" آيين نامك " و "خداي نامك"چون 

قهرمانان باستان عالوه بر تفاخر به اجداد و هويت ايراني بازگو كننده وضع و شرح حال 
اگر چنين شايد . كردادبيات پيشگويانه زرتشتي نيز آن را به شدت حمايت مي. ايرانيان نيز بود

آمد، كسي از شرح حال وضعي كه حالتي مغلوب و منفعالنه براي ايرانيان داشت بوجود نمي
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 فردوسي، شاهنامه، پهلوانان چدي .رستم و سهراب و سياوش واسفنديار باستاني خبردارنمي شد
ت رستم، سهراب، سياوش، اسفنديار و هركدام از سرگذشتي داشتند كه در درون اين روايات خصوصيا

ارائه شده ... هاي آرماني چون شجاعت، جوانمردي، دليري، علم و دانش و درايت، رعايت حقوق و انسان
 رفتار پهلوانان باستاني راه و روشي بود كه ايرانيان  آن را در پيش گرفتند و سعي مي .است

شپولر و ديگران ا( كردند تا آنجا كه مي تواند ادامه دهنده راه جوانمردي و رفتار عاليه آنان باشند
 ،1380 :12(  

     اكثر موالي اگر چه ايراني بودند اما به دليل برخورد مستقيم و به اسارت برده شدن، عالوه 
اين بردگي مشروع هيچ فضاي خاليي براي . بر قبول اسالم به كارهاي سختي گمارده شدند 

آمد شان پديد ميرايگذاشت و اگر زماني اين فرصت ببررسي گذشته و روايات آن باقي نمي
اين فاصله زماني كه حدود نيم قرن به طول انجاميد و به طور عمده توسط فرزندان موالي 

آمد، در حالي كه شد، نوعي انقطاع تاريخي از هويت ايراني نيز به حساب مياوليه دنبال مي
اشتند، بدون دهقانان و جوامعي كه دهقانان آنان را از حضور و سلطه مستقيم خالفت به دور د

ي اعراب به دليل ساده بودن زندگاني عمده. انقطاع با هويت اصلي خود ادامه حيات دادند
هاي دربار و روايات شاهان ايراني نداشتند، بلكه خود را  اي به زرق و برقاي شان عالقهعشيره

 روايات آنان در برخوردي دو سويه با. دانستندنابود كننده و زايل كننده آن افتخارات مي
باستاني از طرفي آنان را اساطير االولين و سرگذشت طاغوت كه براي سرگرمي مردمان 

هايي براي پند و اندرز  دانستند  و از طرف ديگر آنها را به سرگذشتساخته شده اند، مي
كردند كه ما حصل هر تعبير مي) 111قرآن مجيد ، سوره يوسف آيه  ("اولي الباب" يا 16خردمندان

در اولين تعبير . ها بوددم مقبوليت رفتار و حيات افراد و احوال مندرج در اين سرگذشتنامهدو، ع
- اوقات انسانها كه مي توانست به عبوديت اهللا صرف شود با داستانهاي سرگرم كننده تلف مي

اي براي انسان و عاقبتش نداشت و در دومين تعبير نيزاين روايات تنها براي پند و شد و فايده
درز گرفتن مورد توجه بود كه مؤمنان با اطالع از سرگذشت آنان كه طغيان ورزيده و حق ان

همنوع را رعايت نكرده و خداوند به چنين عقوبتي گرفتارشان كردهاست ،جمع بندي و تفسير 
به دوران امويان نيز . هر دو نگرش ، نگاهي منفي و نيز غيرموافق با اين روايات داشتند. شدمي
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توجهي به روايات كهن ايراني از سوي اعراب بيشتر شد  غير عرب فزوني گرفت ، بيكه تحقير
با اين روند تاريخي . و همين عامل بود كه باعث غليان احساسات ايرانيان عليه اعراب شد

جايگاه و نقش دهقانان در جهت حفظ و احياء پيشينه تاريخي وهويت باستاني روشن مي 
  .گردد

-نامهخداي"هاي باستاني ظ و انتقال ادبيات و حماسه نقش دهقانان درحف-3
  ي اسالميبه دوره"ها

     اگر ادبيات باستاني را محدود به متوني كه در اختيار موبدان زرتشتي بود، بدانيم به جز پاره 
اي از ادعيه و اوراد دين زرتشتي و كتاب مقدس اوستا كه از ادوار كهن تا دوره ساساني در 

آن قسمت از روايات زرتشتي . شد، چيزي به دست نمي آيدست به دست ميطبقه موبدان د
كه در هنگام فتوح اسالمي و دوره امويان زاده ذهن به خود شيفته موبدان زرتشتي بود شامل 

كه )143 -139 : 1385فرنبغ دادگي ، (هاي زرتشتي بود متون ادبي پيشگويانه و فرهنگ هزاره
  ) 64: 1381چوكسي، (شد تسلط اهريمن بر جهان آغاز ميي هزار سالهمطابق با آن دوره

قهرمان اين قسمت بهرام ورجاوند بود كه به اميد روزي كه او قيام كند و اعراب را به 
در اواخر دوره بني اميه و اوايل )95دريايي، ص.(شان فراري دهد، خيال پردازي مي نمودسرزمين

ج شك و ترديد در دين خود متوني را در دفاع از دوره عباسي زرتشتيان براي جلوگيري از تروي
 و به هر جهت )178 :1381 بويس،(كتاب شكند گمانيگ وچار از اين نوع بود. آن تأليف نمودند

تاز ميدان ديانت و سياست بودند با ورود اسالم و موبدان و روحانيون زرتشتي كه زماني يكه
ان نماينده ادبيات حماسي با روح تاريخي آمد شرايط جديد به كنجي خزيده و به هيچ عنوپيش

كيش زرتشتي و متون متعلق به آن در مقابله با اسالم و متون جديد آن ، . آمدندبه حساب نمي
ناگزير از پذيرش شكست بودند و چنانكه سرنوشت عمومي اديان مغلوب در طول تاريخ بود به 

 (داخته و يا به آئين جديد در مي آمدندزير فرمان و سيطره ديني ديگر رفتند كه يا بايد جزيه پر
 اين قسمت از ادبيات زرتشتي به شدت زير فشار اسالم قرار داشت و اسالم )238: 1375بويس، 

برد اما قسمتي ديگر از ادبيات باستاني وجود بدون هيچ مشكلي مباني آن را زير سئوال مي
د ، بلكه در اثر خالء وجودي شداشت كه نه تنها به تسلط اسالم بر دين زرتشت مربوط نمي
آمد و آن زماني هويدا شد كه آن در بين اعراب نقطه ضعفي بزرگ براي آنان به حساب مي

اعراب از شموليت و برابري اسالم دست كشيده و مسئله نژادي را پيش كشيدند اكنون نوبت 
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يزهاي لنگيدند و دستاوغناي فرهنگي و تمدني پيش مي آمد كه اعراب به شدت درآن مي
درطي دو قرن اول هجري همه چيز . دادندبزرگي به دست رقبا جهت تحقير و تمسخرمي

دين، حكمت، زبان رسمي، قصه و شعر و ادبيات مهمترين . ايرانيان در حال عربي شدن بود
هويت ايراني با مفهوم دوره خودش به تدريج در بين ايرانيان شكل . عرصه نفوذ اعراب شد
هاي قديم و باستاني مقداري در  از داستان. از خود ادبياتي داشته استگرفت كه مدعي بود 

ميان دهقانها و موبدان و ساير افرادي كه با فرهنگ زرتشتي سر و كار داشتند ، هنوز بقايايي 
داستانهاي حماسي گرشاسب و رستم و گشتاسب و اسفنديار، نوحه مغان به ياد . مانده بود

و  ) 93 : 1366 تاريخ سيستان،(ز آن ياد شده و سرود كركويسياوش كه در تاريخ  بخارا ا
هاي عاشقانه بيژن و منيژه، ويس و رامين، خسرو شيرين و بهرام چوبين در ايران هنوز  داستان

 حتي اين قصص در زمان )115-114: 1367مجتبي مينوي،   . (به كلي از بين نرفته بود
كه در حيره آنها ).405: 1يعقوبي، ج ( لحارثدرمكه توسط شخصي بنام نضربن ا)ص(پيامبراكرم

هاي  كردند كه در مقابل داستان كفار قريش نيز او را تحريك مي. اند شنيد، بازگو مي شدهرا مي
 .)300:  ق 1375ابن هشام،(هاي ايراني را با صداي بلند براي مردم مكه بخواند قرآن اين داستان

البته .جا نشأت گرفته باشد ت باستاني ايران از همينو شايد قسمتي از دشمني مسلمانان با روايا
ها بود، اين روايات خريداران و حاميان بزرگي حتي قرنها بعد  در ايران كه مهد تولد اين داستان

گردند، بحث بسيار پيچيده ها مي اينكه چه عواملي باعث تولد حماسه. انداز ظهور اسالم داشته
شود مسائلي جي است كه از اعمال قهرمانان آنها گرفته مياست اما مهمترين ويژگي آنها نتاي

ترين خصوصيتي انديشان، تحكيم مباني مليت، پرارزشنظير ايجاد استقالل، دفع دشمنان و بد
هاي حماسي  داستان. هاي بعدي جامعه صاحب حماسه ارائه مي گردند است كه به نسل

هاي  آيند بلكه دوره طلوع آنان به قرنهيچگاه در طول جريان حوادث واقعي تاريخي پديد نمي
  .   پس از وقوع آن حوادث بر مي گردد

  )كيخسرو با افراسياب بزرگ جنگ درداستان(   ازدفترراستان پسنديده             امه باستانبپيوستم اين ن    
هاي حماسي جملگي به قرون بعد  شاهنامه دقيقي و فردوسي و گرشاسب نامه و ساير منظومه

 بزرگترين اثري كه درباره روايات باستاني از دوره )8: 1369صفا،  (.وقايع حماسي تعلق دارنداز 
كه ها بودند ها يا خوتاي نامكساسانيان به يادگار مانده بود،چنانكه پيشتر آمد، خداي نامه

يار نسخه  چنين گويد كه در تاريخ ملوك الفرس بس": نويسدي آنها ميي مجمل تواريخ در بارهنويسنده
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مجمل التواريخ و  ( " كي پادشاه را خدايگان خوانندي- خوانند "خداي نامه"ها تأمل كردم كه ايشان 
ي اسالمي رسيده بود، ي اين متون كه ازحوادث مختلف روزگار ، به دورهباقيمانده).85: 1318القصص ، 

گر بعدي ترجمه شد و به زبان پهلوي بودند كه توسط عبداله بن مقفع و بعضي از مترجمان دي
در كتبي چون سني ملوك االرض، تاريخ طبري، ترجمه بلعمي، مجمل التواريخ و القصص، 

ي كتاب خداينامه در دوره. هايي از آن شده است تاريخ سيستان، آثار الباقيه و عيون االخبار نقل
ن پهلوي به خوتاي در زبا. اسالمي به عربي، سيرالملوك و به فارسي ، شاهنامه خوانده شد 

معني شاه و بزرگ است كه حتي در دوره اسالمي نيز ملوك بخارا و گوزگانان را بخارا خدات و 
خداينامه مجموعه . گوزگانان خدات مي خواندند و جد سامانيان به سامان خدات معروف بود

ضمن داستانهايي از تاريخ و سير ملوك ايران از كيومرث تا پادشاهان اخير ساساني بود كه در 
تركيب اين كتاب . آن قصص و رواياتي با مظاهر باستاني، مذهبي و تاريخي گردآمده بود

هاي اوستا و شفاهيات ايام قديم كه به تدريج احوال شاهان و پهلوانان به  برگرفته از داستان
هاي غير ايراني نظير داستان اسكندر هم جزئي  حتي بعضي از داستان. آن اضافه مي شد، بود

متن پهلوي ) 861 - 860 :1377 ، همايونفرخ ،67 - 66: 1369صفا،  ( كتاب شده بوداز اين
خداينامه در اوايل عهد اسالمي از ميان رفت اما آثار فراواني از آن كتاب باقي ماند كه توسط 
عبداهللا بن مقفع ترجمه گرديد و به كتاب سيرالملوك الفرس موسوم شده، در اختيار مورخان 

با ترجمه و ترويج مطالب خداي نامه در تاريخ نويسي )86 - 85: 1382اقبال،  (.تبعدي قرار گرف
اما اين آثار هنوز تحت تأثير . بعد از اسالم، تاريخ نويسي از انحصار اسالم و عربها خارج شد

اسالم و جامعه خالفت قرار داشتند كه در مرحله بعدي با سروده شدن شاهنامه، حضور عربها 
هاي داستانهاي آن به طور  ه شدت در آن كاهش يافت و محوريت موضوعو جامعه عربي ب

ها در قرن اول  نقش ترجمه خداينامه. ها و روايات حماسي قرار گرفت كامل در خدمت داستان
هاي شعوبي بسيار مهم بود و از سوي ديگر دوره گذاري براي  هجري در ترويج و غناي انديشه

ادبيات حماسي از . اريخي كه مبناي استقالل مي شد، بودهاي ت هاي بعدي حماسه رشد انديشه
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هايي كه در مجاورت دستگاه خالفت قرار داشتند،  در سرزمين. نظر مكاني نيز قابل توجه بود
تجلي اين نوع روايات بسيار كم بود و اگر هم وجود داشت با استقبال چندان روبرو نمي شد اما 

وراءالنهر كشش و جاذبه و استقبال آن توسط مردم در نواحي شرقي ايران خاصه خراسان و ما
بايست در كنار و بسيار زياد بوده است در غرب ايران اگر روايات حماسي وجود داشتند ، مي

گرفتند و حالتي منفعالنه داشتند در حالي كه در شرق متابعت روايات و احاديث عربي قرار مي
سيستان و ماوراء النهر در .  ابراز وجود نمودنددر مقابل اخبار و روايات عربي و به طور مستقل

  )34: 1،ج1371صفا،( .خراسان بزرگ بيشترين عالقه و حفاظت را از روايات باستاني داشتند
   شاهنامه فردوسي ماحصل حيات ادبي دهقانان-4

پديد آمدن يك لهجه ادبي و رسميت يافتن زبان آن به عنوان زبان ادبي و سياسي و      
هاي نيم مستقل و مستقل   از زبان عربي از وقتي امكان تجلي يافت كه دولتعلمي جداي

كاركرد حكومت طاهري كه به عقيده بعضي مورخان هنوز در آداب و رسوم . ايراني متولد شدند
عربي خالفت گرفتار بود احتماالً مقدمه اي براي رواج و استقالل زبان اداري و ديواني از زبان 

 نقش صفاريان، سامانيان و آل بويه و حتي غزنويان و سلجوقيان ترك رسمي خالفت بود اما
نژاد در استقالل زبان فارسي و به دنبال آن بوجود آمدن آثار مستقل فارسي بدون توجه به 

 اين مسئله محصول فرآيندي )164: 1،ج1371صفا، (جلب نظر خالفت و اعراب، قابل توجه است
ري و تالشهاي پنهاني و طبقه خاصي از ايرانيان بنام بود كه ريشه در تحوالت قرن اول هج

هاي مستقل ايراني نسبت  اگر تكلم و به كار بستن زبان فارسي را به حكومت. دهقانان داشت
بدهيم، كاركرد آنان ابزاري بود و چنانكه در منابع منعكس است، حمايت مادي و معنوي از 

ام مكاتبات اداري و غير اداري توسط پارسي گويان و تأكيد بر كاربرد اين زبان در تم
هاي گذشته  اما كيفيت و مطالب ادبي دوره. هاي ايراني بعد از اسالم صورت گرفت سلسله

  توسط چه نيرويي در اين فاصله دو قرني به ايرانيان دوباره بازگردانده شد؟
  بپيونــدم از گفتــه باستـــان    كنون زين سپس نامه باستان

  )در داستان كيخسرو و افراسياب                                              (                 
دهقانان عالوه بر نقش سياسي، اقتصادي كه در تاريخ بعد از اسالم داشتند نقش پر رنگ 

