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از  رهایی  برای  است  راهی  فردوسی  به  رجوع  امروزه، 
دام عرفان های کاذب، فلسفه های بی محتوا، پوچی و 
بی محتوایی که در قالب فضاهای مجازی خود را نشان 
می دهند. شاهنامه در عصر حاضر پناهگاهی است برای 
جواناِن این مرزوبوم تا به گفتٔه دکتر اسالمی ندوشن 
افتخار  ما  برای  خیزها،  و  افت ها  همٔه  »با  دریابند: 
کوچکی نیست که در آب و خاکی زندگی می کنیم که 
انسان های شاهنامه در آن زیسته و مرده اند و همین 
هزار سال پیش کسی چون ابوالقاسم فردوسی در آن 
زیست و مرد. وقتی نگاه به عقب برمی گردانیم باید به 
فکر فرو رویم و با خود بگوییم: ما کم مردمی نبوده ایم.«

كه  سال هاست  آموزشی  فناوری  و  انتشارات  دفتر 
آشتی دادن  پی  در  فارسی  ادب  رشد  مجلٔه  توليد  با 

برای  کشور  ادبی  عظیم  سرمایٔه  و  متجدادنه  زندگی 
است.  دغدغه مند  فرهیختٔه  معلمان  و  جدید  نسل 
مجموعٔه پیش رو گزیده ای از شمار عظیم مقاالتی است 
که در ده سال گذشته در این مجله پیرامون فردوسی و 
وقایع و شخصیت های شاهنامه به قلم معلمان عزیز و 
دیگر اندیشمندان این حوزه به رشتٔه تحریر در آمده است.
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 مقدمه 
از فردوســی كه ســخن می گویيم، بی تردید غروری تحســين برانگيز سراپای 
وجودمان را فرامی گيرد. نامی كه با عظمت و ســربلندی ایران عجين شده است. 
تاریخ و گذشتة ماســت. هویتمان را به رخ جهانيان می كشد. هویتی كه با خرد، 

انسانيت و جوانمردی تؤام شده است. 
شــاهنامه به ظاهر كتابی حماسی است، اما منحصراً وقایع دوران معينی از تاریخ 

ایران را بيان نمی كند. 
حكيم توس در البه الی نبردها و  چكاچك شمشيرهایش گاه فيلسوفی است كه 
از راز هستی سخن می گوید. گویی صدرالمتألهين است كه با كلمات بازی می كند  
و آب و باد و خاك و آتش را شاهدی بر وجود یزدان پاك می گيرد و در این ميان 

بر نيازمندی محض ممكنات و اصالت وجود محض باری تعالی گواهی می دهد. 
این غواص بحر اندیشه، گاه نيز در كســوت عارفی آگاه ظاهر می شود. او در 
این مسير با رستم كه سالك خرد است، طی طریق می كند. رستم، پهلوان شاهنامه، 
برای نجات پادشاه ایران از دست دیو سپيد، از هفت خوان عبور می كند تا سرانجام 

به پيروزی می رسد. 
فردوسی در حماسی ترین داستان خود یعنی هفت خوان رستم زیركانه ما را به وادی 
عبور از هفت مرحلة نفس می كشاند تا با كشتن دیو سپيد نفسانيات به قلة خرد برسيم.
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فرزانة توس، در هر قالبی كه ظاهر شــود، بی  تردید حكيمی اســت كه اخالق 
می آموزاند. در سراســر شــاهنامه حتی یك كلمة قبيح به كار نرفته است. حتی 
تيره ترین چهره های شاهنامه در نهایت بالغت و ادب به دفاع از خود می پردازند و 
سخت ترین حمالت كالمی شخصيت های شاهنامه با درود و احترام آغاز می شود 

و تا پایان با احترام همراه است. 
چه دیدنی است زمانی كه ادیب و شاعر ما، مصلح اجتماعی می شود و در نقش 
كاوة آهنگر قلم و قدم را به جنگ با مارهای ضحاك می كشــاند. خوراك مارهای 
ضحاك كه سمبل بوسة شيطان است، مغز جوانان ایرانی است، شيطان قصد دارد 
نســل ایرانی را با از بين بردن تفكر و اندیشــه منقرض كند. ظلم و  بيداد ضحاك 
اهریمن خوی تودة مردم را كه كاوه نمایندة آن هاســت، از جای بلند می كند. كاوه 
كه در این ميام پيام آور آزادی از چنگال ظلم است، مردم را به سمت فریدون سوق 

می دهد و با یاری آن ها به حكومت ناعادالنة ضحاك خاتمه می دهد.
گویی فردوسی در هزار ســال پيش، نه تنها ایران بلكه جهان امروز را می دیده 
اســت كه چگونه ابليس بر شانه های تكنولوژی بوســه زده و مارهای پوچی و 

بی هویتی مغز جوانانمان را می بلعند.
اكنون كاوة آهنگر زمان، معلمان فرهيخته ای هســتند كه با پشتوانة غنی ادبيات 
كشــورمان و دست دردست فردوسی و حافظ و سعدی و... به جنگ ضحاك های 

زمانه می روند و جوانان را به وادی اندیشه و خرد سوق می دهند. 
امروزه، رجوع به فردوسی راهی است برای رهایی از دام عرفان های كاذب، فلسفه های 

غلط، پوچی و بی محتوایی كه در قالب فضاهای مجازی خود را نشان می دهند.
شــاهنامه در عصر حاضر پناهگاهی است برای جوانان این مرزوبوم تا به گفتة 
دكتر اسالمی ندوشــن دریابند: »با همة افت ها و خيزها، برای ما افتخار كوچكی 
نيســت كه در آب و خاكی زندگی می كنيم كه انسان های شاهنامه در آن زیسته و 
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مرده اند و همين هزار سال پيش كســی چون ابوالقاسم فردوسی در آن زیست و 
مرد. وقتی نــگاه به عقب برمی گردانيم باید به فكر فرو رویم و با خود بگویيم: ما 

كم مردمی نبوده ایم.«
دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی سال هاســت كه با توليد مجلة رشد ادب 
فارسی در پی آشتی دادن زندگی متجدادنه و سرمایة عظيم ادبی كشور برای نسل 

جدید و معلمان فرهيختة دغدغه مند است. 
مجموعة پيش رو گزیده ای از شمار عظيم مقاالتی است كه در ده سال گذشته در 
این مجله پيرامون فردوســی و وقایع و شخصيت های شاهنامه به قلم معلمان عزیز 

و دیگر اندیشمندان این حوزه به رشتة تحریر درآمده است.





بخش اول

ها شخصيت 
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 رستم پهلوان شاهنامه از دريچه اي ديگر 

سيدحامد موسوي قيداري 
كارشناسارشدزبانوادبفارسي،مدرسدانشگاهپیامنورخدابنده

 چكيده 
تــالشنگارندهدراينمقالهبرآنبودهاســتكهدرعیناحترامگذاشــتن
بهكردارهايمثبترســتم،پهلوانبيبديل»شــاهنامه«،بــاتکیهبرانصافو
باذكرشــواهدوقراينيدالبــرلغزشهاواشــتباهاتويدرموقعیتهاي
حساس،تصويريواقعيترازشخصیتويرادرذهنمخاطبانترسیمنمايد.
نتیجهايكهازاينمقالهبهدستميآيدايناستكهمخاطبانشاهنامهباعلمبه
كردارهايضعیفدركناركردارهايمثبتشخصیتيچونرستم،دربارةديگر
شخصیتهايشــاهنامهنیزبهبینشوقضاوتيمنصفانهوبهدورازهیجانو

احساساتشخصيدستمييابند.

كليد واژه ها:رســتم،شــاهنامه،كردارهايمثبت،كردارهايمنفي،قضاوت
منصفانه
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

 مقدمه 
آيارســتم،پهلوانحماسةشاهنامه،شــخصیتيعاريازخطاولغزشواشتباه
است؟آياهیچنقطةتاريکيدرپهلوانيهاوخدماتيكهاوسالیانيدرازبرايمردم

كشورشانجامداده،مشهودنیست؟
بيگمانبرايداشتننظريصائبوجامعومنطقيدرموردشخصیتياينگونه
سرنوشتســازواسطورهاي،»چشمرابايدشستوجورديگربايدديد«.بهبیان
ديگر،بايدزاويةديدمانرانسبتبهشخصیتمزبور،وسعتبخشیموبهاصطالح،
نبايدفقطبهنیمةپرلیوانچشــمبدوزيم.بلکهنیمنگاهينیزبهنیمةخاليلیوان،
خاليازفايدهنخواهدبود؛چراكهاينوســعتديد،بهيقین،درســتيوصحت

قضاوتمارادرموردشخصیتويتاحدقابلتوجهيافزايشخواهدداد.1
تاكنوندربارةرســتمورشادتهاوازخودگذشــتگيهايوي،براينجات
سرزمینومردمشازخطراتوتهديدهايجدي،فراوانشنیدهوخواندهايمواين
راهمميدانیمكههمیناقداماتشجاعانهوگرانسنگويبودهكهاوراتبديلبه

يكاسطورةبيبديلوبينظیردرادبیاتفارسينمودهاست.
ازآنجملهميتوانبهُكشــتنديوسپید،فتحدژسپندكوه،آوردنكیقبادازالبرز
كوه،نجاتدادنكیکاووسوسايرپهلواناندربندديوسپیدمازندرانباگذشتناز
هفتخوان،نجاتكاووسازبندشاههاماوران،بیرونراندنافراسیابازايرانكه
درغیبتكاووسبهايرانتاختهوآنرامســخرساختهبود،بزرگكردنسیاوش
)پسركاووس(،حملهبهتورانبهخونخواهيسیاوش،نجاتبیژن)پسرگیو(از
چاهافراسیابوپرورشبهمن)پسراسفنديار(وحضوردرجنگباخاقانچینو

ُكشتنكاموسُكشانيوخاقانچیناشارهنمود.
عظمترســتمدرشاهنامهبهحدياســتكهبعدازمرگوي،خودفردوسي
نیزديگردلبســتةزندگينیستوتمايلداردشاهنامهاشرابهپايانبرساند.اين
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معناراميتوانازفضايپايانيداســتانرستموشغادوبعدازنابوديخاندانزال
دريافت.وقتيكهرستمدرفضايشــاهنامهنیست،ُسرايندهوخوانندةشاهنامه،
احســاستنهاييميكندوخودرانومیدوبيياورميبیند.گذشــتهازاينها،وي
نامآورترينچهرةاســطورهايدرشــاهنامهوبهتبعآن،برترينچهرةاسطورهاي
ادبیاتفارسياست.اوفرزندزالورودابهاستوتبارپدريرستمبهگرشاسپ
)پهلواناســطورهايوچهرةبرتراوستا(وازطريقگرشاسپبهجمشیدميرسد
وتبارمادرياوبهمهرابكابليوضحاكميرسد«2.همةاينمطالبحکايتاز

فضیلتهاواصولاخالقيمتعاليرستموبهاصطالحنقاطقوتويدارد.
امادربخشهاييازشاهنامهنیزرستممرموزوفريبكاراست،دروغميگويد،
بهچهرهولباسمبدلدرميآيد،بهتهاجمغیرمجازدستمييازد،مستميكندو
درمستيميتواندعصبانيوغیرقابلتحملشودومثلآشیلباقهربهچادرخود
ميرود.همةايناعمالرابهخاطرايرانیانانجامميدهدوهمینانگیزهاستكهآن

اعمالخالفراتوجیهميكند.
امااينهاكارهايينیستكهازفريدون،كاوه،ايرج؛سیاوشياكیخسروسربزند؛
يعنيچهرههاييكهشخصیتآنها،اصولاخالقيمتعاليبخشهايافسانهايو

اسطورهايشعررابنامينهد.
رســتمبهجهاناخالقيخشنترومتفاوتباجهاناخالقيكهشخصیتهاي
مزبوردرآنساكناندمتعلقاستوپايبنديهاياخالقيفضیلتينیستكهرستم،

دلبستگيمخصوصبهآنداشتهباشديابرايآنوقتزياديبگذارد.
دراينجاشايستهاســتبرخيازاعمالوكردارهايمنفيرستمدرشاهنامهرا
بازگونمايیم.اقداماتوكردارهاييكههرعقلســلیميباتأملعمیقترودقیقتر

آنهاراردميكندومنفيارزيابيمينمايد:
1. درداســتانســیاوشوگذرشازآتشبراياثباتبيگناهياش،سودابهامید
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داشتكهآتش،سیاوشرانابودكند.ولياينگونهنشدوسیاوش،بهسالمت
ازآتشعبوركرد.سودابه،سیاوشرامتهمميكندكهبافنجادوگرياززالو
رستمآموخته،ازآتشگذشتهاست.اتهاميغیرواقعي،اماقابلطرح.زيرارستم
وپدرشباجادوسروكاردارندواينقضیهرادربخشهايبعدي،بهصورت

مبسوطشرحخواهیمداد.
بعدازاينکهسیاوشدرسرزمینتورانبهدستورافراسیابكشتهميشود،يکياز
اقداماتعجوالنهوتوأمباخشموشايدنامعقولرستمكشتنشهبانو)سودابه(،پس
ازشنیدنخبركشتهشدنسیاوش)پسركاووس(درسرزمینتوران،است.رستم
بهدرباركیکاووسميآيدوويرابهخاطررفتارناشايســتشباسیاوشنکوهش
ميكند.سپسبيدرنگبهحرمسرايشــاهميرود،گیسوانسودابهراميگیردو
كشانكشاناورابیرونميآوردوازمیانباخنجري،دونیمميكند.)دبیرسیاقي،1387:
100(اينكارخودسرانهواحساسيرستم،عرفاًومنطقاً،دلیلينداشتهوتنهادلیلآن
راميتوانارضايخشمدرونيويدانست؛چراكهگرفتنانتقامخونسیاوش،آن
همبهاينشکل،وظیفةاونبودهاست.هرچندكهسیاوشرااوپرورشدادهباشد.
2.درداستانرستموسهرابميخوانیمكهشبيازشبها،رستمنزدكاووسشاه
آمدواجازهخواســتتاناشناسبهمیانلشگرتركانبرودوازنزديك،سران
سپاهتورانوبهخصوصآنپهلواننوخاسته)سهراب(راببیند.پسجامهاي
تُركواربرتنكردوخودرابهسراپردةسهرابرساند.مجلسيآراستهديدكه
سهرابدرآنجانشستهبود.بهيكدستاو،ژندهرزم)برادرتهمینه(وبهدست
دگر،هومانوبارماننشستهبودندودلیرانبسیارگرداگردتختوساقیاندر
كاربادهگســاري.دراينهنگامژندهرزمكهرســتمرادرسمنگانديدهبودو
خواهرشاوراهمراهسهرابفرستادهبودكهرستمرابهوينشاندهد،براي
كارالزميازمجلسبیرونرفت.درتیرگيشب،مرديبلندباالوقويهیکل
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ديدكهماننداودرلشگرتوراننديدهبود.پیشرفتوكمربنداوراگرفتتابه
سويروشناييبکشاندشوبنگردكهكیست.رستممشتيبرگردناوكوفت؛

آنچنانكهدردمجانازبدنشُمفارقتكردوبرزمینافتاد.)همان:74(
ايناقدامرستمنیزعجوالنهونابخردانهمينمايد؛هرچندكهناخواستهبودهباشد.
چهژندهرزمتنهابراياستمدادسهرابوشناساندنپدرشوبهپیشنهادتهمینهبا
ويهمراهشدهبودوگناهيرامرتکبنشدهبودكهسزاوارمرگباشد،امامظلومانه

وبيگناهبهدسترستمكشتهشد.
3.خردهايديگركهبركردارومنشرســتموارداست،انکارنامونشانخوددر
مقابلاصرارسهرابدرشناختنويميباشد.درگفتوگوييكهبینرستمو
سهرابپیشازمبارزهصورتميگیرد،رستمازدرِنصیحتواردميشودوبه
سهرابميگويدكهدلمنبرتواحساسرحمومهرميكند.چراكهتوراشبیه

تركاننميبینمودرايراننیزهمانندتوگردينیرومندنميشناسم.
دل من همي با تو مهر آورد 

همي آب شرمم به چهر آورد )فردوسي،195:1387(

چونرســتماينسخنانرابرزبانجاريميسازد،سهرابنیزبااوبرسرمهر
ميآيدوميگويد:ازتوپرسشيدارم.پرسشمازنژادتوستونامونشانت.گمانم

آناستكهتو،رستم،جهانپهلوانايراني،فرزندزالوازتخمةسامنريماني.
گماني برم من كه او رستم است 

كه چون او به گيتي نبرده كم است )همان،همان( 

ورستمدرپاسخاوميگويدكهناممرستمنیستوازخاندانسامنريماننیستم.
اوپهلوانيبزرگاستومنكمترينكهتراوبهشمارنميآيم.)دبیرسیاقي،77:1387(
همینانکاررستم،باعثنومیديسهرابوآنجنگخونینوبروزفاجعهوغمنامة

رستموسهرابميشود.
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4.درداستانرستموسهراب،دروغگوييناجوانمردانهرستمدرمبارزهباسهراب
نیزيکيديگرازكردارهاياهريمنيوزشــتوقابلانتقادويميباشــد.به
طوريكهخوانندهبهتعجب،سرانگشــتگزاناستكهآيابهراستي،سخني
كهبهدروغوتحتعنوانآيینيدروغینميشــنويم،ســخنمردياستكه
پهلوانبيچونوچرايشاهنامهاســتوهفتخوانرايکيپسازديگري
ســپرينمودهونامويادشدرشاهنامه،زبانزدخاصوعاماست.پهلوانيبا
اينپیشینههیچگاهاينگونهزبونوخوارنميشودكهدستبهدامندروغيبه
اينبزرگيشود!درواپسینجنگمیانرستموسهراب،پسازآنکهسهراب
رســتمرابرخاكميافکندوكشتنويراميبسیجد،رستمبهپسرميگويد:
درسرزمینما،آيینجنگجزايناست.ماپسازآنکهرقیبرابراينخستین
باربرزمینزديم،اورانميكشیموبهاوامانميدهیمواگربارديگربراوظفر
يافتیم،كشتناورادستبهتیغميبريموچنانكهميدانیم،تهمتنبدينحیلت
درآويزمجدد،سهرابرابهخاكميافکندوبهتیغازپايدرميآورد.ازاين
شگرد،درسراسرشاهنامه،تنهادرهمینيكجاي،استفادهبهعملآمدهاست.

)سرامي،440:1383(

درهمینداستان،كارزشتديگريازرستمسرميزندوآنحملهبهسپاهتوران
وكشــتنبيگناهاندرلحظهاياستكهدرجنگباســهرابدرماندهشدهبود.
فردوسيدراينصحنه،كهرستموسهراببهصفايرانوتورانحملهميكنندو
سربازانبيگناهراميكشند،نشانميدهدكهپهلوانانهم-حتيرستم-زمانيكه

خستهودرماندهشوند،ميتواننددستبهاعمالوحشیانهبزنند.
5. ازديگرايرادهاييكهبهرســتموارداست،مبارزهبااسفنديار،شاهزادةايرانيو
پهلوانرويینتنوكشتناوست.شايدبتوانگفتكهبزرگتريناشتباهوگناه
رستمدرشاهنامه،همیناست.هرچندميدانیمكهويچارهوگريزيازاين
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كارنداشتهوناچاربهاينكارشدهاست.سیمرغنیزبهرستمگوشزدكردهبود
كهديگرآبخوشازگلويكشندةاسفنديارپايیننخواهدرفتوسیهبخت
خواهدشدوشوميخوناو،دامنرستموخاندانشراخواهدگرفت.اسفنديار
پشتیبانوحاميدينبهيتوسطزرتشتپیامبر،غسلتعمیددادهشدهبودوبه
قولي،نمايندةاتحاددينودولتبود.كشتنكسيچوناو،گناهينابخشودني
است.بهخصوصكهاوچشموچراغخانوادةكیانومبلغدينبهياست.ولي
گوياسرنوشتاينگونهبراياورقمخوردهبودكهبهدسترستمكشتهشود
وبااينكشتهشــدنش،داغشاهزادهُكشیرابرجبینرستمبگذاردوویرا

بدنامنمايد.
6.كارهایباارزشوبزرگیكهرســتمدرشاهنامهانجامداده،ايجابمیكندكه
خوانندةشاهنامه،هموارهازوی،انتظارجوانمردیوشجاعت)بهخصوصدر

جنگهايش(داشتهباشد.
ازديگرنقدهايیكهبركردارواعمالاينپهلواننامیوارداست،توسلبهنیرنگ
وجادویزالوسیمرغدرنبردبااسفندياراست.امااسفنديارآسیبینمیبیند؛چون
رويینتناست.سیمرغبهكمكزال،تیرهاراازتنرستمورخشبیرونميكشد
واوراشفامیدهد.فردایآنروزكهرستمورخش،دوبارهصحیحوسالمبهمیدان

نبردبرمیگردند،اسفندياربهویمیگويد:
ز نيرنگ زالی بدین سان درست 

وگرنه كه پایت همی گور ُجست )فردوسی،749:1387(

درنبرداولبااســفنديار،هشــتتیربهبدنرستمرسیدواوبهشدتزخمی
شد.پس،ازاسفنديارامانخواستتابهلشگرگاهخودبرگرددوباكسانخويش،
مشورتكندوروزبعدبهاسفنديارپاسخدهد.اسفندياربهرستماماندادوبهوی
گوشــزدكردكهفريبدركارنیاورد.پسازبازگشتبهلشگرگاه،زالورودابهو
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فرامرزبهحالاوگريستند.رستمبايادآوریشجاعتهاورشادتهایپیشینخود،
درمیدانهایجنگوبااذعانبهناتوانیدرمبارزهبااسفندياررويینتن،گفتكه
تنهاچارهآناســتكهتركدياركندوبهجايیدوردستبرود.شايداسفنديار،
دستازجنگبااوبردارد.زالبااينتصمیمرستممخالفتكردهوگفتچارةاين

كاردردستانسیمرغاست.
پسبهباالیبلندیرفتومجمریآتشبردوپرســیمرغرادرآتشافکند.
ديرینگذشــتكههواتیرهشدومرغبرفرازسرآنانپديدارگرديد.مجمرآتش
راديدوزالراگريانورســتمرامجروح.فرودآمدوپرســیدكهچهافتادهاست.
زالتمامماجرارابرایسیمرغتعريفنمود.سیمرغخواستكهرخشرانزداو
ببرند.چنینكردندواوبامنقار،تیرهاراازگردناوبیرونآوردوپرخودرابهجای
جراحاتمالیدتابهبوديافت.پسبهرستمگفت:ایپهلوانجهان،چرابااسفنديار
نبردكردی،اورويینتنبودهوخوناوشوماست.هركهاورابکشد،سالرابه
ســرنخواهدبردودرآنجهاننیزسختیخواهدديد.پسپربرجراحتهایاو
مالید،هشــتتیربهتنرستماصابتكردهبودوپنجتیر،گردنرخشرامجروح
ســاختهبود.رستمگفت:مرگبهترازدستبهبنددادناست.سیمرغگفت:اگر
بامنپیمانببندیكهفرداچونپیشاورفتی،بکوشیتابهخواهشوتضرع،او
راازجنگبازداری،منچارةكارتوخواهمكرد.رســتمپذيرفتكهبهدستوراو
رفتاركند.سیمرغگفتمنهماكنونبهآسمانپروازمیكنموتوبررخشبنشین
تاپیشدريایچینبیا.درآنبیشه،درختیستبروبهآبرزپروردهرابهتونشان
میدهم.شــاخهایازآنبرگیروتیریدوشاخهازآنبسازوچونبرابراسفنديار
رسیدی،دوچشماورانشانهبگیرورهاكن.اجلآنراراستبههدفمیرساند
امانخستبکوشكهاوراازجنگیدنمنصرفسازی.سیمرغاينبگفتوپریاز
بالخودرابهزالدادوبههوارفت.رســتمبهدستورسیمرغ،ازچوبگز،تیری
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دوشاخهساختوپروپیکاندرآننشاندوچونبامدادشد،جامةجنگپوشید
وبررخشنشستوبرابرسراپردهاسفنديارآمدوآوازدادكهچندخواهیُخفت
كهحريفتوبهمیدانآمدهاست.اسفنديارپاسخدادكهمیپنداشتمشبرابهصبح
نرسانی.شنیدهبودمكهدستانزالجادوست.بیشكدركارجراحاتتوورخش،
جادويیبهكاربردهاستكهتندرستبهنبردگاهآمدهای.)دبیرسیاقی،227-228:1387(
درهفتخواننیزمشاهدهمیكنیمكهدرهمةخوانها،رستمنیازمندياریتقدير

است.)بهجزجنگرستمباارژنگ(
درداستاننبردرستمبااسفنديار،شخصیترستمدردوموردخدشهدارمیگردد
كهجایسؤالهمباقیمیگذارد.يکیقولتسلیماستكهدرپايانروزاولجنگ
بهاسفنديارمیدهد،برایآنکهخودراازدستاوخالصكندوالبتهدردل،قصد
نداردكهآنرابهجایآورد.دومآناستكههمانروز،پسازبازگشتبهخانه،

يكآندردلشمیگذردكهبگريزد.
زابلســتانرابگذاردوبهجايیبرودكهاســفنديارراهبهسّرشنبرد.مورداول
يادآورنیرنگیاستكهباسهراببهكاربرد،آنگاهكهمغلوببرزمینافتادونزديك

بودكهسهرابجانشرابگیرد.
مورددوممبیّنحالیاستكهشخصدرآن،عقلخودراازفرطاستیصال،از

دستمیدهدونمیداندچهكند.)اسالمیندوشن،20:1380(
8.ازديگرعیبهایرســتم،پُرخوریاودرخواناولاست.درخواناول،رستم

گوریراشکاركرده،برآتشبريانكردهومیخورد.)سرامی،1001:1383(
درخواندومنیزپسازآنکهتنرخشرامیشــويدوازچشمهآبمینوشد،

اجراینخستینخوانراتکرارمیكند.
بيفكند گوری چو پيل ژیان 

ُجدا كرد از او چرم پای و ميان 
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چو خورشيد تيز آتشی برفروخت 

برآورد ز آب اندر آتش بسوخت

بپرداخت ز آتش به خوردن گرفت 

به خاك استخوانش سپردن گرفت )فردوسی،138:1387(

9.ايرادديگررستم،خواببارگیویاست.وقتیكهدرسرآغازداستان،فردوسی
براینمايشاهمیتمأموريتشگفترستممیگويد:

دو روزه به یك روزه بگذاشتی 

شب تيره را روز پنداشتی )همان:137(

چنینمیپنداريمكهجهانپهلــواندوهفتةپیاپیخوابرابرخودحرامكرده
است.امادرهمانخواننخستین،خواببارگیرستمُرخمینمايدواورامیبینیم
كهدرنیستان،جايیكهحماسهپردازشازدرُخفتننمیداندودربیمشمیخواند،

سربرزمینمیگذاردومیخوابد.ُخفتنیبیگاهونابجا:
بر نيستان بستر خواب ساخت 

در بيم را جای ایمن شناخت )همان:همان(

خوابپهلوانچندانســنگیناستكهحتیجنگخروشانگیزرخشوشیر
شــرزههماورابیدارنمیكندووقتیسرازخوابنازبرمیگیردكهرخش،كار

فرمانروایبیشهزارانراساختهاست.)سرامی،1002:1383(
درخوانپنجمنیزرســتمدرحالیكهرخشرادركشــتزارمردمرهاكردهبه
خوابرفتهاست.شگفتايناستكهپسازآن،وقتیرستمبهچوبدشتباناز
خواببیدارمیشــودوگوشهایدشتبانرابهگناهاينکهچراخطایویرابهاو
گوشزدكردهاستمیبرد،دوبارهانگاركههیچاتفاقینیفتادهاست،بهخوابفرو
میرود.فردوســیبانمايشسکوترستمدرپاسخاعتراضدشتبان،عمیقبودن
خوابرســتمپیشازبیدارشدنوخوابآلودگیاوبههنگامبريدنگوشهای
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دشتبانرانیزبهنمايشمیگذارد.
چو از خواب بيدار شد پيلتن 

بدو دشتوان گفت كای اهرمن

چرا اسپ بر خوید بگذاشتی 

بر رنج نابرده برداشتی 

زگفتار او تيز شد مرد هوش 

بجست و گرفتش یكایك دو گوش 

بيفشرد و بركند هر دو ُزبن 

نگفت از بد و نيك با او َسُخن )همان:141(

وقتیخاطرجمعمیشويمكهرستمخواببارهوسنگیناستومادربرداشت
خودبهبیراههنرفتهايمكهاززباندشتبان،خطاببهاوالدمیشنويمكهجهانپهلوان
پسازبريدنگوشهایاودرسکوتمحض،بیدرنگبهخوابفرورفتهاست.

مرا دید، برجست و یافه نگفت 

دو گوشم بكند و همان جا بخفت )همان:141(

باواپســیننمايشخواببارگیجهانپهلواندرپاياناينخوان،)پسازآنکه
بــهرهنمونــیاوالدبهمازندرانمیرســدواوالداوراازچندوچونكارديوان،
میآگاهاند(ودرمدخِلخوانششم،كهتنهاخوانیاستكهرستمدرآنازپهلوانی

وزوربازویخويشبهرهگرفتهاست،رويارويیم:
بخفت آن زمان رستم جنگجوی 

چو خورشيد تابنده بنمود روی

بپيچيد اوالد را بر درخت

به خم كمندش در آویخت سخت

به زین اندر افكند گرزنيا 
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همی رفت یكدل پر از كيميا )همان:143(

10.خشمگرفتننابههنگامپهلوانبهرخش،يعنیاسبیكهجاناوستودرهمة
سختیهابهفرياداورسیدهودرهمینهفتخوان،اوراازچنگشیرواژدها
وظلمترهانیدهاســت،اسبیكهرستم،مرگاوراپايانزندگانيشکوهمند
خويشمیشــماردوپسازكشتهشدنشیرشرزهبهپايمردیاوباویچنین

سخنمیگويد:
چنين گفت با رخش كای هوشيار

كه گفتت كه با شير كن كارزار؟ 

اگر تو شدی كشته در چنگ اوی 

من این گرز و این مغفر جنگجوی

چگونه كشيدی به مازندران 

كمند كيانی و گرز گران )همان:137(

بسندهاستكهدريابیمجهانپهلواناينديوخودكامهراتاكجافرمانبرداراست.
خشمگرفتنجهانپهلوانبردشتبانیزبونوخوارمايهوبريدنگوشهایاورا

نیزديديم.بدنیستاززباندشتبان،وصفاينخشممجسمرابشنويم:
بدو گفت، مردی چو دیو سياه 

پلنگينه جوشن از آهن كاله 

همه دشت سرتاسر آهرمن است 

و گر اژدها خفته بر جوشن است )همان:141(

11.درخوانچهارمبارســتمدرچهرةزنبارهایبیخرد،ديدارمیكنیم.چونزن
جادوگرآراســتهوپرازرنگوبوی،بهنزداومیآيد،دلازدستمیدهدو
اصاًلبهايننمیانديشدكهچگونهزنیچونیندلرباوجانآشوبرادربیابان
بهسراغاوفرستادهاند.غريزهاوراچنانبهشورآوردهاستكهمیپنداردجهان
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آفرين،دربیابانمازندران،خوانومیوجامومیگسارجوان،برایاوفرستاده
است.اوباآنکهپیشازآغازسفر،ازپدرشنیدهاستكهراههفتخوان،راهی
پرازشیروديووتیرگیاست،حتیاحتمالآنرانمیدهدكهاهريمندامیبر
سرراهوی،گستردهباشدودراينجاستكهبهفرمانغريزةجنسیاشگردن
مینهد.تنها،بختبهياریاوبرمیخیزدونامخدارابرزبانویمیگذاردو
همینباعثمیشودكهچهرةزنهوسانگیزبهسیاهیگرايدوجهانپهلوان

راازدرونپردهبیاگاهاند:
بياراست رخ را به سان بهار 

وگرچند زیبا نبودش نگار

بر رستم آمد پر از رنگ و بوی 

بپرسيد و بنشست نزدیك اوی 

تهمتن به یزدان نيایش گرفت 

ابر آفرین ها فزایش گرفت 

كه در دشت مازندران یافت خوان 

می  و جام با ميگسار جوان 

ندانست كو جادوی ریمن است 

نهفته به رنگ اندر اهریمن است )همان:140-141(

ديديمكهدرهفتخوان،رســتمجهانپهلوانیاستكهچهاراركانجهاناوبه
تعبیرسعدیشیرينسخنخوروخوابوخشموخواهشاند.بنابراين،ازچنین
پهلوانیگذشتنازتنگناهایهفتخوانرابازورومردیخويش،چشمنمیتوان
داشت.ازهمینروستكهمیبینیمتنگناهایاصلیراديگرانازمیانبرداشتهانداما

بهنامرستمتمامشدهاست.
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 سخن آخر 
پهلوانانايرانی،بهويژهرســتم،اگرچهدالوروجنگاورندوپايبندناموننگ
خويش،ازآنجاكهانســاناند،گاهیمغلوبضعفهایبشــریخويشاند.اين
ضعفهایبشــریموجبمیشوندكهنگاهمخاطبنسبتبهپهلوانانحماسی،
نگاهیواقعگرايانهوبهدورازاغراقوهیجانباشــد.شايدبتوانگفتكهعالقة
افراطیمخاطبشــاهنامهبهپهلوانیچونرستم،ناشیازنظریمشابهآيةشريفة

ذيلمیباشدكهمیفرمايد:
يَئات- )هود/114(«3 »إنَّ الَحَسناِت یُذهِبَن السَّ

نتیجهایكهازاينجســتارحاصلمیشــودايناستكهكردارهاونقاطقوت
پهلوانانشاهنامهدركنارنقاطوكردارهایمنفیآنانمعناومفهوممیيابندواگر
شــخصیتقهرمانیچونرستمرابهطورمطلق،مطلوبومعصوموبدونتوجه
بهلغزشهاواشتباهاتشارزيابینمايیم،بهبیراههخواهیمرفتوناآگاهانهچهرة
اوراتــاحدعصمتامامانوپیامبرانباالخواهیمبرد.پسنگاهیواقعگرايانهبه
كردارهایمثبتومنفیچنینشخصیتهايی،ارزيابیمارادربارةچهرةحقیقیشان

صائبتروجامعترخواهدنمود.

پی نوشت 
1. ناگفته نماند که هدف نگارنده از بازگو کردن نقاط ضعف و کردارهای منفی وی، مخدوش نمودن چهرة او به عنوان اســطورة 
بی نظیر حماسة ایرانی )شاهنامه( نیست، بلکه ارائة تصویری واقعی تر و جامع تر از وی برای مخاطبان شاهنامه است؛ تصویری 

به دور از تعصب ورزی و حمیت های بیهوده و توأم با رعایت انصاف و عدالت. 
2. در جنگ رستم و اسفندیار، ارتباط این دو پهلوان به جایی می رسد که به توهین به  نژاد یکدیگر می پردازند. اسفندیار رستم 
را برای تبار دیوی اش، ریشــخند می کند، به این معنی که شنیده است زال پدر رستم، »دیوزادی با تبار اهریمنی« است. در 
برابر او، رســتم نیز از ســام، نیای خود و از گرشاسپ پهلوان و هنر نمایی های خانوادة خود و نیک نامی خویش و نژاد بلندش 
ســخن می گوید و نه تنها، وجود عنصر دیوی اش را انکار نمی کند، بلکه با مباهات کردن به اجداد مادری اش از آن اســتقبال 
می کند. به عبارت دیگر، رستم از نسب بردنش از زال دفاع می کند اما بعد در یک تغییر موضع )کامل(، با تصدیق جوهر اتهام 
اسفندیار )که رستم از ساللة دیوان است( به نسبت بردن مادرش از ضحاک دیو- شاه، اقرار می کند و می افزاید که تباری از 

این نامورتر نیست. 
3. »همانا نیکویی ها، نابودکنندة گناهان اند«.



25

منابع
1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، انتشارات رشیدی و تابان با همکاری نشر سوده، چاپ نهم، تهران، 1375.

2. سرامي، قدمعلي؛ از رنگ گل تا رنج خار،  انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، 1383.
3.  دبیر سیاقي، سید محمد؛ برگردان روایت گونة شاهنامة فردوسی به نثر،  انتشارات قطره، چاپ هفتم، تهران، 1387.

4. اسالمي ندوشن، محمد علي؛ داستان داستان ها، نشر آثار، چاپ هفتم، تهران، 1380.
5.  مینوي، مجتبي؛ »داستان های شاهنامه«، مجلة حافظ، شمارة 20. 1387.

6.  حکیم  ابوالقاســم فردوسی توسی؛ شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان و بر اساس چاپ مسکو، نشر قطره، چاپ سیزدهم، 
تهران، 1387.

7. مرتضي زاده، کمال؛ »نام و ننگ در شاهنامه«، رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی، دورة 23، شمارة 3. 1377.
8. نرم افزار درجه3، کتابخانة الکترونیک شعر فارسی، شرکت مهر ارقام رایانه، تهران، 1385.



26
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 تراژدي سياوش 

دكتر نسرین بازگير
دبیردبیرستانهاياستانگلستان-گرگان

 چكيده 
روانشناسانوروانكاوانمعاصربراينجاتانسانازدغدغههايروانيبسیار
كوشیدهاند.بررسياســطورههادرشناساييژرفايروانبشرامروزبسیاراهمیت
دارد.ازطرفي،زيرســاختبرخينظريههاينوينروانشناســيرادراسطورهها
وبهويژهتراژديهايايرانيميتوانيافت.درتراژديســیاوش،گرسیوزگرفتار
اهريمندروناســتوبهتنهاچیزيكهميانديشدكشتنسیاوشاست.نابودي

سیاوشانگیزةزندهبودناوستودرپايانمسبباصليايجادتراژديميشود.

كليدواژه ها:تراژدي،سیاوش،افراسیاب،گرسیوز

 مقدمه 
تراژديبيآنکهدرصددباوراندناجباريباشد،ميتوانداحساسراطوريدرگیر
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كندكهدرنهايت،مخاطببهطرفاخالقمتمايلشودوازآنچهضداخالقاست،
گريزانگردد.گويافردوسيهمباتوجهبهتأثیرپذيريمردمازگذشتهواسطورهها،
حماسههاوتراژديها،بهاينامرمهمرويآوردهاست.درواقع،باجمعتضادهادر
داســتانهابهويژهدرتراژديايرجوسیاوش،مخاطبرابرآنميداردكهازخود
بپرسددركدامطبقهازشخصیتهاياخالقيقراردارد،راهدرسترابیابدوتالش
كندخودراازآنچهمايةتباهياست،دورسازدوباتقويت»راستي«دردرونخود

بهدنبالرسیدنبهدنیايبرترباشد.
درشاهنامه،رفتارقهرمانانيباشخصیتمثبت،همچونسیاوش،بهعنوانافرادي
كهدرروزگارخودبهنوعيرفتارهوشــیارانهوكمالگرايانةانسانيرسیدهاند،در
برابرشخصیتمنفيافراديمانندافراسیابوگرسیوزكهرفتارهايپرخاشگرانهو
ناهنجاردارند،شاهنامةحکیمفردوسيرايکيازكهنترينفراوردههايفرهنگيو

تاريخيبشروآيینهرفتارهايمتضادانسانيساختهاست.