با . هاي مستقل محلي ايفا كردند فرهنگي مهمي در دوره گذار از ساسانيان تا تشكيل حكومت
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نامه كه حاصل فرآيند حفاظت و انتقال روايات حماسي ايرانيان توسط بررسي كتاب بزرگ شاه
حكيم ابوالقاسم فردوسي خود از دهقانان توس .دهقانان بود، اين نقش بيشتر معرفي مي گردد

نظامي (و صاحب ديه باژ از ناحيه تبران بود كه به واسطه دخل آن ديه امرار معاش مي نمود
 ، براون، 173 و صفا، حماسه سرايي در ايران، ص 24خ، ص  وهمايون فر62ص : 1382عروضي، ، 

1373 :190(    
                          يكي داستان راند از هفتخوان  سخن گوي دهقان چو بنهاد خوان 

                                        )در داستان هفتخوان اسفنديار(                                                                       
در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم نهضت عظيمي در خراسان براي جمع آوري روايات 

 در تاريخ ايران پيدا شد و )243: 1369صفا،مجله ايرانشناسي ، (كهن و تأليف و تدوين كتب
انجام فردوسي هايي در ميان آمد كه مسعودي مروزي و دقيقي اولين آنها بودند كه سر شاهنامه

خواجه ابوالقاسم احمد بن الحسن ميمندي و ) 103: 1369 صفا، (روايات قديم را به نظم درآورد
به تعبيري عنصري، واسطه اي شدند تا فردوسي شاهنامه خود را به سلطان محمود غزنوي 

ري فردوسي در تأليف شاهنامه همواره تابع منابع  قبلي خود بود و در سرآغار بسيا.عرضه كند
هاي شاهنامه به  داستان. ها و دفترهاي پهلوي اشاره مي كند از داستانهاي شاهنامه به كتاب

سرعت با پذيرش همگاني مردم روبرو مي شد كه نشان از سابقه اين روايات در بين ايرانيان 
دهقانان در حفظ اين داستانها نقش مهمي داشتند و افرادي از همين طبقه بودند كه . داشت
آنان تنها طبقه اي بودند كه در كنار موبدان و .  مختلف را به فردوسي مي رساندندروايات

هاي حماسي باستاني در  دبيران سواد خواندن و نوشتن مي دانستند حتي قسمتي از داستان
شد و در دوره منابع مكتوب نيامده بود و اين داستانها توسط دهقانان جمع آوري و حفاظت مي

در مقدمه شاهنامه . وايت و ترجمه شده و از آنجا وارد شاهنامه گرديداسالمي به فارسي ر
اين نامه را هر چه گزارش كنيم از گفتار دهقانان «ابومنصوري اين عبارت جالب توجه است

ها و   حفظ داستان)22 -21: 1379 اكبر زاده، (»بايد آورد كه اين پادشاهي بدست ايشان بود
ه سبب شد تا اصطالح مورخ نيز در مورد آنها به كار روايات باستاني از سوي اين طبق

  )568: 1376، تفضلي، 631: ، همايونفرخ372: 1380شعباني، .(رود
  )داستان پادشاهي انوشيروان( بدين خويشتن را نشان خواستم   چو گفتار  دهقان   بياراستم
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م شادان برزين، آزاد سرو، ماخ، بهرا: در شاهنامه فردوسي نام تعدادي از راويان آمده است
كه فردوسي با اصطالحاتي نظير منابع . شاهوي از جمله دهقانان يا مالزمان آنها بودند

شاهنامه نيز با عناوين دفتر پهلوي ،نامه باستان، زگفتار دهقان، سخنگوي دهقان، پرمايه 
 صفا، (دهقان، دهقان آموزگار، دهقان دانش پژوه و سرآينده دهقان، در شاهنامه آمده است

 آزاد سرو چنانكه فردوسي معرفي مي كند از مالزمان احمد بن سهل از دهقانان )76: 1369
رسانيده اخبار رستم از وي از خاندان كامكاريان و نسب به يزدگرد ساساني مي. جيرنج بود

روايتهاي آزاد سرو در شاهنامه وارد شده است، شادان برزين از روات بزرگ طوس بود كه در 
مه ابومنصوري نيز از او سخن رفته است، ماخ از راويان بزرگ خراسان و از مقدمه شاهنا

نويسندگان شاهنامه ابومنصوري بود كه وي را هراتي مي دانستند، شاهوي نيز از ديگر راويان 
. شاهنامه بود كه در نقل اطالعات روايات باستاني به  شاهنامه نقش مهمي داشته است

قان چاچ كه روايات اشكانيان را از وي گرفته است، سرنخي از اشارات پراكنده فردوسي به ده
 )58: 2، ج 1383 بارتولد، .(آوري شاهنامه ارائه مي دهدشركت دهقانان ماوراء النهر در جمع

شاهنامه فردوسي محصول روندي بود كه دهقانان با جديت در پي به ثمر نشاندن آن بودند 
 ، حاميان و روايان شاهنامه يا دهقان بودند يا توسط گذشته از خود فردوسي كه دهقان باژ بود

  .دهقانان تشويق به حفظ روايات باستاني مي شدند
چه گفت آن سراينده دهقان پير              زگشتاسب و زنامدار اردشــير                                                                

         زداراب و ز رسم و راي هماي  رايـاكيـزه پاران و   زان  نـامد
                                                )در داستان پادشاهي داراب(                                                              

 و نه از نظر شد از نظر محتواها به صورتي كه به تواريخ اسالمي منتقل مي ترجمه خداينامه
تولد شاهنامه به زبان فارسي و در قالبي مخصوص ايرانيان، . كردزبان، دهقانان را راضي نمي

  . اوج تالش آنان جهت حفظ روايات باستاني و حماسي ايرانيان بود
در مقام مقايسه شاهنامه با اشعار شعراي شعوبي قرون اول و دوم هجري پايداري و تداوم آن 

شاعران شعوبي . شود اسالمي هويدا مي–و استقالل كامل از فرهنگ عرب در سايه شيوايي 
هاي امويان اشعار پراكنده اي در تفاخر به ايرانيت سرودند اما هيچ كدام  در مقابل تندروي

فردوسي زماني متولد شد كه زمان بازگشت به . اعتالي جايگاه روايت شاهنامه را پيدا نكرد
 تدريج در حال به سرآمدن بود و دوران ترويج سياست ديني هاي پيشين در ايران به آئين
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هاي حماسي  در چنين روزگاري اگر روايت. توسط غالمان ترك نو مسلمان در آغاز خود بود
كرد و در توالي شد ديگر فرصتي براي ابراز وجود پيدا نميتوسط شاعري توانا جمع آوري نمي
 اعجاب )100 :1380 ، موسوي، 246: ه ايرانشناسيصفا، مجل.(قرنها به فراموشي سپرده مي شدند

نواي . شد كه در تاريخ مردم ايران به راحتي ساري و جاري شودنظم شاهنامه سبب مي
گذاشت و دانستند ،تأثير مي آهنگين و رواني آن حتي بر كساني كه خواندن و نوشتن را نمي

ني مأخذ و منشايي به جز بسياري از اسامي رايج ايرا. شدباعث به خاطر سپردن آن مي
شاهنامه ندارند و اين ارزش كاخ بلند منظوم فردوسي را در نظر محققين و مورخين بيشتر از 

شرق ايران . نكته ديگر بستر مناسبي بود كه شاهنامه در آن تجلي كرد. پيش روشن مي سازد
هنيت تاريخي هاي شاهنامه را به ذ توانست داستانهاي باستاني بود كه مي خاستگاه حماسه

در همين زمان تأليف شاهنامه دو كتاب حماسي يكي گردنامه رستم الريجي در . خود بسپارد
همدان و ديگري حماسه فيروزان در اصفهان تأليف شده بود اما چندان مورد استقبال قرار 

  ).143: 1365 فراي، .(نگرفت
  خواهي و تبارگرايي باستاني  دهقانان و نسب-5

ن شهري ايرانيان، داشتن نسب و تبار يكي از مهمترين عوامل مشروعيت در انديشه ايرا
اين مسئله نيز در مواجه با سياست امويان در توجه به نژاد عرب . پذيري به حساب مي آمد

نوع اول آن عبارت بود از تبار و نژاد اشرافي كه . قريشي خويش به دو شكل ظهور كرد
 مند بودند و شامل بازماندگان خاندان سلطنتي قسمتي از موالي و دهقانان از آن بهره

نوع دوم از نسب و نژاد باستاني . وويسپوهران، اهل بيوتات، اسواران، آزادان و دهقانان مي شد
به اقدامات شعوبيه  مربوط مي شد كه استادان ماهري در نسب سازي بودند كه در مقابله با 

. ي آمد به ساختن تبار و نسب پرداختندنژاد پرستي امويان چنانكه در قسمت روايات حماس
چنانكه بعضي از فقها و مورخان اسالمي را به اعتراض وا داشتند و آنها متذكر شدند كه شگفتا 
هر كه را از عجم مي بيني افتخار به تاج و تخت كسرا و جاه و جالل پرويز مي كند و خود را 

اگر ...  پرويزند، اينها همه شاهزاده اندمنتسب به آنان مي شمارد آيا اين عجمان همگي از اوالد
 بر شمردن نسب )84: 1363همايي،  (.اند پس اواسط و اراذل عجم كجا رفته اندها شاهزاده اين

اگر چه در تاريخ ايران باستان نظاير فراواني داشت اما مختص به شاهان و خاندان شاهي بود 
اي مقابله با عربها بود كه به تدريج اين اما در تاريخ ايران دوره اسالمي در ابتدا سالحي بر
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اين حكومتها از . هاي مستقل محلي درآمد سالح به صورت عاملي مشروعيت زا و در حكومت
نظر ديني مي بايست تفوق  خليفه را به رسميت بشناسند اما براي تقويت جايگاه خود اتصال 

هايي كه  بودند اشخاص و خاندانكم ن. دادندبه دوره باستان را سر لوحه اقدامات خود قرار مي
در دوره بعد از اسالم دم ازتبار و نژاد باستاني خود  مي زدند در اين بين دهقانان نيز چنين 

به طور مثال در روستاي اردستان دهقانان از فرزندان خسرو .ادعاهاي را مطرح مي نمودند
د ايراني خود در حضور هشام  اسماعيل بن يسار بر اجدا.)41: 1347 يعقوبي، .(انوشيروان بودند
 بشاربن برد طخارستاني نيز به ذم عرب و تفاخر ايرانيان شعر ).20: 1371صفا، (اموي تفاخر كرد

اي بود كه جد خود را به زو طهماسب  حمزه آذرك خارجي دهقان زاده).23: همان.(مي سرود
ان قديم نيشابور و بيهق، جد  ميكاليان از دهقان).193: 1370، باسورث، 26:  ابن فندق.(رسانيدمي

ميكال بن عبدالواحد بن جبريل بن القاسم بن بكربن «كردند  خود را به اين ترتيب بيان مي
ديواستي و هوسوربن سور بن سور بن سور اربعه من الملوك بن فيروز بن يزد جرد بن بهرام 

از بازماندگان ابومسلم خراساني نسب به يكي ). 332: 1363، گرديزدي،117:ابن فندق(جور 
رسانيد و يا با اسم ايراني زادان پسر واسيكه و بنداد هرمز براي وي نسب پادشاهان ساساني مي

 آل طاهر به منوچهر و رستم، آل زيار به كاوه ).110 :1367 دانيل،(ايراني و باستاني ساخته اند 
 بهرام گور، آهنگر، خاندان ساماني نيز نسبت به بهرام چوبين مي رساندند آل بويه به

 اصل طبقه )70 - 69: 1384اكبري،  (.قراختائيان و سلجوقيان به افراسياب نسب مي رساندند
- دهقان نيز نسب خود را به دهكرت پسر فرواك پسر سيامك پسر نرسي پسركيومرث شاه مي

گويند نخستين كسي كه به دهقاني گرائيد دهكرت بود كه ده پسر داشت و طبقه «. رساندند
: 3،ج1375 ، محمدي ماليري،278: 1، ج 1370 مسعودي، (رسانند به اين ده پسر نسب ميدهقانان

- ها نسب به ساسانيان مي ها و دابويي و حتي امراي محلي شمال ايران نظير باوندي) 359
ها، كاربردي به جز ايجاد مقبوليت عامه و بهره برداري از موج ايران  اين نسب سازي.  رساندند

تشكيل حكومت هاي ايراني تبار در ايران كه با طاهريان آغاز شد و .  ن نداشتدوستي ايرانيا
در دوره سامانيان به اوج رسيد براي قوام و دوام خود به آداب و سنن ايراني و به خصوص زبان 

رساندند كه دليلي بر اين حكومتها نسب خود را به تاريخ باستان ايران مي. پارسي توجه داشت
اين روند عامل، براي نزديك تر .  دوستي در ميان رعاياي حكومتشان بودوجود موج ايران

اين نوع نگرش كه . شدن اين افراد و خاندانها با دهقانان و سنت گرايان جامعه ايراني بود
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توسط موالي و شعوبيه بوجود آمد در ابتدا در شعر شاعران شعوبي تجلي يافت و هدف آن 
ورزيد، بود و اين مسئله آنقدر ژاد و نسب خود مباهات ميتخريب و تحقير وجهه عرب كه به ن

شمردند، شد تا اينكه حتي برخي از عربها خود را ايراني و داراي نياي باستاني بر ميتبليغ مي
 استنباط )295: 1385 زماني، .(باليديزيد بن عبدالملك اموي به خاطر مادر ايرانيش برخود مي

هاي كهن اين بود كه سقوط پادشاهي ساساني به   از ميراثمنطقي از اين تمايل به پاره اي
ها قوام و دوام يافته  مفهوم قطع ارتباط با معيارها و ارزشهاي ذهني جامعه ايراني كه طي سده

حتي سلطه سياسي عربهاي مسلمان نيز نمي . و ريشه در اعصار قديم داشته، نبوده است
هايي كه بعد  افراد و سلسله) 297: همان (. سپاردتوانست اين ذهنيت را پاك كرده و به فراموشي

از اسالم در ايران جايگاهي يافتند عالوه بر قبول اسالم به عنوان عامل اصلي حكومت و 
عامل ) به جز چند مورد كمياب كه تابعيت اسالم را قبول نداشتند(اطاعت صوري از خليفه 

در اين بين نقش . دانستندانيان مينژادگي را اهرمي براي ايجاد مقبوليت عامه در بين اير
طاهريان، سامانيان، ميكاليان، سهليان، . هاي متنفذ محلي و دهقانان نيز قابل توجه بود خاندان

برمكيان، يا به امارت رسيده يا وزارت خلفا را داشتند و حاميان و مروجين اين نگرش در بين 
ماوراءالنهر و شرق از دهقانان نيز در اين امر نا گفته نماند كه فرمانبرداري مردم . ايرانيان بودند
  )10 : 1368 جيهاني، .(بي تأثير نبود

  نتيجه
به طور عام در كل تاريخ ايـران    ) دامپروري–كشاورزي(ي زندگي واستروفشوينته      نوع و سابقه  

ي اسـالمي ، بـراي   ي گذار از ساساني به دورهو حيات فرهنگي دهقانان به طور خاص در دوره       
وجـود و حـضور     . روايات ملي و حماسي در زمان هجوم اعراب مسلمان بسيار موثر بـود              حفظ  

دهقانان چه در دوره باستان و چه در دوره اسالمي در بيشتر نواحي و مناطق ايران زمين مسلم                  
بوده است اما تنوع در ميزان امالك و قدرتشان بـه وضـعيت جامعـه از نظـر مكـاني و زمـاني                       

هقانان يكي از اقشار مهم اجتماعي در ايران محسوب مي شدند و مرتبـه     د. بستگي داشته است  
مهمتـرين عـصر اقتـدار و نفـوذ دهقانـان از      . آنها بين اشراف درجـه اول و رعايـا قـرار داشـت         

اصالحات انوشيروان آغاز و تا ورود عنصر ترك به جامعه و حكومت ايران اسالمي ادامـه مـي                  
هـاي كلـي نظـام        ست رفاه محلي منطقه خود را بر سياسـت        دهقانان در دوره ساساني سيا    . يابد

شاهنشاهي ترجيح مي دادند و با بروز نشانه هاي زوال ساسانيان به تـدريج بـه سـمت قـدرت                    



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

٢٠٠٠

تعامل دهقانـان بـا فاتحـان    . ديگر كه بتواند نظم و امنيت را براي آنان فراهم سازد، روي آورند          
ي فاتحـان نيـز بهتـرين راه اداره متـصرفات           مسلمان عالوه بر حفظ جايگاه گذشته ايشان بـرا        

دهقانان در مواجهه با فتوح اسالمي به دو دسته تقسيم شدند گروهي            . جديد به حساب مي آمد    
اندك در پي مقابله بر آمده و در همان اوان دوره اسالمي از عرصه سياست و قـدرت كنـار زده                    

م حيـات سياسـي و اجتمـاعي و         شدند و گروهي كثير نيز با مصالحه با مـسلمانان باعـث تـداو             
 -مشي سياسي، اجتماعي دهقانان با ساير نيروهاي معاند خالفت عـرب        .شان گرديدند   اقتصادي

دهقانان به اقدامات تند و خشن عالقه مند نبودند و بيشتر منـافع خـود را                . اسالمي متفاوت بود  
هنگـي و سياسـي   اقـدامات فر . در سايه ثبات و امنيت مناطق و امالك خودجستجو مي كردنـد       

دهقانان اگرچه در بعضي از مسائل با موالي و شـعوبيان همـسويي داشـت امـا از نظـر روش و                      
موالي و شعوبيان به طور علنـي  . چگونگي حفظ و احياءروايات ملي و حماسي بسيار متفاوت بود 

 و ايستاندند اما دهقانان بدون ابراز مخالفـت بـا خالفـت بـه دنبـال عاليـق       در مقابل عربها مي   
كاركرد فرهنگي دهقانان بـه خـاطر وجـود ثبـات و            .اهداف خود در مجموعه جديد قدرت بودند      

ي امنيت الزم بيشتر از كاركرد سياسي و اقتصاديشان در احياء و تقويت حيات فرهنگي جامعـه               
آنان در حفـظ و تـداوم پيـشينه تـاريخي           . ي اسالمي موثر بود   در حال گذار از ساساني به دوره      

داشتند روايات حماسي و تاريخي تنها در قالب زندگي دهقاني قادر به ادامـه حيـات                نقش فعال   
ي گذار فـوق و حيـات       بزرگترين اثر حماسي ادبيات ايران شاهنامه فردوسي محصول دوره        . بود

حفظ نسب و تبار، ماهيـت      . فرهنگي دهقانان ايراني در دو قرن بعد از ورود اسالم به ايران بود              
توجه به هنر، رفتار شخصي و اجتماعي منحصر به فرد، دهقانـان را بـه شـكل                 زندگي اشرافي،   

-حفظ باقيمانـده .حافظان و انتقال دهندگان آداب و رسوم و ادبيات ايرانيان باستان در آورده بود      
ي آنها به عربي و سپس فارسي مهـم تـرين كـاركرد حيـات فرهنگـي                 ها و ترجمه  ي خداينامه 
تبار دهقاني بود و هم ارتباطات فرهنگي استواري با ايـن مردمـان             فردوسي هم از    .دهقاني بود   

كه بيشتر مطالبي كه درمتون باستاني آن دوران نيĤمده بود ،توسط اين            طوريايجاد كرده بود به   
ها در ابتدا درقالب ترجمـه عربـي و انـدكي           خداينامه. گرفتدهقانان در اختيار فردوسي قرار مي     

خ عمومي به دوران بعد از اسالم راه يافتند اما اين متون جديد هـم               متون فارسي در قالب تواري    
اول آنكه  . ها و روايات ملي خارج شده بودند      در مفهوم و هم درچگونگي كاربرد از مسير حماسه        

هـاي ملـي   ي روايات و حماسـه  توانست بازگو كننده  قالب اثر تاريخي آنچنانكه بايد و شايد نمي       
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ي كامل اين روايات نداشـتند و       اي به ارائه  قرون اوليه هجري عالقه   باشد و دوم اينكه مورخان      
. هاي شرقي بودنـد   عالوه بر اين موقعيت مكاني اين مورخان بود كه اكثرا دور از كانون حماسه             

ي فردوسي را از قالب محتوا ،نوع ارائه و مكان احيائي اين            اين مسائل بود كه سرايش شاهنامه     
  . ورتي روان قابل انتقال در آوردنظير و به صها بيحماسه
   منابع 

. تصحيح احمد بهمنيار. تاريخ بيهق) بيتا (ابن فندقابوالحسن علي بن زيد بيهقي -1
 .فروغي،:تهران

ابراهيم . تحقيق مصطفي السقا. قسم االول. السيره النبويه )1375(ابن هشام، عبدالملك -2
 .قاهره.  و اوالدهالبابي الحلبيمطبعه . عبدالحفيظ شبي. االبياري

يخ  ترجمه و تلخيص محمدحسين مشا. برگزيده االغاني)1368(ابوالفرج اصفهاني -3
  .علمي و فرهنگي: تهران. فريدني

 ..الكتب العربيه:  دارالحياء قاهره.االخبار الطوال)1960(ابوحنيفه دينوري، احمد بن داوود-4
.  ترجمه مريم ميراحمدي)1373(ايران در قرون نخستين اسالمي. اشپولر، برتولد -5

 .علمي وفرهنگي،: تهران
: تهران.  ترجمه يعقوب آژند.تاريخ نگاري در ايران)1373( و ديگراناشپولر، برتولد -6

 .گستره
: تهران. يرج افشارتصحيح ا.  مسالك و ممالك)1368(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم -7

 .علمي و فرهنگي
شعوبيه، نهضت مقاومت ملي ، م در ايراناسال )1371(افتخار زاده، محمودرضا-8

 .نشر ميراثهاي تاريخي اسالمي در ايران،: تهران. ايران
. دالكريم جربزه داربه اهتمام عب.  شرح حال عبداله المقفع)1382(اقبال، عباس -9

 .اساطير: تهران
 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. شاهنامه و زبان پهلوي)1379(اكبر زاده، داريوش-10
 .سمت،: تهران. تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام)1384(اكبري، امير -11
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، ترجمه كيكاوس  درباره تاريخ حماسه ملي ايران)1383(بارتولد، واسيلي ايلياويچ -12
 .اساطير: ر غالمحسين صديقي، تهرانرمغان فرهنگي به دكتاجهانداري، در هفتاد مقاله

تاريخ سيستان از آمدن تازيان تا برآمدن دولت . باسورث، ادموند كليفورد -13
  .اميركبير: تهران. جمه حسن انديشه ترصفاريان،

تح اهللا ترجمه ف. تاريخ ادبيات ايران از فردوسي تا سعدي )1373(براون، ادوارد -14
 .مرواريد: تهران. مجتبايي

 .1364 سروش، :ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران. فتوح البلدان. بالذري، احمدبن يحيي-15
. ون صنعتي زادهترجمه هماي. چكيده تاريخ كيش زرتشت )1377(مريبويس، -16

  .صفيعليشاه: تهران
. ترجمه عسگر بهرامي. زرتشتيان، باورها و آداب ديني آنها )1381(-------- --17

 .ققنوس: تهران
 علي به اهتمام قاسم غني و.  تاريخ بيهقي)1370(بيهقي، ابوالفضل محمدبن حسين -18

 .نشر خواجو: رانته. اكبر فياض
  .ابن سينا:  اكبر داناسرشت، تهران، آثارالباقيه)1352(ابوريحان. بيروني-19 

  .دانشگاه تهران: تهران). عه اوستامجمو(گاثاها  )1354(پور داود، ابراهيم-20
   .كالله خاور: تهران. تصحيح ملك الشعر بهار. تاريخ سيستان)1366(بــــي نام  -21
ترجمه .  سپاهيان، كاتبان و دبيران و دهقانانجامعه ساساني، )1385(تفضلي، احمد-22

  .نشر ني: تهران. ريان و مهدي باقيشيرين مختا
، مجله هاي نخستين اسالمي نقش دهقانان در سده )1376(------- ----23

 .ايران نامه، سال پانزدهم
  .  بي نا: . قاهره. اء و الكتابرزالو )1938(محمدبن عبدوي. جهشياري-24
: تهـران . ه نادري مير سعيدي   ترجم. ستيز و سازش   )1381(چوكسي، جمشيد گرشاسب  -25

  .ققنوس
  .، جعفر شعار، تهران، بنياد و و فرهنگ ايران تاريخ پيامبران و پادشاهان: حمزه ي اصفهاني -26
 .توس : تهران. زارش مهرداد بهار  گ)1385(بندهش دادگي فرنبغ ، -27
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تاريخ سياسـي و اجتمـاعي خراسـان در زمـان حكومـت             )1367(ل، آلتون داني-28
  .علمي و فرهنگي: تهران. ترجمه مسعود رجب نيا. عباسيان

 .اد قدرت ديزجي، تهران، نشر ققنوسمهرد  .تاريخ و فرهنگ ساساني )1382(دريايي، تورج-29
سقوط ساسانيان، فاتحان خارجي، مقاومت داخلي و  )1383(-------- 30

 . نشر تاريخ ايران:  تهران. ترجمه منصوره اتحاديه و فرحناز اميرخاني. ر پايان جهانتصوي
نشر : تهران. مرتضي ثاقب فرترجمه . شاهنشاهي ساساني)1383(------- ---31 

 .ققنوس
:  تهران. محمود مهدوي دامغانيترجمه . اخبار الطوال )1368 (دينوري، احمد بن داوود -32
 .ني

  .انتشارات بهجت: تهران. ا اوست)1381(هاشم رضي، -33
 ،محـسن شـجاعي، نامـه ي        هاي عربي خداي نامـه    ي ترجمه درباره )1382(روزن، بارون  -34

  ..فرهنگستان، شماره ي پانزده،تهران، دي
، مجله ي كلك،شماره ي نهم، هاها و شاهنامهخداي نامه )1369(روشن، محمد -35

 .  آذرماه
، 7،فصلنامه ي كك،شماره ي ي فردوسي و شاهنامههاخداي نامهروشن،محمد، -36

 مهرماه، 
هاي  نژادگي و اقتدار در مشروعيت پذيري حكومت) 1385(زماني، حسين -37

 عبدالحسين نوايي، ،در مجموعه مقاالت در پاسداشت مقام دكترمحلي ايران اسالمي
 .نشر گل: تهران

ژوهشگاه فرهنگ و انديشه پ: تهران. ايرانيان و هويت ملي )1385(شعباني، رضا -38
 .اسالمي 

مروري كوتاه به تاريخ ايران از آغاز عصر مادها تا پايان )1380(-------- --39
 .سخن: تهران. دوران قاجاريه

هاي دوم و سوم  هاي ديني ايراني در قرن  جنبش)1375(صديقي، غالمحسين -40
 . اميركبير: تهران. هجري
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رايي در ايران از قديمي ترين عهد تاريخي  حماسه س)1369(صفا، ذبيح اهللا -41
 .اميركبير: تهران. تا قرن چهارم هجري

تاريخ ادبيات ايران از آغاز عصر اسالمي تا دوره )1371(-------- ---42
 .توس،:  تهران.سلجوقي

شرايط اجتماعي و سياسي ايران بعد از سقوط  )1369(-------- --43
، مجله ايران هاي ملي تدوين روايتشاهنشاهي ساساني و اثر آن در ترجمه و 

 .شناسي، بنياد كيان، سال دوم، شماره دوم، تابستان
 .، تهران، امير كبير، فردوسي و شاهنامه)1369(طباطبايي، محيط -44
 .اساطير،  : تهران.  ترجمه ابوالقاسم پاينده.تاريخ طبري)1368(طبري، محمدبن جرير -45
دم تاجيك و سازمان دولتي آل تشكل مر)1383(غفوروف، بابا خان -46

در مجموعه مقاالت تاجيكان، آريائيها و فالت ايران، . وسامانيانطاهريان،صفاريان
 .سروش: ده ميرزا اشكورزاده، تهرانگردآورن

. ترجمه محمود عرفان. بخارا دستاورد قرون وسطي )1365(فراي، ريچارد نلسون -47
  . علمي و فرهنگي: تهران
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 .دانشگاه فردوسي: اهي ايران، مشهدشاهنش
 .توس: تهران. ح جالل الدين تهرانيتصحي. تاريخ قم )1361(قمي، حسين بن محمد -54
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ياسمي، تهـران، انتـشارات ابـن       ، رشيد   ايران در زمان ساسانيان    )1355(كريستن سن ، آرتور    -55
  . سينا
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 . توس: تهران. ساساني به عصر اسالمي
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. تصحيح مدرس رضوي. تاريخ بخارا )1363(نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر -69
 .توس :تهران

: تهران. تصحيح محمد قزويني. چهارمقاله )1382(نظامي عروضي، احمد بن عمر -70
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Gibb ,Hamilton , A.R, Studies on the Civilization of Islam, 
Boston: 1962. 
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  * دكتر كورش صالحي                                                                        
    **زهرا صفايي مجد                                                                          

  
  يراني در شاهنامه فردوسيهويت ا

  چكيده
آثار حماسي در سراسر جهان براي ملت ها ارزش وااليي دارند، زيرا آرمان ها و ايده ال هاي آنان را در 

حماسه هايي مانند ايلياد و اديسه يونانيان ،مهابهارات و راماياناي هندوان، قرن هاي طوالني . بر دارند
و در . پنداشته اندها را نياكان خود ميير و قهرمانان اين حماسهمايه وحدت مردماني بوده است كه اساط

از ميان آثار حماسي جهان، شاهنامه فردوسي اثري سترگ است كه .اندفراز و فرودها با آنها انباز گشته
براي ايرانيان گنجينه اي است گرانبها از تمام فرهنگ و تمدن ايراني، تاريخ غرور ملي، آداب و رسوم 

بعضي آنرا گنجينه اي نفيس . ستايدهركه شاهنامه را از جهتي مي.و عقايد مردم اين كشور كهنايراني 
از در و جواهر لطايف و ظرافت پندها و حكمت هاي اخالقي مي دانند و گروهي آن را اثري شامخ در 

نهايت و در. نكته اينكه هركسي از ظن خود همسفر فردوسي مي گردد. ادبيات و صنايع ادبي مي دانند
اين هويت ايراني است كه تمام مزايا و جنبه هاي ارزشي گوناگون شاهنامه را تحت لواي خود در مي 

  : حكيم طوس خود اين را به شيواترين گونه بيان مي نمايد.آورد
  بسي رنج بردم در اين سال سي                        عجم زنده كردم بدين پارسي

معرفي ايران و  .ي براي حفاظت از هويت ايراني استر ادبي بلكه قالبشاهنامه فردوسي نه تنها يك اث
ايراني آن طور كه بايد باشد ،ايران و بدخواهان ايران و هزاران نكته اي كه بر اين دفتر نوشته شده 

 .بخشدهايي دارد كه اين مرز و بوم را از سايرين در نظر و عمل جلوه مي،همه حكايت از نشانه
  اي،قهرمانان اسطوره فردوسي ، ايرانيان ، هويت ، شاهنامه :كليد واژه ها

                                                 
عضو هيات علمي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  *  
  دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارشناس ارشد  **
ي اسالمي كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره- *  
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  مقدمه
 تاريخي است كه داستان ها و اساطير ملي و -اي اساطيريمنظومه حماسي بي نظير فردوسي مجموعه

آرمان . وقايع تاريخي از سپيده دم آفرينش و آغاز زندگي تا انقراض سلسله ساسانيان را در بر مي گيرد
هاي مردم ايران است؛ كه حكيم طوس خود جنبه هاي غير واقع گرايانه روايات را ستههاي ملي و خوا

فردوسي در اثر شامخ خود تمامي مؤلفه هاي هويت ايراني، سرزمين، تاريخ، . متضمن رمز دانسته است
 اي، در نهايت هنرمندي در هم تنيده است و در نهايتفرهنگ، نژاد  و دين را با استاديي خيره كننده

اين سند هويت ايراني را در قالب زبان فارسي به جهان عرضه نموده است؛ تا همواره هويت ايراني 
  .خارج از محدوده ي زمان و مكان زنده و پويا باشد

در شاهنامه شاهان و پهلوانان ايراني و تمامي شخصيت هاي پرورده شده در آن، از زمان اساطير تا 
ظهور و بروز فرهنگ ايراني هستند، كه در ادوار گوناگون در يك زمان تسلط اعراب بر ايران، عرصه 