 پيشينة پژوهش 
شاهرخمسکوبدركتاب»سوگســیاوش«ومیرجاللالدينكزازيدرجلد
ســوم»نامةباستان«تراژديسیاوشراشرحوتحلیلكردهاند.محمدعلياسالمي
ندوشننیزدرمقالهاياززبانراسین،شخصیتسودابهوفِِدروسیاوشوهیپولیت
رامقايســهنمودهاست.محبوبهپاكنیادركتاب»رودابهوسودابه«شخصیتزنان
شــاهنامهرابررسيميكندوخجســتهكیادركتاب»آفرينسیاوش«دربارةعدم

مطابقتشخصیتسیاوشوآدونیسسخنميگويد.
ازجملهپژوهشــگرانروسوتاجیككهمطالعاتيدرزمینهشــخصیتهاي

شاهنامهازجملهسیاوشداشتهاند،ميتوانبهافرادزيراشارهكرد:
ي.ا.برتلس،ر.گ.خاكرايو،ش.حسینزاده،و.و.برتلد،آي.ا.آربلي،باباجان
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غفوُرف،ا.ا.استاريکف،آي.سي.برگینسگيداستانسیاوشرابلندترينقسمت
شاهنامهميداندوسیاوشرانمايندةصلحمعرفيميكند.

 تحليلي بر تراژدي سياوش 
ســیاوشدرعصرخودنمادانســانياســتكهبهآگاهيرســیدهاســت.
اصليترينعامليكهپهلوانجوانرابهســويپذيرفتــنفرماندهيجنگبا
افراســیابميكشــاند،آگاهياونســبتبهدوريازننگوخوارياستكه
مســاويباحفاظتازناموآبروميباشــد؛چنانكهبعدازكسباجازهبراي

فرماندهيجنگميگويد:
وزان ننگ و خواري، به جنگ آمدم

خرامان، به چنگ نهنگ آدم )خالقيمطلق،1195/2:1388(

آنچهبیشازهرچیزديگردربارةسیاوشقابلتأملاست،پايبندياوبهناماست
كهبزرگترينارزشپهلوانيبهحســابميآيد؛همانگونهكهدربیتباالدلیل
رفتنشاهايرانبهتورانرابرونرفتازننگوخواريذكرميكند.اكثرپژوهندگان
داستانسیاوشبهتمامويژگيهاياينپهلوان،ازجملهتعهدوپايبنديبهاخالق
وپیمان،اشــارهكردهاندامااصليترينويژگياوكهنشانواقعيپهلوانياست،از
ديدپنهانماندهاســت.ســیاوشدركودكيازدربارپدردورميشودوزمانيكه
برميگردد،تنهايكشاهزادةجوانوزيبانیست؛پهلوانيدستپروردةرستماست
واينتربیتچناندروجودشآشکاراستكهاگرناماوشکستهشود،»اگربهتن
]هم[زندهباشدبيگمانبهجانمردهاست«.زيرا»بيناميمرگفرهنگيوارزشي
پهلوانرادرپيخواهدآورد؛مرگيكههزاربارتلخترازمرگتناســت«)كزازي،

.)82:1370
ســیاوشپسازپذيرشصلحافراسیاب،نامهايبهكاووسمينويسدوضمن
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آرزويشــاديبرايشاهايراناقرارميكندكهنميداندچهروزهاييدرانتظارش
است.

ندانم كزین كار گردان سپهر

چه دارد، به راز اندر از كين و مهر! )خالقيمطلق،1200/2:1388(

ازسويديگر،سیاوشرمزبشردوستیمردمايراناست؛زيراتصمیمبرونرفت
ازســرزمینخودوپذيرفتنفرجاميناروشــنرابهاييميكندبراينجاتجان
گروگانهاييكهافراســیاببهاوسپردهاست.درانديشههاياسطورهاي،اوبااين
كارتعاليروحپهلوانيايرانيرابهاثباتميرســاندكهبگويدهیچچیزنميتواند

اينوجههراخدشهداركند.
گويياوبهحکممحافظتازنام،اينراهناروشــنراميرودتاآنچهرستمدر
وجودشپروراندهاست،فرصتظهورپیداكند.اسراُرف،محققتاجیك،ميگويد:
»رســتموســیاوشگوييصاحبيكدلويكمغزمشتركاندكهدروجوددو
شخصیتعرضهستيكردهاند«)اسرارف،68:2005(.همچنین،صمدفمحققديگر
تاجیكدربارةرابطةتنگاتنگشــخصیتيرستموسیاوشميگويد:»بیشناخت

سیاوشپردهازسیمایحقیقیرستمگشودهنخواهدشد«)صمدف،137:1385(.
دراينتراژدی،آنچهذهنمخاطبرابیشازهرچیزبهخودمشغولمیكنداين

استكهاصلیتريننقشوعاملايجادتراژدیسیاوشكیست.

 آيا سودابه عامل اصلی ايجاد تراژدی است؟ 
بیشترپژوهندگانداستانســیاوش،سودابهراعاملفاجعهمیدانند.نگارندهبر
اينباوراســتكهاوتنهامقدمهایبرایايجادتراژدیاستونقشفرعیشمرده
میشود.هرچندچهرةسودابهحتیاززنجادو،كهفرزندانمردةخودرادراختیار
اوگذاشت،منفورتراســت؛زيرازنجادودرتعهدیهرچنداهريمنیباسودابه



30

جستارهایی در ادبیات کهن 1

پايبندیخودرابهاوتاآخرينلحظهحفظمیكندوبهبدترينشکلكشتهمیشود
اماســودابهبههیچتعهدیپايبندنیست؛نهتعهدبههمســرش،كاووسونهبه
سیاوش.اوبانسبتدادنبدترينتهمتهاودروغهابهشريفترينانسانهامقدمة
شکلگیریغمانگیزترينتراژدیهامیشود.اسرارفدربارةسودابهمینويسد:»اين
شخصیتبديعدرسیمايخودزشتترينومنفورترينخصلتواطوارانسانيرا
تجسمنموده،انعکاسبرجستةرفتاروكردارغیربشريانسانياستكهمرادشاز

زندگيتنهاكامرانيوكامجويياست«)اسرارف،83:2005(.
دراينمیان،شخصیتناپايدارومتزلزلافراسیابتحتتأثیرگرسیوزعاملفرعي
دومدرايجادتراژدياست.اوكهورودشبايورشبهمناطقتحتنفوذايرانآغاز
ميشود،دچاردگرگونيهايغیرمنتظرهاست؛چنانكهبعدازخوابهولناكخود

ميگويد:
مرا سير شد دل ز جنگ و بدي

همي ُجست خواهم ره ایزدي

به جاي جهان جستن و كارزار

مبادم به جز آشتي، هيچ كار )خالقيمطلق،784/2:1388ـ783(

اوميخواهدراهدرســتدرپیشگیردوازخونريزيبيگناهاندستبردارد؛
بنابراين،پسازصلحباسیاوشپیماندوستيميبنددوچونفرزنداوراميپذيرد:

تو فرزند باشي و من چون پدر

پدر پيش فرزند، بسته كمر )همان:ب1168(

افراسیابشخصیتثابتينداردوبهقولامروزيهادهنبیناست.پسبارديگر
درمیانةراهسايةشوموسوسههايگرسیوزگريبانگیرشميشودواينتأثیرچنان
استكهبازنیمةاهريمنيوبدخواهوجودشاورابازيگرپردههايتراژديميكند.
شخصیتهايگوناگوندرتراژديهاهركدامنمادياولیهبرايبشردرقالبهاي
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متفاوتاخالقي،فرديواجتماعــيبودهاندوتضادبینآنهاعاملايجادرخداد
بودهاست:»شاهنامهيعنيكتابيكهمنعکسكنندةبدترينوبهترينجنبههايروح
بشراست،برخوردايندو،گرايشميبردبهجانبخوبييابدي،كهمیانايندو
نبردياستومحتوايشاهنامهبرايننبردجلوميرود«)اسالميندوشن،25:1388(.

 اصلي ترين نقش در ايجاد تراژدي سياوش 
اصليترينشــخصیتدرايجادتراژديسیاوشوشکلگیريفاجعه،گرسیوز
است.باورودسیاوشبهتوران،روزگاربهكامويميشودودراينمیانگرسیوز

موقعیتخودرابربادرفتهميبیند؛زيراافراسیاب:
ز جهن و ز گرسيوز و هر كه بود

به كس راز نگشاد و شادان نبود

مگر با سياوش بُدي روز و شب

ازو بر گشادي به خنده دو لب )خالقيمطلق،1425/2:1388ـ1424(

پسازپیوندسیاوشبافرنگیسوواگذاريحکمرانيبهاو،افراسیاب،گرسیوز
رابهسیاوشگردنزدسیاوشميفرستد.هدفافراسیابازاينتصمیمچیست؟آيا
ميخواهدگرســیوزبرايشخبرچینيكند؟آنهمازداماديكهوابستگيروحي
افراســیاببهاوبهحديبودهاستكهبيســیاوشآراموخوابنداشتهاست.
پاسخاينسؤالمنفياست؛زيراافراسیابتوصیفپیرانازسیاوشگردوروزگار
دخترشفرنگیسراباشــاديورضايتمنديبرايگرسیوزبازگوميكند)همان:ب
1789(.بهنظرميرسدافراسیابخودازطینتبدگرسیوزآگاهاست.راهکارهايي
كهافراسیابدرادامةداستانبرايرفعسوءتفاهمبهوجودآمدهدربارةسیاوشبه
گرسیوزپیشنهادميكند،مؤيداينديدگاهاست.شايدافراسیابميخواهدقبلاز
آنکهديگرانخبرپادشاهيموفقسیاوشرابهاوبدهند،خوداينخبررابهاطالع
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برادربدذاتشبرساندتاشــايدبااينكار،گرسیوزبرخالفبيمهريهاييكهدر
حقبیژنكرد،اينباردرحقسیاوشمثبتبینباشد.آيااينبدانمعنينیستكه
افراسیابميخواهدسیاوشازگزندحسادتاطرافیاندرامانباشد؟مخصوصاًاز
حسادتبرادرشگرسیوزكهازبودنبااوچارهاينیست.بههرحال،افراسیاب:

بدو گفت: »رو تا سياوخش گرد

ببين تا چه جاي است و برگرد گرد« )همان:ب1736(

وميگويدكهســیاوشازخارســتان،بوموبروشارستانوبرايفرنگیس
كاخهايبلندساخته،اوراگراميداشتهاست.بعدازاينتوصیفهاازگرسیوز
ميخواهدكهوقتينزدســیاوشميرود،ازخوبيهابگويدوبهچشمانساني

بزرگبهاونگاهكند:
چو بينيش، چربي فراوان بگوي

به چشم بزرگي، نگه كن بدوي )همان:ب1748(

اينبیتبسیارقابلتأملاست؛آياافراسیابازگرسیوزميخواهدكهبهحقارت
درسیاوشننگردوبزرگيوجاللكنونياوراببیند؟درواقع،اينزيركيافراسیاب
راميرساند.گوييدرآزمونهايسهگانةسیاوشمتوجهواكنشهايمنفيگرسیوز
شدهاستوميخواهداينباربهچشمتحسینبهسیاوشنگاهكند.سؤالديگري
كهبهذهنميرســدايناســتكهآياافراســیابازبرادرشخواستهكهخودبا
بزرگمنشــيباسیاوشرفتاركندوباروشننگريهمهچیزراببیند؟بهگمانما
مورددومباتوجهبهشناختيكهشاهنامهازگرسیوزميدهد،درستتراست؛زيرا
افراسیابدردنبالةسخنانشازاوميخواهدكهبعدازشکاروبزم،كینههاراكنار
بگذاردودراينمیهمانيشادباشدواينشاديرابابردنهدايابرايسیاوشكامل
كند.درادامهنیزازگرسیوزميخواهدكهاگرمیزبان»آبدندان«)مطابقمیل(باشد،

دوهفتهآنجابماند:
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اگر آب دندان بود ميزبان

بدان شهر خرم دو هفته بمان )خالقيمطلق:1748/2:1388(

اغلبمیزبانيها،بزمهاوجشنهادرشاهنامهيكهفتهاستودرروزهشتمبه
كارهاياصليپرداختهميشودامادراينجاافراسیابازگرسیوزخواستهكهدوهفته
درآنجااقامتكندوالبتهآبدندانبودنمیزبانهمشــرطاست.درنسخةچاپ

مسکواينبیتبهشکلزيرضبطشدهاست:
اگر آب دارد تو را ميزبان

برآن شهر خرم دو هفته بمان )فردوسي،1803/3:1373(

يعنيافراسیابميخواهدبااينكاردوستيومحبتسیاوشرادردلگرسیوز
بیندازد؟اماآياافراسیابدراينزمینهموفقميشود؟

گرسیوزبهسیاوشگردميرودوسیاوشبهاستقبالاوميآيد:
گرفتند مر یكدگر را كنار

سياوش بپرسيدش از شهریار )خالقيمطلق:1752/2:1388(

روزيديگر،گرســیوزهدايايشهرياررابرايسیاوشبهارمغانميآوردواين
روزهمانروزياستكهپیکيازجريرهخبرتولدفرودرابرايسیاوشميآورد.
گرسیوزوديگرانازاينخبرخوشحالميشوند.اوميگويدكه»پیرانشدامروز
باشــاهجفت«امابعدازاين،بهايوانفرنگیسميروند.گرســیوزاورابرتخت
باشکوهيميبیند؛درحاليكهپرستارانباكالهزريندرپیشگاهشهستند.باديدن
اينمنظره،دلومغزگرسیوزبهجوشميآيدواينتغییراحوالدرچهرةاونمايان

ميشود:
دل و مغز گرسيوز آمد به جوش

دگرگونه تر شد، به آیين و هوش

به دل گفت: »سالي دگر بگذرد
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سياوش كسي را به كس نَشُمرد

همش پادشاهي ست، هم تاج و گاه

همش گنج و هم بوم و بر، هم سپاه«

نهاِن دل خویش پيدا نكرد

همي بود پيچان و رخساره زرد )همان:ب1764ـ1761(

اوبرخالفدرونآشــفتهاش،سخنانيچربوشیرينبرزبانميآوردواظهار
ميكندكهآنچهميبیند،همهحاصلرنجسیاوشاست.

بدو گفت: »برخوردي از رنج خویش

همه ساله، شادان زي از گنج خویش« )همان:ب1765(

سیاوشوافراسیابدوستيکديگرنداماگرسیوز،بعدازبازگشتازسیاوشگرد
»ايندوستيراميگسلد.دررابطةدوجانبهايكهمیانافراسیابوسیاوشوجود
دارد،گرســیوزآنانرابههمدگرگونهمينمايانــد.آنهاتصورغلطيازيکديگر
مييابندوبيآنکهخوددشمنكسيباشند،آنديگريرادشمنخودميپندارند.
گرســیوزبادروغبهحقیقتيكهوجودداردهجومنمــيآوردبلکهبادروغ،اين
حقیقتدوستانهرابهواقعیتيدشمنانهبدلميكند.دوستانرادروضعدشمنانهاي
مينهدوديگراينوضع،آنهارابهمقابله]با[يکديگرميكشاند.گرسیوزآنانرا
دردايرةبستهايميراندكهميپنداردبهخودميروندودرآخرنیزبيآنکهبدانندو
بخواهند،تیغيکيبرگلويديگرياست.توانايياهريمنياينشخصیتشاهنامه،
دردروِغزيركانهنیســت؛درساختنوضعيدروغیناستكهدرآندوستاندر

رابطهايمغلوبراهيکديگررابستهاند«)مسکوب،141:1386ـ140(.
درداســتانسیاوش،گرسیوزكینهتوزوخودخواهاست.همهچیزرابرايخود
ميخواهد،نگراناست،سیاوشراباآنهمهجاهوجاللبرايتورانزمینتهديد
ميداند؛اورابچهشــیريتوصیفميكندكهباآنهمهسپاهوحشمتبه»پیلي
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بزرگ«تبديلخواهدشد:»...نترسدزآهنگ،پیلبزرگ«)فردوسي،1373:ب1979(؛
پسبراينگهداشتنموقعیتخودازهیچخیانتوحیلهايدريغنميكند.تاجايي
كهقصدكشتنســیاوشراميكند.اومانعهمةراهکارهايافراسیاببرايجويا
شــدنازواقعیتحالسیاوشوهمةراهکارهايسیاوشبرايديدارافراسیابو
رفعبدبینيهاميشــود.هردوطرفراازكشفواقعیتبازميداردوبهسیاوش

ميگويدكهاهريمنباعثبدبینيافراسیابنسبتبهتوشدهاست:
كنون خيره آهرمن دل گسل

ورا از تو كرده ست آزرده دل )خالقيمطلق،1983/2:1388(

بهنظرميرسددراينقسمتتراژدي،گرسیوزناخواستهبهاينکهاسیراهريمن
بودهوبهرفتارخصمانهوپرخاشگرانهنسبتبهسیاوشواداشتهشده،اشارهكرده
اســت؛رفتاريكهدلومغزشرابهجوشآوردهومســتعدايجادفاجعهنموده
است.اوافراسیابرابهتاختنبهسیاوشگردتحريكميكند.حال،سپاهافراسیاب
بهنزديكسیاوشگردرسیدهواينخبرراطاليهدارسپاهسیاوشبرايشآوردهاست.

ازگرسیوزپیکيميآيدكه:ايسیاوش،چارةجانكنزيراافراسیاب:
»نيامد ز گفتار من هيچ سود

از آتش ندیدم جز از تيره دود« )همان:ب2105(

وانمودميكندكهتمامتالشخودرابرايتغییرعقیدةشــهرياربهكارگرفتهاما
نتوانستهاســتاوراازجنگباسیاوشمنصرفكند.حالايسیاوش،نگاهكن
كهچهبايدبکني.سپاهدشمننزديكاست.لشکرترابهكجاميخواهيببري؟

سياوش ندانست بازار اوي

همي راست دانست گفتار اوي )همان:ب2106(

ســیاوشبهطرفايرانحركتميكنداماهنوزنیمفرسنگازسیاوشگرددور
نشــدهاستكهسپاهافراسیابرادرمقابلخودميبیندوباخودميانديشدشايد
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آنچهگرســیوزبهاوگفته،راستبودهوخیانتيدركارنبودهاست.ترفندودروغ
چنانماهرانهاستكهقربانيراهنوزمتوجهقربانيشدنشنکردهاست.سیاوشو
افراسیابدربرابريکديگرايستادهاند؛متحیرند.تااينزمانهیچكینهايبینآندو
نبودهوهنوزهمنیست؛پسچرامقابليکديگرند؟اينسؤالياستكهشاهجوان

ازشهريارتورانميپرسد:
چنين گفت از آن پس به افراسياب

كه اي پر هنر شاه با جاه و آب!

چرا جنگجوي آمدي با سپاه؟

چرا كشت خواهي مرا بي گناه؟ )همان:ب2170ـ2169(

بهكاربردنواژةهنرمندوجاهوآبدراينبیتبسیارقابلتأملاست.هنرمند
ازسايريناحساسقويتريدارد؛مخصوصاًنسبتبهنزديکانوكسانيكهاورا

تکیهگاهخودميكنند؛عواطفبسیارانسانيتريدارد.
افراسیابدراوايلورودسیاوشاورابههنرآزمود.چوگانوتیراندازيوشکار،
هنرهايپهلوانياستكهسیاوشدرهرسهبسیارموفقبودهاست.اينخوددلیلي
اســتبرهنرمنديوهنردوستيافراســیاب،كهبهدنبالآنعشقوعالقةبسیار
زياديبهسیاوشپیداكرد؛تنهااورازدارشهرياربودوايندودلیليقويبرتعجب
سیاوشاستكهچراشاهيچنینآبرومندودارايشهريارِيتورانزمینباسالح

بهجنگدامادبيگناهخودآمدهاست.
سیاوشچنینادامهميدهدكهبااينكار:

»سپاه دو كشور پر از كين كني؟

زمان و زمين پر ز نفرین كني؟« )همان:ب2171(

واينبدترينپیامدآمدنســیاوشبهتوراناســت؛زيرااوازخونريزيبیزار
اســت.بهدياردشمنپناهندهميشودتاازريختنخونبيگناهانجلوگیريشود
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امابعدازاينهمهغربت،خودقربانياستكهبيهیچدلیلموجهيموردسوءظن
شاهقرارگرفتهاستوميداندكهخوناوباعثريختهشدنخونهايبسیاريدر
آيندهخواهدشــد.پستالشميكندكهمانعاينفاجعةبشريشود؛برايهمین
اســتكهروبهايرانميكنداماديرشدهاست.گرسیوزدرآغازبهعلتاحساس
حقارتدربرابرسیاوشكینةاورابهدلگرفتهبودوسپسترسپادشاهيبیگانه
برتورانیانوازدستدادنآنچهدارد؛اينكینهرابرايگرسیوزموجهترميكندو
تماميوجودشراچنانفراميگیردكهمرگسیاوشانگیزةحیاتاوميشود.زنده
استكهاورابکشد،تاآنجاكهبهافراسیاباجازهنميدهدسیاوشرابهايرانباز
فرستد.اينك،نفرت،فرمانروايمطلقاستنهترس.پس،بيآنکهمجالپاسخگويي

بهافراسیاببدهد،خوددرپاسخبهسیاوشچنینميگويد:
گر ایدر چنين بي گناه آمدي

چرا با زره نزد شاه آمدي؟

پذیره شدن زین نشان، راه نيست

)2171 سنان و سپر هدیة شاه نيست )همان:ب2174ـ

ســیاوشباشنیدناينسخنانيقینميكندكههمةاينآشوبهاوبرانگیختن
افراسیاب،كارگرسیوزاست؛گرسیوزيكهزينپیشنزداواشكريختهواظهار
نگرانيكردهبودكهمباداسیاوشنیزماننداغريرثقربانيافراسیابشود.خودرا
دوســتداراوخواندهوخواستهبودكهبيسالحوبيسپاهباشهريارروبهرونشود
وجانخودرابهخطرنیندازد.حال،آخرينجملههاياومحکومكردنســیاوش
دربرابرافراســیاباستكهاگربيگناهي،چرازرهبرتنداريوچرااينگونهبه

استقبالشهريارآمدهاي؟
»نیکيوبديدرسیاوشوگرسیوزذاتياست.هردودرطلب»نیاز«خويشتناند
كهازآنيکيدرهماهنگيباخداوجهاناستوازآنديگريدرنابوديرقیبي
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كهناچارچونآفتاببرميآيدواينسايهرافروميشويد«)مسکوب،124:1386(.
اكنون،اهريمندرونگرســیوزكامیابشدهاســت؛اينكامیابيبسیاركوتاهو
بدعاقبتاستامابههرحالاوبهآنچهدرتکاپويشبوده،رسیدهوتوانستهاست
وجودشــاهتورانرانسبتبهكســيكهتاچنديپیشمحرماسراراوبوده،پراز

كینهونفرتكند.
»چو گفتار گرسيوز افراسياب

شنيد و برآمد بلند آفتاب

همي گفت یكسر به خنجر دهيد

بر این دشت، كشتي به خون بر نهيد« )خالقيمطلق،2177/2:1388ـ2175(

اماســیاوشهزارســپاهيخودراازجنگبرحذرميدارد.اوآنروزرابهرة
سرنوشتخودميداندوميگويداگرتقديراستروزگارمرابيگناهتباهكند:

»به مردي مرا زور و آهنگ نيست

كه با كردگار جهان جنگ نيست«  )همان:ب2167(

آنچهدروجودســیاوشبیشازهرچیزنموددارد،پرهیزازهركارياستكه
چشماورابربشردوستيببندد.درابتدايداستانبانافرمانيپدر،جانصدگروگان
رانجاتميدهدودرپايانداستانباپرهیزازجنگدروغین،صلحدوستيخودرا
ثابتميكند.آ.سي.برگینسگيداستانسیاوشرابلندترينقسمتشاهنامهميداند

واورانمايندةصلحمعرفيميكند.
»دربینآثاربزرگادبي،ماتقريباًبههیچاثريبرنميخوريمكهتأيیدكنندةظلمو
نکبتوشقاوتباشد.برعکس،درتاريخادبیاتجهاناينمبارزةمداومومستمر
گاهپنهانوگاهآشکاربینادبیاتوعواملفاسدكنندهوفروكشندةزندگي،چون
ابتذال،دروغ،رياكاري،حرص،استثمار،حقكشي،اسارت،تبعیضومردمآزاري،

كهحاكيازنارساييامورهستند،ديدهميشود«)اسالميندوشن،26:1370(.
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امادراينمیان،تراژديهاازاهمیتبیشتريبرخوردارند؛چنانكهارسطونیزباور
دارد:»تراژديغايتوغرضخودرابهترتحققميدهدوبرحماســههمبرتري
دارد«)زرينكوب،170:1387(.هدفتراژديرهاندنانســانازاسارتخوداستو
تالشميكندقیدوبندهاييراكهمانعرسیدنانسانبهدنیايبرتراست،ازدست
وپايشبرداردواورابرايرســیدنبهخودآگاهيوتشخیصهنجاروناهنجار

ياريكند.

 نتيجه
اهريمندروندرقالبحسد،گرسیوزراعاملمحركدرايجادتراژديسیاوش
ميكندكهاينخودزمینةجنگهايكینخواهانهطيسالهايمتماديشدهاست.
فردوسيباتوصیفروانيژرفشخصیتهايمثبتومنفيومیانه،الگويياز
بسیاريشخصیتهاينوعبشررادرطولزمانبهتصويركشیدهكهباروانشناسي

نوينقابلتطبیقاست.
يافتنپیامونکاتنهفتهدراسطورهها،حماسههاوتراژديهاونماياندنآنهابه
جامعةامروزبرايكاربردعمليناگزيراست.اسطورههاوبهويژهتراژديها،مانند
آينه،واقعیتهارادرخودبازتابميدهندتاهركسيجايگاهواقعيخودرابشناسد
واينگونهراهبرونرفتبسیاريازمشکالتهموارميگردد.داستانهاوتراژديها
سرشارازپندواندرزندوحکمتوكارنويسندهوشاعرتالشاخالقيدرراستاي
آموزشبشريتاســت؛بهويژهيادآوريبهآنانكهفرمانروايندورسالتيانساني
دارندكهاگرجزاينباشــد،آنحاكمانميتواننداهريمنيشوندچونضحاكيا
جمشــیدكهباناسپاســيدربرابرخداوند،فرايزديازاوگسستوياافراسیاب
كهتحتتأثیردسیســههاياهريمنياطرافیان،تالشكردباريختنخونسیاوش،
ريشةانسانیتپاكرابخشکانداماچنیننشد؛چراكهنیکيوراستيهیچگاهنابود
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نخواهدشد.دراينمیان،ارزشاسطورههايخردگرايانةايرانبیشازپیشنمايان
ميشــود؛چراكهميتوانبانکتهيابيوتحلیلروانشناســانةالگوهايشخصیتي
مثبت،برتروهمسانبازيرساختهايفرهنگاصیلايرانارائهداد؛زيرااينآثار

نتیجةژرفانديشيخردمنداناست.

منابع
1. استراوس، کلودلوي )1380(. اسطوره و تفکر مدرن. مترجمان: فاضل الریجاني، علي جهان پوالد. چاپ اول. تهران: نشر فرزان.

2. اسالمي ندوشن، محمدعلي )1370(. جام جهان بین. چاپ چهارم. تهران: انتشارات توس.
3. اسالمي ندوشن، محمدعلي )1388(. چهار سخن گوي وجدان ایران. چاپ پنجم. تهران: نشر قطره.

4. بازگیر، نسرین )1394(. نمادهاي داستان سیاوش در شاهنامه فردوسي. چاپ اول. گرگان: انتشارات مختوم قلي فراغي.
5. بازگیر، نســرین )1394(. دو فرضیه دربارة داستان سیاوش. فصلنامة علمي ـ پژوهشي ادبیات عرفاني و اسطوره شناختي. 

تهران: دانشگاه آزاد اسالمي.
6. حســن نژاد، محمودرضا )1392(. سخن سنجي از دیدگاه نظامي گنجوي در خمسه. چاپ اول. گرگان: انتشارات مختوم قلي 

فراغي.
7. شمیسا، سیروس )1370(. بیان. تهران: انتشارات فردوس.

8. کزازي، میرجالل الدین )1370(. مازهاي راز. جستاري در شاهنامه. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.
9. فردوســي، ابوالقاســم )1388(. به کوشش جالل خالقي مطلق. دفتر یکم و دوم. چاپ دوم. تهران. مرکز دایرئ المعارف بزرگ 

اسالمي.
10. فردوسي، ابوالقاسم )1373(. شاهنامه. به کوشش سعید حمیدیان. براساس چاپ مسکو. ج 1، 2، 3. تهران: نشر قطره.

11. مسکوب، شاهرخ )1381(. تن پهلوان و روان خردمند. تهران: انتشارات طرح نو.
12. مسکوب، شاهرخ )1386(. سوگ سیاوش. چاپ هفتم. تهران: انتشارات خوارزمي.

13. نظامي گنجوي )1387(. لیلي و مجنون. براساس نسخة وحید دستگردي. به کوشش سعید حمیدیان. چاپ هشتم. تهران: نشر قطره.

14. نظامي گنجوي )1388(. شرفنامه. براساس نسخة وحید دستگردي. به کوشش سعید حمیدیان. چاپ پنجم. تهران: نشر قطره.
15. یونگ، کارل گوستاو )1389(. مشکالت رواني انسان مدرن. مترجم: محمد بهفروزي. چاپ دوم. تهران: دیبا.

16. یونگ، کارل گوستاو )1375(. مباني روان شناسي تحلیلي. مترجم: محمدحسین مقبل. تهران: رودکي.

منابع تاجيكي و روسي
1. رحمانف، عبدالجبار )1388(. پندارهاي اساطیري در ادبیات تاجیکي. ترجمه. تاجیکستان. دوشنبه: پژوهشگاه فرهنگ فارس 

و تاجیک.
2. صمدف، ولي )1385(. مهرنامه. جشن هشتاد سالگي استاد محمد جان شکوري. رایزني ایران در تاجیکستان.
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 كاووس اسطورة نيك يا بد؟ 

داریوش گودرزی 
دانشجویدكتریزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهقم

 چكيده 
كاووسازجملهپادشاهانياستكهعالوهبرشاهنامةفردوسيدرمتونباستاني

نیزحضوردارند؛شاهانيهمچونجمشید،كیقباد،كیخسرو،وگشتاسب.
اينپادشــاهكیانيدراوستاباچهرهايمتفاوتنســبتبهمتونفارسيمیانه
كهدرمقايسهباديگر )بندهشــنوگزيدههایزادسپرم(وشــاهنامةفردوسيـ

پادشاهانطوالنيترينحضوررادرداستانهايآنداردـنماياندهشدهاست.
برخالفكامروايي،تواناييواقتداريكهدراوســتابهكاووسنسبتدادهشده،
شخصیّتويدرمتونپهلويوشاهنامهدچارتحّوليشگرفگرديدهوداستانها
ورفتارمنســوببهاو،جايگاهومرتبهاشراديگرگونساختهاست.دراينمقاله
كوشششدهاســتكهبامروركرداركاووسدرشاهنامةفردوسي،درمقايسهبا
آنچهدربارةاودرمتونكهنآمده،ســیرتحّولمنِشاينشخصیّتاسطورهايدر

گذرزمانبررسيگردد.
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كليدواژه ها:كاووس،شاهنامه،اوستا،ايران،حماسه

 مقدمه 
درشــاهنامةحکیمابوالقاسمفردوسي،مهمترينبخشهايحماسيوپهلواني
مربوطبهدورانپادشــاهيخاندانكیانياســتودراينمیان،دورانســلطنت
كیکاووسوكیخسروازهمهمهمترشمردهميشود.درسالهايپادشاهيكاووس
بــهوقايعينظیر»هفتخانرســتم،رزمهاماوران،نخچیررســتموپهلواناندر
شکارگاهافراسیاب،رستموسهراب،داستانسیاوش،كینخواهيرستمدرتوران
و...«برميخوريمكهپهلوانانبزرگيهمچون»گودرز،گیو،توس،گستهم،بیژن«و
سرآمدهمه،يعني»رستم«حضوريشگفتانگیزوتأثیرگذاردرآنهادارند.اغلب
اينداستانهاپیشینهايكهندارندوبهشکلشفاهييامکتوببهدورانمتأّخرتر
منتقلشدهاند.بعضيازاينوقايعدرگذرزمانتحتتأثیرعوامليگوناگوندچار

تغییراتيشدهاند.
اينتغییراتگاهروندداســتانهاوگاهمنششخصیّتهاراتحتتأثیرقرار

دادهاند.
بررسيعملکردهريكازشخصیّتهايحماسيشاهنامةفردوسيومقايسة
آنهاباپیشینةاسطورهايورواياتموجوددربارهشاندرمتونيهمچوناوستا،

دينکرد،وبندهشنرونداينتحّوالترابهخوبيآشکارميسازد.
نگارندهدراينپژوهشبناداردضمنبرشــمردنوقايعپادشاهيكیکاووسدر
شــاهنامةفردوسيونماياندنجلوههايگوناگونمنشويدرحماسةمّليايران،
آنچهرادربارةاودرمتونكهنآمدهاستنیز،بررسينمايدوسیرتحّولشخصیّت

اينپادشاهكیانيرابهتصويربکشد.
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 سيمای كاووس در شاهنامه 
اگربخواهیمپادشاهانايراندرشاهنامةفردوسیرابهدودستة»شاهانخوب«و
»شاهانبد«يادستكم»درخورستايش«و»مستوجبسرزنش«بخشكنیم،يقینًا
كاووسازگروهاخیرودرشمارشاهانیهمچونجمشید)درنیمةدومپادشاهی(،
ضّحاك،نوذروگشتاســبخواهدبود؛دربرابركسانیچونهوشنگ،فريدون،

منوچهر،كیقبادوكیخسرو.
البتّهمنظوراز»بدبودن«ايننیستكهنژادبرجستهوفّركیانیكاووسـكهدر
پايانازاوگسستهشد-وقدرتوشکوهجمشیدوار)صفا،501:1369(وپیروزیهای
چشمگیرشرايكبارهناديدهبگیريمبلکهمجموعهاعمالیكهدرشاهنامهبهوی
نســبتدادهشــدهاســت،همراهباقضاوتهايیكهاززبانديگراندربارةاوبه
چشممیآيد،ویراشــاهیخودكامه،سبكسروخامكار)كّزازي،69:1370(،تندو
حقناشناس)صفا،501:1369(وفزونخواهمعرفیمیكند.يکیازمستشرقاناروپايی
دراينبارهمیگويد:»كاووسباآنکهفرومايهوكژنهادنیست،بازشاهینفهم،مغرور

وبیثباتوپستهّمتمجّسممیشود«)نولدكه،108:1369(.
اكنونبايدببینیمانجامدادنكداماعمال،سیمایكاووسرادرشاهنامهاينچنین
نابخردوناشايستودستِكمقابلسرزنش)اسالميندوشن،بیتا:116(جلوهمیدهد.
درادامه،برآنیمكهضمنبررسیكردارومنشاينپادشاهكیانی،داوریوقضاوت

ديگرشخصیّتهایشاهنامهرانیزدربارةویبررسینمايیم.
واّمانخســتینداوریدربارةكاووسدرشاهنامه،سخنانسرايندةتوس،حکیم
ابوالقاسمفردوسی،میباشد.ویدرآغازداستانپادشاهیكاووسباآوردنابیاتيبه
شیوةبراعت-استهالل،كیکاووسرادرشاهنامه،آشکارابهعنوانعنصرینامطلوب

نمايانمیسازد:
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اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيك

تو با شاخ تندی مياغاز، ویك!

پدر چون به فرزند ماند جهان

كند آشكارا، بر او بر، نهان

تو بيگانه خوانش، مخوانش پسر

گر او بفگند فّر و نام پدر

كه را گم شود راه آموزگار 

سزد گر جفا بيند از روزگار )فردوسي،1966،دفتردوم:76(

آنگاهفردوسیباپرداختنبهاصلداستان،جلوههایگوناگونشخصیّتكاووس
رادربرخوردبامسائلگوناگونبهتصويرمیكشدوهمانگونهكهخوددرمقّدمه
بهطورمستقیموآشکارابهناشايســتبودناواشارهكردهاست،طّیداستانهای
گوناگوننیزكاستیهایاخالقیوتباهكاریهایكاووسرابابیاناعمالناصوابش
بهنمايشمیگذارد.سپسواكنشهایسايرقهرمانانوشخصیّتهایشاهنامهرا
دربرابركرداراونشــانمیدهدوبدينگونهبارهاوبارهااززبانافرادگوناگونی
همچونزال،رســتم،گودرزوگیونابخردی،كمدانشی،بدخويیوخودكامگی
كاووسرانکوهشمینمايد.آنگاهبادرنظرگرفتنمجموعاينداوریها،يادآوری
میكندكهكاووسباچنینرفتاروانديشــهایهرگزدرخورپادشاهیايرانشهرو
»آبادبوم«نیست.ازاينروستكهدراواخركار،رفتارسبكسرانهاشسببمیشود
كهفّرشــاهیازاوگسســتهشودوكشــورايرانروبهويرانینهد؛بهگونهایكه
هفتسالدرآنباراننمیباردوايرانعرصةتاختوتازافراسیابمیگردد)فردوسي،
1966:198(.پژوهندهایدربارةبرخوردفردوســیباكاووسدرشاهنامه،میگويد:
»كیکاووسهرگزنتوانستهاستدرســايةشاهیازتیغزبانفردوسی،كهبّرانو
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درانباهركژیوكاســتی،باهرتباهیوبیراهیبرسرستیزاست،برهد.استاد
هرجایشايســتهديدهاست،بهدرشتترينوآزارندهترينسخنان،ازاويادكرده

است«)كّزازي،69-70:1370(.
بنابهروايتشــاهنامه،كاووسدرآغازپادشاهیخويش،بهفريبديو،آهنگ
ســفربهمازندرانوگشودنآنســامانمیكند.آرزویتسخیرمازندرانوفرمان
راندنبرآنسرزمین،چناندردلكاووسجایمیگیردكهپندبزرگانیهمچون
دستانسامنیزدرویمؤثّرنمیافتدوهمچنانبرقصدخويشپایمیفشارد.اين
آغازحضوركاووسدرحماســةمّلیماستوبابیانفريبخوردناوازديو،كه
بهصورتخنیاگریدرآمده،ظهورپادشــاهیغافلوسادهانديشاعالممیگردد؛

پادشاهیكهبهسادگیفريفتةوسوسةديومیشود.
سبكسریوخودكامگیكیکاووسدرنپذيرفتناندرززال،كهنمايندةپهلوانانو
بزرگانكشوراست،بهوضوحديدهمیشودوتبختروفزونخواهیویدرسخنانی

كهدرپاسخبهنصايحزالبرزبانميراند،كاماًلآشکاراست:
چنين پاسخ آورد كاووس باز

كز اندیشة تو نی ام بی نياز

وليكن من از آفریدون و جم

فزونم به مردّی و فّر و درم

همان از منوچهر و از كی قباد 

كه مازندران را نكردند یاد

سپاه و دل و گنجم افزون تر است

جهان زیر شمشير تيز اندر است )فردوسي،1966،دفتردوم:82(

تصمیمكاووسبرايســفربهمازندرانآنچناننابخردانهاستكههیچيكاز
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بزرگانايرانآنرانمیپسنددوهمگانانديشةشاهرادراينبارهناراستواهريمنی
میدانند.اينباوردرنامةبزرگانوپهلوانانايرانبهدســتانســام،كهاورابرای

بازداشتنكاووسازرفتنبهمازندرانفرامیخوانند،نماياندهشدهاست:
یكی كار پيش آمد اكنون شگفت

كه آسانش اندازه نتوان گرفت

برین كار گر تو نبندی كمر 

نه تن ماند ایدر، نه بوم و نه بر

یكی شاه را بر دل اندیشه خاست

بپيچيدش آهرمن از راه راست )همان،دفتردوم:79(

وبدينگونه،كاووسبهمازندرانمیتازدودربندديوســپیدگرفتارمیشودو
حتّیديوسپیدهمبرتریجويی،فزونخواهیوبیخردیاورانکوهشمیكند:

همی برتری را بياراستی

چراگاه مازندران خواستی

همی نيروی خویش چون پيل مست

بدیدّي و كس را ندادی تو دست

چو با تاج و با تخت نشكيفتی

خرد را بدین گونه بفریفتی

كنون آنچه اندر خور كار توست

دلت یافت آن آرزوها كه جست! )همان،دفتردوم:87(                                     

وآنگاهاســتكهكاووسبابیچارگیوپشــیمانی،دستبهداماِنزالورستم
میشودودرپیغامخويشبهزال،بهپشیمانیوكمدانشیخودخستومیگردد:
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چو از پندهای تو یاد آورم 

همی از جگر سردباد آورم

نرفتم به گفتار تو هوشمند 

ز كم دانشی بر من آمد گزند )همان،دفتردوم:88(   

آنگاهزال،رستمرابهمازندرانگسیلمیكندورستمباگذرازدشواریهای
هفتخــان،كاووسراازبندمیرهاند.البتّهفريبخــوردنكاووسازديوو
درحقیقــت،پیرویاوازهواینفسوپیگیریانديشــههاینابخردانهاش،كه
حکايتازسادهانديشــیاونیزدارد،بدينجاختمنمیشود.درجایديگرنیز
ديویاورابرآنمیداردكهانديشــةپروازبرفرازآســمانوپیبردنبهراز

سپهررادرسربپروراند:
دل شاه از آن دیو بيراه شد

روانش ز اندیشه كوتاه شد

گمانش چنان شد كه گردان سپهر

به گيتی مر او را نموده ست چهر )همان،دفتردوم:152(


شاهسادهلوحبرایعملیساختناينانديشةنابجا،بهفراهمآوردنمقّدماتآن
میپردازدوبهياریچهارعقابپرورده،بهآســمانمیرودودرنهايتباخسته
شدنعقابها،بهبیشــهایفرومیافتدواينبارنیزتالشرستموديگرپهلوانان

ايران،اسبابنجاتاورافراهمميآورد.
دراينحادثهنیزگفتارِسراسرنکوهشبزرگاِنايراندربارةكاووس،درخورتأّمل
است.سخنانگودرز،كهنمايندةبخردیونمونهایازپهلوانانرهنماست،آنهنگام

كهدرصددجستوجویكاووسبههمراهرستمبرآمده،چنیناست:
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

به رستم چنين گفت گودرز پير

كه ناكرد مادر مرا سير شير

همی بينم اندر جهان تاج و تخت 

كيان  و  بزرگان بيداربخت

چو كاووس نشنيدم اندر جهان

ندیدم كس از كهتران و مهان

خرد نيست او را نه دانش نه رای

نه هوشش به جای است و نه دل به جای )همان،دفتردوم:154(

وپسازآنکهكاووسيافتهمیشــود،اينچنینُرودرُروموردسرزنشگودرز
قرارمیگیرد:

بدو گفت گودرز: بيمارستان 

تو را جای زیباتر از شارستان

به دشمن دهی هر زمان جای خویش 

نگویی به كس بيهده رای خویش

سه بارت چنين رنج و سختی فتاد

سرت ز آزمایش نگشت اوستاد

كشيدی سپه را به مازندران 

نگر تا چه سختی رسيد اندر آن

دگرباره مهمان دشمن شدی  

صنم بودی اكنون برهمن شدی

به گيتی جز از پاك یزدان نماند

كه منشور تيغ تو را برنخواند



49

به جنگ زمين سربه سر تاختی 

كنون بآسمان نيز پرداختی

پس از تو بدین داستاني كنند

كه شاهی برآمد به چرخ بلند

كه تا ماه و خورشيد را بنگرد

ستاره یكایك همی  بشمرد

همان كن كه بيدارشاهان كنند

ستاینده و نيك خواهان كنند

جز از بندگی پيش یزدان مجوی

مزن دست در نيك و بد، جز بدوی )همان،دفتردوم:154-155(


والبتّهكاووسپاسخینداردوشرمندهاست:

فروماند كاووس و تشویر خورد 

از آن نامداران روز نبرد )همان،دفتردوم:155(

درجنگهاماوران،كاووسســادهانديشبازهمفريبمیخورد؛فريبشــاه
شکســتخوردةهاماورانراكهدخترخويشراناگزيربهكاووسدادهودرصدد

انتقاماست.
كاووسپسازبهزنیخواســتنسودابه،دخترشاههاماوران،دعوتآنشاه
رابهرغممخالفتسودابهمیپذيردوبههمراهبزرگانسپاهخويش،بههاماوران

میرودوگرفتاردامنیرنگشاههاماورانمیشود.
آنگاهاســتكهايــرانعرصةتاختوتازتازيانوتــركانمیگرددوكاربر

ايرانیانبسیاردشوارمیشود:
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

سپاه اندر ایران پراكنده شد

زن و مرد و كودك همه بنده شد )همان،دفتردوم:138(

وبازهماينرستماستكهبادالوریهایخود،اسبابرهايیوپیروزیكاووس
رافراهمميآورد.البتّهنتیجةشومتازشكاووسبههاماوران،همانابههمراهآوردن
سودابةديوزادبهايراناستكهمشکویشاهیرابهزشتیوگناه،آلودهمیسازدو

درنهايت،شاهزادهایرادوآزادههمچونسیاوشرابهكاممرگمیفرستد.
درداســتانرستموسهراب،آنجاكهگیوبهفرمانكاووسبهسیستانمیرودو
رســتمرابهجنگسهرابفرامیخواند،چوندرنگرستمرادراينبارهمیبیند،

گوشهایازاخالقناپسندكاووسرااينگونهبدويادآورمیشود:
كه كاووس تند است و هشيار نيست 

هم این داستان بر دلش خوار نيست )همان،دفتردوم:198(        

وچونرستمبههمراهگیوبهدرباركاووسمیرود،دربرابرتندِیكاووس،اورا
بهبادسرزنشمیگیردوناشايستگیاشرابيپردهبهویگوشزدمیكند:

تهمتن برآشفت با شهریار 

كه چندین مدار آتش اندر كنار

همه كارت از یكدگر بدتر است

تو را شهریاری نه اندر خور است)همان،دفتردوم:200(

نامدارانايرانكهرفتنرستمبرآنانبسیارناگوارمیآيد،ازگودرزمیخواهندكه
كاووسبیخردرابهدلجويیازرستموادارد:

به نزدیك این شاه دیوانه رو
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وزین در سخن یاد كن نو به  نو )همان،دفتردوم:202(

گودرزنیزبیهیچمالحظهای،كاووسراازعواقِبنبودِنرســتمدرسپاهايران
آگاهمیسازدوويرابهدلیلآزردنرستمچنینمالمتمیكند:

كسی را كه جنگی چو رستم بود

بيازارد او را، خرد كم بود )همان،دفتردوم:203(

آنگاهاســتكهكاووسازكردارخويشپشیمانمیشود.پس،بزرگانسپاهرا
بهوســاطتنزدرستممیفرستدوايشاننیزدرگفتوگوبارستم،بهبیخردیو

بدخوبیوتلّونمزاجكاووساشارهمیكنند:
تو دانی كه كاووس را مغز نيست

به تيزی سخن گفتنش نغز نيست

بجوشد هم آنگه پشيمان شود

به خوبی ز سر، باز پيمان شود )همان،دفتردوم:204(

ورستمدرپاسخبهآنان،بیارجبودنكاووسنزدخودرايادآوریمیكند:
چرا دارم از خشم كاووس باك؟

چه كاووس پيشم، چه یك مشت خاك )همان،دفتردوم:204(

پسازمراجعترستمبهسپاهايران،كاووسنیزدرمقامعذرخواهیازوی،به
تندیوبدخويیخويشاقرارمیكندوباخواریپوزشمیطلبد:

چو در شد ز در، شاه بر پای خاست

بسی پوزش اندر گذشته بخواست
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

كه تندی مرا گوهر است و سرشت

چنان زیست باید كه یزدان بكشت

و زین ناسگاليده بدخواه نو

دلم گشت باریك، چون ماه نو

بدین چاره جستن تو را خواستم

چو دیر آمدی تندی آراستم

چو آزرده گشتی تو ای پيلتن

پشيمان شدم، خاكم اندر دهن )همان،دفتردوم:205(

اّماكاووسكینهورزبهزوديپاســخگستاخیوسخنانبهظاهرناسزایرستمرا
میدهد.هنگامیكهرستم،ناآگاهانه،جگرگاهفرزندخويش،سهراب،رامیدردو
گودرزرابرایگرفتننوشدارونزدكاووسمیفرســتد،كاووسباايناستدالل
كهدرصورتبهبودیســهرابوپیوستناوبهرستم،برایپادشاهیاشخطرساز
خواهدشدونافرمانیخواهدكرد،ازدادننوشداروخودداریمیكند؛غافلازاينکه
رستموخانداناو،درحقیقت،هموارهحافظونگاهبانتاجوتختايرانبودهاند
نهدشمنآن.كاووسدراينجانیزاشتباهیديگررامرتکبمیشودومرگجوان

برومندیچونسهرابراسببمیگردد.
كاســتیهایاخالقیوتباهكاریهایكاووسدربرابرفرزندش،ســیاوش،نیز
نمودنیاســت.اودربرابروسوسههایزنبدسرشتوپرفريبخويش،سودابة
هاماورانــي،برآنجوانپاكدلگرانمیشــودواورابهســختیمیرنجاند؛تا
بدانجاكهســیاوشدوریازدرباررابهآرزومیجويدوبهجنگیناخواســتهبا
افراسیابمیرودوسرانجامدورازمیهن،درتوران،بهدستديوخويانتورانی،به
بیگناهیخونشبرزمینريختهمیشود.دراينجانیزبدخويیوتندیكیکاووس
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فاجعهایبهبارمیآوردكهبعدهاجنگهایبزرگوفراگیرايرانوتورانراسبب
میشود؛نبردهايیكهانگیزةاصلیآنهاكینسیاوشاست.بیخردی،تلّوِنمزاج
وسادهلوحیكاووسدربرخوردبااينمسئلهبهگونهایاستكهحتّیسیاوشهم،
كهفرزنداوســت،باناراحتیازآنيادمیكند.ســیاوشپیشازرفتنبهتورانبه
دوستانهمدلوهماالنهمرازخويش،بهرامگودرزوزنگهشاوران،ازبدخويیو

بیمهریكاووساينگونهگاليهمیكند:
بدیشان چنين گفت كز بخت بد

فراوان همی بر تنم بد رسد

بدان مهربانی دل شهریار 

 به سان درختی پر از برگ و بار

چو سودابه او را فریبنده گشت

تو گفتی كه زهر گزاینده گشت

شبستان او گشت زندان من  

غمی شد دل و بخت خندان من

چنين رفت بر سر مرا روزگار

كه با مهر او آتش آورد بار )همان،دفترسوم:67(

آنگاهبیخردیپدررانیزنکوهشمیكند:
سری كش نباشد ز مغز آگهی 

نه از بتّری باز داند بهی

قباد آمد و رفت و گيتی سپرد

ورا نيز هم رفته باید شمرد )همان،دفترسوم:68(
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

درجایديگرنیزافراسیاب،كهسیاوشرانزدخويشفراخواندهاست،پساز
نشستوبرخاستباسیاوشومشاهدةجمالوكمالاو،كاووسرابهدلیلدست
كشــیدنازفرزندیهمچونسیاوشوآزردناو،درخورسرزنشمیداندواورا

تندوكمخردمیخواند:
به روی سياوش نگه كرد و گفت

كه این را به گيتی كسی نيست جفت

نه زین گونه مردم بود در جهان

چنين روی و باال و فّر مهان

از آن پس به پيران چنين گفت رد

كه كاووس تند است و اندك خرد

كه بشكيبد از روی چونين پسر

چنين برز باال و چندین هنر

مرا دیده از خوب  دیدار او

بمانده ست دل خيره از كار او

كه فرزند باشد كسی را چنين

دو دیده بگرداند اندر زمين )همان،دفترسوم:83-84(

وبازدرهمینداســتانسیاوشوپسازكشتهشدنوی،رستمضمنسرزنش
كاووس،صفاتناپسنداورابدينسانبرمیشمارد:

بدو گفت خوی بد ای شهریار

پراگندی و تخمت آمد به بار

تو را مهر سودابه و بدخوی

ز سر برگرفت افسر خسروی
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كنون آشكارا ببينی همی

كه بر موج دریا نشينی همی

از اندیشة ُخرد و شاه سترگ 

بيامد به ما بر، زیانی بزرگ )همان،دفترسوم:171(

آنگاهرستمپسازكشتنسودابه،بههمراهسپاهايرانبهتورانمیتازدوتورانزمین
رابهكینسیاوشويرانمیسازدوروزگاریدرازدرآنسامانبهسرمیبََرد؛تابدان
جاكهبزرگانسپاه،بیدفاعبودنايرانوبیچارگیوبیدستوپايیكاووسرادربرابر
هجوماحتمالیافراسیاببهايران،بهانهقرارمیدهندورستمرابهايرانبازمیگردانند:

شدند انجمن پيش او بخردان

بزرگان و كارآزموده ردان

كه كاووس بی دست و بی فّر و پاي

نشسته ست بر تخت بی رهنماي

گر افراسياب از رهی بی درنگ

یكی لشكر آرد به ایران به جنگ

بيابد بر آن پيركاووس دست

شود كام و آرام ما جمله پست )همان،دفترسوم:195(

وهمازاينروســتكهپسازبازگشترستمبهزابلستان،افراسیاببهايران
میتازدوكاررابرايرانیانسختمیكندوازديگرسونیزخشكسالی،ايرانراتا

هفتسالفرامیگیرد.
البتّهپسازايننیزدردوجایديگربهقضیة»بیفرشدِنكاووس«ودرحقیقت،
ناشايستگیاوبرایپادشاهیبرايرانشهراشارهرفتهاست:نخستآنهنگاماست
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

كــهگودرزمیخواهدفرزندخويش،گیو،رابرایيافتنكیخســروبهتورانزمین
گسیلكند.ویسخنانیراكه»سروش«درخواببهویگفتهاست،اينگونهبرای

گیوبازگومیكند:
مرا دید و گفت این همه غم چراست؟ 

جهانی پر از كين و بی غم  چراست؟

ازیرا كه بی فّر و برز است شاه

ندارد همی راهِ شاهان نگاه

چو كيخسرو آید ز توران زمين 

سوی دشمنان افگند رنج و كين)همان،دفترسوم:199-200(

دوديگرزمانیاستكهگیو،كیخسروراپسازجستوجویبسیارمیيابدوبا
ويازوضعیّتايرانوكاووسسخنمیگويد:

ز كاووس كش سال بفگند فر

ز درد پسر گشت بی پای  و پر

ز ایران پراگنده شد رنگ و بو

سراسر به ویرانی آورد روی )همان،دفترسوم:208(

البتّهدركنارهمةايــننابخردیهاوخامكاریهابهموارداندكومعدودینیز
برمیخوريمكهكاووسعدالتودادگریپیشهمیكندوياازخويشهوشمندی
نشانمیدهد.نخست،پسازبازگشتازنبردهاماوراناستكهچندگاهیبهعدل

ودادمیپردازد:
جهانی پر از داد شد یكسره 

همی روی برتافت گرگ از بره )همان،دفتردوم:150(
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وديگردرپايانپادشاهیاوست؛آنهنگامكهگیو،كیخسرورابهايرانمیآورد
وبرسرانتخابجانشینكاووس،میانپهلوانانايراناختالفنظرمیافتد.دراين
قضیهگودرزوخانداناوخواهانپادشــاهیكیخسرو،وتوسويارانشهواخواه
پادشاهیفريبرزكاووسهستند.دراينمیان،كیکاووسباهوشمندیگشودندژ
بهمنراشرطتصاحبتاجوتختپادشاهیقرارمیدهدوچونكیخسروتوفیق

میيابد،شاهیرابهاوواميگذاردوازسلطنتكنارهمیگیرد:
چو كاووس بر تخت زّرین نشست

گرفت آن زمان دست خسرو به دست

بياورد و بنشاند بر جای خویش 

ز گنجور تاج كيان خواست پيش

ببوسيد و بنهاد بر سرش تاج

به كرسی شد از نامور تخت عاج )همان،دفترسوم:249(

اّماهمچنانكهگفتهشــد،ايندادگریهاوهوشیاریهایكاووسدرشاهنامه
بســیارنادراســتودربرابرتباهكاریهاوخامكاریهایوی،بسیاركمرنگو
بیجلوه،وهرگزنمیتواندســیمایمعقولوموّجهیازاينپادشــاهكیانیبه
نمايشبگذارد.دســتآخرآنکهباتوّجهبهوجودپهلوانانبزرگوپرآوازهای
همچونرســتم،گودرز،گیووتوسوديگراندردرباركاووسونیزقدرتو
شــکوهكشورايراندرزمانپادشاهیوی،چنینانتظارمیرودكهپادشاهیاواز
رويدادهایناگوارتهیباشــداّماهمانگونهكهذكرشد،بیخردی،سبكسری،
غرور،خشمزودگذر،فزونخواهیوخودكامگیاينپادشاه،حوادثیرابهوجود
میآوردكهدورانپادشــاهیاورابهدورانیبسیارناخوشايندوپرمخاطرهبرای

ايرانوايرانیانتبديلمینمايد.
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 كاووس در اوستا 
چهرهومنشكاووسدرمتونكهنبهگونهایديگراست.نخستبهمهمترين
آنهايعنیاوســتاميپردازيم.البتّهدراوســتامطالبزيادیدربارةكاووسوجود
نداردوسرگذشتویدراينكتابچندانروشننیستاّماازمجموعآنچهدربارة
كاووسدراوستاآمده،چنینبرمیآيدكهاوازسالطینمقتدركیانیودارندةفرو

نیرومندیبودهاست)پورداوود،215:1377(.
نامكاووسدراوستابهصورت»كویاُوَسن«يا»كویاوَسَذن«آمدهاستومعنی
ايننامرامیتوان»آرزومند«ويابنابرتفسیرهایپهلوی»خرسندی«دانست)صفا،

501:1369(.درآبانيشتدربارةكاووسچنینآمدهاست:
»كيكاووس توانا بر فراز كوه ارزیفيه، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، پيشكش 

آناهيتا كرد و از وی خواستار شد كه

ای اردویسور اناهيتا، ای نيك، ای توانا،

این كاميابی را به من ارزانی دار كه بزرگ ترین شهریار روی زمين گردم و بر هم  مردم 

و دیوان و جادوان و پریان و َكوی ها و كرپن های ســتم كار چيره شوم. اردویسور اَناهينا، 

كه هميشه خواستاران پيشكش آورندة »َزور« را كامروا می سازد، او را كامياب ساخت )و 

خواهش او را برآورد(« )دوستخواه،147-148:1362(.

درجایديگرفّركیانیاويادآوریشــده)پورداوود،1372،زامیاديشت:بندهاي9-8(و
فروهرشنیزدرديگرجایستودهشدهاست)دوســتخواه،1362،فروردينيشت،بند
132(.همچنینآمدهاستكهكاووسبهاندازهایتواناستكهزرتشتآرزومندچنین
توانیبرایگشتاســباستونیزكاووسازايزدبهرام،خواستارآنگونهپیروزی
اســتكههمةفرمانروايانآرزومندآنهســتند:آننیرووپیروزیكهفرمانروايان
خواستارآناند،فرمانروازادگانخواســتارآناند،نامورانخواستارآناند،كاووس

خواستارآنبود)دوستخواه،1362،بهراميشت،بند39(.
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همچنینبنابهنظراســتادپورداوود،دراوســتایعهدساســانیانبهداســتان
آسمانپیمايیكاووسنیزاشارهشدهاســت؛هرچندكهدراوستایامروزازاين

موضوعسخنیدربیننیست)پورداوود،1372،ج215:1(.


 منش كاووس در متون دورة ميانه 
درمتوندورةمیانه،منشكاووسازيكسوباكاووسباستانی)دراوستا(واز
سویديگرباكاووسشاهنامهپیونددارد.باتوّجهبهمتونیماننددينکرد،بندهشن
وگزيدههایزادسپرم،كاووسدارایدودستهصفتنیكوبداست.برايناساس،
اوپادشــاهیتواناستوازویســیاوشوازسیاوش،كیخسرو،آرايندةجهانو
بهخواریكشانندةقویتريندشمنايران،زادهمیشود.كاووسبرهفتكشورو
ديوانوآدمیانپادشاهیمیكند.ویبركوهالبرزهفتكاخمیسازدوازفرازاين
كاخهابرديوهایمازندرانحکمرانیمیكندوآنهاراازتباهكردنجهانبازمیدارد.
اينهفتكاخبهگونهایاستكههركسازضعفپیریدرعذابباشدومرگرا
نزديكببیندچونبهآنجابرودبابازيافتنزورونیرو،بهصورتجوانیپانزدهساله

ازآنجاخارجمیشود)صفا،502-503:1369(.
دربارةكژراهیهاوسیاهكاریهایكاووسنیزاينچنینآمدهكهبراثروسوسة
ديوانبهستیزباهرمزدوامشاسپندانبرمیخیزدواّدعایخدايیمیكند.ديواناورا
میفريبندوچیرگیاوبرجهانماّدیراكمارجنشانمیدهندوآرزویحکومتبر
آسمانهارادردلشبیدارمیكنند.نتیجةاينفزونخواهیآناستكهازآسمانبه
زيرمیافتدوازسپاهشدورمیگرددوفّركیانیازاوگسستهمیشودوسرانجاماز
زندگانیجاودانمحروممیگرددوفناپذيرمیشود.سپسبهفريبديوانبهكشتن

»اُوشنر«،وزيردانایخود،فرمانمیدهد.
ازديگرتباهكاریهایكاووس،كشــتنگاویاستكهحافظمرزايرانوتوران
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است.اينگاوراهرمزدبرایآنآفريدهتاهنگامجنگبینايرانیانوتورانیان،سم
خويشرابرمرزواقعیايرانوتورانبکوبدوجدالآنهاراازبینببرد.كاووس
كهمیخواهدبهتورانهجومببرد،بهيکیازپهلوانانخودبهنام»سريت«دستور

كشتناينگاورامیدهد)صفا،504-505:1369(.
همانگونهكهمیبینیم،دراوستاكاووسشهرياریتواناستكهبانهايتقدرِت
پادشــاهی،برجهانفرمانروايیمیكندوهمچونمردیبلندپايگاه،سزاوارآفرين
خواندهشــدهوهمانندپادشاهینیرومندوشهسواریدلیر،وصفگرديدهاست.
دراينجاهرگزنشانهایازسیاهكاریهاوكژراهیهايیكهبعدهابهوینسبتداده،
نمیبینیمولیدرمتونمیانهوبازماندهاززبانپهلوی،عالوهبربزرگداشتكاووس
بهتباهکاریهایوینیزاشارهشدهاست.ازاينرو،همانگونهكهپیشازاينگفته
شــد،منشكاووسدرمتوندورةمیانهازيكسوباكاووسباستانیوازديگرسو
باكاووسشاهنامهپیونددارداّمادرشاهنامةفردوسي،شخصیّتكاووسباآنچه
دراوســتاآمدهبهكّلیناسازگارمیباشدوبهخوبیآشکاراستكهافزايشبعضی
ازافســانههایبیگانهويامربوطبهدورههایبعد،دگرگونیهايیدروصفمنش
كاووسپديدآوردهواورابهگونهایجزآنچهدراوستا)وحتّیدرمتنهایپهلوی(
ديدهمیشــود،نمايانساختهاســت؛آنگونهكهویرايكبارهبهعنوانپادشاهی
سستمنشوپستهّمت،كهتوانایپاسداریازسنّتهاینیاكانخويشراندارد،

معّرفیمیكند.
البتّهايننکتهدراينبارهگفتنیاستكهبرخیكوشیدهاندتغییرهويّتكاووس
رادرداستانهایايرانی،بهنفوذاساطیرديگرمّلتهادرداستانهایحماسیايران
نسبتدهند؛نظیرمقايسهایكه»جهانگیر،ك.كوياجی«انجامدادهاست.ویضمن
مطابقتدادنداســتانكاووسدرشــاهنامهباداستان»جووانگ«درحماسههای
چینی،اينچنیننتیجهگرفتهاســت:»همانندیمیانافســانههایايرانیوچینی،
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چندانزياداستكهبخشبزرگیازداستانكاووسرامیتوانروايتايرانیشدة
افسانةجووانگنامید«)كوياجي،83:1362(.

خالصةمقايسهایكهكوياجیبینكاووسوجووانگ،انجامداده،چنیناست:
درشاهنامهيکیازديوســاالرانبهدستورابلیسوظیفةگمراهساختنكاووسو
آشفتهكردننیرویتشخیصاووبازگردانیدنویازراهدانايیوراستیرابرعهده
میگیرد.در»فنگشــنينی«،ايزدبانو»نیاوگوا«از»جووانگ«دلآزردهمیشود
وســهديوبزرگرانزدخويشمیخواندوفرمانتباهســاختنانديشهوزندگی
جووانگرابديشــانمیدهد.بهكاووسآگاهیمیدهندكهشاههاماوراندختر
زيبايیبهنامســودابهداردوكاووساوراخواســتگاریمیكندوسپسدربند
میافتداّماسرانجامبهياریرستمپیروزمیشود.سودابهبهصورتخرداهريمنی
كاووسدرمیآيدووجودشسرآغازبسیاریازرنجهاوشوربختیهايیمیگردد
كهكاووسبهآنهادچارمیشود.وزيرِجووانگنیزبهاوآگاهیمیدهدكه»سو
هو«شاهزادةخراجگزاروی،دختریبهنام»سوداگی«داردبازيبايِیبهشتی.جو
وانگبیدرنگآندخترراخواستگاریمیكنداّماسوهواينخواهششاهنشاهرا
نمیپذيردواورابهمبارزهمیخواند.درنتیجه،جنگیدرمیگیردكهنخستسواران
جووانگدرآنشکستمیخورنداّماسرانجام،نبردبهپیروزیآنانمنتهیمیشود
وسوهوناگزيردخترخودرابههمسریبهجووانگميسپارد.سوداگی،باعث
راهيافتنسهديوفرستادة»نياوگوا«بهكاخشاهنشاهیمیشودوخودنیززمینة

گمراهیوتباهیجووانگرافراهممیسازد.
سودابه،شاهزادهســیاوشرامیبیندوگرفتارعشقاومیشودوكاووسراوا
میداردتاشاهزادهرابهشبستانپادشاهیبفرستد.درآنجاسودابهعشقخودرابه
سیاوشابرازمیداردولیشاهزادةپاكدامنوپرهیزگار،ازتندردادنبهخواهش
ویسربازمیزند.درپياينامتناعسیاوش،سودابهاورابهدستدرازیبهخويش
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متّهممیكندوپسازچندیســیاوشبرایرهايیازبدنامیوتهمت،ايرانزمین
راتركمیگويد؛بهتورانزمینپناهمیبردوسرانجامدرآنجابهقتلمیرسد.سو
داگی،شاهزادة»بوييگااو«رامیبیندوبهویدلمیبازدوبهبهانةآنکهمیخواهد
عودنواختنراازشاهزادهبیاموزد،جووانگراوامیداردتاشاهزادهرابهشبستان
پادشاهیبفرستد.درآنجاعشقخودرابهبوييگااوابرازمیداردوچونشاهزاده
بهخواهشاوتندرنمیدهد،سوداگی،برضداودسیسهچینیمیكندوسرانجام

زمینةنابودیاشرافراهممیسازد.
درشــاهنامهازيکیديگرازهمســرانكاووسســخنبهمیانآمدهكهمادر
ســیاوشاست.هنگامتولّدسیاوش،اخترشناســانزندگیآيندةاوراآمیختهبا
شــوربختیپیشبینیمیكنند؛ازاينروكاووس،شاهزادهرابهرستممیسپاردتا
اورابهسیســتانببردوبپروردورســتمپسازهفتسال،ویرابهدرگاهپدر
بازمیگرداند.ســپسهمانگونهكهگفتهشد،موردآزارنامادریخود،سودابه،
قرارمیگیرد.ســودابهدوجنینسقطشدهراكهازآِنزنیديگراست،درتشتی
میگذاردوبهكاخپادشــاهیمیآوردووانمــودمیكندكهجنینهاازآناويند
وبهدلیلدســتدرازیسیاوشسقطشدهاند.كاووسبهدستیارِیاخترشماران،
بهدروغگويیســودابهپیمیبردوقصدمجازاتاومیكنداّماســیاوش،كهاز
پشیمانیپدردرآيندهبیمناكاست،خواهانبخشودگیسودابهميشود.همةاين
قضايادرافسانههایچینینیزيافتمیشودوتنهاترتیبرويدادهاتفاوتدارد.
سوداگی،پسازراهيابيبهكاخجووانگ،بهقصدكشتن»گیانگ«،شهبانوی
پیشین،توطئهایترتیبمیدهد.هنگامیكهشاهزاده»دائیسوئی«،فرزندگیانگ،
چشمبهجهانمیگشايد،سوداگیدرصددفريبشاهبرمیآيدوبهاومیگويد
كهدركاخهیواليیمتولّدشــدهاست.جووانگفرمانمیدهدشهبانوگیانگرا
بکشــندوكودكویرانیزازشهربیرونكننداّما»چینجین«پارساوجاودانه،
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كودكراپیدامیكندوچونسرنوشــتشکوهمنداورامیداند،هفتسالبه
تربیتشهّمتمیگماردوآنگاهاوراآگاهمیسازدكهازدودمانپادشاهیاست.
شــاهزادهدائیســوئی،دردورانجوانی،انتقاممادرشراازسوداگیمیگیرد

)كوياجي،116-119:1362(.
كاووسراباشاهانیازاساطیرمللمختلفمقايسهنمودهاند.گروهیویرابه
دلیلتشابهداستانپروازشبربالعقابها،كهبهنمرودنیزنسبتدادهشدهاست،
بانمروديکیپنداشتهاند.برخینیزویرابافرعونيکيدانستهاند.دربرهانقاطع،
ذيلواژةكاووسآمدهاست:»باواوبروزنناموس،ناميکیازپادشاهانكیانباشد
وبعضینمرودراگويندوجمعیفرعونرا«)محّمدبنحسینخلفتبريزي،1357،جلد

.)1582:3
درجايینیزداستانرفتنكاووسبهآسمانبايكاسطورةكهنسومریبهنام
»اتنه«مقايســهشدهاست.اتنه،ازشاهاناسطورهایبینالنّهرين،ازداشتنپسری
برایجانشینیمحروماست.بدينسبب،دستنیازبهسویخداياندرازمیكند
ويکیازخداياناورابهســویعقابیرهنمونمیشــودكهمیتواندویرابه
»گیاهزادن«برساندودرنهايت،اتنهبهياریعقاببهآسمانمیرود)ارفعي،1369:

.)191-196
پايانسخناينکهنامكاووسبهادبیّاتقديمهندینیزراهيافتهودر»ريگودا«
«آمدهكههمان»كویاوسن«اوستاو»كیاوس«ادبیات بهصورت»اوسنسكاویَّ
پهلویمیباشد)صفا،509:1369(.دراينزمینهاعتقادبرايناستكهشهرتوقدرتی
كهايناسطورهدرنواحیشرقايرانبهدستآورده،مايةپراكندهشدننامویدر
دّرةسندشدهواورادرزمرةپهلوانانونامآورانادبیّات»ودا«درآوردهاست.اين
امرحاصلارتباطايرانیانشرقیوهمسايگانآريايیايشانيعنیهندوانبودهاست

كهدردّرةسندمیزيستهاند.
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 نتيجه
بادرنظرگرفتنسیرتحّولشخصیّتكاووس،ازمتونباستانیادواركهن)اوستا،
دينکرد،بندهشــنو...(تاشاهنامةفردوسی،میتواننتیجهگرفتكهايناسطوره
تحتتأثیــرعواملیهمچونعواملاجتماعی،تغییرتلّقــیودگرگونینیازمردم
نسبتبهبرخیاساطیر،ادغاموجابهجايیبااسطورههایديگر،نفوذاساطیرديگر
مّلتهاو...درگذرزمانبهكّلیدستخوشتغییرگرديده،ضمنتطابقباخواست
مخاطبانخويش،ازجايگاهخداگونه،آســمانیوارجمندخود،بهمرتبةپادشاهی
سستعنصر،كمخردوبيتدبیرفروافتادهاست.ویبهرغماينکهپهلوانانيسترگرا
درخدمتخويشدارد،طرفينمیبنددوهموارهكشوررابهسويجنگوويراني
وتباهيرهنموناست.دراينمیان،نبايدبرجستهشدننقشرستمرابهعنواننماد
آمالوآرمانهايايرانیان،دراينتحّولاساسيازخاطربرد؛چراكهدرسايةاين
برجستگي،ميبايستهركهوهرچه،فروترازويبهچشمبیايد؛حتّيپادشاهي

بزرگومقتدرهمچونكیکاووس.
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تحليل شخصيت سيندخت در قصة زال و رودابه
 زني با رأي و روشن روان 

مهدی صالحی
دبیرادبیاتفارسیدبیرستانهایجاجرمخراسانشمالی

 چكيده 
داستانزالورودابهيکیازدلکشترينداستانهایغنايیدرحماسةملیايران

است.
اهمیتاينقصهازچندجهتاست؛يکیاينکهدرمجموعهداستانهایحماسی
وجودداستانیغنايی،آنهمداستانیكهقهرمانانش،قهرمانانحماسیشاهنامهاند،
فضايیمتفاوتوحالوهوايیدوستداشتنیايجادمیكند.ديگراينكهاينقصه
نقطةتالقیايرانیانبابیگانگانوباعثپیوندآنهاست.آنچهدرايننوشتارآمده،

حاصلبررسیشخصیتسیندخت،مادررودابه،ازسهزاويةاست:
1. زيبايیومالحت2.خردودرايت3.دلیریوشجاعت

درعینحال،نقشويژةاودرقصهوبهســرانجامرساندنآن،نشاندادهشده
است.

كليدواژه ها:زال،رودابه،سام،سیندخت،خرد،دورانمادرشاهی.
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جستارهایی در ادبیات کهن 1

 فضای قصه 
داستانزالورودابهازدلکشترينوزيباترينداستانهایعشقیشاهنامهاست.
اينقصهازيكسوقصهایعاشقانهوازسویديگر،داستانخردوحکمتاست؛

داستانیبزمیآمیختهبهدانشوخردوچارهانديشی.فضایقصهتركیب

بديعیازبزموانديشــهوعشقوچارهجويیهایحکیمانهوخردمندانهاست.
فضایبزمیآندرپرتوعشقشورانگیززالورودابهشکلمیگیردوچارهانديشیها
وكردارخردمندانةســیندخت،مادررودابه،فضایخردوحکمتقصهرابارور

میكند.

 شخصيت های قصه 
قصةزالورودابهســهشــخصیتاصلیدارد:زال،رودابهوسیندخت.زالو
رودابههردوشخصیتهایعاشققصهاندوسیندخت1شخصیتبخردوحکیم
داستان.برايناساس،میتوانگفتكهدرقصهدوشخصیتعشقوخردايفای

نقشمیكنند.

 سيندخت 
سیندختـمادررودابهوهمسرمهرابـيکیازآندوخورشیدماهرويیاست
كهدرايوانمهرابكابلیمیدرخشــد.اوكهنژادشبهدهاكماردوشمیرسد،
نقشیمهمدرقصهدارد.هرگاهكهپیوندزالورودابهوبهدنبالآنجريانداستان
بهبنبســتمیرسد،باورودسیندختوچارهگریاوهمجريانداستانبهپیش
میرود.وهمامیدواریدودلدادهبهوصالبیشــترمیشود.خاندانمهرابنیزاز

خطرنابودیدورمیگردد.
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شخصیتسیندختدراينقصهازسهزاويهقابلبررسیاست:الف:زيبايیو
مالحت،ب:خردودرايت،وپ:دلیریوشجاعت.