نبرد بي پايان ميان خير و شر، گاهي در لواي نبردهاي اهورايي و اهريمني و گاهي در عرصه نبرد بين 
در حقيقت اينان زبان فردوسي براي بيان آن موازيني است كه . ايرانيان و انيرانيان در تكاپو هستند

زاده طوسي كه حفظ ميراث نياكان از با چنين كار سترگي بود كه دهقان. ني مي نمايدايراني را ايرا
آرمان هاي طبقه وي بود توانست در عصري كه هويت ايراني به دليل هجوم اقوام ايراني چون ترك و 
- عرب مورد تهديد جدي قرار گرفته بود و وحدت سياسي كشور نيز از بين رفته بود؛ به حراست از آرمان

هاي ملت ايران برخيزد و اثري خلق كند كه تا ايران و ايراني برپاست ، ميزاني باشد براي حفظ هويت 
در بين تمام حماسه هاي ايراني كتاب شاهنامه مزيت خاصي دارد زيرا : هانري ماسه مي گويد. ايراني

  .سخن از كشمكش هاي ديرين ملتي است كه از مليت و استقالل خود دفاع مي كند
  ع اجتماعي خراسان در عصر فردوسي اوضا

ي سامانيان در ماورا النهر و خراسان سد استواري در برابر تهاجمات تركان به امارت استكفاءگونه
به دوران ساماني رونق و نظم . دربار اين اميران مامن دانشمندان و علما ايراني بود . سرزمين ايران بود 

هاي متعدد سياسي و مذهبي و همچنين تجربه ن و نهضتي در اثر سالهاي فتح ايرااز دست رفته
هاي ي حمايتديوانساالري ايراني در سايه.تشكيل حكومت نيمه مستقل طاهري دوباره به ايران باز آمد

با توجه به اينكه . ها گام برداشتاين خاندان به شدت رشد كرد و در جهت رونق امور و بازسازي خرابي
كرد ،به تدريج  اي از غالمان ترك استفاده مياش از هستهان نظاميسپاه ساماني براي حفظ تو
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فرماندهان اين تركان نظامي با وسايلي چون مالزمان از غالمان خاصه و تصرف اراضي كه پشتوانه 
  . مالي آنها بود ،در حكومت نفوذ كرده و بعد از ضعف دولت مركزي ساماني قدرت را به دست گرفتند 

ر دوره ضعف در زماني كه دربار آنها كانون توطئه ها شده بود، كم كم وسعتش را از قلمرو سامانيان د
در نهايت سلسله ايراني ساماني به دست تركان منقرض . دست داد و دچار بي نظمي و اغتشاش شد

محمود غزنوي با تصرف خراسان صاحب واليتي پر . گرديد و محمود سلسله غزنويان را تاسيس كرد 
هاي كشاورزي حاصلخيزي داشت كه با استفاده ماهرانه از آب  گرديد و اين واليت زمينثروت و آباد

ها و ديگر شهرهاي خراسان مركز صنعت و حرفه محلي بودند و بافته. نسبتا كم آبياري مي شد 
همچنين . شد كاالهايي كه اختصاصا در اين واليت توليد مي گرديد تا نواحي دور دست صادر مي

خراسان در اين .  جاده اي تجاري كه از عراق به آسيا ميانه مي رفت ، سود سرشاري مي برد خراسان از
ايام نه تنها به واسطه علوم الهي ، كالمي و فقهي مرسوم عربي ، بلكه به خاطر ترويج زبان و ادب 

ي فارسي نوين ؛ يعني فرايندي كه در كار سترگ فردوسي به اوج خود رسيد ، مركز فكري و فرهنگ
خالصه ثروت خراسان نظير هند شالوده مادي  بيشتر دستاورد . بخش شرقي عالم اسالمي بود 

- اما در دوران تسلط غزنويان به دليل ماليات گيري) 142-150 : 1387فراي ،( شكوهمند محمود بود
بديل به هاي سنگين ماموران مالياتي غزنويان از رعاياي تيره روز كه سرزميني بود با اوصاف ياد شده ت

گرفت ، مزارع از بازدهي افتاده بودند و روستاييان منطقه اي شده بود كه كمتر آباداني در آن صورت مي
بار تولد . (هاي تعيين شده  نبودنداز روستاها گريختند و عامالن اخذ ماليات  قادر به گرفتن ماليات

ايران غالبا ً قعطي هاي پي در غزوات و جنگهاي  محمود در داخل و خارج از مرزهاي ) 613 :1366،
خدمتي محمود غزنوي به دليل خوش. كرد هاي دايم و خسارات هنگفت عايد عامه مردم مي، ويرانيپي

ي ي بغداد و از روي تعصب  بسياري از اسماعيليان و شيعيان را در خراسان به بهانهبه خليفه
ن حتي امرا و وزرا آنان را متهم به قرمطي او براي مصادره اموال ثروتمندا.قرمطيگري قتل عام نمود 

. ستاند بودن مي نمود ، كه حتي در اين گيرودار گاهي جان اين مردمان را نيز براي تصاحب اموال مي
عنصري بلخي ، فرخي : كساني مانند. اما با اين اوضاع دربار محمود آكنده از شعرا و علما و ادبا بود 

نه به دليل اينكه محمود عالقه اي واقعي به اين .ان بيروني و ديگرانسيستاني ، كسائي مروزي ، ابوريح
امور داشته باشد ، بلكه وجود علما و شعراي معروف در دربار در آن ايام از اسباب شكوه جالل محسوب 

  )514-575 :1387اقبال آشتياني ،.(مي شد 
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ندگان ترك نمي توانست براي اي بود كه انتساب به بدر اين دوران شرايط فرهنگي خراسان به گونه
اين مطلب باعث شد كه دست به جعل نسب نامه ) 230:1388:زرين كوب ،(آنها مايه افتخار باشد 

در شرايطي  )1363،226 ،1منهاج،ج(خويش بزنند و تبار خود را به فيروز پسر يزدگرد ساساني برسانند 
ي در اواخر عهد سامانيان كار سترگ كه خراسان مركز فكري و فرهنگي شرق جهان اسالم بود ، فردوس

خويش يعني به نظم در آوردن شاهنامه را شروع نمود در حالي كه دقيقي كه به دست غالمش كشته 
در  ) 135 : 1387،فراي ،.(شد ، هزار بيت از داستانهاي پادشاهان باستان ايران را به نظم در آورده بود 

مقتول  به ( ي بود كه به دستور امير منصور عبدالرزاقاين كار منبع اصلي فردوسي شاهنامه ابومنصور
. والي سامانيان در طوس ، توسط چهار تن ظاهرا زردتشتي به نگارش درآمده بود )  هجري 350سال 

فردوسي پس از سي الي سي پنج سال درد و رنج و زحمت پس از اتمام سرايش شاهنامه آنرا به محمود 
  .ي محمود با رنجش خاطر دربار وي را ترك كرد غزنوي عرضه كرد و بعد از بي توجه

 طبقه دهقان
خـاص و داراي شـرايط        ي دهقان از اواسـط دوره تـا اواخـر قـرن چهـارم هجـري مفهـومي                 طبقه
توان اين مفهـوم را بـا ادوار قبـل و بعـد از آن              به طوري كه نمي   . ، فرهنگي و سياسي ويژه بود         اقتصادي

ه كنندگان امالك و به تعبيري مجريان سياسـت رفـاه محلـي بودنـد     دهقانان ادار . مقايسه و ترجمه كرد   
كردند كه به جـاي شـركت در   يعني سياست و روشي را در نواحي مختلف شاهنشاهي ساساني دنبال مي      

دادند بيشتر بـه فكـر ثبـات و      ، ترجيح مي        دوره هرج و مرج اواخر ساساني       هاي سياسي نظامي    دسته بندي 
، ناتواني مدعيان متعدد تاج و تخت در ايجاد يـك قـدرت متمركـز در پايتخـت و                        رفاه مردم  خود باشند    

، 1383،        تورج دريـايي  ( دوره گردي آنان براي جذب نيرو مهمترين عامل در گرايش به اين سياست بود               
  ) .68صفحه

كشور و جبران كمبودهاي مالي حكومت بـسيار پـر رنـگ         نقش كليدي دهقانان در آباداني عمومي     
از محتواي مطالبي كه    . از اين رو يكي از عوامل مهم و دخيل در تحوالت اواخر دوره ساساني بودند              . دبو

. توان چند مرحله در طي اين روند تبلور و تكامل طبقه دهقان ترسـيم نمـود           آيد مي   از منابع به دست مي    
زي بـه شـمار مـي    دهقانان از دوران باستان نجباي كوچك دهستان ها بودند و صاحبان امالك كـشاور           

دهقانان كه رونق اقتـصادي     . دين زرتشت كشاورزي را از وظايف مقدس انساني اعالم داشته بود          . رفتند
كشور را تامين مي كردند؛ قدرت خود را به اعراب تحميـل مـي نمودنـد و در اداره ي محـل، سـروران                        

. ( ه مذاكره و شور مي پرداختند     واقعي به شمار مي رفتند و اعراب فاتح در امور كشوري بايستي با آنان ب              
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با اين  . دهقانان كم و بيش از نظر فرهنگي نيرومند و باسواد بودند             )  377 : 5  ؛ ج   240 : 2ج, مسعودي
) 16-18 : 1375ماسـه ،    .(رفتنـد ي سنن و روايات كهن به شـمار مـي         ترتيب دهقانان پاسداران گنجينه   

از سقوط امپراتوري ساسانيان سنن داستاني و تاريخ ملي را      ديدند  تا قرن ها بعد       دهقانان تعليم كافي مي   
 نزديك -فردوسي نيز دهقان زاده اي از نژادگان طوس بود و ملك و قلعه ي پدرانش در باژ  . حفظ كنند   

دهقانان در آن زمان در طوس و در تمـام خراسـان و در              .  ظاهرا سابقه ي ديرينه داشت     -طابران طوس 
ي صاحب نفوذ و مورد احترام به شمار        وتي كه از حيث ميزان ثروت داشتند، طبقه       ماوراء النهر با وجود تفا    

و در بخارا در مجلس امير خراسان در رديـف آزادگـان، و در مقابـل اميـران و وزيـران جـاي                       . آمدندمي
تا يك قرن بعد هم نام دهقان مترادف امير و حاكم بود و عنوان دهقان در تمام واليـات نـوعي                     . داشتند

با اين توضيح ميتوان دريافت در مرحله ي نخست؛ طبقه ي اجتماعي . ت خانوادگي محسوب مي شدمزي
و . فردوسي در نزد وي به صورت انگيزه اي قوي در پاسداشت سنن و فرهنگ باستاني ايران بوده اسـت   

كـردن  در مرحله بعد؛ اوضاع اجتماعي كه فردوسي از آن متأثر بوده است، احياي هويت ايرانـي و زنـده                    
 1381زرين كوب،   .( اميد و انديشه ي استقالل در حيات ايرانيان را در نظر وي اجتناب ناپذير ساخته بود               

اينچنين حكيم طوسي در طول سي الي سي و پنج سال جواني، ثروت، ضياع و عقار خـود                   ) 37  و    33: 
  .را در راه سرايش شاهنامه صرف نمود

  هويت ايراني
نژاد و فرهنگ، زبان و دين؛ در فرآيند تاريخي همواره , اهي از تاريخ، سرزمينهويت ايراني به مفهوم آگ

ميتوان گفت يكي از ويژگي هاي هويت اين است كه . ميان اهل قلم و فكر ايران وجود داشته است
اگرچه يك نگاه به فرهنگ خويش دارد اما نگاه ديگري به سوي غيريت است، آنچه ديگري محسوب "

باز شناسي , بعنوان اولي ترين عنصر هويتي او» من هستم« پس از واقعيت بنيادي هر فردي. شودمي
. ديگران و كوشش به يافتن وجوه تمايز خويش با ايشان، ديگر عناصر هويتي خويش را بنا ميسازد

توجه به  خود، در رابطه با توجه  به ديگران و از خالل آنها معنا مي . هويت در اصل امري انفعالي است
با ديگران تفاوت داشتن و در عين پيوند يا حتي آميختگي، جدايي , خود بودن يعني ديگري نبودن. بديا

هويت ايراني با داشتن بنيادهاي مستحكم تاريخي، ) 39 :1383:مسكوب. ("و بركناري را نگه داشتن
بر عناصر فرهنگي و در عين برخورداري از پيوستگي، اصالت و استقالل خاص خود، ميتواند با تكيه 

سازنده اش مسير پويايي خود را طي كند و به استحكام و تقويت همبستگي ملي بيشتر جامعه ي ايراني 
  ) ، ديباچه1336احمدي، .(نيز بيانجامد
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  ايران زمين در شاهنامه
شايد بتوان گفت سرزمين كه وجود آن با هستي و نيستي كيان ايراني پيوند دارد، در ميراث ادبي، 

. ترين ويژگي و نشان هويت ايراني قلمداد شده استهبي ايران از دوران باستان شاخصتاريخي و مذ
نخستين بار كه . ايران آشناترين نامي است كه در شاهنامه به كار برده شده است )383 :1336احمدي، (

 ديگر در سلسله روايات شاهنامه نامي از ايران به ميان مي آيد و به عنوان سرزميني در مقابل سرزمين
پيش از آن در زمان كيومرث، هوشنگ و تهمورث از . قرار مي گيرد در زمان پادشاهي جمشيد است

در روزگار جمشيد نامي از . از اينان به عنوان پادشاه جهان ياد شده است. ايران نامي برده نشده است
نخستين بار مطرح » شاه ايران زمين«مگر در اواخر روزگار او كه ضحاك به عنوان .ايران برده نميشود

نامد فرانك مادر فريدون و پس از او اما اولين كسي از ايران كه خود را صريحاً ايراني مي. شودمي
هويت ايران به عنوان سرزمين خاص از اوايل قيام كاوه و فريدون در شاهنامه . فريدون پسرش است

اخر روزگار فريدون جغرافياي در او.شكل مي گيرد و از كشور تازيان و سپس هندوستان جدا ميشود
هنگامي كه فريدون پادشاه جهان است و قلمرو فرمانروايي خود را بين .شاهنامه بيشتر شكل مي گيرد

روم و مغرب را به سلم، توران و چين را به تور و ايران و دشت نيزه وران :  پسرانش تقسيم ميكند
ميتوان چنين استنباط كرد كه مقر  ) 720-726: 1374انوري، .(را به ايرج ميدهد) كشور تازيان(

فرماندهي جهان، سرزمين ايران مي باشد كه از سپردن اداره ي آن  به بهترين و خرد ورزترين فرزند 
از اين امر ميتوان . دادن ايران با موقعيت ممتاز باعث رشك برادران ايرج گرديد. وي استنباط ميگردد

ا گوشزد كند كه ايران به دليل موقعيت خاص آن همواره فردوسي مي خواهد اين نكته ر: نتيجه گرفت
ي از اين دوره به بعد دوره ) 92 :1389عطايي، .(در خطر حسادت و مورد  تهاجم قرار گرفتن است

ي شاهنامه پهلواني يا حماسي كه با فريدون آغاز گرديده است ايران جايگاه جغرافيايي خود را در پهنه
گردد كه رود جيحون، ايران شود و معلوم ميمال شرقي آن مشخص ميكند و بخصوص مرز شپيدا مي

مرز غربي مجارستان و  حوالي جيحون مرز شرقي ايران بوده كه در امتداد . كندو توران را از هم جدا مي
شمال به جيحون مي پيوندد و در داستان رستم و سهراب كه در زمان كاووس روي مي دهد بدان اشاره 

از اين زمان است كه نبردهاي ايرانيان و تورانيان صحنه هاي حماسي ) 721 : 1374ري، انو. (شده است
برخورد دائم بين تمدن آريايي و اقوام وحشي، از اينروست كه حماسه ملي . بي بديل را خلق مي كند

ا تاريخ جنگ و كشمكش بين تمدن ايران با توراني هايي كه آن تمدن ر. ايران تاريخ واقعي ايران است
در عين حال مفاخر . اين كشمكش ها كه تاريخ مصائب جنگ ها است. به نابودي تهديد مي كنند
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نظامي ايرانيان است، ايرانيان را به عنوان يك قوم واحد در يك احساس مشترك؛ احساس ايراني بودن، 
به . اندهدر شرق نيز زابلستان و سيستان نيز جزء ايران بود) 65 ؛ 1381زرين كوب، . (شريك مي كند

اين دليل كه اگر از تمام شاهنامه فقط يك تن به عنوان نمونه ايراني كامل برگزيده شود؛ قطعاً رستم 
متابق با اين طرح ، رستم مظهر ايرانيت و فرد شاخص قوم ايراني است كه از جاي . زابلي خواهد بود

  :م گويدآنجا كه كيخسرو خطاب به رست. جاي شاهنامه مي توان از آن شاهد آورد
  زهر بد تويي پيش ايران پسر                                      هميشه چو سيمرغ گسترده پر      

رسد كه مرز شرقي ايران سرحد شرقي زابلستان و دامنه هاي غربي هندوكش بايد  چنين به نظر مي
 زماني است كه فريدون پس نخستين بار كه به مرز غربي ايران در شاهنامه اشاره شده است،. بوده باشد

پايتخت ضحاك در شاهنامه بيت المقدس . از قيام كاوه براي سركوبي ضحاك به پايتخت مي رود
دهاك از قوم ديگري است و از مملكت بابل يشت آمده است كه از اوستا بر مي آيد اژيدر آبان. است

. ز ساكنين آنجا را تازي مي ناميدنديعني از همان سرزميني كه ايرانيان در قديم يك طايفه عرب نژاد ا
در ادامه كه كاووس كه در نزد رستم است خبر از شورش تازيان در مصر ) 189 : 1377پور داوود، (

و بدان سو حركت مي كند و از راه دريا به جايي مي رسد كه در پيش روي، . وشام پيدا مي كند
 دارد، دريايي كه كاووس از آن مي گذرد هاماوران، در سمت راست بربرستان و در سمت چپ مصر قرار

با تمام ابهامات مي توان كناره هاي شرقي درياي مديترانه و . ناميده شده است) درياي زره(آب زره 
در شمال غربي نيز مرز ايران را بايد حدود . حدود شام و مصر را، مرز غربي ايران در نظر گرفت

در عصر تاريخي شاهنامه كه زمان داراي ) 723 – 727 : 1374انوري، .(آذربايجان و رود ارس دانست
دارايان، آخرين پادشاه كياني در تاريخ ملي است؛ داريوش سوم آخرين شاهنشاه هخامنشي را به ياد مي 

در . مرزهاي ايران زمين با مرزهاي تاريخي آن مطابقت بيشتري مي يابد) 70 : 1385خطيب، . (آورد
مين هايي كه سنسكريت و اوستا تا رود سيحون بوده و در زمان زمان فردوسي ايران زمين از سرز

ي هخامنشيان آمده بود كه گويا بخشي از ايران زمين هخامنشيان در غرب بين النهرين چنان زير سلطه
البته رود سند بخش شرقي آريا نشين بود، اما فردوسي با توجه به دين .كهن بوده است، فشرده تر است 

اردوان بزرگ آخرين شاه . خواندنمايد، اما آن را انيران نيز نميرا از ايران جدا ميو زبان، هندوستان 
اشكاني بر شيراز و اصفهان فرمانروا بود و ديلمان و گيالن را در دست داشت بابك نياي مادري اردشير 

  )328 – 329: 1357جعفري، .(دست نشانده او در اصطخر بود 
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رياي عمان از آن ساسانيان مي گردد و بدين روش سرتاسر درياي در داستان هفتواد كرانه درياي د
با نمودار شدن اردشير در مرز كرانه  ) 55-67 : 1354فره وشي ، . (  پارس به شاهنشاهي باز مي گردد

بعد از آن انو شيروان در قفقاز ديواري مي سازد . هاي جنوب، نقشه ايران زمين شاهنامه روشن مي گردد
همان سان كه در مهريشت و ونديداد گفته شد ايران زمين اوستايي .  راه بر ايران نتازندكه تركان از آن

در ) رود سند(در شمال، هندوي شرقي ) رودرها(كه كهنترين نشاني از آريا نشيني است در ميان سيحون 
 در جنوب بوده) نيمروز(در غرب و ميان زمين ) رود هن نزديك تهران امروزي(شرق، هندوي غربي 

است كه تا زمان هخامنشيان از رود دانوب در شمال گرفته تا خليج فارس در جنوب به سوي غرب 
گسترش يافته و در زمان هاي اشكانيان، كوشانيان و ساسانيان در شرق، غرب و جنوب گسترش هايي 

وسي نيز ايران زمين شاهنامه فرد. اما در برابر فشار تركان در شمال عقب نشيني كرده است. داشته است
  )330 – 334 : 1387، 1صفا، ج. (كم و بيش همين چهره سوي را نشان مي دهد

به . در شاهنامه مفهوم واژه ايران در بعضي موارد به جاي پايتخت و دارالملك ايران بكار برده شده است
ه هنگامي كه ساسان پسر بهمن مي شنود كه پدرش، هماي چهرزاد را وليعهد كرده، آزرد: عنوان مثال

خاطر مي شود و فردوسي اعالم مي كند كه ساسان از ايران به نيشابور مي رود، كه منظور از ايران ، 
و يا . نه اينكه نيشابور خارج از محدوده جغرافيايي ايران قرار گرفته است. پايتخت ومقر سلطنت است

ر نتيجه ايران هر شهري د. اينكه در بعضي ابيات ايران يا شهر ايران گاهي در آمل، ري يا تيسفون است
در زمان :به عنوان مثال . آن شهر پايتخت بوده است. است كه شاهنشاه در آن بارگاه داشته باشد

پادشاهي كيقباد، پايتخت ايران از آمل در شمال، اصطخر در جنوب مي آيد و در زمان لهراسب، بلخ  به 
زمين بستري است كه صحنه هاي ايران ) 322 و 327 : 1374جعفري، . (پايتختي انتخاب مي شود

  .حماسي بي بديل شاهنامه در آن منصه ي ظهور ميرسند
  تاريخ شاهنامه

تاريخ ايران يكي از عمده ترين عناصر سازنده هويت ايراني است، چرا كه بيانگر آغازين دوران هاي 
 تاريخي شاهنامه) 383 - : 1336احمدي، .(شكل گيري روح جمعي و ديرينه بودن هويت ايراني است

است كه سر گذشت انسان را از سپيده دم آفرينش به تصوير مي كشد؛ پيشرفت هاي بشر را در دوره 
هاي موسوم به عصر حجر و فلزات با جزئيات آن بيان مي كند؛ از ورود آدميان به پهن دست ايران 

مردم از زمين و به قدرت رسيدن آنان گفتگو مي كند؛ غرور و نخوتي را كه موجب روي گرداني 
فرمانروايان خود كامه ي زمان شده و به شكست كشور و سلطه ي بلند مدت بيگانگان بر ايران مي 
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انجامد، نكوهش مي كند؛ قيام ميهن پرستان بر ضد متجاوزان بيگانه را كه به استقالل مجدد ايران 
 توران و روم را منتهي مي شود، ارج مي نهد؛ سه شاخه شدن اقوام آريايي و تشكيل سه كشور ايران،

شرح مي دهد؛ به تشكيل نخستين حكومت ايراني در مشرق فالت ايران تا اقتدار قبايل مادي و پارسي 
و به وجود آمدن دولت هاي توانمند ماد و هخامنشي و انقراض سلسله پادشاهي اخير به دست اسكندر 

دازند و سر انجام، سخن را مقدوني اشاره مي كند؛ به شرح تأسيس دولت هاي پارتي و ساساني مي پر
با شكست و انقراض شاهنشاهي ساساني از اعراب كه با ظهور دين مبين اسالم متشكل و مقدر شده 

خود فردوسي جنبه هاي واقع گرايانه ي ) 743 – 744 : 1374پژوم شريعتي، . (بودند، به پايان مي برد
 مشتمل بر تاريخ تلقي كرده است و به هر روايات را متضمن رمز، اما خود روايات را در اشتمال بر رمز

حال نامه ي باستان كه شاهنامه يك تقريب شاعرنه ي آن است نزد خود وي و نزد نويسندگان يك 
 تاريخ بوده است و نه قصد و حماسه تلقي شاهنامه به عنوان تاريخ، – شاهنامه منثوري -مأخذ وي 

قي شوند يا بحث در جنبه ي حماسي آن، به عنوان مانع از آن نيست كه عناصر حماسي آن بين تاريخ تل
اگر چنانكه نويسنده فرانسوي پنداشته وظيفه شاعر حماسي آن است كه سيل .يك تابو محسوب گردد

جامعه بشري را در مراحل گوناگون زندگي نشان دهد و باز نمايد كه آدمي چگونه از حضيض تيرگي 
، بايد تصديق كرد كه هيچكس به خوبي فردوسي اين هاي جهالت به ذروه نور معرفت عروج مي نمايد

  )56 و 17 : 1381زرين كوب، . (وظيفه مهم را ايفا ننموده است
پيش داديان، كيانيان، اشكانيان : كتاب شاهنامه چهار سلسله از پادشاهان پيش از اسالم را ذكر مي كند

ماسه، (طور كامل افسانه است هانري ماسه معتقد است كه دو سلسله نخست تقريبا به . و ساسانيان
1375 : 116(  

بخش اول . كريستن سن بر اين عقيده است كه تاريخ حماسي ايران به دو بخش جداگانه تقسيم شده
كه دوره پيشداديان است، با اساطيري سروكار داريم كه تحول يافته و صبغه ي تاريخي به خود گرفته 

 شرح تاريخ ايران شرقي است كه با تصور افسانه اي اند، بخش دوم داستان كيانيان است كه در واقع
و اين سلسله از شاهان، كه نام آنها پيوسته با لقب كي، يعني عنوان شاه در ايران . پرداخته شده است

شرقي همراه است؛ شخصيت هايي هستند كه افسانه هاي حماسي را براي اولين با رنگ تاريخي مي 
س از مهاجرت آرياها قديمي ترين نظام شاهي را در خاور ايران دهند و به نظر مي رسد كه كوي ها پ

چنان مي نمايد كه با كيخسرو دوران شكوه و عظمت ) 14 – 15 : 1350كريستن سن، . (بنيان نهاده اند
دوران بعدي ايالت هاي شرقي ايران، ظاهرًا توسط شاهان كوچك و ايراني . كيانيان به سر آمده باشد
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دام خود را كوي مي خواندند و يكي از اين كوي ها همان كي گشتاسب پيرو و اداره مي شد كه هر ك
دكتر زرين كوب ضمن اينكه ديدگاه تاريخي ) 49 – 51 : 1381كريستن سن، . (حامي زرتشت بود

فردوسي را با ديدگاه جامعان اوستا، در اين كه اشخاص اساطيري نقش تاريخي داشته اند؛ يكسان مي 
زرين كوب، . (سن را بر اينكه كيانيان يك سلسله واقعي تاريخي هستند را مي پذيردداند، نظر كريستن 

شاهنامه پژوهان بارزترين طبقه بندي را كه براي شاهنامه مد نظر قرار داده اند، ) 60 – 61 : 1381
طبقه بندي توصيفي است كه در آن شاهنامه به سه بخش اساطيري، پهلواني يا حماسي و تاريخي 

  . ي شودتقسيم م
قسمت افسانه اي؛ از : نخست. برتلس دوران هاي مختلف شاهنامه را به سه بخش تقسيم كرده است

يا وقايع (قسمت قسمت تاريخي : م قسمت پهلواني؛ تا مرگ رستم و سوم .آغار كتاب تا ظهور رستم، د
م بندي ديگري در تقسي) 157 – 158: 1322برتلس، . (؛ از اسكندر رومي تا مرگ يزد گرد سوم)نگاري

از قيام كاوه تا (، دوره پهلواني )از عهد كيومرث تا ظهور فريدون(اين سه دوره شامل دوره ي اساطيري 
است؛ كه البته همين دوره ي تاريخي ) از اواخر كيانيان تا انقراض ساسانيان(و دوره تاريخي ) قتل رستم

در طبقه بندي عصر تاريخي )9 : 1385ي، فردوس. (نيز با افسانه و داستان هاي حماسي در آميخته است
مقطع . كه خطيب در هويت ايراني در شاهنامه بر اساس دو ركن سياست و مذهب ارائه داده است

نخست، زمان داراي دارايان آخرين پادشاه كياني است كه داريوش سوم آخرين شاهنشاه هخامنشي را 
ان است كه همه پادشاهان بعد از وي پادشاهان مقطع دوم دوره پادشاهي اردشير بابك. به خاطر مي آورد

مقطع سوم، از زمان خسرو انوشيروان در قرن ششم ميالدي . تاريخي و از سلسله ي ساسانيان هستند
  )70 – 73 : 1385خطيب، (آغاز مي گردد 

  عصر اسطوره
سي و برخي از پژوهشگران تاريخي، نقش اساسي ايران را در زنده نگه داشتن تداوم تاريخي، سيا

اساطير واژه اي است تازي و از ) 386 : 1336احمدي، . (فرهنگي ايران از ساير عناصر مهم تر مي دانند
در فرهنگ هاي ليتده و الروس، اساطير . زبان عربي به زبان فارسي راه يافته و مفرد آن اسطوره است

نداشته و يا افسانه هايي كه از را ميتولژي و معني آن را داستان ها و اتفاقاتي كه پايه و اساس تاريخي 
اتفاقات و حوادث واقعي سرچشمه گرفته و به منظور جلوه دادن صورت ظاهر آن ها عوض مي شود، و 
يا افسانه خداياني كه مورد اعتقاد يك نژاد و ملت است، و يا داستان هايي كه زايده خيال مي باشد، ياد 

پوشيده نيست كه مقصود ميث اساطير هر : ده استدر كتاب زمينه ي فرهنگ و تمدن ايران آم.مي كند
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قوم، پديده ها و حقايق تلخ و شيرين زندگي آن است كه با گذشت زمان در هالهاي از افسانه ها و 
داستان ها و تخيالت پنهان شده و با همين هاله اي رنگين به دست ما رسيده است كه با بررسي و 

ق و پديده ها را از ميان اين هاله ها بيرون  بكشيم و دور پژوهش و دقت نظر كافي مي توانيم آن حقاي
آغاز داستان هاي شاهنامه با پادشاهان اساطيري ) 14 : 1374عفيفي .(از هر پيرايه اي جلوه گر سازيم

دوره ي . ايران زمين است كه در حقيقت نمايندگان نخستين افراد بشر، بلكه آثار آفرينش جهان بوده اند
كيومرث اولين فرد و اولين پادشاه :  ي پيشرفت سريع يشريت به سوي تمدن است شاهي آن ها دوره

نام او در . در اساطير ايراني اولين انساني كه اهورامزدا آفريد كيومرث بود) 2 -3 :1372مينوي، (است 
بندهش در .به معني جان دار ميرا است» گيوك مرث«يا » كيومرث«و در پهلوي » گيه مرتن«اوستا 
 : 138دادگي، . (مراتب آفرينش مادي، كيومرث آفريده ششم است وي سي سال زندگي مي كندبيان 

ديدند بيشتر مردم به دشمني و  حد و ستم و تعدي خو «: در مروج الذهب چنين آمده است كه ) 41
دهد بدانستند كه مردم جز پادشاهي كه انصاف ايشان .... مردم شرور را جز بيم به صالح نيارد. كرده اند

سپس به نزد . و مجري عدالت باشد و به اقتضاي عقل ميان مردم حكم براند به راه راست نيايند
كيومرث پسر الوز شدند و نياز خويش را به داشتن شاه و سرپرست بدو وا نمودند و كيومرث تقاضاي 

 شود؛ پسر او سيامك به دست ديوان كشته مي) 215 – 216 : 1374مسعودي، (» .ايشان ر ا پذيرفت
كيومرث كه يزدان پرست پس از كشته شدن فرزندش، در سوگ او سر به سوي آسمان بلند مي كند و 