الف:زیبایی و مالحت:سیندختزنیخورشیدچهرودلرباست؛همچونبهار
آراستهوسراپايشپربویونگاراست.
دو خورشيد بود اندر ایوان اوی )مهراب(

چو سيندخت و رودابة ماهروی )شاهنامه،2467/1(

بياراسته همچو باغ بهار/ سراپای، پر بوی و رنگ و نگار

دوگونهاشدوگلسرخاستوچشمانشدونرگسخوابدار:
دو گل را به دو نرگس خوابدار 

همی شست تا شد گالن آبدار )2871/1(

ب: خــرد و درایت:بههماناندازهكهعشــقزالورودابهپديدآوراينقصه
استوقصهجانمايةاصلیخودراازاينمقولهمیگیرد،دورانديشیوچارهجويی
سیندختنیزدرپیشبردحوادثوبهنتیجهرساندناينعشقدوسويهوبهدنبال
آنبهسامانرساندنقصهنقشیمهموبهسزادارد.اگروصفزيبايیسیندختدر
قصهاندكاســت،درعوضكردارخردمندانةاوپهنةقصهراروشنكردهونیمی
ازقصه،داستانچارهجويیهاودرايتهایاوست.كردارخردمندانةسیندختدر

چندرويدادقابلبررسیاست:

 رويداد نخست 
زالزابلخدای،فرزندســامنريمان،ورودابه،دخت»مهرابكابلخدای«،به
يکديگرشیفتهمیشوندوشبیرابايکديگردركاخرودابهبهسحرمیرسانند.پس

ازآن،زنی
پیامآوريدیسویپهلوان
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همازپهلوانسویسروروان)شاهنامه،2842/1(
يكباركهسامهدايايیرانزدرودابهفرستادهبودورودابهنیزبهدستآنزن

فرستادنزديكدستانسام
بسیدادباآندرودوپیام)شاهنامه،2854/1(

دربازگشتزنپیامآور،سیندختباهوشمندیوزيركیخاصخودبهآنزن
مشکوكمیشودوازاومیپرسد:»ازكجايی؟بگوی«)شاهنامه،2857/1(

دلروشنمبرتوشدبدگمان
نگويیمراتازهیياكمان)شاهنامه،2858/1(

زنمیخواهدباپاســخهاینادرستسیندخترابفريبدامااوباهوشترازآن
استكهفريببخورد.ايننخستینباراستكههوشوفراستسیندختعنصر
كشــمکشرادرفضایداستانآشکارمیسازدوداستانرابهنقطةاوجمیرساند.
بدگمانشدنسیندختبهآنزننهتنهانشانازهوشوزيركیاوداردكهنشانی
اســتازاحتیاطودورانديشــیاوونگرانیومحبتشنسبتبهاطرافیانخودو

بهويژهرودابه.
ســیندختازيكسوبهعنوانمادر،مادریدلســوزوخردمند،نگراندخترش
رودابهاستومیخواهدبداندآيامردیكهدلازویربودهشايستةرودابههست
يانه؛ازسویديگر،اوبهفکرآبرویخانوادگی،يعنیآبرویخانوادهشاهنشاهی،

است.فاجعهبرایسیندختزمانیرخمیدهدكهازرودابهمیشنود:
سپهدار دستان به كابل بماند

چنين مهر اویم بر آتش نشاند )شاهنامه،2883/1(

هرچندسیندخت»پســندآمدشزالراجفتاوی«امااوبهخوبیمیداندكه
خانوادةمهرابكابلینژادبهدهاكمیرسندكهمنفورايرانیاناستونژادمنوچهر
شاهبهفريدونمیرسد؛همانكسیكهضحاكرابهبندكشید.سیندختبهنیکی
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درمیيابدكهگونهایتضاددربنوريشةدينیدودودمانهستكهپیوندآنهارا
ناممکنمیسازد.بیگمان،منوچهرشاهبهاينازدواجرضايتنمیدهدو:

شود شاه گيتی از این خشمناك

ز كابل برآرد به خورشيد خاك )شاهنامه،2896/1(

نخواهد كه از تخم ما بر زمين/ كسی پای خوار اندر آرد به زین

پسسیندختنیرنگیتازهمیزندوانمودمیكندكهزنرانشناختهاست.اورا
مینوازدوروانهمیكند.اوبهعمقفاجعهپیبردهاستومیداندكهرودابه»نشنود

پندكسدرجهان«)شاهنامه،2899/1(.
بيامد به تيمار گریان بخفت

همی پوست بر تنش گفتی بُكفت )شاهنامه،2900/1(

 رويداد دوم، كردار نخست 
مهراببهكاخمیآيدوسیندختراخفتهوپژمردهمیيابد.چونعلتراجويا
میشــود،سیندختبهرمزپاســخاورامیدهدكهاينهمهكاخوتازیاسبانو
كنیزكانوحتیخودمهرابوخانوادهاشهمهباالخرهنابودمیشــوندودسترنج

سالیاندرازبهدستدشمنمیافتد:
بكشتيم و دادیم آبش به رنج

بياویختيم از برش تاج و گنج )شاهنامه،2911/1(

چوبرشدبهخورشیدوشدسايهدار/بهخاكاندرآمدسرمايهدار
برايناستانجاموفرجامما/ندانمكجاباشدآرامما

مهرابكهبهســّرســخناوپینبردهاست،اينآمدورفتراطبیعیمیداندو
میگويد:»بديننیستپیکاربادادگر«)شاهنامه،2917/1(.

سیندختكهباهوشخودبهزنپیامآورمشکوكشدهورازدودلدادهرااززبان
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اوبیرونكشیدهاســت،دربرابرشویخويشهوشیاریاشراازدستنمیدهد
وبهدستانوداستانمتوسلمیشودودرپردهسخنمیگويد،نهاينكهبیمقدمه
مهرابراازآنچهرفتهاستبیاگاهاندواورابرآتشخشمبنشاند.اينخودنشاناز
هوشودرايتاودارد.سیندختيادآوریمیكندكهدرسخنشسرینهفتهاست.

بدو گفت سيندخت كاین داستان

به روی دگر بر نهد راستان)شاهنامه،2918/1(

خرد یافته موبد نيكبخت/ به فرزند زد داستان درخت

زدم داستان تا ز راه خرد/ سپهبد به گفتار من بنگرد

فرو برد سر سرو را داد خم/ به نرگس گل سرخ را داد نم

چنان دان كه رودابه را پورِ سام/ نهانی نهاده است هرگونه دام

بسی دادمش پند و سودش نكرد/ دلش خيره بينم همی روی زرد

 كردار دوم 
آنگاهكهمهرابازعشقزالورودابهآگاهشد،ازشدتخشم:

تنش گشت لرزان و رخ الژورد

پر از خون جگر، لب پر از باد سرد)شاهنامه،2927/1(

همی گفت رودابه را رود خون/ به روی زمين بركنم هم كنون

آتشخشــممهراببسیارتنداست؛زيرااوخطرراكاماًلاحساسكردهاست.
دودمانخويشرابربادرفتهودرآتشمیبیندوخوبمیداندكهسببشرودابه
اســت؛چهسامومنوچهرشــاهبهاينپیوندرضانمیدهندوحکومتمهرابرا
نابودخواهندكرد.دراينمیان،صاحبخردوهوشــیبايدتاآبیبرآتشخشم
مهراببريزد.بازسیندختخردمنددستبهكارمیشودتامگراينآتششعلهور

راخاموشكند.
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چو آن دید سيندخت بر پای جست

كمر كرد بر گردگاهش دودست )شاهنامه،2929/1(

چنين گفت: كز من اكنون یكی/ سخن بشنو و گوش دار اندكی

وزان پس همان كن كه رای آیدت/ روان را خرد رهنمای آیدت

اماآتشخشــممهرابچنانتندوســركشاســتكهبهنظرمیرسدخردو
فرزانگیســیندختنیزنتواندآنرامهاركند.مهرابپشیماناستكهچرامانند
نیاكانتازیاشدختر،رودابه،رابههنگامتولدزندهبهگورنکردهاست.او،رودابه
راباعثنابودیدودمانوحکومتشمیداندومیگويداگرســامومنوچهرآگاه

شوند،»زكابلبرآيدبهخورشیددود«)شاهنامه،2941/1(
سیندختاورامطمئنمیسازدكهبیهودهازاينبابتنگراناست؛زيراساماز
ماجراآگاهاستوبرایكسباجازهازگرگسارانبهنزدمنوچهررفتهاست.مهراب

بازهمترديدداردولی:
بدو گفت سيندخت: كای سرفراز

به گفتار كژی مبادم نياز )شاهنامه،2941/1(

گزند تو، پيدا گزند من است/ دل دردمند تو پند من است

چنين است و این نزد من شد درست/ همين بدگمانی مرا از نخست

اگر باشد این، نيست كاری شگفت/ كز آن بر دل اندیشه باید گرفت

سیندختباگفتارخردمندانةخودمهرابرانرممیكندوآبیبرآتشخشماو
میزنداماچونمهرابازاومیخواهدرودابهرابهنزدشآورد،ســیندختنگران

است.پس:
یكی سخت پيمان ستد زو نخست

به چاره دلش را ز كينه بشست )شاهنامه،2961/1(

زبان داد سيندخت را نامجوی/ كه: رودابه را بد نيارد به روی
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ســیندختدراينرويدادكاریبزرگانجاممیدهد؛ازيكسوباچارهانديشی
هوشــمندانهایمهرابراازعشــقزالورودابهآگاهمیسازدوازسویديگر،با
زيركیودرايتويژةخودآتشخشــممهرابرافرومینشــاند.»سیندختدر
گزارشخبرعاشقشدنرودابهبهزال،چنانزيركیوكاردانیازخودنشانمیدهد
كهمخاطبداستانزالورودابهزبانبهآفرينویبرمیگشايد«)سرامی،700:1373(
هوشودرايتوخردسیندختدرنرمكردنمهرابآنگاهبیشترنمايانمیشود
كهبهيادآوريممهراب،كهنژادشبهدهاكمیرســد،تاچهاندازهممکناســت
همچوننیایخودخشمگینوسنگدلشــود؛بهويژهآنگاهكهسخنازنابودی
دودمانشباشدومهمتراينكهسببايننابودیدختریباشدكهدرواقعبايدهنگام
زادنبهرسمنیاكانزندهبهگورمیشدنهاينكهچونيالبرافرازدوسرویشود،

كاریكندكههم»بیمجانباشدوهمجایننگ«)شاهنامه،2439/1(

رويداد سوم
ـ»زمهرابودستانوسامسترگ«و»زپیوندمهرابوازمهرزال« ـمنوچهر شاهبزرگ

آگاهیمیيابدوبهسامفرمانمیدهدكههندوستانوكاخمهرابوكابلرابسوزانو
سر از تن جدا كن زمين را بشوی

ز پيوند ضحاك و خویشان اوی)شاهنامه،1/3064(

اينسخندركابلفاشمیشود؛مهراببرسیندختخشممیگیردومیگويد:
كه آرمت با دخت ناپاك تن

كشم زارتان، بر سر انجمن )شاهنامه،3200/1(

مگر شاه ایران از این خشم و كين/ برآساید و رام گردد زمين

رويدادیبســیاردشواراست؛سیندختبايدهمجانخودودخترشرانجات
دهدوهمتاجوتختمهرابرا.درواقع،اوبادومشــکلروبهروشــدهاست:از
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يكسوبامهرابكهسركشتنمادرودخترراداردوبرانجاماينانديشهسخت
اســتواراستوازديگرسو،فرمانمنوچهربهساماستكهدودمانآنهارابرباد
میدهد.مســئلةاصلیقصهيعنی،عشــقزالورودابه،رانیزمیتوانبرمشکل
سیندختافزود.سیندختبهسختیدرتنگناافتادهاستاماخردودانشهیچگاه

بهبنبستنمیرسد.روزنهایمیجويدوصاحبخودرانجاتمیدهد.
بدو گفت سيندخت: كای سرفراز

بود كت به خونم نياید نياز )شاهنامه،3210/1(

مرا رفت باید همی پيش سام/ كشيدن مر این تيغ را از نيام

ز من جان و رنج و ز تو خواسته/ سپردن به من گنج آراسته

مهراببهناچارپیشنهادسیندخترامیپذيردوكلیدگنجسپاهرابهاومیدهد.
سیندختباكاروانیگرانمايهازپیشکشنزدساممیرودتاشايدبدينگونهچارهای

جويدوجانودودمانرارهايیبخشد.
دررويدادســوم،حکمتوخردسیندختبســیارپرفروغاست؛آنگاهفروغ
انديشةاوبیشترجلوهمیكندكهخشمسوزانمهرابرادررويارويیباخطریكه
متوجهاووپادشــاهیاوست،درنظربیاوريم.خشمیكهچونسايةمرگبرسر

سیندختورودابهسنگینیمیكند.

رويداد چهارم
سیندختكاروانیازهدايارابهنزدساممیبرد:

چو برخاست كار، اندر آمد به اسب

چو گردی به كردار آذرگشسب )شاهنامه،3233/1(

بيامد گرازان به درگاه سام/ نه آواز داد و نه برگفت نام

به كار آگهان گفت تا ناگهان/ بگویيد با سرفراز جهان
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كه آمد فرستاده كابلی/ به نزد سپهبد یل زابلی

ز مهراب گرد آوریده پيام/ به نزد سپهبد، جهانگير سام

ســیندختچنانبادرايتوبخردانهرفتارمیكندكهســامرابردوراهیقرار
میدهدكههدايارابپذيرديانهواصاًل:

كه جایی كجا مایه چندین بود

فرستادن زن چه آیين بود؟  )شاهنامه،3244/1(

باالخرهتدبیرسیندختكارگرمیافتدوسامهدايارامیپذيرد.سامكهاورا»زنی
ديدبارأیوروشنروان«،بهعقلوخرداوآفرينمیگويدواورامیستايدوبهاو
قولمیدهدكههرگزبهكابلحملهنخواهدكرد.سیندختبهاينبسندهنمیكندو
درپیدرخواستسام،كهمیخواهدرودابهراببیند،میگويدكهتقاضايیازاودارد.

بدو گفت سيندخت: اگر پهلوان

كند بنده را شاد و روشن روان )شاهنامه،3299/1(

چماند به كاخ من اندر سمند/ سرم بر شود به آسمان بلند

به كابل چنو شهریار آوریم/ همه پيش او جان نثار آوریم

سیندختباخلعتوگنجیفراوانوبااحترامبهكابلبرمیگردد؛درحالیكهبا
سامنیزپیمانیاستواربستهاست.

به سيندخت بخشيد و دستش به دست

گرفت و یكی سخت پيمان ببست)شاهنامه،3316/1(

ســیندختمتکیبرخردخودباسامرودررومیشود.دستاورداوازاينديدار
ودراينرويدادبسیارمهماست؛همقصهرابهسرمنزلمیرساندوهمقهرمانان
قصهرا.درواقع،همسرنوشتداستانروشنمیشودوهمسرنوشتنقشآفرينان
داستانبهويژهزالورودابه.دستاوردسیندختازاينجهتمهماستكهاوازيك
ســوخانوادةخودودودمانشاهیمهرابراازخطرمیرهاندوخودشورودابه
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رانجاتمیدهدوازســویديگرپیوندزالورودابهرااستوارمیسازد؛تاحدی
كهسامرانیزباخودهمداستانمیكند.بعدهاسامدربارةاينديدارودستاوردآن،

بهزالمیگويد:
چنين گفت: كامد ز كابل پيام

پيمبر زنی بود سيندخت نام )شاهنامه،3513/1(

ز من خواست پيمان و دادم زبان/ كه هرگز نباشم بر او بدگمان

ز هر چيز كز من به خوبی بخواست/ سخن ها بر آن برنهادیم، راست

نخست آن كه با شاه زابلستان/ شود جفت خورشيد كابلستان

دگر آن كه زی او به مهمان شویم/ بر آن دردها پاك درمان شویم

فرستاده ای آمد از نزد اوی/ كه شد ساخته كار، پيوند جوی

 دليری و شجاعت 
ويژگیاصلیسیندخت،همانطوركهازتركیبنامشبرمیآيد،خردوحکمت
اســتوآنچهدراينقصهمیدرخشــدوقصهرابهپیشمیبرد،خردودرايت
اوستاماشجاعتودلیریاشنیزجايگاهمهمیدارد.اودرسايةخردوشجاعت
كارهارابهانجاممیرســاند.درچهاررويدادیكهازآنيادشد،باشجاعترفتار

میكندودرواقع،كردارخردمندانةاوشجاعانهاست.

سیندختدربرخوردبامشکالتازدونیروكمكمیگیرد:درايتوشجاعت.
ايندوويژگیبههمسرشــتهوتركیبیبهنامسیندختآفريدهاند.بهعبارتی،بايد
گفتكهايندوويژگیالزموملزومومکمليکديگرند.درستاستكهمهراب
پادشــاهاستاماسیندختمشکالتراحلمیكند.برخورداوباسام،كهفرمانده

جنگیوجنگاوریشیرافکناست،گويایشجاعتودلیریاوست.
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 سيندخت حكيم 
نهتنهاكردارسیندختدرداستانزالورودابهنشانازدانشوحکمتاودارد
بلکهحتیناماونیزبیانگرهمینمعناست؛زيرا»سیندختنامیاستكهازدوپارة
»سین«و»دخت«ساختهشدهاست:پارةنخستین:سین،ريختیاستكهنترازسی
درسیمرغ«وبههمانمعنیازاينروی،سیندختدختسیمرغمیتواندبود.اين
نامبانویمهرابرا،كهزنیاســتنیككاردانوتیزهوشوچارهگر،میبرازدو

سازگارمیافتد«)شاهنامه،)نامةباستان(1379،گزارشبیتها،403،1(
همچنیندرواژةســیمرغ»سی،ازسئنهدراوستايیوسنsenدرپهلویمانده
اســت؛همتایسانسکريتاينواژهشــینهsyenaاست.معنایآندراوستايیو
سانسکريت»مرغشکاری«و»باز«بودهاست.ريختديگراز»سئنه«كهبهريخت
كهنآننزديكتراست،سیناست.اينريختدرسیناوسیندخت،كهنامبانوی

مهرابكابلیومامرودابهاست،بازيافتنیاست«)همان:387(

گذشتهازاينموارد،پارةنخست»سینبانامحکیممعروف»سئنه«)saena( كه
فروهراودربند97فروردينيشتستودهشدهـارتباطلفظیومعنویدارد«)ياحقی،
1375:ذيلسیمرغ(واينسئنهخود»نامپارسایحکیمیاستكهبنابردينکرت)كتاب
هفتمبند5(صدسالپسازظهورزردشتمتولدشدودويستسالپساززردشت
درگذشت.اونخستینكسیازپیروانمزديسنابودكهصدسالبزيست.اويكجا
نیزشاگردزردشتمعرفیشدهودرفروردينيشت)بند97(فروهراونیزستايش
شدهاست.درقديم،روحانیونعالوهبرانجامدادنوظايفدينیبهشغلپزشکی
نیزاهتماممیورزيدند؛بنابراين،ممکناستنامسئنهحکیمعهدباستان،بانامپرنده

معروفسیمرغ،كهپراوشفابخشاست،ارتباطداشتهباشد«)همان،همانجا(.
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 شخصيت سيندخت 
شخصیتسیندختتركیبیاستازخردودرايت،شجاعت،وزيبايیومالحت،
اماخردودرايتاوبیشاززيبايیاشبرقصهســايهافکندهوبهپیشبردآنكمك
كردهاست.درواقع،حکمتودانايیدرسیندختنمايانتراززيبايیاوست.سام

نیزدراولینبرخورد،نخستاورازنیروشنروانوسپسزيبامیبیند:
سخن ها چو بشنيد از او پهلوان

زنی دید با رأی و روشن روان )شاهنامه/13283(

به رخ چون بهار و به باال چو سرو

ميانش چو غرو و به رفتن تذرو

كرداراوشخصیتزنرادردورانمادرشاهیفرايادمیآورد؛آندورانیكه»مادر
بهمقامفرمانرواوقانونگذارارتقايافتهوهمبرخانوادهوهمبرمملکتتسلطيافته

است«)فروم،229:1380(.
اوهمانندزناندورانمادرشــاهیشجاع،زيباوبادرايتاست.دركابلبهظاهر
مهرابپادشاهاستامادررويارويیبامشکالتوپیچشهایروزگار،سیندخت
چارهانديشانهحلمعمامیكند.سیندختهمچونزناندورانمادرشاهیبهقدرت
میانديشدونگرانیاوازوصالرودابهوزالازانگیزةسیاسیوقدرتطلبیخالی

نیست.
»سیندختدومینزنیاستكهبعدازمهربانخانةفردوسیبسیارستودهمیشود
وعقلوسیاســتاوكاماًلمشهوداســت.دوشبهدوشمهرابدرهمةمسائل
مداخلهواظهارنظرمیكند،بینشاجتماعیوعملکردسیاسیاوچشمگیراست.اگر
ازدواجتنهاوصالدومعشوقهبود،ديگردلیلینداشتسیندختازجفایروزگار
واينكهمالودولترابهكسديگریبايدسپرد،شکايتكند؛آنچنانكهمهراب
رابهتصورمرگكشاند.آياپیوندباطايفهایقدرتمندمساویباواگذاركردنتمام



78

جستارهایی در ادبیات کهن 1

دارايیوسرسپردگیكاملبودهاست؟بیتزيبايیكهسیندختدراستداللخود
میآورد،شايدشاهدیديگرباشدبراينكهدركنارمسائلعاطفی،شمقدرتطلبی

هموارهحضورداشتهاست.
فریدون به سرو یمن گشت شاه

جهان جوی دستان همين دید راه« )جاللیدهکردی،86:1369(

پی نوشت
1. شخصیت سیندخت به گونه ای یادآور شخصیت پیران ویسه است؛ از این بابت که هر دو خردمند و از دشمنان ایران اند.

منابع
1. جاللی دهکردی، مریم؛ در پیرامون شــاهنامه )مجموعه مقاالت(، به کوشــش مســعود رضوی، چاپ اول، جهاد دانشگاهی 

دانشگاه تهران، 1369.
2. سرامی، قدمعلی؛ از رنگ گل تا رنج خار، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.

3. فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه )نامة باستان(، میرجالل الدین کزازی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1379.
4. فروم، اریک؛ زبان از یاد رفته، مترجم: ابراهیم امانت، چاپ هفتم، تهران، انتشارات فیروزه، 1380.

5. یاحقی، محمدجعفر؛ فرهنگ اساطیر و انتشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، سروش، 1375.
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 تقابل هاي دوگانه در داستان رستم و سهراب 

احمد محمدی
كارشناسارشدزبانوادبفارسی

 چكيده 
ساختارگرايیادبیرويکردیويژهبهمتونادبیاستكهمتنرابراساسساختار
ويژةادبیآنبررسیمیكند.مهمترينموضوعیكهدراينشیوهموردتوجهقرار
میگیرد،تقابلهایدوگانهدرمتناست.ازآنجاكهحماسهدرذاتخودمجموعهای

ازتقابلهاست،براساسايننظريهمیتوانبهبررسیساختارحماسهپرداخت.
نگارندهدرايننوشتار،ســاختارداستانرستموسهرابرابراساسنظرية
تقابلهایدوگانهبررســیكردهاســت.تقابلهایدوگانهدراينداســتاندر
دوســطحزبانیوروايی،محتوایداستانراشــکلدادهاندكهبهبررسیآن

میپردازيم.

كليدواژه ها: ساختارگرايی،تقابلهایدوگانه،شاهنامةفردوسی،داستانرستمو
سهراب
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 مقدمه 
عموماًســاختارگرايیراپديدهاینويندرعرصــةنقدادبیمیدانند)میرصادقی،
145:1385(؛درصورتیكهاولینتالشدراينعرصهرامیتوانكتاب»فنشــعر«
ارسطودانست)احمدی،180:1390(.ازطرفی،بالغتسنتیمانیزعمدتاًصورتگراست
)فتوحی،88:1386(.درسالهایآغازينقرنبیستمنظريهایخاصباعنوانفرمالیسم
ياســاختارگرايیدرروسیهشکلگرفت؛نظريهایكهابتدانگاهیماشینیبهمتن
داشت.گويیباشناخترازادبیّتمتونمیتوانبارهاازآنگونهمتوننوشت؛اما
بعدهاباپذيرشاصولی،ازجملهرابطةهنروجامعهواينکهمیتوانبههنروادبیات

ازبیروننگريست،ساختارگرايیواردمرحلةجديدیشد)شفیعی،28:1392(.
آبشــخورديگریكهموجببارورشدنانديشةســاختارگرايیشده،نظريات
فرديناندوسوسورزبانشناساست.»دوسوسورزبانرايكنظامصوریمیداندكه
ازارزشهايیباروابطمتقابلصورتبستهاست.اينارزشهابهواسطةتفاوتهايی
كهبايکديگردارند،تعريفمیشوند.بهبیانديگر،عناصرزبانیويژگیهایذاتی
اثباتیوخودمعرفی،ندارندكهبهواســطةآنهااثباتاًتعريفشــوند،بلکهفقطبه
واســطةتفاوتیكهباعناصرزبانیديگردارند،يعنیبهواسطةويژگیهایسلبی
خود،هويتاثباتیپیدامیكنند؛مثاًلواژهایمانند»ســر«بهواســطةتفاوتیكهبا
»در«،»كــر«،»زر«وغیرهداردهويتمیيابد«)تودوروف،8:1392(.برايناســاس،
شــناختومعرفتدرحوزةزبانوديگرجنبههایزندگیبهواســطةتفاوتها
امکانپذيرمیباشد.اينرويکردبهســاختارگرايیراهيافت؛حتیساختارگرايان
بســیاریازواژگاننظريهوروشهایزبانشناســانةخودراازآنهاوامگرفتهاند

)طالبیان،23:1388(.
رویهمرفته،ساختارگرايیدرادبیات،متنرابهصورتنظامیپیوستهازاجزای
مختلفتلقیمیكند.شــناختايناجزاازراهدركتفاوتهاوشــباهتهایآن
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ممکناست.منتقدساختارگرابهعلتتفاوتهاوشباهتها،درپیدركساختار
متنادبیاست.

1. تقابل های دوگانه1 
تقابلهایدوگانهاصطالحیاســتدرساختارگرايیكهرومن یاكوبسن2آنرا
وضعكرد)شفیعیكدكنی،353:1391(.درنظرساختارگرايانتقابلهایدوگانه،درواقع
اساسشناختبشراست.»ازآنجاكهعقلسلیممادوتايیاست،بهنظرمیرسدكه
برایپرداختيكتجربه،سادهترينوكارآمدترينراه،تقسیمآنبهدونیماست؛
ســپسهريكازنیمههابهدونیمديگر.بهســخنديگر،آرايشمجددهرسؤال
بهنحویكهفقطدوپاسخممکنبرايشباقیبماند:آری،خیر«)خسروی،14:1374(.
تقابلهایدوگانهایكهدرطبیعتوجوددارد)نظیرشــب/روز(ذهنانســانرا
بهســوینوعیشــناختهدايتمیكندكهازطريقدركنظامتقابلهاست.در
تقابلهایدوگانه»هموارهطرفاولمرجحوطرفدومنامرجحانگاشتهمیشود...
بهعبارتديگر،حضوريکینفيديگریاســت.ايندوگانگیبرتضاددوقطب
استواراستكههمواره،آشکارايانهان،يکیازدوقطبگونةناقصوشکلافتادة
ديگریپنداشــتهمیشود:زشتیبهمعنایازشکلافتادگیموردزيباست؛بدیبه
معنایسقوطنیکیاست...بهبیانديگر،ايندوقطبهموارهدرپايگانی)سلسله
مراتب(جایدارندكهدرآنارزشيکیبرترازديگریاست«)احمدی،384:1390(.
اينانديشه،بههنرنیزراهيافتهاست.بهمددايننظريهمیتوانديدگاهیمتفاوت

بهمتنداشت.ازجملةاينمتون،شاهنامهاست.
شاهنامهداستانهایفراوانیداردكهالزماستبااينديدگاهبررسیشوند.آنگاه
متوجهخواهیمشدكهتقابلهادردوسطحزبانیوروايیاستكهساختارداستانها

راتشکیلمیدهند.
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۲. تقابل های دو گانه در داستان رستم و سهراب
داستانرستموسهرابيکیازتراژدیهایشاهنامهاست.بهگفتةفردوسی:

یكی داستان است پر آب چشم

دل نازك از رستم آید به خشم )فردوسی،364:1380(

حکايتاينداســتان،نبردپدروپسراست؛پدروپسریكهيکديگرراهرگز
نديدهاندودراولینديداردرمیداننبردروبهرویهمقرارمیگیرندودرنهايت،پسر
بهدستپدركشتهمیشود.»بدعتفرزندكشیرادرشاهنامه،جهانپهلوانرستم
میگذارد«)ســرامی،449:1383(.اينساختاردرريختهایگوناگوندرافسانههای
مختلفجهانروايتشدهاستوازهمهنزديكتربهرستموسهرابروايتهای
هیلدهبراندوهادوبراندبهزبانآلمانیازسدةنهممیالدی،روايتايرلندیكوكولین
وكنالیازسدةنهممیالدی،روايتروسیايلیامورمیثوسکلنیكازسدةيازدهم
میالدیاست)خالقیمطلق،53:1372(.رویهمرفتهساختارداستاندرهرچهارروايت

ايناست:
پهلوانیكهازشهروديارخويشدورافتادهاست،درنزديكشهریازشهرهای
دشمن،اسبشهنگامخوابدزديدهمیشود.پهلوانبرایبازپسگیریاسبدزديده
شــدهمجبوراستبازنیهمخوابهشود.ازاينآمیزشپسریبهدنیامیآيدودر
سنینجوانیبهجستوجویپدربهسرزمیناوميرود،امابههرشکلرويارويی

پدروپسربهمبارزهمیانجامدودرنهايت،پسربهدستپدركشتهمیشود.
اشــتراكموضوعدراينروايتهاموضوعتحقیقاتزيادیبودهاست.گروهی
آنرابرآمدهازداستاننبردخداياندانستهاندوگروهیمعتقدندكهبرآمدهازتاريخی
استكهباحماســهعجینشدهاست.گروهینیزازديدگاهمردمشناسیتطبیقی
)=آنتروپولوژی(نگريستهاندوآنرانمايانگراجتماعاتآغازيندانستهاندكهدرآن
اجتماعات،رسمبرازدواجيكزنبامردانمتعددياچندمردیبودهاست.گروهی
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سرچشمةروايترادراجتماعنخســتیناقوامهندواروپايیمیدانند.درمقابل،
گروهیهرگونهسرچشمةمشتركروايتراانکارمیكنند.ايشانزندگیسربازی
مردانرا،كهدرهمةجوامعمشــتركبودهاست،يادآورمیشوندومیگويندكه
ممکناستجنگجويیدرمسافرتیبازنیهمخوابهشودوسپسدارایفرزندی
شودوسالهابعد،پدروپسرتصادفاًدرمقابليکديگرقرارگیرند.گروهینیزاين
افســانهرا،افسانهایگردندهمیدانندكهازمحلیبهمحلیديگررفتهاستوغالبًا
میهناصلیاينافسانهراايرانمیدانند)خالقیمطلق،66:1372-62(.باپذيرشايننکته
ســؤالیديگرپديدمیآيدوآنايناستكهمأخذفردوسیدرروايتاينداستان
چیست.فردوسیدرآغازداستانمنبعروايترا»گفتاردهقان«معرفیمیكندكهاو

نیزخوداينداستانرااز»موبد«بهيادداشتهاست.
ز گفتار دهقان یكی داستان

بپيوندم از گفتة باستان

ز موبد بر این گونه برداشت یاد

كه رستم یكی روز از بامداد

غمی بد دلش ساز نخجير كرد

كمر بست و تركش پر از تير كرد )فردوسی،1380:323(

جاللخالقیمطلقمأخذروايتراباتوجهبهگفتارهایهرودوتدرآغازكتاب
چهارم،ازمنابعسکايیمیداند؛محلیكهمیهناصلیروايتهایرستماست)خالقی

مطلق،67:1372(.
اينروايتدرفرهنگهایمختلفحلشدهوشکلیويژهبهخودگرفتهاست؛
بیآنکهســاختاراولیةخودراازدستبدهد.ساختاریكهبرآمدهازتقابلقدرت
اســت.»فاجعهزادةيككلیتانديشیدهاستونهموكلبهيكتصادف.نهتنها
موقعیتافرادنســبتبههمازبیگانگیودوگانگیبهرهمنداستبلکهافرادنیز،
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بهويژهقهرماناناصلی،دردرونخوددچاربیگانگیاند«)مختاری،180:1379(.براين
اساس،تقابلهایزيرمهمترينتقابلهایدوگانهدرساختارروايیداستانهستند:

الف( آغازین تقابل این داستان،تقابلايرانوتوراناستكهتقابلاصلیداستان
همهست؛تقابلیكههیچگاهدرشاهنامهبهيگانگینمیانجامدوهموارهموتیف
اصلیدرساختارتقابلهایروايیشاهنامهاست.دراينداستان،صفآرايیسپاه

تورانوايرانونیزدرگیریسهراببااهالیدژسپیدنمايانگراينتقابلاست.
یكی لشكر آمد ز پهلو به دشت

كه از گرد اسپان هوا تيره گشت

سرا پرده و خيمه زد بر دو ميل

بپوشيد گيتی به نعل و به پيل

هوا نيلگون شد زمين آبنوس

بجوشيد دریا ز آواز كوس

همی رفت منزل به منزل جهان

شده چون شب و روز گشته نهان

درخشيدن خشت و ژوبين ز گرد

چو آتش پس پردة الژورد )فردوسی،341:1380(

ب( تقابل توران و ایران در وجود سهراب جلوه گر است.»هیچيكازعوامل
وشــرايطیكهسهرابدرجريانداســتانباآنهادستوپنجهنرممیكند،برآن
نیستكهبااوازدرآشنايیدرآيد.كلهستیتورانیوايرانی،دريك»ناآشنايی«
و»نپذيرفتن«بااوروبهرومیشــود«)مختاری،179:1379(.سهراببرآمدهازآمیزشی
اســتمیانمردايرانیوزنتورانی.نتیجةاينآمیزش،بهظاهريگانگیدوعنصر
متضادايرانیوتورانیاست.اينيگانگی،يگانگیتقابلیاستمطلقكهدرنهايت،
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زمینهسازتراژدیمیشود.

پ( تقابل پدر و پســر.مابهدنبالتأويلوتحلیلداســتاننیستیماماذكراين
نکتهخالیازفايدهنیســتكهمیتــوانازمنظرروانشناســیفرويدنیزبهاين
داســتاننگريستوتقابلپدروپسررامحصولعقدةاديپدانست.»درقاموس
روانكاویفرويدی،دلبستگیشهوانیياعاشقانةكودكبهوالدناهمجنسخويش
ياجايگزينياشوهمزمان،نفرتازوالدهمجنسخوداستكهدرواقعدوسوگرا
يعنیدرعینحالمحبوبومنفوراستوبدينجهتدرروانكودك،كشاكشی
پديدمیآوردوحّسگنهکاری،بهسببخواستنابودیوسربهنیستكردنشو
نیزترسازاختهشدنبرمیانگیزدومتعارفاًواپسزدهوفراموشمیشود«)ستاری،

.)7:1377
دكترخالقیمطلقبررســیاينداستانبرايناســاسرانمیپذيرد:»بیگمان
نمیتوانهمةافسانههاینبردپدروپسرراباموضوععشقپسربهمادرونفرت
اوبهپدرويادفععقدةخويشتنخواریپسرنسبتبهپدروازاينقبیلتوجیه
كرد.درانگیزةسهرابوجستوجویپدرنهتنهاكوچكتريننشانهایازنفرتبه
پدرنیست،بلکهانگیزةاومهربهپدرست...سهرابجانخودرادرراهمهربهپدر

میبازدنهنفرتوكینهبدو«)خالقیمطلق،63:1372(.

ت( تقابل پدر و پسر از منظری دیگر نيز می تواند موضوع بحث باشد. سهراب
ازتخمةرستماســتوهمةخصوصیاتاوراداراست.پس،اينجواننوجوبه
زودینظمینورارقمخواهدزد؛نظمیكهقبلازاودرآنرستم،مداراصلیآن
بود.ايننظمكهسهرابمژدهدهندةآناست،موردپذيرشقرارنمیگیرد؛چهاز

طرفتورانیانكهرازهايیراپوشیدهمیدارند:
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پدر را نباید كه داند پسر

كه بندد دل و جان به مهر پدر )فردوسی:328:1380(

چهازطرفايرانیانكهخواستارنظمپیشیناند.روندداستان،درساختارمنسجم
وبههمپیوســتةخودبهسمتیمیرودكهسرانجاماينتقابل،حفظنظمموجود

است.

ث( تقابل پهلواني و پادشــاهي در دو طرف تقابل پدر و پسر دیده مي شود.
تقابلرستموكیکاووسوتقابلسهرابباافراسیابوازطرفيديگرتقابلرستمبا
افراسیابكهپادشاهتورانیاناست،وسهرابوكیکاووسكهپادشاهايرانیاناست.
رســتمدررفتنبهجنگدرنگميكندواينباعثپرخاشكاووسميشــود.
رستمميرنجدودرگاهپادشاهراتركميكند.پهلوانانگودرزرابرايدلجويياز
رستمميفرستندورستمبازميگردد.تقابلرستموكیکاووسدرداستان،چندجا

نمودارمييابد،ازجملهدراينابیاتپديداراست:
تهمتن چنين پاسخ آورد باز

كه هستم ز كاووِس كي بي نياز

مرا تخت، زین باشد و تاج، ترگ

قبا جوشن و دل نهاده به مرگ

چرا دارم از خشِم كاووس باك؟

چه كاووس پيشم چه یك مشت خاك

سرم كرد سير و دلم كرد بس

جز از پاك یزدان نترسم ز كس )فردوسي،339:1380(

تقابلرستمباافراسیاب،تقابلپهلوانايراناستباپادشاهلشکرمتجاوزبهخاك
ايرانكههمانافراســیاباست.پادشاهيكهبهفراخورموقعیتش،بارهادررأس
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تقابلباايرانقرارميگیرد.توراندرتقابلباايرانعنصرناقصوناتماماست؛به
همیندلیلهموارهشکستميخورد.

تقابلديگرپهلوانوپادشاه،تقابلسهرابوافراسیاباست؛آنجاكهافراسیاب
ميخواهدبهدستسهراب،رستمرابکشد،ازاينروتأكیدميكند:

پدر را نباید كه داند پسر

كه بندد دل و جان به مهر پدر

چو روي اندر آرند هر دو به روي

تهمتن بود بي گمان جنگ جوي

مگر كان دالوْر َگِو سال خورد

شود كشته بر دست این شيرمرد

چو بي رستم ایران به چنگ آوریم

جهان پيش كاووس تنگ آوریم

و زان پس بسازیم سهراب را

ببندیم یك شب بر او خواب را )فردوسي،328:1380(

تقابلسهرابباپادشاهكشورمقابلايران،برآمدهازخواستاوبرايبهپادشاهي
رساندنرستماست.تقابليدرنوعخودنوآيیندرشاهنامه.اينتقابلنیزازجمله

تقابلهايياستكهزمینهسازتراژديميشود.

ج( تقابل مرگ و زندگي.پسازضربهخوردنســهراب،رستمگودرزرابراي
نوشدارونزدكیکاووسميفرستدتاازمرگسهرابجلوگیريكند.اماكیکاووس
ازدادننوشداروتنميزندوسهرابميمیرد.تقابلرستموكاووس،كهقباًلگفتیم
يکيازعواملبروزتراژديمرگسهراباست،دراينجابازرخمينمايد.همچنین

تقابلسهرابوكاووسكي.
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ايــنموارداهمتقابلهايدوگانهدرداســتاناند.ميبینیمكهدرتماميتقابلها
كشمکشيبیندوطرفدرجرياناست،برايبرتريبرديگري.تقابليكهسرانجام
باشکستهشدنطرفيپايانمييابد،كهطبقتعريفساختارگرايان،ناقصوناكامل
است.رستم،ايرانوكاووسدرمقابلسهراب،تورانوافراسیابقرارميگیرند.در
شاهنامهعنصرايراني،عنصربرتراست.برايناساسطرفبرتردرداستانرستمو

سهراب،طرفايرانياست.
ازطرفيديگر،شــاهدتقابلنظامپهلوانيوپادشاهيهستیم.دراينموردنیز
ساختارداستانبهنحوياستكهعنصربرترپادشاهياست.باوجودتواناييهاي
ســهرابدرمقابلكاووس،هرچندبهدسترســتم،ديگرپهلوانداستان،كشته
ميشــود.رستمنیزباوجودادعايبينیازيازكاووس،درنهايتدرسپاهاووبه
فرماناوبهجنگسهرابميرود.موردديگردربرتريكاووسبررستم،خودداري
كاووسازدادننوشداروبهرستماست.نوشدارودراينتقابل،عاملبرتريپادشاه
برپهلواناست.دراينساختارپادشاهقدرتبرترراداردودرنهايتپیروزداستان

وتقابل،پادشاهاست.
دراينداستاندرسطحزبانيشاهدتقابلهاييهستیم.تقابلهاييكهدرسرتاسر
داســتانوالبتهدرشاهنامه،دستمايةمضمونپردازيبودهاست.ابیاتشروعاين

داستانباتقابلآغازميشود:
اگر تندبادي برآید ز ُكنج

به خاك افگند نارسيده تُرنج

ستمگاره خوانيمش ار دادگر

هنرمند دانيمش ار بي هنر

اگر مرگ دادست بيداد چيست؟

زداد این همه بانگ و فریاد چيست؟ )فردوسي،323:1380(
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دراينابیاتواژههايتندباد/ترنج،ستمگاره/دادگر،هنرمند/بيهنروداد/بیداد
درمقابلهمقراردادهشــدهاند.درادامه،رستمبهشکارميرود،بهاينجهتكه
غمگیناســتبهاينترتیبغمگینبودندرمقابلشکاركردنقرارميگیردكه

طرفبرترشکاركردناست.
درداستان،موارديازايندستبسیاراستوبهجهتطوالنينشدنبحث،به

ذكراينمواردبسندهميكنیم.

 نتيجه گيري 
بررســيتقابلهايدوگانهدرمتونحماسي،كهبراساسنوعيتضادپيريزي
ميشوند،نمايانگرهرچهروشنترساختارروايتاست.داستانرستموسهراب،
براساسنظريةتقابلهايدوگانةساختارگرايانقابلبررسياست.اينداستان،كه
فضارابرايتقابلهايگوناگونمهیاميكند.سرشتيمتضاددارددرستبراساس
نظريةســاختارگرايان،يكطرفدرتمامموارد،برترازطرفديگراستوطرف
ناقص،نوعيناتماموناكاملازطرفبرتراست.سهراببهنوعيرستماست،اما
ناتماموناكاملآن.پسبرتريباطرفكاملاست.دراينصورتبايدرستمپیروز

باشدكهچنیننیزهست.
دربررســيداســتانبهدونوعتقابلدوگانهبرميخوريم:تقابلهايدوگانهدر
سطحزبانوروايت.تقابلهايدوگانةزباني،تقابلهاييهستندازقبیلداد/بيداد،
درشــتي/نرميوموارديازايندست.نقشاينتقابلهايدوگانهعمدتاًازسطح

آرايشلفظيكالمفراتراستامادرسطحروايتدخیلنیستند.
تقابلهايدوگانهدرســطحروايتمتعددند.تقابلهايدوگانهحماســهرا
ميپرورانند.دراينجانیزســاختارداستانبراســاستقابلايرانوتورانشکل
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ميگیرد.دردوســوياينتقابل،يعنيايرانوتــوران،تقابلهايدوگانهريز
ميشود.درايران،كاووسورستمدوسويتقابلاند.تقابليشخصيكهسطح
فراترتقابلنظامپادشــاهيدربرابرنظامپهلوانياست.درتوران،افراسیابو
سهرابدوسويتقابلاند.تقابلنهايي،داستاندرگیريرستموسهراباست

كهزمینهسازتراژديميشود.

پي نوشت ها
1. Opposition Binary
2. Jacobson Roman

منابع
1. احمدي، بابک )1390(، ساختار و تأویل متن، چاپ سیزدهم، تهران: مرکز

2. تودوروف، تزوتان )1392(، بوطیقاي ساختارگرا، چاپ دوم، تهران: آگه
3. خالقي مطلق، جالل )1372(، گل رنج هاي کهن، چاپ اول، تهران: مرکز

4. خسروي، شهرام )1376(، گفت وگو با لویي استروس، چاپ اول، تهران: مرکز
5. ستاري، جالل )1377(، بازتاب اسطوره در بوف کور، ادیپ یا مادینه جهان؟ چاپ اول، تهران: توس

6. ســّرامي، قدمعلي )1383(، از رنگ گل تا رنج خار، شکل شناسي داستان هاي شاهنامه چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات 
علمي فرهنگي

7. شــفیعي کدکني، محمدرضا )1391(، رســتاخیز کلمات، درس گفتارهایي دربارة نظریة ادبي صورتگرایان روس، چاپ دوم، 
تهران: سخن

8. فتوحي، محمود )1386(، بالغت تصویر، چاپ اول، تهران: سخن
9. فردوسي ابوالقاسم )1380(، شاهنامة فردوسي، تصحیح انتقادي، مقدمة تحلیلي، نکته هاي نویافته: مصطفي جیحوني، چاپ 

سوم، اصفهان: گروه انتشارات شاهنامه پژوهشي
10. مختاري، محمد )13(، حماسه در رمز و راز ملي، چاپ دوم، )اول توس(، تهران: توس
11. میرصادقي )ذوالقدر(، میمنت )1385(، واژه نامة هنر شاعري، چاپ سوم، تهران: مهناز
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 بررسي خوان چهارم رستم و اسفنديار 

شكوفه باغبان
كارشناسارشدزبانوادبیاتفارسيودبیردبیرستانهايسمیرم

 چكيده 
هفتخوانرستمواسفنديارازجملهبخشهایجذابشاهنامهفردوسیاست.
نگارندهبابهرهگیریازعقايدشــاهنامهپژوهانمعروف،مقالةحاضرراتدوينو
تألیفكردهاســت.چگونگیبرخوردپهلوانانحماسیمابازنجادووجزئیات
مربوطبهاينماجراازجملهمباحثیاستكهاينپژوهشبهتحلیلآنمیپردازد.

كلیدواژهها:هفتخوان،رستم،اسفنديار،خوانچهارم،زنجادو

 مقدمه 
رستمبرایرهايیكیکاووسازبندشــاهمازندرانواسفندياربرایآزادكردن
خواهرانشازدستارجاسبتورانیهفتمنزلخطرناكراپشتسرمیگذارند،
نبردباشیر،اژدهاوكشتنزنجادوازجملهمراحلمشتركبیندوپهلواناست.



94

جستارهایی در ادبیات کهن 1

رســتمدرسفرشبهمازندران،پسازگذشتنازخوانسوموكشتناژدها،در
كنارچشمهایشروعبهخواندنونواختنمیكند.زنجادوباشنیدننالههایرستم
خودرابهشکلزنیجوانوزيبارویدرمیآوردونزدرستممیآيد.رستمباديدن
اوخداراشکرمیكند.جامشرابراپرمیكندوبهدستزنجادومیدهدونام
خدارابرزبانمیآورد.زنباشــنیدننامخداتغییرچهرهمیدهدوبهگندهپیری

زشتتبديلمیشود،رستماورابهكمندمیاندازد.
اســفنديارنیزدرمسیرسفرشبهرويیندژ،دربیشــهایزيباشروعبهنواختن
تنبوروگلهاززمانهمیكند.زنجادوگرباشنیدنصدایاوخودرابهشکلتركی
زيبارویدرمیآوردونزدویمیآيد.اســفنديارزنجیریراكهزرتشتبهاوداده
اســت،درگردنزنمیاندازد.زنابتدابهشیروسپسبهگندهپیریزشتوتباه
تبديلمیشود.اسفنديارباخنجربرسرشمیزندواورانابودمیكند.بامردنزن

جادوآسمانتیرهمیشودوبادوگردیسیاهبرمیخیزد.

 تحليل داستان 
روبهروشدنرستمواسفندياربازنجادوازنمونههایآنیمادرشاهنامهاست؛
اينزنبرخاســتهازذهنوضمیرناخودآگاهپهلوانانوبازتابامیالوآرزوهاو
تمايالتجنســیسركوبشدةآنهاست.فرانسوياناينتجسمشخصیتعنصر

ماينهرا»زنشوم«مینامندكهدراينافسانةاهالیسیبریبهخوبینماياناست:
روزیيكشــکارچیتنهــا،زنیزيبارامیبیندكهازدرونجنگلآنســوی
رودخانهبیرونمیآيد.زنشکارچیرابهسویخودمیخواند.شکارچیشناكنان
ازرودمیگذردامابهناگاهزنبهجغدتبديلمیشــودوباخندهایتمســخرآمیز
پروازمیكند.شــکارچیمیخواهدراهرفتهرابرگرددكهدرمیانآبهایمنجمد

رودخانهغرقمیشود.
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دراينقصهعنصرمادينهنمادرؤيایموهومعشــق،نیكبختیوگرمیمادرانه
اســتكهباعثمیشــودمردانبهواقعیتپشتكنندوشکارچیازآنروغرق
میشــودكهدرپیتخیالتدستنیافتنیخودبودهاست.)يونگ،274:1377(امادر
روبهروشدنرستمواسفندياربازنجادوچنیناتفاقینمیافتد؛يعنیپهلوانانقبل

ازاينکهزنجادوبههدفشبرسد،بیدارمیشوند.
زنجادوازگروهزيانكارانیاستكهبرایفريفتنمردانظاهرمیشوند.آنها
ازگروهپريانهستندكهدارایمنشیمبهموسرشتیشروروبدخواهاند.فردوسی

زنجادوراغولمینامد:
»ورا غول خوانند شاهان به نام

به روز جوانی مرو پيش دام« )ص693،ب1186(

»بهاينترتیب،حماسهسرایايرانیاينگونهساحرههاراتالیغوالنآدمخوارـ
میشمارد.«)كريستن كهدراصلبهفرهنگعامیانةاعرابصحرانشینتعلقدارندـ

سن،98:1355(

رستگارقشــايیبهنقلاززرينكوبمینويســد:»غوالننیزازجنیانشمرده
میشدندكهبســیارهولانگیزبودندودربیابانهایدور،دركنارچشمههاوزير
بوتههایمغیالنكمینمیكردندوگاهیمردمراازراهبهدرمیبردندودربیابانها
هالكمیكردند.اينغوالنمیتوانســتندخودرابههرصورتیكهمیخواستند،
درآورندومردمرافريبدهندوبههالكتبرســانند.«)رســتگارفسايی،209:1383(
بنابراين،زنجادورامیتوانازگروهغوالن،پريانيااجنهدانستكهقصدفريب

پهلوانانرادارد.
قدمعلیســرامیمقايسهایبینهفتخوانرســتمواسفنديارانجامدادهاست.
خالصةمقايســةخوانچهارمايناستكه1ـاســفندياردربرخوردبازنجادو
اسفندياربهكمكزنجیر هوشــیارانهعملمیكندامارســتمخودرامیبازد.2ـ
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بهشتیخودورستمباكمندخويشزنرابهداممیاندازند.3ـاسفنديارپیشاز
اينکهزنتغییرچهرهدهد،اورابهداممیاندازدامارســتمپسازسیاهشدنروی
جادوگراورابهكمندمیافکند.4ـدرهفتخواناسفنديارپسازكشتهشدنزن
زنجادو جادوآسمانتیرهمیشودامادرهفتخوانرستمهیچاتفاقینمیافتد.5ـ
درهفتخواناسفندياربعدازاسیرشدن،تبديلبهشیروسپساهريمنیزشتخو
وپیرمیشــودامادرهفتخوانرستمچنینواسطهایوجودندارد.«)سرامی،1368:

)1020

 چگونگی باطل شدن جادو 
اينجادوازنوعجادوهایاهريمنیاســتوچگونگیباطلشــدنآنهانیز
متفاوتاست.زنجادومیتوانسترستمرابهداماندازدواينعشقبازیرستمرا
اسیرمیكرداماخداوندرستمراازخطرنجاتداد.رستمتمامنیروهارامتعلقبه
خدامیداندومانندجمشیدوكیکاوسخودراهمرديفكردگارجهاننمیشمارد.
اينپیروزیپاداشايماناوبهپروردگارجهانوتواضعوفروتنیاوست.براساس
رواياتدينینیزبرایپرهیزازدامجادوانبايدبهخداپناهبردورستمچنینمیكند.
برخیخوانچهارمراجلوهایازدنیایفتّانمیدانندكهباجامهایگوناگوناز
ثروتوشهوت،فرزندوزن،جاهومقامو...قصدفريبانسانراداردودرنبرد
باجادویخوشنمایدنیا،هیچتیغیبرندهترازذكرخدانیست.)بصیری،17:1386(
عــدهاینیزهفتخوانراتعبیریديگرازهفتمرحلةعرفانمیدانندكهبهجای
هفتخوانبرسرراهسالك،هفتهزارخوانبالنهادهاندوكمتركسیاززابلبه
مازندرانمیرسد.سالكبايدبامجاهداتبسیاربردشواریهاچیرهشودوخودرا
ازشیطانهویوهوسبرهاند.اينکهپیریخضروارسالكراهدايتمیكند،همان
دخالتنیروهایمتافیزيکیدرحماسهاست.پیرمظهرخدایمدافعقهرماناست.
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)رضا،123:1374؛شمیســا،120:1381(درنبردرســتمباهواینفس،ذكرنامخداوند،
همچونپیریراهنماونیرویمتافیزيکیبهياریقهرمانمیآيد.

اماجادویخوانچهارماسفندياربهكمكزنجیریآهنینكهزرتشتبهاسفنديار
دادهومحافظاودرمقابلخطراتاست،باطلمیشود.زنجیراسفندياررامیتوان
جزوابزارآالتیدانستكهدارایخاصیتجادويیاستومیتوانداوراازپلیدیها
ونیروهایاهريمنیآگاهودوركند.ازديربازمردمعقیدهداشتندكهآهن،جادوو
ســحرراباطلمیكند.درمیانعوامهنوزاينعقیدهوجودداردكهجنیانازآهن
میترسندواگرمازنجادوراازجنسپريانبدانیم،میتوانیمايناعتقادرابپذيريم.
»دوبوكور«میگويد:»درهمةتمدنهایجهان،مردانوزنان،زندهومرده،انواع
واقسامگردنبند،خواهبسسادهوخواهبسشکوهمند،برگردنآويختهاند،چون
درآغازگردنبند،طلسمیدارایخواصجادويیتلقیمیشد.«)دوبوكور،97:1376(
بنابراين،زنجیراسفنديارراازنوعگردنبندهایجادويیدانیمكهتعلقخاطرآدمی

بهآسیبناپذيریراهمنشانمیدهد.

 پيكرگردانی 
»هدفكلیپیکرگردانیهامتفاوتوبهوسعتآرزوها،تفکراتونیازهایمادی
ومعنویانساناستكهبازبانرمزیونماديناساطیریدنبالمیشوند.انديشیدن
بهجاودانگیوبیمرگیدراســطورههابیانگراينحقیقتاستكهانساننهتنها
سکونوتوقفرانمیپذيردكهباارائةخلقتهايیتازهبرنقايصهستیانگشت
مینهدوخلقترابهمیلوارادةخوددگرگونمیســازد.«)رســتگارفسايی،1381:
153(پیکرگردانیزنجادوازنوعپیکرگردانیموجوداتاهريمنیوبیانگرآرزوی

بیمرگیوجاودانگیانسانهاست.
»درتبديلزنجادوبهشــیر،شیرتجسمحیوانخفتهدردرونانسان،نیروهای
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ســركشطبیعیوغريزیمهارنشدهوويرانگرونفسامارهاستكهپهلوانبابه
خطرانداختنجانوپیروزیبرآنهابهياریشــعور،آگاهیوروشنايی،تاريکی
روانناخودآگاهراپسمیزند.«)مســکوب،39:1374(اســالمیندوشنزنجادورا
نمايندةدورنگیدرهراجتماعونیزجوامعبهظاهرمتمدنمیداند.)اسالمیندوشن،
115:1381(جوامعیكهانسانهايشبرحسبشرايطوآنجاكهموقعیترابهزيان
خــودمیبینند،بهراحتیتغییرچهرهمیدهندوشــخصیتواقعیخودرامخفی

میكنند.

 چرا جادوگر زن است؟ 
»درباورهایاساطیری،ايدة»مادينه«بادوچهرةمتضادظاهرمیشود؛ازسويی
كهنالگویمادر،زندگی،زايندگی،وفاداریوعشــقاستوازسویديگركهن
الگویمرگ،غريزةناخودآگاهوكینهونفرتاست.دراوستانیزپريانگمراهكنندة
بهدينانوراستاناند.بازتاباينسرشتايزدیـاهريمنیمادينهدانستهيانادانسته
بهفرهنگوحماسةماراهيافتهاستوبههمیندلیلاستكهجادوگرزناست
وبــاوجودزشــتیوپیریخودشرازيباوجوانجلــوهمیدهدتاقهرمانانرا
بفريبد.«)مسکوب،46:1374و47(امااينزنبالفاصلهبهجادوگریپلیدتبديلوفوراً
محکومبهمرگمیشــود؛زيرادراسطورههایايرانیزنحضوریمخفیوپنهان
داردوشــهوترانیهاوشادیجويیهایمرداننیزدرچهارچوبفرهنگايرانی
جايیبرایبروزوقیحانهندارد.بنابراين،دراســطورههایايرانیيااينامورمطرح

نمیشوندويابسیارسريعوباابهامازآنهامیگذرند.

 نتيجه 
فردوسیشاعریآگاهبهخودآگاهوناخودآگاهانسانبودهوباهنرمندیخاص
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خودتمامآمالوآرزوهایانســانرادرجایجایاثرگرانقدرخويشبهرشتة
نظمدرآوردهاست.درسراسرشاهنامهحتیيكموردهمرفتاروقیحانهوخالف
اخالقیاتديدهنمیشود؛چنانكهدربرخوردپهلوانانحماسیبازنجادونیزچنین
رفتاریوجودندارد.خــوانچهارمراجلوهایازدنیاومادياتوامیالفروكوفتة
انسانهاونفسامارهمیدانیمكهتنهاباتوكلبرخداوطلبياریازاومیتوانبر
آنهاپیروزشد.پیکرگردانیزنجادوبیانگرتمايلانسانهابهبیمرگیوجاودانگی

استوپیروزیقهرمانانبرزنجادودرحقیقتغلبهبرنفسامارهاست.

منابع
1. اسالمی ندوشن، محمدعلی؛ ایران و جهان از نگاه شاهنامه، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، 1381.

2. بصیری، علی اکبر، اشارات سلوکی در هفت خوان رستم، تصحیح محمد خواجوی، انتشارات مولوی، چاپ دوم، تهران، 1386.
3. رستگار فسایی، منصور؛ پیکرگردانی در اساطیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، 1383.

4. رضا، فضل اهلل؛ پژوهشی در اندیشه های فردوسی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1369.
5. سرامی، قدمعلی؛ از رنگ گل تا رنج خار، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1368.

6. شمیسا، سیروس؛ انواع ادبی، چاپ نهم، تهران، 1381.
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8. کریســتن ســن، آرتور؛ آفرینش زیانکار در روایات ایرانی، مترجم: احمد طباطبایی، انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، 

.1355
9. مسکوب، شاهرخ؛ تن پهلوان و روان خردمند، نشر طرح نو، چاپ اول، 1374.

10. مونیک دوبوکور؛ رمزهای زنده جان، مترجم: جالل ستاری، نشر مرکز، چاپ دوم، 1374.
11. یونگ، کارل گوستاو؛ انسان و سمبل هایش، مترجم: محمود سلطانیه، انتشارات جامی، تهران، 1377.
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 مقايسة استكبار ستيزي فريدون و كاوه در برابر ضحاك

رضا قرباني
كارشناسارشدزبانوادبفارسي
دبیرادبیاتدبیرستانهاياستانمركزي

 چكيده 
فريدونوكاوهبركسيشوريدندكهبازيچةابلیسشدهوبانامرديپدرراكشته
وخودبرمسندقدرتنشســتهبود.سرتاسرزندگيسیاسيضحاكتیرهوشوم
اســت.اوبهدستورابلیسپدرخودمرداسراازسرراهبرميداردوناجوانمردانه
قدرتراتصاحبميكند.داستانآشپزيابلیسوبوسیدنشانههايضحاكتوسط
اودوعامليهستندكهضحاكرابهموجوديسهپوزهوششچشمتبديلميكندتا
درنهايتخونخواريجهانراازمردمانپرداختهكند.دردورهايكههنر،خوارو
جادوييارجمندوفرزانگانپراكندهشدهبودند،كاوهوفريدونهركدامباانگیزهو
هدفيخاص،قیامميكنندودرنهايت،ضحاكرابهبندميكشند.انگیزهوداليل
ايندونفركاماًلمتفاوتاست.فريدونبانیتكینخواهيوكاوهبانیتيپاكتركه
هماننجاتطبقةفرودســتورواجدادگرياست،دستبهشورشميزنند.در

متنمقالهبهطورمفصلتربهاينتفاوتهاپرداختهشدهاست.
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كليدواژه ها:قدرت،استکبارستیزي،كینخواهي،دادگريوعدالت،مردم

 مقدمه 
ماجرايگردنكشــيوخونخواريضحاكوقیامكاوهوفريدوندربرابراين
استکبارگريهموارهدركتبدرســيماجايگاهويژهايداشتهوبهعنوانيکياز
بزرگترينوزيباتريناسطورههايمادرسطحجهانمطرحبودهاست.ازهمینجا
اهمیتاينموضوعآشکارميشودوباتوجهبهتفاوتهاييكهدرانگیزهوآرمان
كاوهوفريدونديدهميشود،بررسياينتفاوتهاضروريبهنظرميرسد.كوشش
مادراينمقالهبراينبودهاســتتاضمنبیانمعنياستکبار،بهتبیینچگونگي
استکبارســتیزيكاوهوفريدوندربرابرضحاكبپردازيموتفاوتهاييراكهدر

انگیزهوآرمانايندواستکبارستیزشاهنامهوجوددارد،آشکارسازيم.

 مقايسة استكبارستيزي فريدون و كاوه در برابر ضحاك 
اســتکبارمصدرباباستفعالاســتودرلغتنامههاچنینمعنيشدهاست:
بزرگمنشيكردن،تکبركردن،گردنكشيكردن)فرهنگمعین(وهمچنینبهمعني
خودرابزرگمرتبهپنداشتن)غیاثاللغات(.درمنتهياالربولغتنامهدهخدانیزبه

معنيبزرگينمودنازخودوگردنكشيكردنآمدهاست.
اينواژهدرديوانهايشــعريفارسيوعربيوهمچنیندرقرآنكريمبسیار

بهكاررفتهاست.درآيهكريمةهفتازسورة71ميخوانیم:
»َواِنّي كّلما َدْعوتَُهْم لتغفر لُهْم َجعلوا اصابعهم في  اذانهم و استغشوا ثيابَُهْم و اصّروا و 

استكبروا استكباراً« )7/71(

يعني»هرآنچهآنانرابهمغفرتوآفرينشتوخواندمانگشتجهلوعنادبر
گوشنهادندوجامهبهرخسارافکندندتامرانبینندوسخنمرانشنوندوبرفکر
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خوداصرارولجاجورزيدندوســختراهتکبرونخوتپیمودند«.همانطوركه
ميبینیم؛دراينآيهنیزاستکباربهمعنيتکبرونخوتبهكاررفتهاست.درآيات
ديگرقرآنكريم،ازجملهآية75سورةمباركهاعراف،لغتاستکباربههمینمعني
كاربرددارد.ناصرخسروهمدرشعرخودبدينترتیبلفظاستکباررابهكارگرفته

است:
»راه بنمایم تو را گر كبر بندازي ز دل

جاهالن را پيش دانا جاي استكبار نيست1

ودرجملة»چونسلطانبراصرارواستکباراوواقفگشت2...«نیزكهازكتاب
»تاريخجهانگشاي«جوينينقلشدهازلفظاستکبارمفهومتکبروگردنكشياراده
شدهاست.پسميتوانیمبگويیممنظورازكلمةاستکبارگردنكشيوتکبروغرور
استوآنچهكهدراينبحثموردنظرماست،تااندازةزياديبههمینمعنيباز
بستهاست.اگربخواهیمتعريفمختصروكوتاهيازاستکباربدهیمبايدبگويیم
»استکباريعنيكبر،گردنكشي،غروروسوءاستفادهازقدرت«كهمنظورازقدرت،
قدرتسیاسي)شاهي(ياپهلوانياستكهدرونمايةاصليشاهنامهميباشد.باتوجه
بهاينتعريف،مفهوماستکبارستیزينیزخودبهخودمشخصميشودوميتوانیم
بگويیم:»استکبارستیزييعنيجلوگیريازسوءاستفادهازقدرتوغرورناشياز

آنبههرنحوممکن«.
بدونشكمحبوبترينومردميتريناستکبارستیزشاهنامهكاوهآهنگراست.
اوبركســيشوريدكهبهدستورابلیسپدرخودمرداسراازسرراهبرميداردو
باناجوانمرديتمامقدرتراتصاحبميكند.داســتانآشپزيابلیسوبوسیدن
شانههايضحاكتوسطاودوعامليهستندكهضحاكرابهموجوديسهپوزهو
ششچشمتبديلميكندتادرنهايتخونخواريجهانراازمردمانپرداختهكند.
تسلیمشدنضحاكبهابلیس-كهبهسببهوسوعشقپادشاهيانجامگرفت-
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موجبآنشدهتابرخيمنتقداناوراباگمراهي»فاوست«بهفريب»مفیستوفلس«
دراثرمشــهورگوتهمقايســهكنندوهمینطوروضعروحيضحاكوناآراميو
دردبيدرمانشراباتشويشخاطروآشفتگيدرون»مکبث«درتراژدي»شکسپیر«

قیاسكردهاند3.
قدمعليســراميمعتقداســتكهرويیدنماربردوشضحاكنماديناستو
»گوياياينحقیقتاستكهگناهكارراازعذابوجدانچارهنیست«ودرجاي

ديگرمينويسد:»نشانةرنجانگیزيلذتهاينارواست4«
بههرحال،ضحاكستمگرياستكهفردوسيظلماوراچنینتوصیفميكند:

نهان گشت كردار فرزانگان

پراكنده شد كام دیوانگان

هنر خوار شد جادویي ارجمند

نهان راستي، آشكارا گزند

شده بر بدي دست دیوان دراز

به نيكي نرفتي سخن جز به راز...

ندانست جز كژي آموختن
جز از كشتن و غارت و سوختن5

فريدونوكاوههردوبرضدضحاكشــورشميكنندامااستکبارستیزيكاوه
بسیاردلنشــینتروپاكترازفريدوناست.درهرجايشاهنامهكهدلیلشورش
فريدونبرضحاكآمدهاســتتنهابهيكچیزاشــارهشــدهوآنكینخواهيو
كینهجوييفريدوناســتواينكینهجوييتنهابدينسبباستكهپدرفريدون،
يعنيآبتین،بهدستضحاككشتهشدهاست.اينتنهادلیلياستكهفريدونبراي
شــورشخودبهآناستداللميكند.مثاًلوقتيدخترانجمشیدازفريدونسؤال

ميكنندكهدلیللشگركشيتوچیست،چنینپاسخميدهد:
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منم پور آن نيك بخت آبتين

كه بگرفت ضحاك ز ایران زمين

بكشتش به زاري و من كينه جوي

نهادم سوي تخت ضحاك روي

همان گاو بر مایه كم دایه بود

ز پيكر تنش همچو پيرایه بود

ز خون چنان بي زیان چاره جوي

چه آمد برین مرد ناپاك روي

كمر بسته ام الجرم جنگجوي
ز ایران به كين اندر آورده روي6

البتــهاگربخواهیمجانبانصافرانگهداريمدودلیلديگررانیزبايداضافه
كنیم؛يکياينکهفريدونمعتقدبودكهخداوندبهاودســتورچنینكاريراداده

است:
بپویم به فرمان یزدان پاك

برآرم ز ایوان ضحاك خاك7

ودلیلديگركشتهشــدنگاوبرمايه-كهدايةفريدونبود-بهدستضحاك.
اينهاهمةانگیزههايفريدونبرايسرنگونساختنحکومتاستکباريضحاك
درشاهنامهاست.حتيخوابگزارانضحاكهمدلیلستیزهگريفريدونعلیهاو

راچنینبیانميكنند:
برآید به دست تو هوش پدرش

از آن درد گردد پر از كينه سرش

یكي گاوه بر مایه خواهد بُدن

جهان جوي را دایه خواهد بُدن



105

تبه گردد آن هم به دست تو بر
بدین كين كشد گرزة گاوسر8

امااستکبارســتیزيكاوهازهمانآغازمرتبةواالتريدارد.درســتاستكه
فرزندانكاوهبهدســتضحاككشتهشدهانداماشعاركاوهبراياستکبارستیزي
كینهوكینهجويينیســت.حتياگردلشپرازكینهاســت،آنراشــعارقرار
نميدهد؛آنگونهكهفريدونقراردادهبود.اوازطبقةفرودستاست.رنجمردم
بیشترآزارشميدهد.حتيدرآنجاكهبهحضورضحاكميرودوكوبندهترين
اعتراضهايــشرابرزبانجاريميكند،ســخنازخودتنهايشنیســتبلکه

ميگويد:
كه گر هفت كشور به شاهي تور است

چرا رنج و سختي همه بهر ماست9

سخناز»ما«ســت.طبقةرنجديدهوستمکشجامعه.كاوهديگرتصمیمشرا
گرفتهاستودلجوييضحاكاوراقانعنميكند.كارازآنگذشتهاستكهفقط
بتوانبااعتراضمشــکلراحلكرد.بهاينســبب،كاوهخیالشورشومبارزة
مسلحانهرادرسرميپرورد.اوباعصبانیتازكاخخارجميشودووقتيهمةمردم

بازارگرداوجمعميآيند:
همي بر خروشيد و فریاد خواند

جهان را سراسر سوي داد خواند10

ســخنازكینهنیست،بلکهازعدالتاســتودادگري.سخنازايناستكه
ضحاكدشمنخداستوازفرماناوسرپیچيكردهاست:

كسي كاو هواي فریدون كند

دل از بند ضحاك بيرون كند
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بپویيد كاین مهتر آهرمن است
جهان  آفرین را به دل دشمن است11

قداستجهادكاوهازهمینبیتاخیرپیداستوانگیزةكاوهدراينكاراصاًلبا
انگیزةفريدونقابلمقايسهنیست.نکتةديگراينکهحركتكاوهيكانقالبمردمي
است.مردمكوچهوبازاركهازجناياتحکومتمستکبربهفغانآمدهاند،دعوت
كاوهرالبیكميگويندواولینانقالببزرگمردميجهانرابهراهمياندازند.اما
بههرحالشــجاعتوپهلوانيفريدوننیزقابلستايشاستونبايدازآنچشم
پوشــید.شجاعتيكهبهپشتوانةلشــگركاوهتوانستبرستمهزارسالهحکومت
مســتکبرپاياندهدوعدلودادرابهارمغانآورد.بعدهاپرچميكهكاوهازچرم

آهنگريساختهبود،بهنماداستکبارستیزيدرسرزمینپهناورايرانتبديلشد.
وسخنآخراينکهبايدباوركنیمكهشاهنامهسهمقابلتوجهيدرايجادايمان،

شجاعت،عدالتوروحیهاستکبارستیزيدرمردمايرانداشتهاست.

پي نوشت ها
1. ناصرخسرو، دیوان، تصحیح مینوي مجتبي و مهدي محقق، 1378، ص 313
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3. غالمحسین یوسفي، چشمة روشن، 1370، ص 31
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4. قرآن کریم
5. محمدمعین، انتشارات چاپخانة سپهر تهران، 1371، چاپ هشتم
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 ناسزاوار مرگ 
 تأملي در مرگ رستم 

ليال مرادي
كارشناسارشدزبانوادبفارسيودبیرادبیاتدبیرستانهايمنطقة15تهران

 چكيده 
ســرانجاميكهفردوسيبرايابرمردحماسهاشروايتميكند،بسیارعجیبو
شــگفتيآفريناست.رستمكهدرطولعمرششــصدسالهاشهموارهباآزمندان
روزگارخوددرافتادهاست،دردامفريبيآزمندانهقربانيميشودوروزگاربهبهانة
كشتهشدناسفنديار،درشــکلگیرياينسرنوشتتلخبابرادرفريبكاررستم
همراهميشــود.گرچهرســتمدرقعرچاهفريبوآزپیکرتنومندشچاكچاك
ميشود،پیشازمرگ،كینخودراازدشمنميستاندواينگونهدرآخرينلحظات

بارديگرچیرگيخیرونیکيبرشروبديرادرسرانجاماموررقمميزند.

كليدواژه ها: رستم،شغاد،آز،فريب،تقدير

درســرايزالكنیزكينوازندهبودكهدرشــبيتیرهوتاركهآسمانازنورماه
بيبهرهبود،نوزادپســريبهدنیاآورد.زالايننوزادخوبچهرهراشــغادنامید.
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اخترشناســانبانگريستندرگردشستارگان،پیشگوييكردندكهايننوزادشوم
استوموجبنابوديوزوالخاندانزالميشود.

زالدلآشوبونگرانازشــومياينفرزند،بهيزدانپناهميبردوچوننوزاد
اندكيميبالدوازشــیرمادرگرفتهميشــوداورابهبهانــةآموختنفنونرزمو

جنگاوريبهشاهكابلميسپاردوازخودوسیستاندورميسازد.
چونشغادپهلوانيدالورميشود،شاهكابلبهانگیزةپیوندباخاندانبزرگزال
ونیزبهطمعرفعخراجازكابل،شغادرابهداماديبرميگزيند.برخالفانتظارشاه
كابل،رستمباجساالنهرا-كهچرمگاويپرازطالوزينتبودهاست-قاطعانهاز

شاهكابلمطالبهميكند.شاهناچاربهپرداختخراجميشود.
جديّترستمدرمطالبةخراجازكابلیان،موجبدلگیريشغادميشود.پسبا
همفکريشاهكابل،نقشةنابوديرستمراميكشد.طبقنقشه،شاهكابلدرجمع
بزرگان،شغادراباگفتاريسردوتمسخرآمیزسرزنشميكند:»رستمتورابرادر
نميخواندوتوبهتراســتخودراپسرزالندانيوبهآنانتفاخرنکني!«شغادبا
ظاهريافسردهورنجیدهبهزابلنزدرستمميشتابدوباشرحآنچهگذشتهاست،
رستمرابهكابلميكشاند.شاهكابلپوزشخواهونادمبهاستقبالرستمميرودو
برايدلجوييازپهلواناورابهشــکاروتفريحدرشکارگاهخودفراميخواند؛در
حاليكهپیشاپیشطبقنقشهدرشکارگاهچاههاييپرازتیغونیزهحفركردهاست.
رســتموزوارههركدامدرچاهيميافتند.زّوارهدردمجانميسپاردامارستمبا
ديدنچهرةخندانشغادازخیانتنابرادرخودآگاهميشود.پسبانیرنگيبهتیر
وكمانخوددســتمييابدوپیشازمرگكینخودازشغادميستاندواورابه

درختيميدوزد.
سرانجاميكهفردوسيبرايرستمياقهرمانبرترحماسهاشروايتميكند،بسیار
عجیبوغیرمتنظرهاست؛پهلواننامداريكههیچپهلوانزورآورينتوانستهپشت
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اورابهخاكبمالدوهموارهدرطولعمرششصدسالهاشازمیدانرزمسرافراز
وپیروزبیرونآمدهاســتوحتيحوادثوموانعطبیعيوموجوداتفرازمیني
نتوانستهاندگزنديبهاوبرسانند،بهناگاهدرحاليكهدرآرامشخاطرمشغولتفريح

وشکاراستبامکربرادرخوددرقعرچاهيژرفسرنگونميشود.
مرگبيصداياينپهلوانپرهیاهو-كهشــاهنامهبياووپهلوانيهايش،سردو
بيروحميگردد-قابلتوجهوتأّملاست.چراسرنوشتبرايپرهیاهوترينقهرمان
شاهنامه،مرگيچنینبيهیاهورارقمميزند؟آياتقديرباغلبهبردورانديشيوحزم
وخردوزورآوريرستموزالدرپياثباتسلطةبيچونوچرايخويشاستيا
اهريمنبدخوكهرستمعمريرادرنبردباعواملاوگذراندهدرانديشةكینستاني
وانتقامجوييازرســتماستوياتقديرآسمانيباخواستاهريمنمطابقآمدهو

اينهردودرنقطهايمشتركرستمرانشانهميروند؟
درتفکرمزديسنا،ديوآزمهمترينهمدستاهريمندرنبردبااهورامزداست.در
شاهنامه،آزمنديشخصیتهاييچونافراسیاب،ضحاكوگشتاسبواسفنديار
وحتيســهراببهشکلهايمختلفيروايتشدهاست.طمعورزيافراسیاببه
سرزمینمقدسايرانوحملههايپيدرپياوبهمرزهاياينسرزمین،آيینةتمام
نمايآزمندياوست.ضحاكنیزدرانحصارآزاديوقربانينمودنافرادبشربراي

مارهاياهريمنياش،نمايندةديوآزاست.
رستمدربسیاريازنبردهايش،پنهانوآشکارباديوآزدرافتادهاست.بارزترين
نمونهاشنبرداوباسهراباست.سهراببافکروخويكودكانه،آزمندانهجهان
رابرايپدرميخواهد؛غافلازاينکهاينپهلوانپیرسالهاستكهپنجهدرپنجة
اينديواهريمنيانداختهوعالوهبرآزدرون،ديرياســتكهباآزمندانروزگار
درافتادهاستواگراينباربختيارياشكندوپشتاهريمنرابهخاكبرساند،

جگرگاهشراميدرد؛ولواينکهدركالبدفرزندش،سهراب،خزيدهباشد.
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مقاومترستمدربرابرتعّصبوجمودفکريوخواستآزمندانةگشتاسبو
اسفنديارنیزتحسینبرانگیزاست.اسفندياربهنامدينواطاعتازشاهاورادردو

راهيانتخابمیاناسارتوحقارتوجنگونبردينابرابر،قرارميدهد.
باتأملدركنهرفتاروگفتاراسفندياربهخوبيميتواندريافتكهآزمندياودر
بهدستآوردناورنگشاهيپیشازمرگشاهپدرونیزنوعيحسادتورقابت
بارستمموجبشدهاستكهبهخواستنابخردانهوبهانهجويانةگشتاسبتندهد
وبکوشدقدرتملترا-كهرستمنمايندةبارزآناست-بهحقارتبندفراخواند

وكرامتوآزادگييكملتراقربانيآزمنديخودوشاهنمايد.
شاهكابلنیزپسازتربیتوپرورششغادهمبهامیدمعافیتازپرداختخراج
ساالنه،وهمبهانگیزةارتقاءموقعیتاجتماعيواصالتنژاديخود،فرزندشوم
زالرابــهداماديبرميگزيندوچوندربابمعافیتازپرداختخراجبهمقصود
نميرسد،بابرانگیختنحسحسادتوحرصوآزمنديشغاد،اورابهانتقامجويي

ازرستمتحريكميكند.
وجودشغاددرخاندانساموزال،آنهمدركناررستمميتواندتعريضيباشد
بههمجواريدوسرشــتاهوراييواهريمنيدرگیتيوشکستومرگرستم
گوشزدياستبهتمامآزاديخواهانوكمالجويانعرصةگیتي،كهآنچهدركمین
آناناســتدلسپردناطرافیانآنانبهاهريمنوغفلتقهرمانانآزاديازتربیت
وترشیحآناناست؛چراكهاگرآنانچونزواره-ديگربرادررستم-درسايهسار
ارزشهايياهوراييببالند،هرگزبهدامناهريمنخوياننخواهندآويختونهتنها
بهدشمنيباكرامتانسانيوشکوهآزاديبرنخواهندخاستكههموارهچونزواره
دوشادوشآنانتاآخرينلحظةعمرخوددراينمسیرگامبرخواهندداشتودر

اينراهجانخواهندسپرد.
اگراززاويهايديگربهشخصیتشناسيعواملداستانبپردازيم،درمييابیمكه
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شــغادوآزمنديوحسادتش،زادةپیشگويياخترشناسانوغفلتوناتوانيزال
درتربیتوپرورشاوســت.چنانكهاشارهشد،زالباباورداشتنشوميفرزند،
شوميوكنشهاياهريمنيرادرذاتاينكودكبيگناهنهادينهميكند.بيترديد
براساسفرهنگواعتقاداتآنروزگار،بداختريايننوزادبيگناه،هموارهنقش
بندپیشــانياووبرسرزبانهاجاريبودهاســتوخودشغادنیزباباورداشتن
اينشــوميوبديمني،خودرااهريمنيميدانستهوحقیقتاًازاهريمنچهآيدجز

رفتارهاياهريمني!
بادوركردناينكودكخردسالازدامانخانهوخانواده،بدترينضربةروحيبر

اوواردميشود.زالباايننوزادهمانميكندكهساماوكردهاست.1
شــغادنهدردامانمادرونهبرخوانزالكهدرســرايشــاهكابلودرمیان
بتپرســتانميبالدورشدميكند.پسازوجوداوهمانبرونميتراودكهدرآن

ريختهاند.
قابلتوجهاستكهرستمرفتارنامهربانانةزالبااينكودكبيگناهراباسکوتي
مرموزناديدهميگیرد.رستمپساززال،بزرگاينخانداناست.زالبيمشورت
اوبهكاريدســتنميبرد.حتيدربســیاريموارد،ازجملهدرداستانرستمو
اســفنديار،رفتاررستمبهگونهاياستكهگوييزالدركناراونقشپیريداناو
مشاوريچارهانديشراداردواينرستماستكهتصمیمميگیردواقدامميكند.