. هوشنگ پسر سيامك آتش را كشف مي كند) 109 : 1387خسروي، . (از خداوند ياري مي طلبد
و جمشيد از معادن استفاده مي كند و كشتي مي سازد . تهمورث بافتن و دوختن را به مردم مي آموزد
در اثر ادعاي خدايي جمشيد فر ) 3 : 1373مينوي، . (بسياري از مصنوعات ديگر را اختراع مي كند

پس از آنكه جمشيد سخن دروغ گفت فر از  او : درزامياد يشت آمده است كه. ايزدي از او دور مي شود
ضحاك بر و ) 201 : 1377پور داوود ، . (به صورت مرغي جدا شد، از آن پس جمشيد سرگشته گرديد

در وجود پادشان شاهنامه از اولين . ايران چيره مي شود و به عنوان شاه ايران زمين شناخته مي شود
. اسطوره كيومرث تا آخرين پادشاه؛ يزدگرد سوم دينداري اصلي است كه شاه را همراهي مي كند

كشي؛ حتي اگر دينداري سهم بزرگي را در فر ايزدي پادشاهان داردو هنگامي كه عصيان كنند و سر
در شاهنامه نبرد و كارزار اساطير و پهلوانان نيز فقط . جمشيد باشد به حضيض ذلت دچار خواهد گشت

مبارزه اي است مقدس بين نيوهاي خير وشر كه محرك اصلي جنگ . جنگ و صلح مادي نيست
ششم «: ده استدر بندهش آم. بدين سان كه اولين نبرد انسان با اهريمن را كيومرث آغاز مي كند.است
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از آنجا كه بر سپهر كيومرث پيدا بود، در تازش اهريمن بر .كرد) كه ششمين آفريده بود(نبرد را كيومرث 
  )66 : 1369دادگي، . (اثر نبرد اختران  و باختران سي سال زيست

  عصر حماسي يا پهلواني
ه زمان و مكان ندارند، حماسه در پي بازگو كردن واقعيت هايي است ك: در تعريف حماسه مي توان گفت

و در ذهن گروهي از نسل هاي بشري بر مبناي ارزش هاي خاص اجتماعي، چون نام وننگ و داد و 
بيداد و يا بنيادهاي خاص رواني چون مهرو كين و دليري و جبوني پرداخته شده و هركدام يا مجموعه 

حاليكه تاريخ، گزارش اخبار موثق در . اي از آنها در نهايت به صورت يل و پهلوان تجسم پيدا مي كند
بنابراين حماسه از لحاظ سرشت و ماهيت با تاريخ تفاوت . درباره ي چيزها و كسان واقعي معيني است

و حماسه در شاهنامه حماسه داد و قانون است، حماسه مقاومت ) 80 : 1357سركاراتي، . (بنيادي دارد
قوم است براي دفاع از هستي خويش، براي حماسه يك . بي تزلزل در مقابل تعدي و بيداد است

مقاومت در مقابل وحشي گري و زور گويي، براي مقاومت در برابر دنيايي كه برضد تمام هستي او 
دشمن كه هدف او از بين بردن ايمني، داد و صلح است در همه جا هست، و آنچه كه . مجهز شده است

زرين . (همه جا داد و نيكي با ايران پيوسته استدر دنياي شاهنامه . تهديد مي كند داد و نيكي است
  )110 : 1381كوب، 

فردوسي عالوه بر شهرياران، پهلواناني را در عرصه شاهنامه مي پرورد كه نه مي توان نقش نيروهاي 
مقدس، غير انساني و مينوي را دروجود آنان انكار كرد و نه مي توان اهميت خود، تدبير و اراده انساني 

هدف پهلوان در شاهنامه رسيدن به شناخت واقعي و كمال است و در . مل آنها ناديده گرفترا در تكا
عصر پهلواني يا حماسي شاهنامه با )118 : 1387خسروي، . (اين راه اين نيروها وي را ياري مي كنند

ش فريدون پاره پوست كاوه را درف. فريدون آغاز مي گردد، كه همراه كاوه عليه ضحاك قيام مي كند
فريدون قلمرو . و ضحاك را گرفته در كوه دماوند حبس مي كند) درفش كاوياني(خويش قرار مي دهد 

شاهي خودش را بين سه پسرش سلم و تور وايرج تقسيم مي كند وايرج به دست برادرانش كشته مي 
 كي(رستم كيقباد .پس از كشته شدن ايرج، فرزندش منوچهر و سپس نوذر پادشاهي مي كنند . شود

نه پادشاه قبل از كيقباد به نام . زيرا ديگر كسي از نژاد شاهان در ايران نبوده. را از البرز مي آورد) كواذ 
سپس . سلسله ي پيشداديان شناخته مي شوند و كيقباد مبدأ سلسله ي تازه اي است كه كيانيان نام دارد

گيو كيخسرو پسر . ه مي شودكي كاووس و بعد از وي داستان سياوش است كه به دست افراسياب كشت
كيخسرو نماد شهريار آرماني شاهنامه ) 5 -7 : 1373مينوي، . (سياوش را از توران به ايران مي آورد
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امشاسپند سلطنت نيكو و ) شهرياري دلخواه(او را مي توان شكل دگرگون شده ي شهريور . است
در شاهنامه .  شهرياري و آيين باشدمطلوب اسطوره ها دانست كه از مينو به گيتي آمده تا آموزنده ي
  )110 : 1387خسروي، . (كيخسرو دين دارترين و در عين حال خردمند ترين شهريار است

پهلوانان بزرگ ايران در اين جنگ هاي . ي كيخسرو چندين شكست و فتح اتفاق مي افتددر دوره
 پسر لهراسب جانشين در زمان گشتاسب،. حماسي رستم، گودرز، طوس، فريبرز، گيو و بيژن اند

 : 1373مينوي، . (جنگ بين گشتاسب و ارجاسپ توراني آغاز مي گردد. كيخسرو، زرتشت ظهور مي كند
كتاب يادگار زريدان كه متني است مربوط به زمان اشكاني، داستان جنگ پادشاه ايران، گشتاسب ) 7- 8

. ب گشتاسپ است را روايت مي كندبا پادشاه خيونان، ارجاسپ؛ كه بر سر پذيرفتن دين زرتشت از جان
جنگ بين زرتشتيان وغير . جنگهاي اين دوره جنگ هاي مذهبي است) 7 : 1374ماهيانوابي، (

دوره ي شاهي كيانيان و عصر . زرتشتيان بعد از كشتن اسفنديار، رستم به حيله ي شغاد كشته مي شود
 شود و دارا مطابق با داريوش سوم ختم مي) داراي دارايان(در شاهنامه به بهمن و داراب  ودارا 

  )8 : 1373مينوي، . (هخامنشي است
  اصل تاريخي

خود به سه مقطع . اصل تاريخي در شاهنامه از زمان دارا دارايان آخرين پادشاه كياني آغاز مي شود
مقطع نخست، زمان داراي دارايان، آخرين پادشاه كياني است كه داريوش سوم آخرين . تقسيم مي گردد

دارا پسر دارا دستور داد اوستا زند اوستا را در : در دينكرد آمده است. شاه هخامنشي را به ياد مي آوردپاد
دينكرد، احمد . (شاهي و ديگري را در دژ نبشت، نگاه دارند) خزانه(نسخه مكتوب يكي را در گنج 

و .  به ايران شهر آمداسكندر پليد براي ويراني: در ارداويراف نامه خرگرد اول آمده است) 133تفضلي 
اوستا و زند را كه بر پوست هاي گاو با آب زر نوشته شده بود و در گنجينه ي استخر بابكان نهداه شده 

و شاهنشاهي هخامنشي را نابود كرد و بدين ) 63 :25356تاواديا،.(بود را بيرون آورد و به آتش كشيد
ندر دوره ي شاهان اشكاني مي آيد،وليكن بعد از اسك.مذهبي ايران از بين رفت-ترتيب وحدت سياسي

اما از آنان شرح مشبحي .در شاهنامه از اين سلسله جز اسم چند شاهنامه در چند بيت چيزي نيامده است
خاندان قارن پهلو نسب خويش را به قارن پسر كاوه . در ضمن تاريخ كيان و حتي پيشداديان وجود دارد

ژن،ميالدو گرگين كه شاهان و پهلوانان اشكاني بودند،قصه هايي ي آهنگر رسانده اند و از گيو،گودرز،بي
در ضمن تاريخ كيان گنجانده شده با داستان هاي مربوط به طوس و نوذر اوستايي و داستانهاي خاندان 

در دينكرد همراه با نام شاهاني كه از دين ) 12-13: 1373مينوي،(گرشاسب و زال سيستاني آميخته 
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كه پس از پراكنده شدن اوستاوزند به . ده اند، نام بالش اشكاني نيز آمده استمزديسني پشتيباني كر
دست اسكندر دستور داد كه آنچه از اين كتاب به صورت مكتوب يا سفيد به سفيد وجود 

  )63: 2535تاواديار ،(داشت،گردآوري شود
ريخي هستند و از مقطع دوم؛ دوره پادشاهي اردشير بابكان است كه بعد از وي تمامي پادشاهان تا

در ابتدا از ظهور اسكندر و مرگ دارا و . تنسر در جواب گشنسپ شاه نوشته است. سلسله ساسانيان
و سرانجام ظهور اردشير و غلبه ي او بر نود تن از اين ) ملوك الطوايف(تقسيم ايران به شاهان محلي

دامه در بند پانزدهم آورده است در ا. پادشاهان،از جمله اردوان آخرين پادشاه اشكاني سخن رفته است
لشكر كشي او به روم براي گرفتن انتقام خون . كه نبردهاي اردشير براي حفظ نواحي ايران است

داريوش از جانشينان اسكندر و براي معمور داشتن خزانه و آباد كردن شهرهايي است كه اسكندر به 
آمده است كه پس از ان اردشير بابكان نام در دينكرد ) 229 -232 : 1354تنسر، . (تصرف در آورده بود

وي بر . پركنده در دربار جمع كنند) اوستا(برده شده كه به تنسر دستور داد آنچه را از اين كتاب ديني 
اردشير دستور داد آن را مانند بخشي از روشني . يك مجموعه صحه گذاشت و بقيه را نامعتبر شناخت

هايي كه به نيكي آماده شده بود با تفسير منتشر اصلي به گنج شيزگان بسپارند و نسخه 
.  مذهبي را دوباره به ايران باز مي گرداند–اين چنين؛ اردشير وحدت سياسي  ) 72: 2535تاواديا،.(كنند

در پيوند دين و سياستتاوارديا عنوان مي كند روايت فردوسي درباره زندگي اردشير بابكان شباهت زيادي 
امه اردشير دارد، اما در شاهنامه حوادث با تفضيل بيشتر و شاعرانه تري وصف با روايت پهلوي در كارن

-263 : 1382فره وشي، (عالوه بر آن در اين روايت عناصر زرتشتي داستان حذف شده است . شده اند
در شاهنامه سلطنت اردشير به عنوان شاهي بنيان گذار و صاحب ارزش هاي بنيادين، داراي چهار ) 262

، طلب تخمه ي نيك )داد(، عدالت خواهي )كين(انتقام جويي و جبران خسارت : ي استشاخص اصل
در خطبه تاج گذاري اردشير، داد يك واژه ي كليدي ).پادشاهي و دين(و اتكاء بر دين ) نژاد(

در پاسخ به اعتراض گشناسپ شاه در مورد بعضي از نوآوري هاي اردشير )59: 1374دوفوشه، كور .(است
بعد از اردشير بابكان دوره ي شاهي ) 229: 1354تنسر، .( را مطابق موازين عدالت مي داندتنسر آنها

، قباد اول، خسرو انوشيروان و خسروپرويز با تفصيل سروده شده )بهرام گور(شاپور دوم، بهرام پنجم 
سپر شاپور : در دينكرد شرحي درباره ي شاپور اول و شاپور دوم آمده است) 9 :1372مينوي، .(است

اردشير ساساني دستور داد آنچه را از علوم گوناگون كه به اعتقاد زرتشتيان در اصل متعلق به كتاب 
ديني بود ودر روم و هند پراكنده بود، مانند مطالب مربوط به پزشكي و ستاره شناسي، باز به اوستا 
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ر با مجادالت ديني ملحق كنند؛ سپس به دستور شاپور دوم ساساني عقايد گوناگون بررسي و اهل كشو
بعد از داستان پهلوانيهاي بهرام گور دوره قباد و ظهور مزدك ) 63 ،2035تاواديا،. (به يقيين ديني رسيدند

در بندهش داستان پادشاهان اساطيري از كيومرث تا ) 9:1372مينوي،.(و آوردن مذهب اشتراكي اوست
: 1369دادگي، .(مه فردوسي وجود داردزمان فرا رسيدن اسالم طرحي را دنبال مي كند كه در شاهنا

152-149(  

در نامه هاي . مقطع سوم عصر تاريخي از زمان خسرو انوشيروان در قرن ششم ميالدي آغاز مي گردد
منوچهر آمده است كه انوشيروان مجمعي از موبدان زردشتي به رياست وه شاپور، موبدان موبد خسرو 

انوشيروان اوضاع .كرد و به اتفاق بر رأي خود مهر نهاد نسك اوستا را تأييد 21انوشيروان، اصالت 
خطيب، .(سياسي آشفته كه در جنگ پدر بزرگش با هپتاليان كشته شدن او رخ داده بود سامان بخشيد 

همچنين بدعت گذاران فرقه ي ضاله را، كه خصوصًا منظور مزد كيان اند، مغلوب كرد و بر ) 73: 1385
سخنان شاه را در (فردوسي در آغاز سلطنت هر پادشاه خطبه جلوس او را ) 68 :2535تاواديا،(انداخت 

احتمال دارد كه اين خطبه ها در خداي نامه ي پهلوي نيز وجود داشته . آورده است) هنگام تاج گذاري
خطبه هاي شاهان معموالً مشتمل بر تمجيد از . در شاهنامه مفصل ترين خطبه از انوشيروان است. است

 : 1376تفضلي، . (است....  وعده نيكوكاري به رعيت، اجراي عدالت، بخشايش مردم وخرد وعدالت،
همچنان كه انوشيروان پس از نشستن برتخت، در خطبه آغاز پادشاهي خويش، عهد خود )  239-238

به همين جهت است كه فردوسي وي را برتر از همه پادشاهان مي . را با مردم بر پايه داد قرار ميدهد
. شيرويه پسر پرويز بر پدر مي شورد  وپدر خويش را به قتل مي رساند) 60 : 1374دوفشه كور،  (.خواند

بعد از اين اوضاع شاهي ايران مغشوش مي گردد و دوره شورش سرداران و كشمكش ايشان با يكديگر 
ران پو(در مدت سه سال پنج شش نفر به پادشاهي مي نشينند كه دو نفر از آن ها زن اند . مي رسد

آخرين پادشاه ساساني يزد گرد سوم پسر شهريار كه در زمان او اعراب به ايران ). دخت و آرزم دخت
  .حمله مي كنند

 سردار ايران فرخزاد به دست و سردار عرب كشته مي شود و يزد گرد مي گريزد و پس از سيزده سال 
با فتح ايران به ) 11-13 : 1372بينوي، (سرگرداني عاقبت به سبب خيانت مرز بان مرو كشته مي شود 

.  مذهبي ايران از بين رفت و تا زمان صفويان دوباره محقق نشد–دست اعراب مسلمان وحدت سياسي 
صرف نظر ) 75 :1385خطيب، .(اما حكيم طوسي در اثر شامخ خود، سند هويت ايراني را جاودانه ساخت
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و كيقبا درا از خود دانسته و گودرز و رستم از صحت و سقم روايات فردوسي، تا آنگاه كه مردمي جمشيد 
را پهلوان قومي خود مي شمردند وبه اعمال آنها افتخار و به مهر و عالقه مي ورزند، رابطه قومي با 

بنابراين شاهنامه قصد باشد يا تاريخ، حقيقت باشد يا افسانه، . يكديگر دارند و ايراني محسوب مي شوند
  )25 : 1381زرين كوب، . (محكم مليت محسوب مي شودجهت جامعه ملت ايران و بنيان 

  نژاد ايراني در شاهنامه

يكي از جنبه هاي اهميت شاهنامه مربوط است به ميل خويشتن دوستي آدمي و ناشي از عالقه و 
همه ايرانيان شخصيت هاي . عشقي كه به ثابت كردن اصل قديم و نسب اصيل براي خود دارد