چگونهاستكهفردوسيدراينبابسخنيازرستمروايتنميكند؟
آيازادهشدننوزاديدرسرايزالكهدرباالوديدار)چهره(چونانسامسوار
است،برايرستمخوشايندبودهاست؟آياميتوانتصوركردكهرستمكهاينكدر
حدودششصدسالعمردارد،اورارقیبوهماليجوانوقدرتمندبرايجايگاه
پهلوانيخودديدهباشــدوآيااندامسترگوزورآوريوپهلوانيوجوانيشغاد
موجبنشدهاستكهشــاهكابلوشغاددچارتوّهمجايگزينيشغاددرجايگاه
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پهلوانيرستمكهنسالشوند؟
بيترديد،ســرديرستمنسبتبهشغادكهدرشاهنامهدردوجابهوضوحديده
ميشوند)يکيتبعیدشــغاددركودكيوديگريبرخوردغريبوارانهيرستمبا
كابلیانوخويشاننزديكشــغاددردريافتخراجبهضربوزور(تخمكینهو
حســدرادردلوجانشغادبهبارنشــاندهاست.واقعامرايناستكهشغاددر
درگاهرستمازچاكرانكمتراســتومادرش،رودابه،شغادرادرجايگاهبرادري
رستمنميبیند.اينهمانسخنتلخوگزندهاياستكهشاهكابلدرجمعبزرگان

ناخودآگاهنسبتبهشغادبرزبانراندوشغادنیزبهخوبيازآنآگاهبود.
اماتقديردرتماممتونحماســيجهانودرشــاهنامهنیزحرفاولوآخررا
ميزند.همهدربرابرخواســتآســمانيوتقديروسرنوشتتسلیماند.نهخرد
ودانــشپیرانونهزوروزورآوريپهلوانانونهچارهانديشــيچارهگرانهرگز
تأثیريدرروندسرنوشــتندارد.چنانكهچارهگريزالدردورساختنشغاداز
زابلبينتیجهماند،شــوميشغادبايدخاندانزالرابهتباهيبکشاند؛ولوازآنان
فرســنگهادورباشدورســتمبايدبهپادافرهكشتناسفنديار،بهمرگيدونشأن
پهلوانياشازدنیابرودهرچندحقبهجانباوباشدواودراينماجرافقطرسالت

پهلوانيخويشرابهجايآوردهباشد.
چنانكهگفتیم،رستمدرشاهنامههموارهدرتقابلوتعارضباديوآزاست.در
اينكشمکشسرنوشتبااوهمراهنیستواوخوداينرابهخوبيميداند.رستم
تسلیمخواستتقديراست.درجايجايشاهنامههرگاهكهناتوانميشودوكاري
ازپیشنميبرد،ميداندكهدســتتقديردركاراســت.دراينداستاننیزبدون
توجهبهپیشگويياخترشناساندربابنابوديخاندانزالبهوسیلةشغادبيهیچ
درنگوتأمليبهدفاعازشغادبرميخیزد،سپاهيميآرايدوآمادةجنگيتمامعیار
ميشودامابهناگاهباكوچكتريناشارةشغادبهجايسپاهولشگرفقطباگروهي
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معدودعازمكابلميشود؛بدوناينکهبینديشدكهدرصورتبروزجنگچگونه
ميتواندبااينگروهاندكبركابلیانچیرهشود.خردمنديودورانديشيرستمدر
برابرخواســتتقديرمیدانراخاليكردهاست.رفتاروعملکردرستمدرداستاِن

سرنوشتش،كاماًلدورازخردودورانديشيپهلوانيچوناوست.
بهكابلميتازد.شاهكابلچونازآمدنرستمباخبرميشود،دستارازسربرداشته
وپايبرهنهوپیاده،بندهواربهپیشــوازرســتمميآيدوازگفتههاينابجايخود
درمســتيپوزشميطلبد.پوزشوالبةشاهكابلدرمقابلرستموگروهاندكش
مشــکوكاستاماسپهرچشمخردودورانديشــيرستمرادوختهاست.رستم
پوزشوعذراوراميپذيردوبارفتاريدورازحزمواحتیاطبهباغيدرحوالي
كابلميرودوبهبزمشاهكابلمينشیند.شاهبهاوپیشنهادميكندكهبهشکارگاه
اوبروند.رســتمبيدرنگميپذيردوعازمشکارميشود.چونبهآنجاميرسند

همراهانرستمدرنخجیرگاهپراكندهميشوند.زوارهنیزدرهمانحوالياست.
رخشباورودبهشــکارگاهونزديكشــدنبهچاههابويخطرراحسكرده
بيقرارميشود.بويخاكتازهاوراميترساند.رستمبهبيتابيهايرخشتوجهي
نداردورفتاررخشهمراههمیشگياشراپسازششصدسالعمردركنميكند.
چراكهتقديردركاراســت!اوبارفتاريغیرمعمول،باتازيانهرخشرابهتاخت
واميدارد.رخشاولینضربههايتازيانهرادرآخرينلحظاتعمرشازرســتم
دريافتميكند.ناچارميتازدوميكوشــدخودوسوارشراازخطردورسازد.
پرشهايغیرمتعارفوحركاتپرپیچوتابش،تازيانهايديگرازرستمرانصیباو
ميكند؛گوييرستم،خوددستبهدستتقديرنهادهتابهآنچهدرپیشداردزودتر
برسد.پهلوانيكههمارهدراوجبودهبهناگاهباارادهيتقديردرحضیضيكچاه

پرتیغوشمشیرفروميافتدوپیکرشپارهپارهميشود.
پايانداستانمتضمناشارتينمادينازجهانبینيايرانباستاناست:شرممکن
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استموقتاًپیروزشوداماچیرگيوغلبهاشدوامچندانيندارد.درنبردمیانخیرو
شر،پیروزينهاييازآِنخیراست.درانديشةفردوسينميشودرستم،قهرمانخیر
ونیکيبهنیرنگوفريباهريمنخويانكشتهشودوآنانآزادانهدرعرصةگیتي
بچرند.شّرمحکومبهنابودياستولوبامکروچارهانديشي!رستمهموكههرگاه
ناتوانميشود،چونانزالبهچارهگريمينشیند،آخرينمکرشرادربرابررفتار
ناجوانمردانةبرادرش،شغاد،بهكارميبرد.ازاوميخواهدتاكمانرابهزهكندو
بادوتیربهاوبدهدتااگرپیشازفرارسیدنمرگششیريدرندهوگرسنهقصد
اوراكرد،ازخوددفاعكند.چراكهنميخواهدشکمشیرانصحرا،گورستانپیکر
بيجانششود.چونبااينمکربهتیروكمانخوددستمييابد،اورابهدرخت
چناريفرسودهميدوزدوسپسبهروالهمیشگياشپسازپیروزيبرخصمبه
ســتايشيزدانميپردازدكهبهاوتوانوقدرتدادتاكینخودراخودازخصم

بستاندودشمنپسازاوشبيرابهشادينگذراند.
درتمامشــاهنامه،كینهركشــتهرابازماندگانووارثانآنانكسميســتانند
»هركســيبايدانتقامپدرويااجدادخودرابگیرداگرچهچندنسلبركشتنآنان
گذشتهباشــد.فريدونانتقامجدخويشجمشیدراگرفتومنوچهرانتقامنیاي
خودايرجراوكیخسروانتقامسیاووشراوبهمنانتقاماسفندياررا.پهلواناننیز
دراينانتقامهايمليسهیماند.رستمبهانتقامخونسیاووشتورانزمینراويران

كرد.«)صفا،238:1389(
امارســتميگانةشاهنامهوابرمردفردوســياستوكیناوراتنهاخوداوست
كهميتواندبســتاند.تنهااوستكهميتواندكشندةخودرابهپادافرهگناهخويش

برساند.
درپايان،گزارشفردوسيازچگونگيمراسمغسلوتدفینرستموزّوارهمارا
باچگونگياينآيینومراسمباستانيآشناميسازد:دوختنزخمها،شستنمیّت
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باآبوگالبوكافور،ســوزاندنعنبروعود،ريختنگلومشكبرپیکرمرده،
پوشاندنتنمیّتباكفنوپارچهايگرانبها،فراهمساختنتابوتيپرنقشونگار،
خاكبرسرريختنومويهكردن،جامةسیاهوكبودپوشیدن،جامهدريدندرسوگ
عزيزازدسترفته،تشییعجنازه،ازكابلتازابلكهدرنوعخوددرتمامشاهنامه

بينظیراستودرآخرفراهمساختندخمهايبرايخاكسپاري.
بســیاريازجزئیاتاينمراســمازديدگاهاســطورهايقابلبررسياست.در
جهانبینيايرانباســتان،هســتيباامتزاجعناصراربعه)آب،باد،خاكوآتش(
موجوديّتيافتهاست.اينعناصردرمراسمتدفینرستموزوارهبهگونهايخاص
حضوردارند.آتشكهدرشاهنامهازآنبهفروغايزدييادميشودبرايسوزاندن
عنبروعوددركناربادكهنمادآنپراكندنبويخوشدرفضاستديدهميشود.

فرايندتغسیلوتطهیربدنمردهنیزباآبوگالبصورتميگیرد.دراساطیر
مختلف،ازجملهاســاطیرايرانوهند،آبراعنصراصليآفرينشميدانستندو
معتقدبودندكهبنیادهســتيبرآبنهادهشدهاست.درتاريخاديان،آبمتضّمن
تجديدحیاتاست؛زيرا»درپيهرانحاللوالدتينواستوغوطهزدندرآب
رمزرجعتبهحالتپیشازشکلپذيريوتجديدحیاتيكاملوزايشينواست«
)زمردي،134:1385(.ازسويديگر،خاكبارابطةدوسويهاشباچرخةزايشومرگ
رنگيقدســيدارد.»چنانكهدررواياتواساطیرايرانوچینويهودبهآفرينش
انســانازگلوخاكاشارهشدهاست...خاكبههماننسبتكهنمادآفرينشو
خلقتانســانبهشمارميرود،همانگونهنیزنمادگورومرگاومحسوبشده

است.«)همان:141(
فردوسيداستانمرگرستمراپسازگزارشمراسمتدفیناوباپنديحکیمانه
بهپايانميرســاندودفترپهلوانيهايابرمردشــاهنامهاشراباتشويقوترغیب

مخاطببهكسبنامنیكميبندد:
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چه جویي همي زین سراي سپنج

كز آغاز رنج است و فرجام رنج

بریزي به خاك ار همه ز آهني

اگر دین پرستي ور آهرمني

تو تا زنده اي سوي نيكي گراي

مگر كام یابي به دیگر سراي )حمیديان،ج337:6،ابیات278تا280(

پي نوشت ها
1. شــغاد از این حیث با »پاریس« شاهزاده ي تروایي قابل مقایسه اســت. پریام، شاه تروا، چون بر اساس پیشگویي پیشگویان 
دریافت که پاریس فرزندي شــوم اســت و موجب نابودي تروا مي شــود، او را در بیاباني رها کرد اما سرانجام پاریس به تراوا 

بازگشت و تروا را درگیر جنگي ده ساله کرد و در آخر نیز شهر تروا در آتش مهاجمان سوخت و نابود شد.
2. بکاري و زراعت کني.

منابع
1. زمردي، حمیرا؛ نقد تطبیقي ادیان و اســاطیر در شــاهنامه فردوسي، خمسة نظامي و منطق الطیر، انتشارات زّوار، چاپ دوم، 

تهران، 1385.
2. صفا، ذبیح اهلل؛ حماسه سرایي در ایران، امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، 1389.

3. فردوسي؛ شاهنامه، تصحیح سعید حمیدیان، ج 6، نشر قطره، چاپ هشتم، تهران، 1385.
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 ريشه های قتل اسفنديار در داستان رستم و اسفنديار

مرتضی برخورداری
كارشناسارشدادبیاتفارسی،دبیرآموزشوپرورش

 چكيده 
يکیازداستانهایشاهنامهكهبیانملموساساطیروباورهایكهنمردمايران
اســت،داستانرستمواسفنديارمیباشــد.هردواينشخصیتهادرنوشتههای
مزدايیايرانیانمقدسدانستهمیشوندودروصفآنانسرودهاوروايتهايیآمده
است.گشتاسب،پدراسفنديار،يکیازپادشاهانكیانیاستكهزرتشتدرعصر
اوظهورمیكند.اوحامیزرتشتمیشودوفرزندش،اسفنديار،كمربهتبلیغدين
بهیمیبندد.ازآنجاكهاســفنديارخواهانتاجوتختپدراستوپدرپادشاهی
خودكامه،تراژدیديگریدرشــاهنامهرقممیخوردواسفندياردرجوانیگرفتار
چنگالمرگمیشود.دراينمقالهسعیبرآناستكهريشههایقتلاسفندياردر

اينداستانجذاببررسیگردد.

كليدواژه ها:رستمواسفنديار،گشتاسب،دينزرتشتی،ايزدمهر،ريشههایقتل
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 مقدمه 
اينداســتانكهبهروايتفردوســیبهنظمدرآمدهسرگذشتاسفنديار،جوان
جويایتختوتاجاستكهبراثربدعهدیپدروعواملیديگردرجوانیبهكام
مرگفرومیرودوتراژدیديگریدرشــاهنامهرقممیخورد.اسفنديار»شاهزادة
ايرانیپسازكشتهشــدنزرير،عمویخويش،دادمردانگیبدادوبرارجاسب
تورانیغلبهكردوآيینزردشترابهاطرافپراكند...زردشتبهپاساينخدمات
بزرگ،اورابهكیفیتیكهچندانروشننیسترويینتنكرد؛بهطوریكهازتمام

بدناوفقطچشمهايشآسیبپذيربود«،)ياحقی،1369،219(.

 ريشه های قتل اسفنديار 
1. پيمان شکنی گشتاسب

اوبهفرزندخودپنجباروعدةپادشــاهیوتاجوتخترامیدهدوهرباربه
بهانهایازاينكارخودداریمیكندوپیمانخويشرازيرپامیگذارد.گشتاسب
میهراســدكهخداونداورابهســببوفانکردنبهعهدمجازاتكند.ازاينرو
میكوشدتاجوتختراپسازاسفندياربهبهمناعطاكندتاخويشراازپادافره
پیمانشکنیدرحقاسفندياردورسازدكهاگراينكاررانکند،بايدمنتظرمجازات
باشــد.درواقع،اينترسناشیازمجازاتايزدمهريکیازخدايانبزرگهندو
ايراناست.»ايزدمهرطرفداركشوریاستكهپیمانرابپايدونابودكنندةسرزمینی
استكهپیمانرانگاهندارد«،)روايتپهلوی،105:1379(.بهعبارتديگر،نگاهداشتن
پیمانووفاداریبهعهددرايرانباستاناهمیتیچشمگیرداشتهاست؛بهگونهایكه
»حتیاهريمننابکارنیزدرابتدایآفرينشپیمانمیبنددوتوانايیآنرانداردكهاز
آنسربتابد«،)آموزگار،13:1379ـ11(.ازآنجاكهگشتاسبپادشاهايرانوظیفةحمايت
ازپیمانهاراداردوخودپیمانیراكهبارهاباپســربستهشکستهاست،نامشدر
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زمرةپادشاهانیقرارمیگیردكهايزدمهرجهتمجازاتآنانفرزندبرازندةآنانرا
بههالكتمیرساند.

۲. جاه طلبی و سلطنت خواهی اسفنديار
اسفنديارباغروروجاهطلبیفکرتصاحبتاجوتختپدررادرسرمیپرورانده
اســت.»اوهنگامیكههنوزنوبتفرمانروايیاشنرسیدهاستخواستارسلطنت
پدرمیشود«،)فردوســی،7:1386(.اوشاهزادهایقدرتطلباستكهبرایكسب
قدرتحاضراســتبارســتمبجنگد.بهعبارتديگر،رستمبرایاسفندياريك
مشکلواقعیتصورمیشودكهبايدبرایدفعآناقدامنمايدواسفنديار»بهحکم
آنکهمردانهبودیوهررزمیكهنامآنبیشــتربودیوباحصولتر،اوراهوس
بیشتربرخاستیوازهمهملكوازهمهكامیدوستترداشتی«)بلعمی،609:1386(

بهسمتمرگمیرود.

3. حسادت گشتاسب نسبت به فرزند
»اواسفندياررابهامیدآنکهكشتهشودبهجنگهایگوناگونازجملهجنگبا
رستممیفرستادهاست«،)طبری،681/1:1352(زيرااسفندياربعدازگرويدنگشتاسب
بهدينزرتشــت،كمربهگســترشوتبلیغدينبهیمیبنــدد.بلعمیمیگويد:
»گشتاســبچونآنكارهارابهدستاسفندياربرآمدهبودازاوبترسید«،)بلعمی،
609:1386(لذااسفندياررابرترازخودمیپنداردواورادرترويجدينبهیجلوتر
ازخودمیشمارد.گشتاسببرایارضایحسحسادتتمامتالشخودرابرای
نابودیاسفندياربهكارمیگیرد:»گشتاسببرفرزندحسدبردوضمندادنوعدة
تاجوتخت،ویرابهجنگبارستمروانهكرد.رستمچنانكهاسفنديارمیخواست،
نپذيرفتكهدستبستهبهنزديكگشتاسبرودوسرانجامباراهنمايیوچارهجويی
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سیمرغعمراسفنديارراكهبهچوبگزبستهبودسرآورد.«)ياحقی،84:1369(

4. سرنوشت محتوم اسفنديار
چنانچهدرروايتشاهنامهنیزمشهوداست،سرنوشتاسفنديارازآغازآنبوده
كهدرجوانیبهكاممرگفرورودوتقديراوچنیناســتكهبهدســترستمدر
سیســتانكشتهشود:»گشتاسبپسازآگاهیازتقدير،اگرچهغمگینمیشودو
قصدتغییرتقديررادارد،ازجاماســتمیشنودكهازاينناگزيرگريزینیست«،
)فردوسی،298/5:1386(بهنظرمیرسدتقديریكهجاماسبپیشگويیكرده،آنقدر
اطمینانومحتومیتنهفتهاستكهگشتاسبراهیجزگردننهادنبداننداردو
اگرگشتاسباورابهسیستاننمیفرســتادبازهم»هوش«اوبهدسترستمرقم

میخورد.

5. اختالف رستم و اسفنديار از بعد معنوی و دينی
»اسفنديارنمايندةترويجدينزرتشتیبهاقصینقاطكشوراستورستمپهلوانی
اســتكهبرآيینپدرانخودمیماند«،)دينوری،50:1381(لذاايناختالفعقیدهبا
گفتوگوحلنمیشودوهركدامازاينپهلواناننمايندةعقیدهودينخودهستند.
دراينگیرودارفقطيكعقیدهپیروزمیشود.بهعبارتديگر،پهلوانپیروزاين

كشمکشاسفنديارنیست.

  نتيجه گيری 
بابررسینقشهایاساطیریدرداستانرستمواسفندياروهمچنینعللكشته

شدناينپهلواننتايجزيرحاصلمیگردد.
1.گشتاسبپنجباربااسفنديارعهدمیبنددكهمسندپادشاهیرابهاوواگذاردو



122

جستارهایی در ادبیات کهن 1

هرباربهبهانهایپیمانخويشرامیشکند.لذاايزدمهر،يکیازخدايانبزرگ
ايرانیان،اورامجازاتمیكندوفرزندبرومندشرابههالكتمیرساند.

2.سرنوشتمحتوماسفندياروهوستاجخواهیپیشازموعد،اورابهسیستان
میكشاندودرمقابلمرگقرارمیدهد.

3.اختالفعقیدتیرستمواسفنديارباگفتوگوحلشدنینیست؛زيرااسفندياربر
دينزرتشتاستورستمبردينپدرانخود،پستنهاراهممکنكشتهشدن

يکیازطرفینمیباشدكهآنهماسفندياراست.

منابع
1. آموزگار، ژاله؛ »پیمان«، بخارا، )1379(، شماره 14 و 13.

2. بلعمی، محمدبن محمد؛ تاریخ بلعمی، تصحیح محمدتقی بهار، هرمس، تهران: 1386.
3. دینوری، احمدبن داود؛ اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نی، تهران: 1381.

4. روایت پهلوی، ترجمة مهشید میرفخرایی، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران: 1367.
5. طبری، محمدبن جریر؛ تاریخ طبری، ترجمة ابوالقاسم پاینده، بنیاد فرهنگ ایران، تهران: 1352.

6. فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، ج 5، تصحیح جالل خالقی مطلق، مرکز دائرئ المعارف، تهران: 1386.
7. نهایه االرب فی اخبار الفرس و العرب، ج اول، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، انجمن آثار مفاخر ایران، تهران: 1375.

8. یاحقی، محمدجعفر؛ فرهنگ اساطیر در ادبیات فارسی، فرهنگ معاصر، تهران: 1386.
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بخش سوم

نگرش هاي تطبيقي
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 نگرشي تطبيقي بر داستان قرآني يوسف )ع( 
 و داستان سياوش در شاهنامه 

محمدصالح ارزن كار
كارشناسارشدودبیرادبیاتدبیرستانهايلمزانبندرلنگه

 مقدمه 
همريشــگيوقرابتادبیاتوفرهنگملتها،كهحاكيازپیوندديرينةآنها
بهيکديگراست،امروزنزداهلتحقیقامريمعقولوپذيرفتنياست.امروزاگر
بخواهیــمحتيوحدتقوميونژاديوتأثیرفرهنــگاقواموقبايلومللرابر

يکديگرناديدهبگیريمبازهمزنجیرهاييازاشتراكاتبرايپیوندوجوددارد.
دراسطورههاميتوانتشابهاتفراوانيرامیانملتهاواكاويكرد.مثاًلدرگسترة
زبانوادبیاتهندواروپاييميتواندرباببسیاريازلغاتبهريشههايمشترك
دستيافتيادرحماسههايآلماني،ايرانيويونانيبهمشتركاتيمثلجنگپدرو
پسربرخوردكهبدونآشنايياولیهووامگیريازيکديگربهروايتهاييمختلف
ومتفاوتازهموجودداشتهاست؛وجالباينکههركدامباتراژديمرگيکياز

دوطرفپايانميپذيرد)ركآيتي،49:1372(.
»درموردتشابهاتاسطورههايايرانيوساميبسیارسخنبهمیانرفتهوتطبیقها
صورتگرفتهاســت.ازجملهمشابهتذوالقرنینوكوروشپادشاهشايستهايران
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ياجمشیدپادشاهايرانيباسلیماننبي)ع(كهدرآثارمنظومومنثورفارسيبرخي
اصاًلاينشباهترابهاتخاذنیزرساندهاند«)ممتحن،176:1389(.

اماازشگفتيهايديگردراينزمینهشباهتعجیبداستانقرآنييوسف)ع(با
اسطورةسیاوش)بهروايتحکیمتوسدرشاهنامه(است،شباهتيكهنهفقطدر
موردقهرمانانداســتانبلکهحتيدرموردضدقهرمانيافضايرويدادنیزتاحد
زياديصادقاست.ميتوانجدايازسیاوشويوسف)ع(ونیزسودابهوزلیخا،
بهنقشمشــابهكاووس)شاهايران(وعزيزمصروواكنشهايتقريباًمشابهآنها
يافضايمشــتركواقعه)اندرونيياحرمبانوان(،بيكسوبيپناهبودنقهرمانان
داستان،و...اشارهكرد.هرچنددرنوعروايتتفاوتهايينیزوجوددارد،ازجمله
اينکهدرداســتانقرآنيمسئلهغالموارباباستودرروايتشاهنامهنامادريو
ناپسرييااينکهسیاوشبيگناهداوطلبانهآتشوبعداًجنگوپناهندگيتورانزمین
رابرميگزيندويوسف)ع(بيگناهزندانرا؛ونیزاينکهسرانجامِزلیخايعاشقبه
نیكنامياستوقرينلیليشیرين،ويسو...درمنظومههايعاشقانهميگردد،اما

فرجامسودابةبدسگالوهوسبازشوربختياست.
درموردداستانسیاوشگفتهاند»نخستینبارتوسطفردوسيبهنظمكشیدهشده
است؛شــائبههايينیزوجودداردكهداستانيوسفوزلیخارانیزاولبارحکیم
توسبهنظمدرآوردهاست-كهالبتهمنتقدانيانتساباينمنظومهبهفردوسيرا
تأيیدنکردهاندوســرايشآنراتوسطحکیمتوسضعیفدانستهاند-»اماچنان
توصیفجزئیاتوحوادثوديالوگايندوداســتان-يعنيداســتانسیاوشو
منظومةيوســفوزلیخا-بههمشبیهاستكهحتياگرخودفردوسيهمآنرا
نسرودهباشدحتماًكسيبهتأثّرازداستانسیاوشاوميبايست،آنرابهنظمكشیده

باشد)ممتحن،176:1389(.
اماچراايندوداســتانچنینباهمشــباهتدارند؟جدايازمسئلةاشتراكات
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فرهنگيواســطورهايملتها،بايدگفتقطعاًفردوسيمسلمانكهداستانپرداز
بزرگيبودهاســتميبايستاحسنالقصصرابارهاخواندهباشدوالبتههیچهم

بعیدنیستكهداستانسیاوشرابهتأثیرازآنپردازشكردهباشد.
دراينمقالهسعيشدهاستتازوايايتشابهوتفاوترواييايندوداستانبه
دستدادهشود.باذكرايننکتهكهاينداستاندرقرآنبسیارمؤخروخالصهآمده،
امادرداستانشاهنامهبهذكرجزئیاتپرداختهشدهاستوسرانجامپاسخبهاين
ســؤالكهآياميتوانداستانسیاوشوسودابهرا،كهگفتهميشودنخستحکیم
توسآنرابهزيورداستانآراست،وامگیرياملَهمومتأثرازروايتساميدانست؟
هرچندكهاينداستاننزداقواماولیةتوحیدي)يهود(نیزبودهوآياممکننیست

ازاينرهگذربهادبیاتاسطورهايماراهيافتهباشد؟

 بررسي خصايص مشترك يوسف )ع( و سياوش 
يوســف)ع(ازنژادونسبمقدسوپیامبرزادهاينجیباستكهازخردسالي
بهچوپانيفرستادهميشودتاهمچونتمامانبیايالهيباگذرازسختيهاروحو
روانشآمادهومهذبگرددوبرايمجدوبزرگيآمادهشود.ازآنسويسیاوش
نیزاصیلاستوازفّرهوتخمهايمقدسبرخورداراست.اوازنژادشاهاناست
وجهتتهذيبوتقويتجسموروانبهمربيايهمچونرستمسپردهميشودتا

تماممراحلمجدوبزرگيرابیاموزدوپروردهشود.
مشخصةبرجستهيوســف)ع(زيباييشگفتانگیزاوستكهيعقوبنیزازآن
رويبهاومحبتيزيادهداشــتوحتيدربازاربردهفروشــاننیزبهسببهمین
مشخصهبهدرباروبلکهبهقلبزنعزيزمصرراهيافت.دروصفاوهمینبس
ُقْلَنحاَشِلِماهذابََشراًإْن كهقرآناززبانزنانترنجبهدستمصريگويد:َوَ
كريٌموگفتند:»منّزهاستخدا!اينبشرنیست؛اينيكفرشتهبزرگوار هذاإاّلَمَلكِّ
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است!«)قرآنمجید،31:12(
جمالسیاوشنیزبااوصافيچنیندرشاهنامهنماياندهميشود:

جدا گشت زو كودكي چون پري

به چهره به سان بت آذري )فردوسي،1390ج3،ص10،بیت66(

جهان گشت از آن خوب، پر گفت وگوي

كزان گونه نشنيد كس موي و روي )همان،ص10،ب69(

شگفتي ز دیدار او خيره ماند

برو بر همي نام یزدان بخواند )همان،ص12،ب111(

نقطةمشتركايناوصافايناستكههردوبهموجوديفراترازانسانماننده
شدهاند؛يوســفبه»َمَلٌككريم«تعبیرميشودوسیاوشبه»پريوبتآذري«و
بدينســانبودكهزلخیادرمقابليوسف)ع(عناناختیارازكفبداد:َقْدَشَفَعها
ُحبّاً:عشقاينجوان،دراعماققلبشنفوذكرده)قرآنمجید،30:12(وساحريچون

سودابهنیزمسحورجمالسیاوشگرديد:
زناگاه روي سياوش بدید

پر اندیشه گشت و دلش بر دميد

چنان شد كه گفتي طراز نخ است

وگر پيش آتش نهاده یخ است )همان،ص14،ب135و136(

نهيوسفدرچشمزلیخاغالميازغالمانمعمولبودونهسیاوشبهنزدسودابه
شاهزادهايمعمولي!

آياتقرآنيدرتوصیفحاالتوذكرماجرابســیارموجزوخالصهاستاما
داستانپردازيحکیمتوسباتفصیلماجراوتوصیفجزئیاتهمراهاست.
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 يوسف )ع( و سياوش در حرم زليخا و سودابه 
زلیخايوســفرابهاندرونيميكشاندو:َوَراَوَدتُْهالّتِيُهَوفِيبَیْتِهاَعننَْفِسهَِو
َغلََّقِتاْلبْواَبَوقالَْتَهیَْتلََك:وآنزنكهيوســفدرخانهاوبود،ازاوتمنّاي
كامجوييكرد؛درهارابســتوگفت:»بیا)بهســويآنچهبرايتومهیاست!«و

سودابهنیزكسيراپنهانفرستادتابهاوگويد:
كه اندر شبستان شاه جهان

نباشد شگفت ار شوي ناگهان )حمیديان،1390:جلد3،ص14،بیت138(

زمن هر چه خواهي همه كام تو

بر آرم، نپيچم سر از دام تو )همان،ص22،ب283(

تفاوتيكهمیاندوروايتهست-جدايازايجازآنوتفصیلاين-يکياينکه
يوســف)ع(تااينلحظههیچگونههوسرانيياخواهشياززلیخانديدهبود.در
واقعزلیخاعاشقيبودكهدرسرزمینيكه»گلدربروميدركفومعشوقبهكام
است«قصدداشتبراقلیمعشقيكهخودپنداشتهوبناكردهبودفرمانرواييكنددر
حاليكهدرداستانسیاوشسودابهبارهاهوسرانيوخواهشهايشیطانيخودرا
برسیاوشآشکاركردهبودوتنگدرآغوشگرفتنهاوپوشه)=جامهوپوشش(
چاككردنومحبتهايكاذبوآتشیناوتامغزاستخوانسیاوشاثركردهبودو

اينمسئلهدرپردازشداستانمفصاًلبهتصويركشیدهشدهاست:
سودابهسیاوشرابهبهانةاشتیاقخواهرانبهشبستانميكشاند:

همي روي پوشيدگان را زمهر

پر از خون دل است و پر از آب چهر

نمازش برند و نثار آورند

درخت پرستش به بار آورند )همان،ص14،ب145و146(

ســیاوشكهازســودابهمهريمکارانهوجدايازآيینراستيميبیندرفتاري
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محافظهكارانهتوأمبااعتذاروعقبنشینيهايينافرجامدرپیشميگیرد:
نهاني ز سودابة چاره گر

همي بود پيچان و خسته جگر )همان،ص20،ب244(

اماسودابهدوبارهسیاوشرااينباربهبهانةانتخابدخترانماهرويبهاندروني
خودميخواندوباز:

سرش تنگ بگرفت و یك پوشه چاك

بداد و نبود آگه از شرم و باك )همان،ص22،ب284(

وسیاوشنیزدرآنلحظاتچنینميگويد:
چنين گفت با دل كه از كار دیو

مرا دور داراد گيهان خدیو« )همان،ص23،ب286(

وسرانجامخواستةنهاييسودابهومراداوازاينهمهتمهیداتآشکارميگردد:
سياوخش را در بر خویش خواند

ز هر گونه با او سخن ها براند

... یكي شاد كن در نهاني مرا

ببخشاي روز جواني مرا )همان،ص25و24،ب315و324(

يوسف)ع(وسیاوشهردوازترسفريبنفسبههوشهستند:قاَلَمعاَذالِ
إنَُّهَربّيأْحَسَنَمثْواَي)يوسف(:گفت»پناهميبرمبهخدا!او]=عزيزمصر[صاحب
نعمتمناســت؛مقاممراگراميداشــته؛)قرآنمجید،23:12(وسیاوشنیزتنبه

خیانتنميدهد:
سياوش بدو گفت هرگز مباد

كه از بهر دل سر دهم من به باد

چنين با پدر بي وفایي كنم

زمردي و دانش جدایي كنم )حمیديان،1390:جلد3،ص25،ب329و330(
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 واكنش زليخا و سودابه 
اماچارهچیست؟آنعشقآتشیندرمنتهايكمالخودكهدوزنباشوكتچون
زلیخاوسودابهموجدآنبودندبهناگاهآبسرديازامتناعوبيتفاوتيهارالمس
ميكندآنهمدرستزمانيكهايندوبزرگبانويسرزمینذلیالنهخودراعرضه
كردهبودندواينكجدايازخوارشدنبیمرسواييآنهانیزميرود!پسآخرين

تقالها،بهامیداينکهآبرفتهبهجويبازگردد،انجامميگردد:
بِهالَْوالأنرأيبُرهاَنَربِّهَِكذلَكلِنَْصرَِفَعنُْهالّسوَءَوالَْفْحشاَء ْتبِهَِوَهمَّ َهمَّ َولََقْدْ
ـُهمِْنِعبادِنَاالُْمْخَلِصیَن:آنزنقصــداوكرد؛واونیز-اگربرهانپروردگاررا إنَـّ
نميديد-قصدويمينمود!اينچنینكرديمتابديوفحشاراازاودورسازيمچرا

كهاوازبندگانمخلصمابود.)قرآنمجید،24:12(
وسودابهراميبینیمكه:

وزان تخت برخاستم با خشم و جنگ

بدو اندر آویخت سودابه چنگ

مرا خيره خواهي كه رسوا كني

به پيش خردمند رعنا كني

بزد دست و جامه بدّرید پاك 

به ناخن دو رخ را همي كرد پاك

بر آمد خروش از شبستان اوي

فغانش ز ایوان بر آمد زكوي )حمیديان،1390:جلد3،ص25،بیت331-335(

امااينسیاســتزنانهبهكجاانجامید؟پسعشقزنانه،همانطوركهباشدت
دروجودشانشکلميگیرد،باهمانشدتبهحسنیرنگونفرتوانتقاممبدل

ميشود.ديگرآنچیزيكهمهماستاينکهآبرفتهرابهجويبرگردانند.
مِنُدبُرٍَوألَْفیاَسیَِّدهالَََديالْباِبماَجزاُءَمْنأراَد ْتَقمیَصُهَ َواْســتَبََقاالْباَبَوَقدَّ
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بِأْهلَِكُسوًءاإاّلأنيُْسَجَنأْوَعذاٌبألیم:وهردوبهسويدردويدند)درحاليكه
همسرعزيز،يوسفراتعقیبميكرد(؛وپیراهناوراازپشت)كشیدو(پارهكرد.
ودراينهنگام،آقايآنزنرادمدريافتند!آنزنگفت:»كیفركسيكهبخواهد
نسبتبهاهلتوخیانتكند،جززندانوياعذابدردناك،چهخواهدبود؟!«)قرآن