خر را نياكان خود مي دانند و شاهنامه فردوسي را داستان دوره فضل و شاهنامه از كيومرث تا به آ
بزرگواري و ساالري اجداد خود مي شماريم، شاهنامه فردوسي جوال نگاهي براي حسن غرور ملي 

فردوسي در شاهنامه عالوه بر فر كياني ، از فر ايراني نيز سخن )  18 : 1372مينوي، . (ايرانيان است
اين نام در اوستا به صورت اَ ا يا نَم خَوِر نو و در . ني فري است كه خاص ايرانيان استفر ايرا. مي گويد

پهلوي ايران خوره گفته مي شود و از آن گله ، رمه، ثروت ، آبادي، خرود ودانش ايراني و در شكنندگي 
  )570-571 : 1374عفيفي، . (غير ايراني اراده شده است

نيز ) 570-571 : 1374عفيفي، . ( آفريده از آن ايران ياد شده استدر بندهش نيز فر ايراني اورمزد
فردوسي در بعضي ابيات به طور خاص در معناي نژاد ايراني به كار برده است، و در مقابل ديگر نژادها 

زربد ضمن پاسخ به ارجاسپ توراني، او را به جمع . رومي، چيني، هندي و غيره قرار مي گيرد: مانند
نه ترك و از نژاد افراسياب . ز دليران تهديد مي كند كه همه از نژاد ايرج خواهند بودآوري سپاهي ا

رزير يك شاه واقعي ايراني است، او همه دليري هاي يك مرد ار نژاد خود ) 150-151 :1386آموزگار، (
  را دارد 

  همه ايرجي زاده پهلوي                                 نه افراسيابي و نه پيغوي

سرزميني توصيف مي شود كه سبب منابع غني . در شاهنامه فردوسي برتري از آن ايران و ايرانيان است
و موقعيت راهبردي آن همواره بالقوه مي تواند مورد نظر دنيا طلبان و حسودان باشد كه اين مسئله بارها 

را مدافع ) خود(ايرانيان را مدافع بدي و ) ديگري(توراني ها : دوم. در طول تاريخ اتفاق افتاده است



 
 
 
 
 
 

 
   ه مقاالتمجموع        

 

 

٢٠٢٣

فردوسي نشان مي دهد كه قوم ايراني مقاوم و دلير است و حتي . راستي و درستي نمايش داده است
كين ورزي هم مي كند، اما تمام كوشش ها و مبارزات او در جهت اجراي اخالقيات و برپايي صفات 

آنكه فردوسي چه : سوم. فردوسي قوم ايراني را مردمي صلح طلب معرفي مي كند. اهورايي است
و زبان ) مليت ايراني(روحيات خويش را باز گويد چه فرهنگ مردم زمانه خويش را، درد زنده كردن قوم 

فردوسي ايراني را شخصي زيرك، اهل برنامه ريزي، با تقوا و دلير معرفي مي كند اما . فارسي را دارد
ني چون رستم دستان نيز خير مطلق نيست اگرچه اغلب آنان خوب هستند، اما شخصيت ممتاز و درخشا

نگاه فردوسي به فرهنگ و هويت . ديگران نيز همين گونه هستند. و ممكن است دچار اشتباهاتي شود
ولي اين قوم . وي به خصايل اهورايي و فضايل اخالقي اولويت مي بخشد. نگاه انسان باورانه است

به زباني ديگر . ت را در خود جلوه دهد وپاس بداردايراني است كه توانسته است بهتر و بيشتر اين صفا
فردوسي وظيفه خطير پاسداشت خوبي ها و مبارزه با پلشتي ها بر دوش ايرنيان مي نهد، امري كه در 

. تحسين وتقبيح فردوسي حول ارزشها مي چرخند. زمان باستان به منت ايزدي به ايشان سپرده شده بود
هر فرد به ناچار براي از كار افكندن اهريمن، : ش گفته شده استدر بنده) 98 -104: 1389عطايي، (

كارزار را گزارش اين است كه كار به . زمان را آفريد، بدين دليل كه اهريمن جز به كارزار از كار نيفتد
و اولين انساني كه با اهريمن جنگيد كيومرث؛ نخستين ) 35 : 1369دادگي، . (چاره مندي كردن بايد

  .ين شاه بودانسان و نخست

  فرهنگ شاهنامه

شاهنامه فردوسي كه كتاب فرهنگ اصيل ايراني است؛ عالوه بر محسنات و فوايد بيشمار ادبي و 
تاريخي و همچنين اهميت فراوان از لحاظ اشتمال بر بخش اعظم آداب و رسوم سنن و عقايد ديرينه، 

 متضمن بسياري از مطالب –ذشته  در قرون و اعصار گ-يعني فرهنگ كهن و جاودان مردم اين سامان 
آموزنده و عبرت آميز اخالقي و مذهبي و ديگر مباحث انساني است كه بر ارزش معنوي آن افزوده 

تا آنجا كه مي توان قسمت هايي از آن را آيينه عبرت و گنجينه ي پند و حكمت دانست و . است
فردوسي در . مردم الزم شمردخواندن آن را براي تهذيب اخالق و آگاهي و بيداري همه طبقات 

شاهنامه مكرراً خرد ودانش را ستايش و تمجيد و كسب آن را واجب مي شمرد و همنشيني با خردمندان 
  ) 701- 702 : 1374فرزام، . (و دوري از نادان را توصيه مي كند
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٢٠٢٤

  ين ديندگر بار خردمند مردم نشين                                      كه نادان نباشد بر آي

فردوسي، دانش را مايه سربلندي دانسته و از زبان انوشيروان به فرزندش بلكه به تمام انسان ها گفته 
  )1374:83علوي مقدم، : (است

  به دانش گراي و بدو شو بلند                    چو خواهي كه از بد نيابي گزند    

) 48:1369دادگي،(ن،جان، روان، آيينه، فروهر ت: در بندهش آمده است كه هرمزد مردم را پنج فرازآفريد
سومين . توضيح آنكه در ايران باستان براي انسان قائل به وجود تن و چند گونه نيروي مينوي بودند

ظاهراً اين . نيرو، بئوذه، نيروي درك و حس انسان است و حافظه، هوش و قوه تمييز را اداره مي كند
در روايات ديني ) 43-44 : 1362بهار، . (مي پيوندد) روح( به روان نيرو نيز پس از مرگ زنده مي ماند و

در هرمذيشيت اهورا مزدا . باستان خرد از ابتدا، همواره با آدمي بوده ونيروي تشخيص خير و شر است
منم .....منم سرچشمه دانش و آگاهي: ضمن صفات بيشماري كه براي خود برميشمارد چنين مي گويد

  )201 : 1377پور داوود، (منم دانايي، منم دانا . منم خردمند.....خرد

كه من : در بخش هايي از اندرز بهرام فرخ پيروز كه از موبدان اواخر دوره ساساني مي باشد، چنين است
دو كس اند . بي خرد هميشه به رنج است. پر خرد را هميشه آسايش است.آزموده ام خرد بهترين است

يكي گزيدار خرد كه از خردي كه او راست و يكي بي خرد از :ش استكه آنان را از كردار خويش آساي
هركه خرد است، خواسته نيز هست بن هركار . هركه را خرد هست هنر نيز هست.آگاهي كه در او نيست

در اهميت خرد در فرهنگ ايراني گات نيز سخن رفته )537 -542 : 1371تفضلي، . (نيك خرد است
و ..... ي به نام مزدا يا داناي بزرگ و گاهي به نام اهورا يا هستي بخشدرگات ها اهورا مزدا گاه:است

  )1351:5زرتشت،.(زماني به نام وهومن يعني ضمير روشن و انديشه پاك و خرد مطلق ذكر گرديده است

فردوسي به راستي و راست گويي، اهميت بسياري مي دهد و در پايان هر مقالي به مناسبت از 
فردوسي از زبان انوشيروان هم مي گويد كه كژي، كاستي و ناراستي، از . دراستگويي سخن مي گوي

  )180 : 1374علوي مقدم، . (صفات اهريمن است و يزدان ما را به راستي فرمان داده است

  نفرمود ما را به جز راستي                         كه ديو آورد كژي و كاستي
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٢٠٢٥

. ا از زبان پادشاهان و پهلوانان حماسي شاهنامه بيان مي كندفردوسي بسياري از پند و اندرزهاي خود ر
از ميان شاهان ساساني به دو تن ، يكي اردشير بابكان و ديگري انوشيروان، بيش از شاهان ديگر اندرز 
و كلمات حكيمانه نسبت داده شده است و در اغلب كتاب هاي ادب و تاريخ عرب و ار آنجا در كتاب 

از اهم آثار منسوب به اردشير عهد . ارسي، اين گونه اثار آنان نقل گرديده استهاي اخالق و تاريخ ف
ويا اينكه جاويدان خرد، اندرز نامه اي را كه بزرگمهر به دستور خسرو انوشيروان تاليف كرده بود، . اوست

. دخسرو در گنج شاهي نهادتا بتواند موجب بهبود فرهنگ كساني باشد كه شايستگي پذيرش آن را دارن
فردوسي در ابياتي افزون طلبي و آزمندي را نكوهش مي كند و به انسان ها )215،185 : 1376تفضلي؛ (

. مرد خردمند پايبند آز و طمع نخواهد بود و در گرد آوري مال، بيش از اندازه نخواهد كوشيد: مي گويد
  :او در داستان اسكندر مي گويد

                        روان را چرا پر شكنجي هميز آزو فزوني برنجي همي                   

و كم نيست پند واندرزهايي كه فردوسي در باب داد و داد جويي چه از زبان خود و چه از قول ديگران 
  .مي دهد

  اگر داد ده باشي اي نامجوي                                    شوي بر همه آرزو كامجوي

  د                                    به از هرچه گويي بنزد خردز خود داد دادن بهر نيك و ب

هنگامي كه پادشاه از عدل و داد منحرف : و ديگر بار از زبان انوشيروان در باب عدل و داد مي گويد
  .شود، ظلم او دليل نابودي او مي گردد

  ل بيگاناهان بودستم، نامه غزل شاهان بود                                    چو دود د

چون فردوسي از لحاظ جنبه هاي معنوي، انسان را مظهر كمال و جمال مطلق و جلوه گاه انوار الوهيت 
براي اينكه از نيل به سوي سعادت ابدي باز نماند عالوه بر تشويق به كسب علم و معرفت، . مي داند

ق، كاهلي و از همه بدتر ظلم و هوي و هوس، آز، دروغ، نفا: همواره وي را از صفات ناشايست مانند
بيداد بر حذر مي دارد و با اشعاري نغز و حكيمانه به كم آزاري و ترس از كيفر الهي ، نيكي و بردباري و 
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ميانه روي و همنشيني با دانايان و دوري از نادانان و پند و عبرت آموزي و صدها نكات و صفات 
  )705 -710 : 1374فرزام، . (اخالقي رهنمود مي كند

  دين در شاهنامه

  .سرآغاز سخن در شاهنامه با ابياتي است كه ايمان و اعتقاد راسخ سراينده ي آن را بازگو مي كند

  داوند جان وخرد                            كزين برتر انديشه بر نگذردـــام خـــبن

  ه رهنمايداوند روزي دــخ  د نام و خداي جاي                          ـداونـــخ

  روزنده ماه و ناهيد و مهرـف       خداوند كيهان و گردان سپهر                     

در شاهنامه تجليات روح ايماني به خوبي جلوه گر است واز جمله سجاياي ديني فردوسي ايمان مذهبي 
ي يكتا و بي و اعتقاد راسخ به مباني ديني از توحيديه هاي رساي او و اشعاري كه در بزرگداشت خدا

در مطلع شاهنامه فردوسي توحيد ربوبيت را شرح مي دهدو بيان . همتا سروده است به روشني هويداست
. مي كند كه اين جهان و جمله كاينات را رب تعالي و خالق هستي از نيستي به هستي آورده است

و يزدان شناسي درخشانترين نكته اي كه در شاهنامه جلب نظر مي كند همين مسئله يكتا پرستي 
بي نيازي . فرودوسي است، كه مردم ايران را به خدا پرستي رهنمون مي كند، به سوي آفريننده بي نياز

  )687 -688 : 1374محي الدين، . (او و نيازمندي بندگان را گوشزد مي كند

ث در كيومر. در تاريخ ايران از ابتداي آفرينش همواره مسئله اتحاد دين و سلطنت مطرح بوده است
تمامي . شاهنامه اولين انسان و اولين شاه است، همچنين انساني يزدان پرست معرفي مي گردد

داريوش كبير در كتيبه . پادشاهان هخامنشي سلطنت و اعمال خويش را به اهورامزدا منتسب مي كرد
عطا به خواست اهورا مزدا من شاه هستم ، اهورا مزدا شاهي را به من «:بيستون چنين مي گويد 

به خواست اهورامزدا من شاه آنها . كشورهايي كه از آن من شدند) است(اين ... فرمود
آنجا كه داستان . فردوسي نيز اتحاد دين و دولت را پذيرفت و بيان مي كند) 33 :1382شارپ،(».بودم

هاي داري دارايان، آخرين پادشاه سلسله كياني، اردشير بابكان موسس سلسله ساساني و يا خرد 
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٢٠٢٧

سابق بر اين ذكر شد كه . انوشيروان را جهت جمع آوري و حفظ اوستا و كتب مذهبي ذكر مي كند
  . مذهبي مي توان مطالعه نمود-اساساً عصر تاريخي شاهنامه را بر اساس شاخصه ي وحدت سياسي

اين روح فلسفي روح ملي، روح مردم . دنياي ديني شاهنامه بر يك روح فلسفي استوار گرديده است
تسامحي كه در شاهنامه نسبت . قه متوسط شهري است نه روح موبدان حاكم  بر تعليمات زردتشتطب

و با طرز فكر وارثان . به مسئله دين وجود دارد، امري است كه مرتبط با طرز فكر همين طبقه است
يز را در حتي فكر زرواني كه نوعي رنگ جبر و تسليم اعتدال آم. كرتير و تنسر و ابرسان هماهنگي ندارد

وجود تعدادي از قهرمانان شاهنامه نشان مي دهد؛ باز انعكاس طرز تفكر اين طبقه است كه در ثنويت 
با همين نگرش بود ) 165 : 1381زرين كوب، . (خشن آيين رسمي موبدان رضايت خاطر نمي يافته اند

 را ديدند از نحوه ي كه مردم ايران در ابتدا با ميل و رغبت مسلمان شدند اما زماني كه ظلم خلفا
) 35 : 1357انجوي شيرازي، (خالفت بني اميد و بني عباس روگردان شدند و از آنان بيزاري جستند 

در زمان ساسانيان مسئله . يكي از جلوه هاي اين بيزاري در ضحاك تازي نژاد فردوسي جلوه گر است
  .اتحاد دين و دولت با جديت دنبال شد

اما خود فردوسي از بحث در اين زمينه و .  به عقايد معتزله منتسب كردنددر زمان فردوسي بعضي او را
و نصيحت مي كند تا در شئون . مسائل مورد نزاع در بين فرق مختلف در زمان عباسيان احتراز مي كند

محي الدين، . (الهي حرفي نزنيم و فقط به وجود او اعتراف كنيم؛ زيرا ما فقط بندگان ايزد يكتا هستيم
اگر : نيز بيان مي كند) ع(فردوسي در ابياتي لزوم پيروي از پيامبر و وصي او علي ) 690 -691:  1374

خواهان رهايي از بدي ها هستي، راه را در نزد پيامبر بجوي و اگر خواهان فرجام نيك در آخرت هستي 
 در شاهنامه تسامح مذهبي كه فردوسي)704 : 1374فرزام ،.(در نزديكي به نبي و وصي وي سعي نمايي

به كار برده است در اين جا جلوه گر است كه فردوسي بيشتر بر يكتا پرستي تاكيد كرده است كه محور 
فردوسي از يك سو ايران كهن را كه . مشترك دين باستان ايرانيان؛ زرتشتي و دين جديد؛ اسالم است

رم هجري قمري كه سپيده و دين يكتا پرستي زرتشتي در آن پديد آمد و از سوي ديگر ايران قرن چها
اين حماسه ملي كه دو دنياي زرتشتي و . طليعه ايران نو  همراه با آييني جديد است را به مي پيوندد

اسالم را در بر دارد، اين دو دنياي كامالً متفاوت را الزم وملزوم هم نشان داده است كه يكي بدون 
نكته آخر اينكه از هنرمنديهاي حكيم ) 3-4  :1375ماسه، . (ديگري قابل توجيه و تفسير نمي باشد

اساطير و پهلوانان ايران باستان چون فريدون، : طوس در شاهنامه يكي از اين مي تواند باشد كه 
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را كه شرح حال آنها در بخش تاريخ گذشت و در كتب و .....، رستم، اسفنديارو)حامي زردتشت(گشتاسب 
را چنان به دور از تعصبات مذهبي در پهنه . لشان آمده است روايات ديني زردتشتي نيز شرح حال و اعما

شاهنامه عرصه ميكند كه نه تنها مقبول طبع ايرانيان مسلمان در قرن چهام هجري قرار ميگيرد؛ بلكه 
 زردتشت براي 28در يسنا ، هات . قرن ها بعد نيز در نزد مسلمانان غير ايراني مقامي ارجمند دارد

گشتاسپ كه حاوي وي است و پيدا ونش به درگاه خداوند دعا ميكند وبراي آنان برآورده شدن آرزوهاي 
طلب خرد ودانش و حكمت و حسن ايمان و فداكاري و فروتني مي كند تا بتوانند در گسترش آيين يكتا 

  )39 : 1351زردتشت، . (و راستي بكوشند» زردتشتي «پرستي 

  زبان فارسي در شاهنامه

شاهنامه جنبه ادبي و زبان فارسي است كه شاهنامه بدان سروده شده يكي از جنبه هاي اهميت 
زبان، هم اساسي ترين و همگاني ترين وسيله « درباره نقش زبان در تشكيل مليت بايد گفت كه .است

ارتباط در زندگي روزمره است و هم مناسبترين وسيله براي صورت دادن و به هستي در آوردن انديشه، 
اگر بتوان گفت زبان ماده تفكر است، همانطور كه سنگ يا موم . يح و بيان حسياتو همچنين براي توف
براي اينكه مردمي پراكنده، صورتمند . مي پذيرد» جسمانيت«انديشه در زمان . ماده مجسمه است

پيدا كنند و در نتيجه به » همحسي«و از حسيات همديگر خبر دار شوند و ) صاحب صورت، صاحب فرم(
زبان .  وسيله اي بهتر از زبان ندارند– ملت بشوند –در آيند ) ارگانيك(موعه اندام وار صورت يك مج

  ) 34-35 : 1373مسكوب ، (» ...بهترين وسيله است، اما براي شكل دادن به ملت تنها وسيله نيست

ال پيش،      در باب سابقه ديرينه زبان ايرانيان يعني زبان فارسي بايد گفت كه پيرامون هزاروپانصد س
. يكي از گوشيهاي جنوب باختري بنام دري، رفته رفته به ديگر بخش هاي ايران گسترش يافت

كهنترين گزارشي كه درباره ي زبان دري وجود دارد، گزارش ابن مقنع است كه ابن نديم در كتاب 
ارسي مي وي پنج زبان فلهوي، دري، فارسي، و خوزي و سرياني را جز زبانهاي ف. الفهرست آورده است

وفهلوي منسوب است به فهله كه نام پنج شهر است و آن اصفهان وري  و همدان و ماه نهاوند  . داند
برخالف پارسيگ كه دنباله . وامادري زبان شهريان مداين و درباريان بوده است. وآذربايجان است

يگ با زبان فرسي دنباله مادي نيست، ولي دوره باستاني پهلو) فهلوي(پارسي باستان است، پهلويگ 
زبان رودكي و فردوسي و نظامي و سعدي امروزه، زبان رسمي ايران ايران . خويشاوند و نزديك بود
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است، يك زبان جنوب باختري است و خويشاوند با پارسيگ يا پهلوي ساساني؛ بنابراين زبان گفتار 
تيبه هاي هخامنشي بود، پايتخت هخامنشي، كه در صورت بسيار ساده شده اي  از زبان ادبي و كهن ك

پانصد سال پس از آن به نام دري، همگام با پيگيري قدرت سياسي ساسانيان در بسياري از نقاط ايران 
بعد از اسالم با تضعيف پارسيگ كه ديگر به . به عنوان زبان تفاهم ميات تيره هاي ايراني رواج گرفت
 سه -در دو . ه اي ميان دري و عربي در گرفتپارسي تغيير يافته بود، كم كم بر سر جانشيني آن،مبارز

سده نخست پيروزي با زبان عربي بود اما در ميانه سده ي سوم، با ظهور يعقوب ليث در عرصه سياست 
بدين معني كه زبان فارسي . كه زباني جز زبان نياكان خود را نمي دانست، زبان دري زبان رسمي شد 

ن دري مي گفتند و نه پارسي، ولي پس از انكه در ميان سده سوم تا زماني كه تنها زبان گفتار بود به آ
هجري به جاي زبان پارسيگ زبان نوشتار گرديد، نام پارسي هم بدان داده شد با پاي گرفتن فرمانروايي 
سامانيان؛ دري كه زبان درگاه ساسانيان بود، اكنون نام زبان درگاه سامانيان، يعني نام زبان مردم 

لبته در نقاط مختلف ايران مقداري از واژه هاي زبان ها و گويش ها در فارسي دري خراسان گشت، ا
جاي مي گرفت، ولي به دليل اينكه خراسان از نيمه دوم سده سوم هجري تا مدت زماني مهمترين مهد 
ادب فارسي بود؛ طبعاً سهم نفوذ واژه هاي گويشي آن، چه در فارسي نوشتار خراسان و چه در فارسي 

در سده چهارم هجري زبان فارسي مي توان به دو سبك . ار استاندارد بيشتر نقاط ديگر ايران بودنوشت
يكي سبك آثاري كه در آن ها واژه هاي گويش خراساني به كار رفته است كه به آن دري : بخش كرد

به زبان سبك دوم آثاري است كه در ترجمه و تأليف به پارسيگ يا پهلويگ و . يا پارسي دري مي گفتند
در .فارسي استاندارد در بيشتر نقاط ايران نزديك بود مثل شاهنامه فردوسي، كه به آن پارسي مي گفتند

هر حال از ميانه سده پنجم هجري، با نفوذ بيشتر زبان و سبك تازي در نوشته هاي فارسي، هر دو 
 زبان دري يا پارسي زبان پس از آن. سبك دري و پارسي كه در سده چهارم متداول بود ، از رواج افتاد

زبان فارسي . نوشتار شد، نه تنها سخنوران خراسان، بلكه سخنوران ساير نقاط ايران به اين زبان نوشتند
يا دري حدود دوهزار و پانصد سال پيشينه دارد كه از آن حدود هزار سال نخستين زبان گفتار در جنوب 

 زبان نوشتار در بخش بزرگي از سرزمين هاي غربي ايران و سپس حدود هزار وپانصد سال اخير آن
با اين سير تحولي زبان فارسي به عنوان )374 -380 : 1372خالقي مطلق، . (فالت ايران بوده است

. زبان ملي ايرانيان فردوسي توانست با پي افكندن اين نظم ، زبان فارسي را به اوج شهرت برساند
 او ، زمانه جنگ بود ، احتماالً نظم شاهنامه را براي خود ابوالقاسم فردوسي در دنيايي كه به قول خود

اين رسالت نه فقط شامل الزام وي به نظم يك تاريخ . نوعي رسالت اجتماعي و تاريخي تلقي مي كرد



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

٢٠٣٠

 باستاني ايران بود بلكه در عين حال متضمن تعهد وي به حفظ و توسعه ي زباني بود كه وي آن را
مي خواند و احتماالً گه گاه از باب » فارسي دري«و خود آن را .  بودميراث ايران قديم تلقي كرده

بدين ترتيب سروده هاي ) 32 :1381زرين كوب، . (انتساب آن به پهلواني و پهلوي نيز تعبير مي كرد
. فردوسي در طول ده قرن به عنوان سند و پشتوانه ويژگي هاي زبان فارسي قلمداد گرديده است

  )267 : 1374نيساري، (
  نتيجه 

ي دهقان توانست آرمانهاي ملي ايرانيان را در قالب داستانها و فردوسي در قرن چهارم برآمده از طبقه
وقايع ملي از آغاز آفرينش تا سقوط ساسانيان به شيوا ترين زبان بسرايد و نام خود را ايران زمين را 

 به هم تنيده مي شوند تا جامه اي از در شاهنامه... تاريخ، اسطوره، فرهنگ ، اخالق و. جاودانه سازد 
 دنياي ديني شاهنامه بر يك روح فلسفي استوار گرديده .هويت فراهم آيد بر قامت ايران كشيده گردد 

اين روح فلسفي روح ملي، روح مردم طبقه متوسط شهري است نه روح موبدان حاكم  بر تعليمات . است
 دين وجود دارد، امري است كه مرتبط با طرز فكر تسامحي كه در شاهنامه نسبت به مسئله. زردتشت

نخستين بار كه در . ايران آشناترين نامي است كه در شاهنامه به كار برده شده است. همين طبقه است
سلسله روايات شاهنامه نامي از ايران به ميان مي آيد و به عنوان سرزميني در مقابل سرزمين ديگر قرار 

پيش از آن در زمان كيومرث، هوشنگ و تهمورث از ايران . مشيد استمي گيرد در زمان پادشاهي ج
در روزگار جمشيد نامي از ايران . از اينان به عنوان پادشاه جهان ياد شده است. نامي برده نشده است

. شودمگر در اواخر روزگار او كه ضحاك به عنوان ،شاه ايران زمين، نخستين بار مطرح مي.شودبرده نمي
ن به عنوان سرزمين خاص از اوايل قيام كاوه و فريدون در شاهنامه شكل مي گيرد و از هويت ايرا

در اواخر روزگار فريدون جغرافياي شاهنامه بيشتر شكل مي .كشور تازيان و سپس هندوستان جدا ميشود
هنگامي كه فريدون پادشاه جهان است و قلمرو فرمانروايي خود را بين پسرانش تقسيم .گيرد

يتوان چنين استنباط كرد كه مقر فرماندهي جهان، سرزمين ايران مي باشد كه از سپردن اداره ميكند،م
دادن ايران با موقعيت ممتاز باعث رشك . ي آن  به بهترين و خرد ورزترين فرزند وي استنباط ميگردد

زد كند كه فردوسي مي خواهد اين نكته را گوش: از اين امر ميتوان نتيجه گرفت. برادران ايرج گرديد
ايران به دليل موقعيت خاص آن همواره در خطر حسادت و مورد  تهاجم قرار گرفتن است از اين دوره 

ي پهلواني يا حماسي كه با فريدون آغاز گرديده است ايران جايگاه جغرافيايي خود را در به بعد دوره
گردد كه و معلوم ميشود كند و بخصوص مرز شمال شرقي آن مشخص ميي شاهنامه پيدا ميپهنه
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مرز غربي مجارستان و  حوالي جيحون مرز شرقي . كندرود جيحون، ايران و توران را از هم جدا مي
ايران بوده كه در امتداد شمال به جيحون مي پيوندد و در داستان رستم و سهراب كه در زمان كاووس 

ا به عنوان يك قوم واحد در يك در روايات شاهنامه ايرانيان ر. روي مي دهد بدان اشاره شده است
 فردوسي در كار خود از شاهنامه ابو منصوري كه تحرير .احساس مشترك ايراني بودن، شريك مي كند

از خداي نامه دوران ساسانيان بود و نيز روايات شفاهي كه سينه به سينه حفظ شده بود ، به عنوان منبع 
 است ، مطالب بندهش ، يشت ها اراداويراف نامه ، همچنان كه در متن آمده. اصلي استفاده كرده است 

تدوين شده ... كارنامه اردشير بابكان ، نامه تنسر ، اوستا ، گات ها و ديگر متون ادبي ، ديني و اخالقي و
نيازي به گفتن نيست كه . در زمان باستان يا سده هاي نخستين اسالمي در شاهنامه شاهد مي گردد 

نكته آخر موفقت فردوسي در احيا هويت ايراني و انتقال . رانيان داشته باشند شاهنامه سند هويت ملي اي
دهد مسئوليت آگاهي تاريخي كه وي به دست مي.آن به نسلهاي بعد در خالل هزار سال گذشته بود 

شاهنامه كه برگرفته از متون كهن نظير .گيردحفظ و انتقال هويت ايراني را در گذر زمان بر عهده مي
  .آل ايراني موفق بوده است ها بود در تصوير بشر ايدهمهخداينا
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  ] .بي جا : [، ترجمه كريم كشاورز ، تهران  تركستان نامه) 1366. (بارتولد ، و -28
  .نگاه : ، تهران  تاريخ ايران) 1387(اقبال آشتياني ، عباس -29
، 1 عبد الحي حبيبي ،جلد ، مصحح طبقات ناصري) 1363(منهاج سراج ، عثمان بن محمد -30

  .دنياي كتاب : تهران
  مقاله 

، هفتاد مقاله ، گردآورندگان يحيي مهدوي ، " اندرز بهزاد فرخ پيروز ")1371(تفضلي ، احمد -31
  .ايرج افشار ، تهران 

   .32، نامه فرهنگستان ، شماره "  هويت ايراني در شاهنامه")1385(خطيبي ، ابوالفضل -32
خردورزي ودين داري اساس هويت ايراني ") 1387(ف ؛ موسوي ، كاظمخسروي ، اشر-33
  . ، سال نهم 16، فصلنامه علمي پژوهشي كاوش نامه ، شماره  "شاهنامه در
هويت وغيريت در زمان شكل گيري كشور " ) 1389(عطايي ، فرهاد ؛ بهستاني ، مجيد  -34

  . ، سال دوم 4  فصلنامه روابط خارجي ، شماره ،"منظر شاهنامه ايران از
مجموعه سخنرانيها و ( ، هزاره فردوسي "منظور اساسي فردوسي") 1322(ا . برتلس ، ي -35

  .وزارت فرهنگ : ، تهران ) مقاالت ايراد شده در كنگره فردوسي 
،  "بررسي برگي از شاهنامه فردو سي از نظر خداشناسي") 1374(محي الدين ، مومن -36

  .دانشگاه تهران :  بزرگداشت فردوسي ، تهران مجموعه مقاالت كنگره جهاني
 ، مجموعه مقاالت كنگره جهاني بزرگداشت "ايران در شاهنامه") 1374(انوري، حسن-37

  .دانشگاه تهران: فردوسي، تهران
، مجموعه مقاالت كنگره "زمانهاي تاريخي در شاهنامه") 1374(پژوم شريعتي ، پرويز -38

 . دانشگاه تهران : ن جهاني بزرگداشت فردوسي ، تهرا
:  ، شاهنامه شناسي، تهران"هنر،رابطه مذهب با مليت") 1357(انجوي شيرازي ، ابوالقاسم-39

  .  بنيادشاهنامه شناسي، شهريور



 
 
 
 
 

  
  همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 

 

٢٠٣٤

، مجموعه "نژاد وگوهر در بخش دوم شاهنامه فردوسي") 1374(دوفوشه ، شارل هانري -40
 .دانشگاه تهران : مقاالت كنگره جهاني بزرگداشت فردوسي ، تهران 

بنياد : ، تهران، شاهنامه شناسي"ايران زمين در شاهنامه") 1357(جعفري، علي اكبر-41
  .شاهنامه شناسي، شهريور

، مجموعه مقاالت كنگره "اخالق اسالمي در شاهنامه فردوسي") 1374(، حميد فرزام-42
 .دانشگاه تهران : جهاني بزرگداشت فردوسي، تهران 

مجموعه مقاالت كنگره جهاني بزرگداشت  ،"اخالق در شاهنامه" )1374(لي ، محمد ع مقدم-43
 .دانشگاه تهران : فردوسي ، تهران 

 ، مجموعه مقاالت "استفاده از شاهنامه در پژوهشهاي تاريخي") 1374(نيساري ، سليم -44
 .دانشگاه تهران : كنگره جهاني بزرگداشت فردوسي ، تهران 