مجید،25:12(

اتفاقاتحرمســرايكاووسنیزبسیارشــبیهبهدربارعزيزمصراست.چون
كاووسغلغلهراميشنودانديشهكنانبهسويشبستانميرودووسودابهراميبیند
كهرويراخراشــیدهوكاخپرازبحثشدهاستوناگاهسودابهراميبیندكهبه
انتقامعشقبربادرفتهوكردارهوسناكخودراهاهريمنيدرپیشگرفتهاستو

همچونساحرهايهميآبريختوهميمويكند:
چنين گفت كامد سياوش به تخت

بر آراست چنگ و بر آویخت سخت

كه جز تو نخواهم كسي را ز بن

جز اینت همي راند باید سخن

بينداخت افسر زمشكين سرم

چنين چاك شد جامه اندر برم« )حمیديان،1390:جلد3،ص26،بیت342-345(

 نوع برخورد عزيز مصر )بوطيفار( و كاووس شاه با ماجرا 
كاووسازهماناولباصفتپرانديشهوهراسناكبودنبهماجراورودميكند،
غميميشود،احساساتيوحتيدژمميشودوازگريةهمسرمحبوبخود،زار
زارگريهميكندامادرعینحالميكوشــدخردمنديراازدستندهدو»سخن
كردهرگونهراخواســتار«وبهتبعآن»ُگسيكردوبرگاهتنهابماند/سیاووش
وسودابهراپیشخواند«وسپسابتداازسیاوشاستفسارميكندوچونسودابه
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سیاهنماييميكندكاووسخوددستبهكارميشودودستوبروبازويسیاوش
راميبويدونیزسودابهراكهازتمامبدنشبويمشكوگالبميآيد.اماباوجود
محرزبودنگناهسودابهبازهمعواطفاوبهجنبشميآيدوانديشةشاههاماوران
ويادآوريسابقةپرمهرسودابهونیزدلاسیرخودشوتیمارداريكودكان،اورا

ازمجازاتممتنعمينمايد.
عزيزمصرنیزكهبسیارخردمندترازكاووسوخويشتندارتربودابتداازيوسف
پرسوجوميكندوســپسپیراهنآنهارابررسيميكندوبربيگناهييوسف
واقفميشود؛پسبدونهیچگونهجانبدارياززنخود،اورادروغزنمينامدو
خواهانپوزشخواهيواستغفاراوست؛بيآنکههمچونكاووسابتداقصددو
نیمكردنوســپسترحمبرزنخودراداشتهباشد.َواستَْغفِرِيلَِذنْبِِكإنَِّكُكنِت
مِنَالْخاِطئیَن:وتوايزننیزازگناهتاستغفاركن،كهازخطاكارانبودي!«)29:12(
نکتةجالباينداوريايناستكهيوسفيكجملهدربرائتخودميگويد:
قاَلِهَيراَوَدتْنِيَعننَّْفِســي:)يوسف(گفتاومرابهاصراربهسويخوددعوت
كرد)26:12(وسیاوشنیزفقطمجالمييابدهمینحرفرابهكاووسبگويدكه
سودابهبادستپاچگيبهمیانحرفاوميبرد!نکتةديگراينکهعزيزمصرازيوسف
ْنهذا:يوسفاز ميخواهداينمســئلهرامسکوتنگهدارد:يوُســُفأعرِْضَعَ
ايــنموضوع،صرفنظركن)29:12(.كاووسنیزجهتحفظآبرويحرمخوداز

سیاوشهمینتمنارادارد:
مكن یاد از این هيچ و با كس مگوي

نباید كه گيرد سخن رنگ و بوي )حمیديان،1390:جلد3،ص28،ب384(

 واكنش سودابه و زليخا بعد از ناكامي و رسوايي در عشق 
زلیخايعشــقبازوسودابةهوسباز!زلیخاعاشقبودومجنونواربرعشقو
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تمنايخوداقرارداشتواينعشقشديديبودكهعاشقيچونزلیخارادرمقابل
نازمعشوقبهزبونيواداشتهبودوشايدازاينمنظراستكهدرنظمونثرفارسي
اسماودركنارناميوسفجايگاهيدررديفلیليومجنون،فرهادوشیرين،ويس
ورامین،وامقوعذراو...يافتهبيآنکهناميازعشقسیاوشوسودابهباشدوحتي
اورادرپیريبهوصالوخواســتةخودرساندهاند،آنهمباتصورجوانشدناو
وسپسوصاليوسف.شايدخواستهاندمزدعشقجانسوزاورابهنحويشايسته
بدهند.هرچندبهجوانزلیخاوازدواجشبايوســفدرتوراتوقرآناشارهاي

نشدهاست.
زلیخاابتداميخواهدبهمالمتگراندرسبزرگيبدهد،كهگفتهاند:»زلیخاديدن
ويوسفشنیدن/شنیدنكيبودمانندديدن«.پسمهمانيبزرگيترتیبميدهد
وجماليوسفرابهزنانشهرمينماياندتاهمهبدانندكهنهزلیخابلکهتمامشهر
ْعَن درمقابلاينزيباييخیرهكنندهسرتعظیمفرودميآورند:َفَلّماَرأيْنَُهأْكبَْرنَُهَوَقطَّ
اإْنَهذاإاّلَمَلٌكَكريم:هنگاميكهچشمشانبهاوافتاد،اورا َوُقْلَنِلِماَهَذابََشرَّ
بسیاربزرگ)وزيبا(شمردند؛و)بيتوجه(دستهايخودرابريدند؛وگفتند:»منزه

استخدا!اينبشرنیست؛اينيكفرشتةبزرگواراست!«)31:12(
زلیخاكهسختعاشقشدهاستازاينخاطرخواهيزنانشهرشايدغیرتو
حسادتشگلكردهاستزيراباجسارتوبيپرواييتمامعشقخودراعلناًابراز

ميدارد:
َفاْستَْعَصَم:)همسرعزيز( الَِّذيلُْمتُنَّنِيفِیهَِولََقْدَراَودتُُّهَعننَّْفِســهِ قالََْتَفَذلُِکنَّ
گفتاينهمانكسياستكهبهسبب)عشق(اومراسرزنشكرديد!)آري،(من
اورابهخويشــتندعوتكردمواوخودداريكرد)32:12(وحتياصرارداردكه
يوسفمحبوباوخواستهاشرااجابتكندوگرنهبهزندانخواهدرفتوذلت
خواهدكشدونیزاوبودكهچونيوسفرابهزندانميفرستدخودسختبراو
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دلتنگميشودوقاصدميفرستدشايديوسفپشیمانشدهباشدوبازاورابهدامان
خودبازگرداند.امايوســف)ع(برسرحرفخودبابراهینقاطعايستادهاستو
خیالعقبنشینيندارد.زلیخادورييوسفراتابنميآوردوبارهابهبهانههايي
ازجملهمجازاتبهجواريوسفميرفتتابهظاهرانتقامبگیردامادرباطنروح
عاشقخودراسیرابسازدوسرانجامدرجرياناستخالصيوسفاززندان،زلیخا

زبانبهاعترافگشودودرحضوراهاليقصراعالمكرد:
ادِقِین: أناَراَودتُُّهَعننَّْفِسهَِوإنَُّهلَِمَنالصَّ قالَِتاْمَرأُتالَْعزيزِاْلَنحْصَحَصالْحقُّ
همســرعزيزگفتالنحقآشکارگشت.منبودمكهاورابهسويخوددعوت

كردم؛واوازراستگوياناست)51:12(.
اماازآنسويدرحرمكاووسسودابهكهجزشعلهايازهوسبهرهايبیشاز

عشقسیاوشنداشت:
یكي چاره جست اندر آن كار زشت

زكينه درختي بنّوي بِكشت )حمیديان،1390:جلد3،ص28،بیت386(

زنيجادوگررابهمددميگیردتاخودرا،ضمنباردارنشاندادنفرزنديمرده
بیاوردوآنرابهكاووسمنتسبكندوگناهشرابرسیاوشمترتبنمايد.سپس
خودرابهجامه)رختخواب(افکندوآبازديدهبريختودلكاووسشاهرابد
گمانكرد.هرچندنیرنگشنگرفتامادلپرنفرتشتاسیاوشرابهنیستينکشاند
آرامنمينشیند.لذاكاووسرامتقاعدميكندكهاورابهآتشبسپاردتاخودايمن
گرددوچونازآتشحکمبرائتسیاوشبیرونميآيدبازهمباتالشيمذبوحانه
آنرابهجادويزالنســبتميدهدوسرانجامزمانينفسيبهراحتيميكشدكه

سیاوشبهجنگوسپسبرايهمیشهازايرانزمینميرود.
تفاوتيكهمیاندوزنعاشقوجودداردايناستكهعشقدرزلیخاواقعياست
وبــههمینجهتاوازمالمتزنانمصريابايينداردوعلناًهمبهخوداعتراف
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ميكندوهمبرتمنايخوداصرارميورزد.بعدازاينآزمون)شیداييزنانمصري
برجماليوســف(نفرتزلیخاازمعشوقستیزهگرخودكمشدوبهاومشتاقتر

گرديد،بهقولسعدي:
گرش ببيني و دست از ترنج بشناسي

روا بود كه مالمت كني زليخا را )سعدي،1379:ص413(

وبههمیندلیلبودكهاوراازنردبانعشــقيوســفبهملکوترساندهاندو
بهدامانوصلتيآســمانيبايوســفبرگرداندهاندتاپاداشيبرايآنهمههجران
ودلدادگياشباشــد.درواقععشــقوزوروقوتعشقبودكهزلیخاراازپرده

عصمتبرونآوردواوراهمچونرابعهبربکتاشخودشیفتهووالهكرد.
زلیخايوسفرابرزنانمصريعرضهميكندتاچهرهاوراحجتموجهخود
درمقابلمالمتكنندگانقراربدهدودرواقعهیچرنگيازغروروشیفتگيدراو
نیست.همچنانكهدرادامهنهتنهاخجلنیستبلکهباافتخارعنوانميكند:»اين

همانكسياستكهمرابهخاطرشسرزنشميكرديد«.
اماسودابهكهسیاوشرابهشبستانفراخواندهبودهمچنانكهدرادامهمشخص
ميشودهدفشاينبودكهســیاوشدرقیاسبادخترانماهروي،جمالاورابر
ســايرينترجیحدهدوويپیروزمندانهبهكاموآغوشسیاوشراهيابدودراين
البتهنوعيخودشــیفتگيوغروروجودداردكهچونشکستهميشودبهنفرتو

اعمالجنونآمیزوحسانتقامجوييميانجامد.
سودابهكهاشتیاقيآلودهبههوسبازيداشتتمامتالششاينبودتاسیاوشرا
نابودكندوديگرروياورانبیند،هرچندجبرزمانهسیاوشرابهغربتكشاندو
مظلومگردانداماســودابهنیزدرنهايتبهرهايجزايننداشتكهرستمدرمقابل

ديدگانكاووسشاه:
زپرده به گيسوش بيرون كشيد
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ز تخت بزرگيش در خون كشيد

به خنجر به دو نيم كردش به راه

نجنبيد بر جاي كاووس شاه )همان،ص172:ب2626و2627(

 نتيجه 
بامقايسهدوداستاندرمييابیمكهفضايداستانوتقابلشخصیتهابهنحوي
عجیببههمشباهتدارند.مقامسودابهوزلیخا،عزيزمصروكاووسونیززيبايي
وجوانيافسونگرانهيوسف)ع(وسیاوشوگفتوگوهايآندودرخاللماجرا
ونیزواكنشهايسودابهوزلیخاويوسف)ع(وسیاوشوحتيمواجههوداوري
ولينعمتان)عزيزمصروكاووسشاه(برپیشامدقصه،همهحکايتازاينداردكه
جدايازمسئلةتقابلفرهنگيونیزاشتراكاتملتهايقديمدراسطورهها،چون
داستانسودابهوسیاوشرافردوسيبراينخستینباربهنظمدرآوردهاستوحتي
اولینيوسفوزلیخايمنظومرانیزبهاونسبتميدهند،فردوسيمسلمانبهطور

قطعويقینبهقصهقرآنينظرداشتهاست.
حتياگربخواهیممنظومةيوسفوزلیخاراازكسيبدانیمكهبهتأثرازداستان
سیاوشفردوســي،آنراسرايشكردهبايداذعانكنیمكهفردوسينیزمسلماًدر

سرايشداستانخودتحتتأثیرقرآنومتونتفسیريقرارداشتهاست.
دومیننتیجهايكهميتوانگرفتاينکهعشــقزلیخابرمبنايشیفتگيوعشق
سودابهنوعياشتیاقوهوسزودگذربودهاستواينگونهاستكهنامزلیخادر
كناريوســفبامجنونولیالوفرهادوشیرينو...پیوندخوردهاست،حالآنکه

سودابهبرايخودهیچسهموياديازعشقونیکناميبرجاينگذاشتهاست.

منابع
1. قرآن مجید، سورة یوسف

2. نسخة مترجم الکترونیکي قرآن مجید )ذکر( - نسخة 1/0/0
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3. حمیدیان، سعید، شاهنامه فردوسي، ج 3، تهران: قطره، 1390
4. ممتحن، مهدي و داوري، پریســا، دو زن )مقایسة زلیخا و سودابه(، مطالعات ادبیات تطبیقي، دانشگاه آزاد اسالمي جیرفت. 

سال چهارم، شمارة 13، ص 175- 201
5. آیتي، سید محمود، یوسف و سیاوش، مجلة ادبستان، شمارة 40، ص 49- 52

6. سعدي، مصلح الدین، کلیات، تصحیح محمدعلي فروغي، چاپ یازدهم، امیرکبیر، 1379
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 سيماي سيمرغ 
 در شاهنامه، اوستا، متون پهلوي 

محمد رضا فراستي، حميد حسن نژاد كاشاني
كارشناسانارشدزبانوادبفارسي

 چكيده 
افســانهدرادبیاتمليهركشورجايگاهويژهايداردوكوششياستكهبراي
توجیهپديدهايبهعملميآيد.بديهياستاينكوششبهتمايالتروانيقومي
كهمراحلابتداييتمدنوفرهنگراطيميكند،بستگيدارد.درادبیاتداستاني
كهنماشخصیتهاوگاهموجوداتيبهعنواناسطورهمطرحميشوندكهدرمیان
آنهاسیمرغ-بهويژهدرشاهنامهودربخشيازاوستاومتونپهلوي-ازآنجمله
است.سیمرغوداستاناوگاهبهصورترمزونمادوگاهواقعیتياسطورهاينمايان
ميشود.دراينمقالهبهبررسيسیمرغونامهايآندرشاهنامهواوستاوهمچنین
متونپهلويووجوهمشتركآنهاوويژگيهايهركدامونیزمکانهايحضور
هريكوعلتحضورآنها،رمزورازهايوجودآنهاودوگانگيگوهريسیمرغ

پرداختهشدهاست.
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كليد واژه ها:سیمرغ،شاهنامه،اوستا،متونپهلوي،مرغهاياسطورهاي،دوگانگي
گوهري

 مقدمه 
درحماســههايمليوكهــنماايرانیانموجوداتوبرخــيحیواناتنمادو
اســطورهاندوجايگاهخاصيرابهخوداختصاصدادهاند.دراينمیان،ســیمرغ
مخصوصاًدرشاهنامهمرغيمرموزواسطورهاياست.اومرغي»بزرگ،سخنگوو
چارهجوستكهبرستیغكوهالبرزآشیاندارد.)فسايي،588:1369(پرورندةزالاست
وپراوراهگشاوكلیدحلمشکالتاست.ازسیمرغدرادبیاتفارسيبهعنقاتعبیر

كردهاند.فردوسيسیمرغرا»مرغژيان«وزالرا»مرغپرورده«مينامد:
»همان زال كو مرغ پرورده بود

چنان پير سر بود و پژمرده بود« )خالقيمطلق،1386،ج:197(

»چو مرغ ژیان باشد آموزگار

چنين كام دل جوید از روزگار« )همان:5208(

»لفظســیمرغمركبازمرغبهاضافةلفظ»سئة«دراوستاميباشدكهبهمعناي
شاهیناست.سیمرغدرادبغیرحماسيبهعنوانوجودناپیداوبينشاناست«و
غالباً»كنايهازانســانكاملكهازديدهپنهاناستبهكاررفتهاست.«)زنجاني،1380:

)633

»اوزالراپــرورشميدهــد،رودابهرادربهدنیاآوردنرســتمياريميدهد،
درخوانپنجماســفنديارحضورمييابدورســتمرادرپیروزيبراسفنديارمدد
ميرساند.زخمهاياورامعالجهميكندواورارهنمونميشودتابراسفنديارفائق

آيد.«)جهانگیري،158:1369(
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درشــاهنامهبهجزاينمواردناميديگرازســیمرغبهمیاننیامدهاســت.اين
ويژگيهادرشاهنامهومتونكهنپهلويواوستا-كهالبتهدرآنهااساميمتفاوتي
ذكرشــدهاست-اوراموجوديهاديواهوراييمعرفيميكند.ازاوبهخداوند
مهر،مرغفرمانروا،مرغگردنفرا،مرغپاكمهر،مرغپاكديدو....تعبیرشدهاست.
اودستگیربیچارگاناست.جايگاهشمأمناَمنوحتيشفابخشاست.نگارنده
درتحقیــقدربارةاينموضوعازكتبمعتبريچونشــاهنامهبهتصحیحجالل
خالقيمطلقوآثارديگريكهدرباباوســتاومتونپهلوينگاشتهشدهاندونیز
راهنماييهاياستادارجمندآقايدكترعرفاني،استاددانشگاهپیامنورمشهد،بهره

بردهاست.

 سيماي سيمرغ در شاهنامه 
ازسیمرغدرچهارجايشاهنامهيادشدهاست:

1.هنگاميكهســام،جدرستم،پسازصبروگذشتسالهايطوالنيصاحب
فرزندپسريشدكه

»به چهره نكو بود برسان شيد

و ليكن همه موي بودش سپيد« )خالقيمطلق،1386،ج:164(

ســامراگمانبرآنميشودكهگناهيمرتکبشــدهوشايدازدينپاكروي
گرداندهاستواينمجازاتاوست.ازاينروفرمانميدهدكودكرابهكفارةآن

گناهبهكوهيدوردستببرندورهايشكنند.
»بفرمود پس تاش برداشتند

از آن بوم و بر دور بگذاشتند« )همان:166(

اتفاقراسیمرغدرجستوجويغذا،كودكراميبیند؛اورابرميگیردتاخوراك
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بچگانخودكند:
»فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ

بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

سوي بچگان برد تا بشكرند

بدان ناله زار او ننگرند« )همان:167(

لیکنبهدلیلجثةنحیفزال،اورااليقخورشنمييابدومهرومحبتشرادر
دلجايميدهد:

»نگه كرد سيمرغ با بچگان 

بدان خردِ خون از دو دیده چكان

شگفتي بر او برفكندند مهر

بماندند خيره در آن خوب چهر

خداوند مهري به سيمرغ داد 

نكرد او به خوردن از آن خرد، یاد )همان:167(

ســیمرغپدرمعنوي،مربيوراهنمايزالميشود.زمانيكهفردوسيدرصدد
تشريحسیمرغوُكناماووكوهالبرزبرميآيد،خوانندهراباخويشبههمراهسیمرغ

وزالازعرصةاسطورهبهصحنةديگريميكشاند.
جايگاهســیمرغكهآنهمآگاهانهانتخابشــده،كوهالبرزاست.»ال«درزبان
پهلويكهفردوسيبرآنتسلطداشتهبهمعنايكوهو»برز«بهمعنايباشکوهوستبر
است.دراوستااينكوهبانام»هرهبرهزئیتي«ودرپهلوي»هرهبرز«و»هربورس«

آمدهاست.)دهخدا،ج3174:2(
»یكي كوه بدنامش البرز كوه 
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به خورشيد نزدیك به دور از گروه« )خالقيمطلق،1386،ج165:1(

بنابراين،كوهالبرز)بُرزكوه(-كهدرشاهنامهفراوانبهكاررفته-بهدورازعالمو
خلقنزديكسرچشمهنوروحیاتقرارداردودرهمینجاستكهسیمرغآشیانه
گرفتهاستوزالراميپروراند.فردوسيازرابطةمعنويمیانسیمرغوزالپرده

برميداردوميگويد:
»به سيمرغ آمد ندایي پدید

كه اي مرغ فرخندة پاك دید

نگه دار این كودك شيرخوار

كزین تخم، مردي درآید به بار« )همان:168(

بادريافتاينندايفراحسي،سیمرغازاريکةخويشبرميخیزد،بهسويدنیاي
ماديپرميگشايدوزالراازخاكبرميگیردوبهجايگاهخودميبرد.»لغتمرغان
رابهزالميآموزاندواورادســتانناممينهد.«)آزمايش،23:1380(براعمالشناظر
استودرمشکالتشحاضر.اومرغيازخانوادهمرغانزمینينیست.زمینيهست
امانهچونشــاهینوعقابوكركسو...بالوپرشازگوشتپرنیست،ازنور
ورنگاســت.سیمرغدراينجامظهريازمظاهرانسانروشنروانوآگاهاست.

سیمرغوزاليگانهودرهمتنیدهاند.
فردوسيباآگاهيتمامشاهنامهرابهنظمكشیدهوسیمرغرامطرحكردهتاراه
و»طريقةمددجوييازاورابهزمینیانبیاموزاندونشــاندهدكهچهبايدبکنندتا

سیمرغبهمددشانبشتابد.«)آزمايش،27:1380(
2.جايديگريكهدرشاهنامهازسیمرغيادشده،زمانياستكهرودابه،همسر
زال،باردارميشــودووقتآناستكهرستمبهدنیاآيد،اماچونجنینيدرشت

استرودابهبرجانخودميترسدوبامادرشسیندختميگويد:
»همانا زمان آمدستم فراز
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وزین بار بردن نيابم جواز )خالقيمطلق،1386،ج265:1(

دردچنانشديداستكهرودابهازهوشميرود.زالدستمددبهسويسیمرغ
درازميكندوازويياريميجويد:

»چوزان پر سيمرغش آمد به یاد 

بخندید و سينُدخت را مژده داد

یكي مجمر آورد و آتش فروخت 

وز آن پر سيمرغ لختي بسوخت« )همان:266(

سیمرغخردمندميآيدوويراراهنماييميكند؛يعنيروشتولدرستمبهوسیلة
عملجراحيرا-كهاكنون»سزارين«نامیدهميشود-بهزالوپرستارانرودابهنشان

ميدهد:
»بياور یكي خنجر آبگون 

یكي مرد بينا دل پرفسون

نخستين به مي ماه را مست كن

ز دل بيم و اندیشه را پست كن

تو منگر كه بينا دل افسون كند

به صندوق تا شير بيرون كند

بكافد تهيگاه سرو سهي

نباشد مراورا ز درد آگهي« )خالقيمطلق،1386،ج266:1(

همگاننگرانبودندامابهدستورسیمرغعملكردندوموفقشدند.
3.سومینجاييكهدرشاهنامهازسیمرغسخنبهمیانآمدهدرپنجمینخوان
اسفندياراست.دراينجاسیمرغموجودياستكهبهدستاسفندياركشتهميشود.
اينسیمرغجفتهمانسیمرغياستكهدرپرورشزالنقشداشتهاستوهمین
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برخورددرحدخوددرپشــتیبانيسیمرغازرستمبرايپیروزيبراسفنديارمؤثر
واقعميشود.چنانكهسیمرغدرضمنسخنگفتنبارستمدرآنداستانپرشور
همدرديخودرابارســتمورنجشخويشراازاسفندياربیانميدارد.دراينجا
سخنازجادوبودنيااهريمنيوپلیدبودناينسیمرغنیستبلکهفقطتوصیف
قدرتوپیکاروتوانمندياوستوحتيايناسفندياراستكهحیلهبهكارميبرد
تامرغرابهداماندازدوهمانتدبیريراكهدرســومینخوانبااژدهابهكاربرده

است،بهكارميبندد:
»بر آن تيغ ها زد دو پاي و دو پر 

نماند ایچ سيمرغ را زیب  و فر

چو سيمرغ از آن تيغ ها گشت سست

 به خوناب صندوق و گردون بشست

همي زد بر او تيغ تا پاره گشت

چنان چاره گر مرغ بيچاره گشت« )همان،ج242:5(

4.آخرينردپايسیمرغدرشاهنامهدرنبردرستمواسفندياراستكهجزئیات
آنمعلوماســت.دراينواقعه،نقشســیمرغعالوهبرنجاتوبهبوديرستمو
رخش،گشــودنرازرويینتنبودناسفندياراست.همانطوركهقباًلگفتهشد،
دراينجاسیمرغاشارهايهمبهجفتخود-كهدرخوانپنجمبهدستاسفنديار
كشتهشدهاست-داردواينطورمينمايدكهبرايانتقامگرفتنازاسفنديارخواستار

مرگاوست.
»بپرهيزي از وي نباشد شگفت

مراد خود اندازه باید گرفت

كه آن جفت من مرغ با دستگاه

به دستان و شمشير كردش تباه« )همان:401(
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اســفنديارخودپیشازمرگبيآنکهبهرويینتنبودنخويشاشــارهكند،به
پسرشبهمنميگويد:

»به مردي مرا پور دستان نكشت

نگه كن بدین گز كه  دارم به مشت

بدین چوب شد روزگارم به سر

ز سيمرغ و از رستم چاره گر« )همان:416(

پروندةسیمرغدرهمینداستانشــاهنامهبستهميشودودرداستانهايديگر
شاهنامهردپاييازاوديدهنميشود.

 سيمرغ در اوستا و متون پهلوي 
»نامسیمرغدراوستا»َسئَِن«آمدهاستودرپهلوياورا»سینَمرو«گويند.در
فقرة41ازبهراميشــتنیزبهاينمرغبانام»مرغوَسئَِن«برميخوريم.«)پورداوود،

ج575:1(

مستشرقیناينكلمهرابهشاهینوعقابترجمهكردهاند.»لغتسیمرغهمان
»َســئِن«اوستايياستكهازآنيكمرغبسیاربزرگشکاريارادهشدهاست.در
فرهنگهايفارسيودراشعارمتقدمینگاهي»سیرنگ«جايگزيننامسیمرغشده

است.«)پورداوود،ج575:1(
درجاييديگرازاوستاازپرندهايبهنام»گرشیپتر«پرندهيامرغمقدسوپیك
ماجرايتوفاننامبردهشــدهوالبتهدراوستادرهمینيكموردناماينمرغآمده
اســتامادر»زاداسپرم«»بندهشن«و»مینويخرد«ازاينپرندةشگفتانگیز-كه

پیامبراهورامزداست-يادشدهاست.
درگزارشپهلوي»َچْخْر-واك«ناممرغيكهشــايدپرندةمقدسيبودهومزدا
آفريده،بهموجــبونديداددر»َورجمكرد«نقشمعنويبــهعهدهدارد.مطابق
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مندرجاِتبندهش)16/19-11/24(ومینويخرد)9/61(اينمرغميتواندتکلمكند
ونشردهندةآيینمزدايياستومطابقهمینمتوندر»ورجمكرد«اوستابهزبان

مرغانتالوتشدهاست.«)رضي،1376،ج347:1(
نقشپرندهدرحوادثتوفانموردتوجهاســت،چنانكهدررواياتسومري،
بابليويهوديكهبخشيدربارةتوفانشدهاست-بهويژهزمانيكهاشارهبهتوفان
نوحدارد-اينتقارنديدهميشود.دربُندهشن»رد«وسرورپرندگان»َكريشیفت«

نوشتهشدهاست.«)رضي،1376:ج348:1(
بهموجبمینويخردازمرغيديگركهمقدساستبهنام»َسئَِن«نامبردهشده
اســت.دربَُندهشندرجاييديگربهمرغ»َچمَرْوَش«اشارهشدهاستكههرسه
سالبســیاريازمردمغیرايرانيبرفرازكوهالبرزگردميآيندتابهايرانیانزيان
رسانند.»ايزدبُرزمرغَچمَرْوْشرابهآنكوهميفرستدوآنمرغهمهناايرانیانرا

چوندانهبرميچیند.«)رضي،1376،ج348:1(

 آشيان سيمرغ در اوستا 
»كنامومحلاســتقرارسیمرغدراوســتادربااليدرختيبرپاستكهدرمیان
اقیانوس»فراخکرت«ميباشــد.درمتونپهلوينیزاينگونهاشارهشدهاست.اين
درختدراوستا»ويسپوبیش«خواندهشدهاست.درفصل18ازبندهشندرفقرة
9،كلمةمذكوربههمیننامذكرشدهاست.»هماكپژشك«يعنيپزشكوداروو
درمانويسپوبیشاوستاياهماكپژشكپهلويصفتدرختمذكوراست.اسم
ايندرختدرجايديگريازكتبپهلوي»هرويسپتخمك«ضبطشدهاست؛

يعنيدرختكلیةتخمهايگیاهُرستني.«)رضي،1376،ج599:2(
بندهشن،فصل9»درختهرويسپتخمكدرمیاناقیانوسفراخکرترويیده
اســت«»دركناردرخت»گوترن«دانههاييكهازايــندرختفروميريزدباران
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تشتربرگرفتهبابارانفروميبارد.)تشترخدايمهربان(دربابدريايفراخکرت
بايدگفت:»ايندرياياوئوروكشــه«دراوستااهمیتزياديدارد؛زيرابسیارياز
رويدادهايباستاني،حماسيودينيدركناروساحلآنرويدادهاست«.)پورداوود،

ج577:1(

درمینويخردفصل62فقرة10ميگويد:»سیمرغكجاآشیاندارد؟«فقرة37:
»آشیانسیمرغدرختدوركنندةغمبسیارغمبسیارتخمهاست.«فقرة38:»وهرگاه
ازآنبرخیزدهزارشاخهازآندرختبرويد.«فقرة39:»وچونبنشیندهزارشاخه

ازآنبشکندوتخمازآنپراكندهشود.«)تفضلي،82:1354(
درگزيدههايزاداســپرمفصل3بند39و40آمدهاست:»درختدربردارندة
همةتخمهاو»هروسپتخمك«رادرمیاندريايفراخکرتآفريدكههمةانواع
گیاهازآنرويدوسیمرغدرآنآشیاندارد.هنگاميكهازآنبهپروازدرآيد،تخم
خشكرابرلبآبافکندوآنتخمهابازبرزمینباريدهشوندو»هومسپید«رادر
نزديکيآندرختآريدكهدشمنپیريوزندهگرمردگانوبهمرگكنندهزندگان

است.«)میرفخرايي،60:1366و61(
روايتپهلويفصل31ميگويد:»توكهزردشــتي،اگرتوراتنگيفرارسديا
فراخي،ازگفتندينبازنايست؛زيراكهاينسرزمیناگرهامونشودوآباگراندر
دريابايستدوسیمرغاگراندرآنبیشترآشیانگیردوهركهدرجهاناستاگرباز
خیزد،خورشیداگربدانراهرودوهركهاندرجهاناستاگربيگناهشود،همهبه

سببنیايشهرمزدوامشاسپندانبهدينبود.«)رضي،1376،ج345:1(
دربند115بندهشميگويد:»هرســالسیمرغآندرخترابنشاند)درخت
بستخمهدردريايفراخکرت(آنتخمهاييفروريختهدرآبآمیزد،تشترآنرا
باآببارانيستاند،بهكشورهاباراند.نزديكبداندرخت»هومسپید«درمانبخش
پاكیزه،دركنارچشمه»اردويسور«رشتهاست.هركهآنراخوردبيمرگشودو
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آنرا»گوترن«درختخوانند.«)پورداوود،بيتا،ج577:1(
دريشت12،َرَشنيشتبند17آمدهاست:»اگرتوهم،ايرشنپاك،درباالي
آندرختسیمرغ-كهدرمیانفراخکرتبرپاست،آندرختيكهدارايداروهاي
پاك،داروهايمؤثراستوآنرا»ويسپوبیش«يعني»همهرادرمانبخش«خوانند،

بروي،درآنتخمههايكلیهگیاهاننهادهشدهاست«.)پورداوود،ج573:1(
دربهراميشتكردة15بند19آوردهاست:»بهراماهوراآفريدهراميستايیم.بلند
پیروزي)بهرام(بافّراينخانهراازبرايگلهگاوانفراگیرد.چنانکهاينسیمرغاين
ابربارور،كوههارااحاطهميكند.«)دوستخواه،280:1361(»دربند76و79بندهشن
دربارةچگونگيكوههانامكوه»ابرســینياابورســین«كهدراوستاميباشد،آمده
است.معناياينواژه»فرازسیمرغ«يعنيباالترازحدپروازسیمرغذكرشدهاست.«

)رضي،312:1363(

 سيمرغي ديگر 
همانطوركهگفتهشــد،دراوستانامسیمرغ»َســئَِن«استلیکنايننامبراي
شــخصيااشخاصينیزبهكاررفتهاســت.»درفقرة97ازفروردينيَشتآمده
كه»َسئَِن«نخستینكسياستكهباصدنفرپیروبرروياينزمینبهسرميبرد.
»َفرَوَهرپاكدين«»َسئَِن«پسر»اهومستوت«راميستايیم؛نخستینكسيكهباصد

پیرودراينزمینظهوركرد.«)معین،1371،ج846:5(
»اين»َســئَِن«همانكسياســتكهبهقولدينکرد)فصل6،فقرة5(صدسال
پسازظهورزردشــتمتولدشدودويستسالپسازاودرگذشت.اونخستین
پیرومزديسناســتكهصدســالزندگيكرد.ازفقرة126ازفروردينيشتنیز
ازيكخانوادهبهنام»َســئَِن«يادشــدهاست.مطابقفرهنگهايفارسي،سیمرغ
نیزاســمحکیموداناييبودهاست.شايد»َسئَِن«پارســاوداناييكهدرفقرة97
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فروردينيشتآمدهاست،مأخذدومینمعنيسیمرغفرهنگهاباشد.اسمخاص
سیندختكهزنمهرابكابليومادررودابهاستودرشاهنامهذكرشدهاز»َسئَِن«

اوستاست.«)پورداوود،ج575:1(
درفقرة126فروردينيشتآمدهاست:»فروهرپاكديننیرو»نکَشَو«ازخاندان
»اوسپَنَشب«ازدودمان»َسئَِن«راميستايیمدرجايديگرازكتابدينکردبارديگر
ازاويادشدهوديکيازشاگردان»اََشَو«زردشتمعرفيشدهاستونیزدربخشي
ديگراز»َسئَِن«يادشدهكهچونروزواپسینفرارسدوجهانتازهگرددزردشتو
عدهايديگرازبزرگاندينمراسميويژهانجامميدهندونیزدراينجمع»َسئَِن«

كنارپیامبر)زردشت(دارايمقامواهمیتياست.«)مواليي،111:1382(

 وجوه مشترك و تمايز سيمرغ در شاهنامه، اوستا و متون پهلوي 
سیمرغشاهنامهدرعینمنحصربهفردبودن،نقاطمشتركيباسیمرغهاييكهدر
اوستاومنابعپهلويموجوداست،داردوهمیننقاطمشترك،مرغيبسیاررمزآلود
رابهوجودميآوردكهنظريهپردازيدربارةآندشواراست.دراينجابهچندمورد

ازاينوجوهاشارهميشود.
1.درشاهنامهسیمرغبربلندايكوهاستوآنكوهالبرزنامداردكهطبقنوشتههاي
پهلويواوستامركزجهانوريشةتماميكوههاوسرحدمیاننوروظلمتاست.
درمنابعپهلويدراوســتاهیچجاآشیانهســیمرغبربلندايكوهذكرنشدهاست.
البتهدربخشيازبهراميشتوهمچنینقسمتيمختصردربندهشنبهاحاطة
ســیمرغبركوههااشارهشدهلیکنبهمحلاستقرارآناشارهنشدهاستبلکه
جايگاهســیمرغرابلندايدرختيمیاندريايفراخکرتميداندكهقباًلذكر

شدهاست.
2.ســیمرغدرشاهنامهجفتيداردكهمادهودارايدوفرزنداست.البتهاگرآنرا
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همزاداينسیمرغبدانیمبهتراست.اينمطلبتنهادرشاهنامهآمدهودراوستا
يامنابعپهلويازجفتسیمرغناميبیاننشدهاست.

3. سیمرغدرشاهنامهسخنميگويدوبهزالهمسخنگفتنميآموزد.درزات
اسپرمبخش33دراوستانیزبهاينمطلباشارهشدهاست.زالزبانسیمرغ
راميدانست؛زيراهفتسالاوراپروردهوسخنانشرابرايرستمترجمه
كردهبودامادرشــاهنامه،رســتمباآنزبانآشناستوسیمرغبااوسخن
ميگويدودرنبردبااســفندياراوراراهنماييميكند.ســیمرغدرشاهنامه
حکیمودانشمنداستاماظاهراًبهزالجزسخنگفتنچیزديگريآموزشي

نميدهدوزالدانشوحکمتراپسازجداييازسیمرغفراميگیرد.
چنان گشت زال از بس آموختن 

كه گفتي ستاره ست از فروختن

به راي و به دانش به جایي رسيد

كه چون خویشتن در جهان كس ندید )خالقمطلق،1386،ج181:1(

ســیمرغدراوستامرغيپاكوكارآزمودهاستكهبردرختيكهداروهايپاك
ومؤثرداردوشفابخشاستزندگيميكند.تنهاشاهديكهدرموردسیمرغدر

فرمانبخشيوحکمتآنپیداميكنیم،همینرابطهاشبادرختاست.
4.پرســیمرغدراوستاومتونپهلويمعجزهگراست.پراينمرغكهالبتهگاهي
دراينمتونبانامهايمرغکانمرغوياشاهینوگاهارغنبزرگشهپرنامیده
ميشود،درمانكنندهتنوباطلكنندهسحروجادواست.هركسآنراداشته

باشدديگرانازاوهراسناكاند.«)جي.كانوي،47:1341(
دربهراميشــتكرده14بندهاي36،35،34آمدهاست:»بهراماهوراآفريده
راميســتايیم:زردشتازاهورامزداپرسید:اياهورامزدايپاك،ايآفريدگار
جهانمادي،اينقدس،اگرمنازمردانبســیاربدخواهآزردهشــومچارهرا
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چیســت؟آنگاهاهورامزداگفت:پريازمرغارغنبزرگشهپربجوي.اينپر
رابهتنخودبمال.بااينپرسحردشمنراباطلنماي.كسيكهاستخوانياز
ايــنمرغدلیرياپريازاينمرغداناباخودداردهیچمردتوانايياورانتواند
كشت.آناوراپناهبخشد.آنپرمرغکانمرغ،بزرگواريوفّربسیاربدانكس
خواهدبخشــیدواوراپناهخواهدداد.آنكسكهپرشــاهینباخودداردو
همگانازاوهراسناكاندوبههرانسانكههمهدشمنانبرايتنخويشازمن
)اهورامزدا(ميهراســند.همهدشمنانازنیرووپیروزيكهدرمننهادهشده

استبیمناكاند«)اورنگ،79-77:1343(
»دريشــت14/35آمدهكه»پَرنَه«كهبهاحتمالپرياشــاهپريازباليكپرنده
)ســیمرغ،باز،شاهینيا...(راهنگامجنگبهتنميسودهياميمالیدهاندومعتقد
بودندكهگزندوسحردشمنراباطلميكند.اينانديشهدرهمینگذشتةنزديك
درايــرانوبعضيمللديگررايجبودكهبهكمانوتیرياكالهخود،شــهپرياز

پرندگانقويشکاريبرايشگونميزدند.«)رضي،1376،ج1085:2(
اوبردرختيدرمانگرســاكناست.درشــاهنامهپر،همراهفرداست)زالو
رستم(.آنراتنهادرمواقعيكهبهكمكنیازدارندبرمجمرمينهندوميسوزانند
تاسیمرغظاهرشودواينسیمرغاستكهحاللمشکالتاستواوراراهنمايي
ميكند.درمداوايرستمورخشنیزپر،درمانكنندهنیستبلکهخودسیمرغاست

كهشفابخشاست.
5.درشاهنامهواوستاهردو،نسبتشاهمرغانويامرغفرمانرواومرغکانمرغبه

عنوانراهنماومرشدآمدهاست.
6.ســیمرغدراوستاوشــاهنامهمرغيبزرگوعظیماست.درشاهنامه،عظمت
ســیمرغبهاندازهاياستكهچونظاهرميشــودهمچونابريبزرگنمود

ميكندكهبارانشمرواريداست.
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چون ابري كه بارانش مرجان بود

چه مرجان كه آرایش جان بود )خالقيمطلق،1386،ج266:1(

دراوستانیزبهبزرگيوعظمتسیمرغاشارهشدهاست:»ميستايیمبهراماهورا
آفريدهرا.باشــدكهفّروپیروزيبهراماينجهاننیكآفريدهشــدهرابپوشاند.
همچنانكهمرغســئن)سیمرغ(بابالهايگستردةخودوابرهايوسیعبارانزابا

سايههايخودكوههاراميپوشاند.«)رضي،312:1363(
دربهراميشتنیزبهاينويژگي»سئن«اشارهشدهاست.سیمرغپرندهايواقعي
وعاريازهرگونهافســانهپردازيواسطورهسازياست.نامآنبههمراهپرندگان
وچهارپايانميآيدكهماآنهاراميشناسیملیکنمرغياستكهازسايرمرغها

بزرگتراستوخواصيدارد.

 دوگانگي گوهري سيمرغ 
بهرغماينکهدراوستاوشاهنامه،سیمرغمرغيداناوحکیموموجوديمثبتو
اهورايياست،باژرفنگريبیشتردركاروحالآندرمييابیمكهاينمرغراميتوان
جانورياهريمنينیزبهشمارآورد؛زيرادرعینحالكهزالورستمرادردشواريها
فريادرساست،بانیرنگوفريباسفندياررويینتنراازپايدرميآورد.اينمطلب
نمودارآناســتكهكرداراينموجودازسويياهوراييوازسويياهريمنياست.
صفتاهريمنانيچونضحاكوديوهاو...فريبونیرنگاستواينصفتالبتهبا
تفاوتهاييدرسیمرغهنگامرزمرستمواسفنديارهمديدهميشود.چگونهاستكه
اينپرندةاساطیريدرحماسهكاركردهايمتضاديدارد؟بهاينمنظوربايدهستيآن
رادركلحماسهبررسيكردتامشخصشودكهاينتضادهاازسرتصادفدرافسانه

بهاينموجودنسبتدادهشدهانديامقصودياساسيدرمیاناست.
همانطوركهقباًلگفتهشد،سیمرغدرچهارمرحلهدرشاهنامهظاهرميشود؛



154

جستارهایی در ادبیات کهن 1

دركودكيزال،دربهدنیاآمدنرســتمكهدرايندوموردسیمرغنیرويياست
بشــريوايزديونیرويشهمهدرراهزايشورشــدورهاييبشــروخلق
اساطیروحماسهاســت.دراينمورد،سیمرغكاركرديمقدسواهوراييدارد.
درافســانههايايرانيكهن،آمیختگيقدرتوجادوودرمانبخشــيدريك
هیئتآيینيهموارهموردتوجهاست)مختاري،338:1357(.درمرتبةسومدرهفت
خواناسفنديار،سیمرغموجودياستهمچونعناصرشگفتانگیزواهريمني
هفتخوان،مثلگرگوشــیر.دراينجاسخنازصفاتروحيوايزديسیمرغ
نیســتبلکهپیکارباآنكاريپهلوانانهونیكاســت.دراينمرحله،سیمرغبا
خصلتيجادوييمعرفيشدهامابرخالفمواردپیشین،ديگراينقدرتجادويي
ستودنينیستبلکهپلیدواهريمنياست.درمرحلةآخرظهور،»زالوسیمرغ
دريكوحــدتآيینيوجادويي،كاركرديجزصیانترســتمدربرابرمرگ
ندارند«)مختاري،338:1357(.بنابراين،سیمرغتنهاشفادهندهنیستبلکهبخشندة
جانوعاملدوامخاندانزالنیزهســت.ســیمرغدرايــنمرحله،درتضادبا
اسفندياررخنمودهاست.البتهعقیدهبرايناستكهدوگانگيسیمرغدرشاهنامه
بهدوگانگيزالدرحماسهبرميگرددواهريمنيياايزديبودنسیمرغبهروابط
اجتماعياشــارهدارد.وقتيكهجامعهزالراميپذيرد،ســیمرغهمپذيرفتنيو
خواستنيوهمانندزالمقدسوايزدياست.وقتيكهزالبهخصومتودشمني
ميرســد،سیمرغنیزخصمانهمينگرد.ايناستكهمااينمرغراهمدررديف
قهرماناناهوراييجايدادهايموهمدرشمارقهرماناناهريمني.البتهناگفتهنماند
كههمةپديدههايجهان،گوهريدوگانهدارند؛منتهادرپديدهايگوهراهورايي
برگوهراهريمنيچیرهاستودرپديدةديگرگوهراهريمنيبرگوهراهورايي

ميچربد.«)سرامي،809:1368(
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 نتيجه 
سیمرغباهمةرازآلودگيدوستداشتنياست؛بهگونهايكهدربعضيازمقاطع
ســتودنيميشود.مقايسةاينموجودافســانهايدردومنبعاصیلايرانيمارابه
احساسمحبتنسبتبهاونزديكميكند.درمانگريوتقدسدراوستاوكمكو
ياريدرشاهنامهاحساسيخوشايندنسبتبهاودرماايجادميكند.درخصوص
بحثدوگانگيسیمرغبايدگفتاگرچهبنابهاشارةعدهايسیمرغگوهرياهريمني
داردلیکنتصوراينکهسیمرغاهريمنياستوآنهمتنهاباايناستداللكهدررزم
رستمواسفندياربانیرنگواردشده،اندكيغیرمنصفانهمينمايد؛چراكهاورستم
راراهنماييميكندوراهپیروزيرابهاسفنديارميآموزد؛اسفندياريكهرويینتن
شدهاست.اوكهخودراافسونرويینتنكردهواكنوندرمقابلرستمقرارگرفته

آيادرنبرديبرابرواقعشدهاست؟
وقتيدســتنیازرستمبهسويسیمرغدرازميشود،درحقیقتجداليبرابر
رقمزدهميشــود.اينجاســتكهميبینیماگرهمسیمرغانتقامجفتخودرااز
اسفنديارميگیرد،خوددرجداليرويارويبااسفنديارنیستبلکهنیروييانساني
راتجهیزميكند.سیمرغرستمراآگاهميكندكهراهپیروزيبراسفنديارچیست.
پساينپنداركهسیمرغرااهريمنيبدانیم،شايداندكيازانصافبهدورباشد.
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 نظريه آدلر 
 در داستان فريدون و فرزندانش 

مژده ساالركيا
دانشجویكارشناسیارشدزبانوادبفارسی

 چكيده 
مکتبروانشناسیفردِیآدلر،برمفاهیمیچوناحساسحقارت،عقدةحقارت،
اصلبرتریجويیواثرترتیبتولداســتواراست.بهعقیدةآدلر،رفتارهایانسان
راعواملاجتماعیتعیینمیكنند.ايننظريهبعدهادرادبیاتوبرایمطالعهروی
شخصیتهایداستانیمورداستفادهقرارگرفت.ازجملهمواردقابلبررسیدراين
زمینه،داستانفريدونوفرزندانشدرشاهنامهاست.بیشترپژوهشگرانعلتاين
برادركشــیراافزونخواهیدانستهاندكهبابررسیدقیقترابیاتمیتوانبهريشة

اينافزونطلبیپیبرد.
دراينپژوهشضمنبیاننظريةآدلروتشــريحمفاهیمآنبهصورتجزئی،

داستانفريدونوفرزندانش،درقالبيكخانوادهبررسیشدهاست.

كليدواژه ها:آدلر،مکتبروانشناســیفردی،احســاسحقارتوبرتری،اثر
ترتیبتولد،شاهنامه،داستانفريدونوفرزندان
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 مقدمه 
آلفرد آدلر1پزشکیاتريشیبودكهمکتبروانشناسیفردیراپايهگذاریكرد.
اومعتقدبودكهرفتارهایانســانتحتتأثیرعواملاجتماعیشکلمیگیرند.به
عقیدةآدلر،همةافراددربرخوردنخستینباجهاندچارضعفمیشوند.كودكدر
برخورداول،افرادمستقلیرامیبیندكهتوانايیهايیافزونبراودارند؛درحالیكه
اودربیشترمواردبهديگراننیازمنداست.درپیاينبرخورد،احساسحقارتيا
كهتریدراوشکلمیگیرد.پسازشکلگیریايناحساس،كودكمیكوشدآنرا
جبرانكند.جبرانانواعمختلفیداردكهدونوعآنازمواردديگرشاخصتراست:
الف- جبران پيروز شــونده: دراينمورد،فردسعیمیكندتااحساسضعف

خويشراباپشتکاروتالشبرطرفكند.
ب- جبران كتمانی:فرددراينحالتقادربهقبولاحساسكهتریخودنیست
وسعیمیكندبا»كتمانكهتریخودياپیشدستیدرحملهكردن،اطرافیانخودرا

نسبتبهنظریكهدربارةویدارند،فريبدهد.«)منصور،27:1360(
هنگامیكهفردنتواندبراحساسحقارتخودغلبهوبهخوبیآنراجبرانكند،

عقدةحقارت3شکلمیگیرد.
بنابرنظريةآدلر،عقدةحقارتبهسهدلیلدركودكبهوجودمیآيد:

1. حقارت جسمانی )صفات غيرعادی و عجيب(:دراينحالتوجودبرخی
صفاتنامتعارف،سببمیشودكهكودكموردتمسخرديگرانقراربگیرد.

2. لوس كردن:دراينحالت،كودكبهسببتوجهزيادخانوادههنوزنیاموخته
استكهچگونهموانعومشکالتراازسرراهخودبردارد.

3. تأثير محيط )نادیده گرفتن(: دراينحالت،نیازهایروحیكودكبهسبب
بیتفاوتیوالدينارضانمیشودواواحساسبیارزشیمیكند.

آدلردركنارمفهومعقدةحقارت،ازعقدةبرتری4سخنمیگويد.عقدةبرتری
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زمانیشــکلمیگیردكهفردبرایغلبهبركهتریبهجبــرانبیشازاندازهروی
بیاورد.اينگونهافرادچهرهایقوینمابهخودمیگیرندودائمادرحالخودستايی
ونیشزدنبهديگراناند.كودكانیازايندستمعموالًبهتقلیدازبزرگترانخود

میپردازندوسعیمیكنندخودرامهمجلوهدهند.
اصلمهمديگریكهآدلرمطرحمیكند،»اثرترتیبتولد«5اســت.اوايناثررا
عاملیمؤثردرشــکلگیریعقدةحقارتياعقــدةبرتریمیداند.بهاعتقادوی،
فرزنداناولمعمــوالًموردتوجهوالدينقرارمیگیرندامابعدازتولدفرزنددوم
ديگراينتوجهرابهدستنمیآورندوازاينرو،معموالًافرادروانرنجورومنحرف

فرزنداناولخانوادههستند.
بهنظــرآدلر،فرزنداندومرقابتجووبلندپروازتــرازخواهرانوبرادرانخود
هستند.فرزندانآخرنیزمعموالًازنوعنازپرودهاندوممکناستبهسختیبتوانند

ازپسمشکالتشانبرآيند.
نظريةآدلربعدهادرشناختشــخصیتها،بهويژهدرادبیاتمورداستفاده
قرارگرفت.ازجملهداســتاِنملكزادةحقیردرگلســتانكهبهجبرانپیروز
شوندهرویمیآوردياشــغادكهدرمقابلرستمازنوعیعقیدةحقارترنج
میبردوبرایجبراناينعقدهبهبرتریجويیرویمیآوردوخودورســتم

رابهكاممرگمیكشاند.
داستانفريدونوفرزندانشدرشاهنامه،عرصةرقابتوكشمکشمیانسهبرادر
اســتكهبرایدستیابیبهحکومتايرانخودرانابودمیكنند.درشاهنامهعلت
بروزاينجنگها،افزونطلبیاســتومفسرانمعموالًشخصیتهارابهدونوع
مطلقخوبوبدتقسیممیكنندامابااندكیدقتدرابیات،میتوانريشههایاين

افزونطلبیرادريافت.
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 خانواده در شاهنامه 
ادارةامورخانوادهدرشاهنامهمعموالًبرعهدةپدراست.بهخانوادههايیكههمة
امورآنبانظارتپدرصورتمیگیرد،خانوادة»پدرساالر«میگويند.دراينگونه
خانوادههامادرنقشمهمینداردوفرزندانمطابقخواســتوتربیتپدررشــد
میكنند.پدربرایفرزندانناموهمسرانتخابمیكند،معموالًزنبعدازازدواجبه
سرزمینشوهرنقلمکانمیكندودوبارهيكخانوادةپدرساالرتشکیلمیشود.
البتهخانوادههايیهمدرشــاهنامههستندكهدرآنهابنابهداليلیفرزندزيرنظر
مادررشــدمیكندومادرنامبرفرزندمیگذارد.اينگونهخانوادههادرمقايسهبا

خانوادههایپدرساالر،تعدادشاناندكاست.
فرزندآوریهدفخانوادههایشاهنامه،بهخصوصخاندانهایپادشاهی،است؛
زيرا»داشــتنفرزندانذكوربهشاهاناينامکانرامیدادتافرزنداليقترودارای
جمیعمحاسنشاهیرابهجانشینیبرگزينندوبهپهلواناناينامتیازرامیبخشید

كهدرجنگهاازپشتیبانیخانوادگیبرخوردارباشند.«)مردانهزاده،82:1387(.
خانوادةفريدوننیزيكخانوادةپدرســاالراســت.درتمامطولداستان،تنها
يكبــارازمادرانفرزنداننامیبهمیانمیآيد.پســرانفريدوننیزبادختراِنيك
خانوادةپدرساالرازدواجمیكنند.همسراناينبرادرانهمنقشچندانیدررفتار

برادرانبايکديگرندارند.
اينفريدوناســتكهبهفرزندانشمیآموزدچگونهبرافسونشاهيمنپیروز
شوندوخودآنهارامیآزمايدوبرايشاننامانتخابمیكند.مهمترينتصمیمیكه
فريدونبرایسهپسرشمیگیرد،تقسیمقلمروحکومتیاشاست.اينتقسیمبندی
بهجنگهایطوالنیمدتمیانايرانیانوتورانیانمیانجامدوبراثراينكینهورزی،
پهلوانانبزرگیكشتهمیشوند.طبقگفتةفريدوناينتصمیمباتوجهبهطالعپسران
ونتیجه،آزمونرويارويیبااژدهاگرفتهمیشوداماعلتآنواتفاقانیراكهتحت
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تأثیرآنپیشمیآيد،بايددرزندگیاجتماعیاينسهبرادرجست.

الف - نقش پدر، فريدون
شــخصیتپدرانةفريدونباجستوجویسهدختربرایفرزندانشدرداستان
شــکلمیگیرد.ســهدختریكهموردنظرفريدوناند،بايدباهمخواهروازيك
پدرومادرباشــندونامهمنداشتهباشند.دراينجابهنظرمیرسدكهفريدونهیچ
تفاوتیمیانفرزندانشقائلنیســت.اوبهمشاورش،جندل،دستورمیدهدتابه

جستوجویاينسهخواهربرود:
بدو گفت برگرد گرد جهان

سه دختر گزین از نژاد مهان

سه خواهر ز یك مادر و یك پدر

پریچهره و پاك و خسرو گهر )شاهنامه،92:1388(

احتماالًفريدونمیخواهــدكاریكندكهپیوندبرادریمیانفرزندانشجاويد
بماند.بههمینسبب،بهدنبالسهخواهرازيكپدرومادرمیگردد.ايندرحالی

استكهفرزندانویازيكمادرنیستند.
از این سه دو پاكيزه از شهرناز

یكی كهتر از خوب چهر ارنواز )همان(

ابیاتنحوةتربیتاينسهپسررامشخصنمیكندامابهنظرمیرسدكهفريدون
ازامریمیهراســد.گويیتفاوتخاصیمیاندوفرزندشــهرنازويكدانهپسر
ارنوازقائلبوديامیترســیدهاســتكهدوبرادرتنیعلیهبرادرناتنیبهپاخیزند؛
زيراخودشهمدرجوانیبهكمكخداوندازكینةدوبرادربزرگشرستهاست.
باتوجهبهايننکات،گويیفريدونمیخواهدباتقســیمقلمروحکومتیاشمیان
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آنها،سالمتايرجراهمتضمینكند.راهحلنخستآناستكهسهخواهربرای
همسریفرزندانشانتخابكندكهنسبتبهيکديگرهیچگونهاحساسحسادتی

نداشتهباشندومانعازآنشوندكههمسرانشانبريکديگربتازند.
اوحتیبرایاثباتاينكهمیانفرزندانشتفاوتیقائلنیســت،ازآنهابهعنوان

نورديدهيادمیكند:
به سه دیده اندر جهان گر كس است

سه فرزند ما را سه دیده بس است )همان:94(

بهنظرمیرسدكهفريدوناينحرفهارابرایحفظظاهرمیزنديادرانديشهای
استكهكســیازآنخبرندارد.اوحتیبرایتقسیمملکشبهآزمايشفرزندان
وكمكگرفتنازموبدانرویمیآوردامابايدديدچگونهازايندوراهاســتفاده
میكندوبهقضاوتدرستمینشــیند.اوخودرابهشکلاژدهايیدرمیآوردو
هنگامیكهپسرانباهمسرانشــانبهكاخمیآيند،سرراهشانقرارمیگیرد.پسر
بزرگترباآنکهبايدمحافظهمسرشهمباشد،فرارمیكند.پسرمیانیكمانشرا
آمادهمیكندتابجنگدوپسركوچكترسعیمیكندبااژدهاازدرگفتوگووارد

شود.
پدردرهیئتاژدهابازمیگرددودركاخبهانتظارفرزندانشمینشیند.هنگامی
كهفرزندانواردمیشوند،بهآنهامیگويد،قصدامتحانشانراداشتهاستواكنون

میتواندبرايشاننامانتخابكند.فرزندبزرگرا»سلم«مینامد:
كه جستی سالمت ز چنگ نهنگ

به گاه گریزش نكردی درنگ

دالور كه نندیشد از پيل و شير

تو دیوانه خوانش مخوانش دلير )همان:105(

بهنظرمیرسدكهفريدوننمیخواهدفرزندشراآزردهكند؛زيرارفتارسلماصاًل
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دلیرانهنبوداست.»سپسشاهحکمنخستینخودرانقضمیكندوخالفآنرا
میآورد.توركهبهاژدهاحملهكردهاســت،ازسویپدرشیردلیرلقبمیگیرد.«

)رحیمی،33:1371(.
اوبهپسركوچكترهمارجوقربیمیدهدكهبهدوبرادراولیندادهاست:

دلير و جوان چون هشيوار بود

به گيتی جز او را نباید ستود )شاهنامه،105:1388(

درظاهر،چنینبهنظرمیرسدكهدالوریازآنتورباشد،نهسلموايرج.بههر
حالاوبهاژدهاحملهكردهوتالشــیازخودنشاندادهاستتاخانوادهاشدفاع
كندامافريدونمیگويدفقطايرجشايستةستايشاست.آيافريدونرفتارايرجرا
میپسندديااينمهرورزیشیوهایاستكههمیشهدرتربیتشاتخاذكردهاست؟
دراينجابازبهبحثآغازیمیرســیم:فريدونقصدداردفرزندانشرادرصلحو
دوســتیبايکديگرنگهدارد؛بنابراين،ســلمراكهدربرابراژدهاجالیخالیكرده
است،ســرزنشنمیكندوبهاودالورهممیگويد.زيرامیدانداحتمالدرگیری
میانآنهاوجوددارد.برایاثباتاينســخن،میتوانبهجايیاشارهكردكهپیك
سلموتوربهنزدپدرمیآيدوپیامجنگطلبانهمیدهد.فريدونپسازشنیدنپیام

میگويد:
كه من چشم خود همچنين داشتم

همی بر دل خویش بگماشتم )همان:112(

فريدونپسازآزمونونامگذاریســهبرادر،موبــدانرامیخواندوازآنها
میخواهدطالع،قلمروراتقسیممیكند.نصیبسلم،روموخاوراستوتوربر
سرزمینتركوچینفرمانروايیمیكندوايرجنزدپدرمیماندودشتگردانو
ايراننصیباومیشود.گويیفريدونكهازطالعفرزندانشآگاهاست،آنهارااز
همدورمیكندوفرزندمحبوبشرانزدخودنگهمیداردتاازاودرمقابلخطرها
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دفاعكند.فريدونازبرتریسرزمینايرانهمباخبراست.وقتیباايرجبهگفتوگو
مینشیند،علتخشمبرادرراسرزمینهايیمیداندكهبرآنفرمانروايیمیكنند:

دگرشان ز دو كشور آبشخور است

كه آن بوم ها را درشتی بر است )همان:ص114(

فريــدوننمیتواندبهفرزندمحبوبشكمككند.زمانــیكهدوبرادرِبزرگتر
قصدجنگدارند،اوبهجایاينکهآنهارابهصلحفراخواند،آتشخشمشــانرا
تیزترمیكند.درنامهایكهبهســلموتورمینويسد،ازايرجبهنکويیيادمیكند
ومیگويد:»برادركوچکتانبهسببآزاریكهدرحقشرواداشتید،بهسویشما
آمد.«اوازمحســناتايرجحرفمیزندودرانتهاســخنیمیگويدكهخشمدو

برادرراافزونترمیسازد:
چون از بودنش بگذرد روز چند

فرستيد بازِ منش ارجمند )همان:117(

برادرانبااينســخندرمیيابندكههمچنانازمهرپدرمحروماند.تنهاحرص
سرزمینوفرمانروايینیستكهدوبرادرتنیرابهجنگكشاندهبلکهبیبهرهماندن
آنهاازمحبتپدرانهدركودكیوبزرگسالیآندودراينمسئلهنقشداشتهاست.
فريدونپسازآنکهسرپسرمحبوبشراازبدنجدامیبیند،ازخداوندعمری
میخواهدتاانتقاماورابگیرد.وینتیجهاشراهمبااينمیلبهانتقامجويیتربیت
میكند.هنگامیكهدوپســرنامهمیدهندوطلببخششمیكنند،اوبازهمزير
بارنمیرود.گويیبامهرورزیبیشازاندازهبهيكفرزند،همةآنهاراازدست

دادهاست.
بنابهنظرآدلر،همةكودكانبدونهیچبدیایزادهمیشوندوبدیرادرجريان
زندگیاجتماعیخودكسبمیكنند.سلموتورازدوجهتمیتوانستندبهايرج
حسادتكنندونسبتبهاوكینهبورزند.يکیآنکهمادرايرجباآندوفرقداشته
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ومورددومكهدرداستانبهصراحتازآنسخنبهمیاننیامدهاست،مهرورزی
بیشازاندازةپدربهفرزندكوچكتراست.

ب - فرزند ارشد، سلم
همانطوركهگفتهشدازكودكیاينسهپسرهیچنمیدانیمودرداستانقرينهای
ازآنجزرفتارفريدوِنپدربافرزندانشنداريم.وقتیتالشكودكبهثمرنرسدو
بخواهدموردستايشوتمجیدوالدينقرارگیردودرمقابلباسردیآنهامواجه

میشود،بنایناسازگاریمیگذارد.
سلمازدوجهتباكمبودمحبتروبهروست.همازجانبپدركهبايدمحبتش
رامیانســهفرزندتقسیمكندوهمازجانبمادریكهصاحبدوفرزنداستو
معموالًمحبتشرانثارفرزندكوچكترمیكند.اينكمبودمحبت،حالتاندوهیرا

درویايجادكردهكهمنجربهاحساسحسادتشدهاست.
سلمفرزندبزرگخانوادهاستومانندهمةبچههایديگر،بدونهیچشرارتی
بهدنیاآمدهاست.زمانیكهاومحبتكمتریدريافتمیكند،ازاجتماعنیزسرخورده
میشــودزيرا»ازگسترشاحساساجتماعیاوممانعتبهعملآمدهاست.چون
كســیرابرایبیدارساختنايناحساسدركنارخودنیافتهاست.«)منصور،1369:
ص149(ايندوریازجامعهواحساسكوچکیدررفتارسلمديدهمیشود.اولین
مشکلبزرگیكهدرسرراهاوقرارمیگیرد،روبهروشدنبااژدهاستواوبهجای
رويارويیبااژدهافرارمیكند.تنهادراينجانیستكهچنینمیكند.سلمدرمقابل
تمامخطراتفرارمیكند،حتیاگرخودســببايجاداينخطربودهباشد.مطابق
بانظرآدلر،فرزندارشــدبهمسائلخانوادگیتوجهبیشتریداردواينسلماست
كهپسازمستقرشدندرخاورومدتیفرمانروايیكردن،بهتورنامهمینويسدو
میگويدكهپدربهجایتقسیمعادالنه،»بخشش«كردهاست.سلمنامهرامینويسد
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وآتشكینةبرادرراشعلهورمیكند،اماپیشنهادینمیدهد.ندادنپیشنهادبهدلیل
ترسوحقارتیاستكههمیشهداشتهاست.اوهموارهبااينحسزندگیكرده
استكهمبادادستبهكاریبزندوشکستبخورد.سلمتنهابهفکر:دستیابیبه
قلمرویبیشتروپادشاهیبرايننیست.اوفرستادهاینزدپدرمیفرستدومیگويد

یك تاج بر سر به بالين تو

بدو شاد گشته جهان بين تو )شاهنامه،1388:ص111(

اوبهدنبالمحبتهمهست.اينخواستهچنداندورازواقعیتنیست،زيرااينجا
تنهاجايیاستكهبرایامریپیشقدممیشودودرمابقیداستانتنهابهتحريك

تورمیپردازد.
سلمازجهتديگریهماحساسشکستمیكند.اومیترسدكهجنگیبپاشود
واوتوانايیايســتادگیرانداشتهباشد.»اگرفردامیدیبهموفقیتنداشتهباشدبه
حیلهمتوسلمیشود.«)منصور،1369:ص166(سلمتمامنقشههاوخواستههايشرابا
حیلهگریبهانجاممیرساند.هنگامیكهفريدون،ايرجرابهنزددوبرادرمیفرستد،
سلمبرایتحريكبیشترتوربهسپاهاشارهمیكندكهبهنظرمیرسدباديدنايرج

دچارترديدشدهاند
سپاه دو كشور چو كردم نگاه

از این پس جزو را نخوانند شاه

اگر بيخ او نگسالنی ز جای

ز تخت بلندت كشد زیر پای )شاهنامه،1388:ص119(

بااينسخنانتورعزمراجزممیكندتاايرجراازسرراهخودبردارد.سلمبرای
جبراناينحسحقارت،بهزيركیپناهبردهاســت.اگرخطریمتوجهتورباشد،
بیشكاينخطرمتوجهاوهمهستامااوبرایانجامهیچكاریخودرابهخطر
نمیاندازدوپشتسربرادرحركتمیكند.سالمتجويیخصلتواقعیاونیست،
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اينحساسكهتریوحقارتاستكهسببمیشودچنینرفتاركند.
سلمشاهدكشتهشدنايرجاســت،امامداخلهنمیكند.باكشتهشدنايرج،او
نهتنهانزدپدرهیچارزشینمیيابدبلکهموردنفرتآشکارپدرقرارمیگیردوتنها
حسحسادتشاندكیآراممیگیرد.اومحبتپدررانمیيابد،اماكسیكهمانعاين

امردركودكیاشبودهراازسرراهبرداشتهاست.
دوبرادرديگرازسهمپادشاهیخودسخنینمیگويندوبهايرانهم-آنطوركه
درپیامشانگفتهبودند-نمیتازند.قصدآنهافقطكشتنايرجوگرفتنانتقامبوده
است.آنهامیخواستندرقیبهمیشگیخودراازسرراهبردارندوقدرتخودرا
بهپدرنشاندهند.ايننشاندادنقدرتبرایجبراناحساسكهتریصورتگرفته
استتابهپدربگويندشايستگیازآنمابودنهفرزندیكهاوراعزيزمیداشتی.
درحالیكهدرآغازانگیزةخودرادستيابیبهحکومتايرانذكركردهبودند.

پــسازدنیاآمدنمنوچهروآمادگیاوبرایگرفتنانتقامپدربزرگش،ســلمو
تورگرفتارترسمیشوند.اينجاديگرخبریاززيركیسلمنیست.دوبرادرقصد
سازشمیكنند.مشخصنیستكهاينپیشنهادازجانبكدامبرادراست.البتهاز
تورِكینهجوچنینتصمیمیبعیدبهنظرمیرسد.درپیامیكهبرایفريدونفرستاده

میشودبازهمطلبمهروجوددارد.
بماند به تيمار، دل پر ز درد

چو ما مانده ایم ای شه زاد مرد )همان:ص129(

اماپادشاهديگرنمیخواهدازيكسوراخدوبارگزيدهشود.میگويددرجنگ
يکديگررامالقاتمیكنیم.تورپیشنهادلشکركشیمیدهدوسلمهمراهاومیشود.
درجنگتوركشتهمیشودوسلمكههمیشهپشتسربرادربودهاست،فرارمیكند

وبهدژیپناهمیبردومدتیبعدهمازپادرمیآيد.
ســلمازنوعیكهتریرنجمیبردكهاوراگوشــهگیروترسوكردهاست.عدم
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اعتمادبهنفسازويژگیهایايننوعاحســاسكهتریاست.اوازخودنامطمئن
استوبرایجبرانآنبهزيركیپناهمیبردودائماًبرادرراتشويقمیكندتاگام
اولرابردارد.حسادتیكهدروجودسلمريشهدواندهاست،زمینهسازاين»تراژدی

خانوادگی«است.

ج - فرزند ميانی، تور 
بنابهنظرآدلر،فرزنداندوممعموالًنســبتبهخواهروبرادرانشــانبیشتراهل
رقابتهستند.فرزنددومِفريدوننیزازايناصلمستثنینیست.اوبراینشاندادن
قدرتش-برخالفســلم-هموارهپیشقدماست.دربرابراژدهامیايستدوسعی
میكندبااوبجنگد،اماهمانطوركهفردوسینیزبیانمیكندازخردبهرهایندارد.
توربرایجبراناحســاسحقارتشبهجبرانبیشازاندازهرویمیآوردوعقدة

برتریدراوشکلمیگیرد.
آتشخشــمتوردربرابرهراتفاقیزبانهمیكشد.حتیاگردرمقابلشاژدهايی
باشدكهتوانمقابلهباآنرانداشتهباشد.زمانیكهتورآمادةنبردبااژدهامیشود،
تنهامیخواهدقدرتخودرانشانبدهد.درواقع»آنقدرهادورانديشوگشادهنظر
نیستوبینشفلسفیكافینداردكهقبولكندازديگرانكهتراست.اوسعیمیكند
باكتمانكردنكهتریخودياباپیشدستیدرحملهكردن،اطرافیانخودرانسبت

بهنظریكهدربارةویدارندفريبدهد.«)منصور،1369:ص27(.
توربعدازحملهبهاژدهابهايننامخواندهمیشودزيراآتشخشمشتندوتیز

است.پسازآناخترشناساننیزاورافردیجنگجومعرفیمیكنند.
فريدونبعدازانتخابناموديدنطالع،توررابهتورانمیفرســتد.اوبرتخت
مینشــیندوقصدحملهبهدرگاهپدرراندارد.پسازمدتیپیكســلمبهنزدش

میآيدواوراتحريكمیكند:
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هيون فرستاده بگذارد پای 

بيامد به نزدیك توران خدای 

به چربی شنيده همه یاد كرد

سر تور بی مغز پر باد كرد )شاهنامه،1388:ص109(

توربیدرنگحمالتخودرامتوجهپدرمیكندوازسلممیخواهدتادراين
موردرودرروصحبتكنند.اومیگويدكهبايدشکیبايیراكناربگذارندودلیری

ازخودنشاندهند.درنگاهدوبرادرحکومتروموتوراننشانةخواریاست:
به جای زبونی و جای فریب

نباید كه یابد دالور شكيب

نشاید درنگ اندرین كار هيچ

كه خام آید آسایش اندر بسيج )همان(

بهنظرمیآيدتورتحتتأثیرتربیتیسختوزيرنظرپدربودهاستكهاينچنین
درنامهایكهبهســلممینويسدبهپدرمیتازد.اومیگويدپدرآنهاراكهجوان
وخامبودهاند،فريبدادهاســت.پسازمالقاتپیکیبهنزدپدرمیفرســتندو
میگوينــد:»ياايــرجراازايراندوركنويامنتظرحملةمابهايرانباش.ايرجبه
ديداربرادرانمیرودتاباشــیوةخاصخودآنهاراراضیكند،اماتوركهمنتظر
فرصتیاستكهقدرتخودرانشاندهد،باتحريكسلمورفتارسپاهیان،تصمیم
میگیردتاايرجراازپایدرآورد.دراينتصمیمآنقدرمصمماستكهسخنانآرام
ووعدههایايرجهماورامنصرفنمیكند.ايرجمطابقخواستآنهامیگويد:

من ایران نخواهم، نه خاور، نه چين

نه شاهی، نه گسترده روی زمين )همان،ص120(

توربیتوجهبهســخنانايرج،اورامیكشدوســرازبدنشجدامیكندوبه
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نزدپدرمیفرســتد.اوتماماينكارهارابهتنهايیانجاممیدهدوبهنوعیدوباره
میخواهدقدرتخودرابهپدروبرادرهانشــاندهد.اونامهایسرشــارازنیش
وكنايهبهنزدپدرمیفرستدكهحالهرچهمیخواهیبهفرزندمحبوبتببخش!

دوبرادرپسازكشتنبرادرناتنیخود،بهقلمرویحکومتیشانبازمیگردندو
بعدازســالهامتوجهپسریازگوهرايرجمیشوندكهبرایانتقالجويیازآنها
تربیتشــدهاست.آندوكهامیدیبهپیروزیبرنیرویجواِنمنوچهرندارند،به
حیلهرویمیآورندوازدرصلحواردمیشــوند،اماحیلةآنهاكارگرنمیافتد.
حیلةآنهابههمینجاختمنمیشــود.آنهادرنبردبامنوچهرتصمیمبهشبیخون
میگیرند.درابیاتشــاهنامهبیانمیشودكهسلموتورباهمتصمیمبهشبیخون
میگیرند،اماباشناختیكهازتورداريمبهنظرمیرسداينتصمیمتورباشد.توردر

ايننبرد،بیدرنگحملهمیكندودرهمینشبیخونهمكشتهمیشود.
تورهمانطوركهگفتهشدازعقدةبرتریجويیرنجمیبردواينعقدهريشهدر
نوعیكهتریدارد.اوكهدائماًخودســتاونیشزناستوتالشمیكندتاقدرت
خودرابهرخبکشد،بهلجبازیرویمیآوردوعالقهمنداستتارهبریاموررا
دردستبگیرد.بههمینسببدرتمامحمالتقدماولرابرمیداردوبرخالف
برادربزرگتر،خودرادرمعرضدشــواریهاقرارمیدهد.تورفردیفعالاست،
امااحســاساجتماعیویضعیفاســتوبهسببناديدهگرفتهشدنبهسمت

جنايتمیرود.

د - فرزند كوچک، ايرج
برطبقنظريةترتیبتولد،فرزندكوچكمعموالًازقوانینرویبرمیگرداندو
»درتمامشــرايطتمايلداردايننکتهراثابتكندكهقواعدثابتوتغییرناپذيری
وجودندارد.«)منصور،1369:ص165(بههمینسبباستكهايرجبهجایفرارويا
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مقابلهبااژدها،آنرانصیحتمیكند.رفتارايرجدربرابراژدهاچندانمنطقینیست.
بهطوركلیدرتمامداســتاناودســتبهشمشیرنمیبردودالوریازخودنشان
نمیدهد.اودرمقابلاژدهايیكهانگارقصدداردشهررابهآتشبکشد،میايستد
واوراازخشموشمشیرپدرشمیترساند.اوخانوادهاشرابهشیرتشبیهمیكند

وبهاژدهامیگويددرراهشیرانقدممگذار.
اژدهاپسازشــنیدنسخنانايرجبازمیگردد،امااينبازگشتتنهابهايندلیل
استكهاژدها،اژدهایواقعینیست.اژدهاپدراستوقصدشتنهاآزمونفرزندان
اســت،نهجنگونابودی.سخنگفتنبااژدهاالبتهدلیرانهاستامابههیچعنوان
رفتاریمنطقینیســت.رفتارايرجنشانةچهرةصلحطلباوست.روحايرجحتی
دشــمنیبااژدهاراهمبرنمیتابد.چنینرفتاری-دشــمنینکردنبادشمندر
كشــورداریامریخطرناكاستوشــايدبههمینسبباستكهفريدون،پسر
كوچــكرانزدخودنگاهمیدارد.ايرجازنوعافرادیاســتكههنوزنحوةرفتار

مناسبرادربرابرموقعیتهایگوناگوننیاموختهاست.
رفتاراوبابرادرانشهم،نشانازهمینامردارد.پدربهاومیگويدكهاگردرست
نینديشد،نابودخواهدشــداماايرجقصدمیكندتابیسپاهبهنزدبرادرانبرودو
آنهارابهدوستیوبرادریدعوتكند.پدركهامیدچندانیبهخوشرفتاریسلم
وتورندارد،نامهایبااوهمراهمیكندكهآشــوبرامیافزايد.فريدونهمچنین
میداندكهايرجمیخواهدازدرصلحواردشــودومیداندفرزندمحبوبشدست

بهشمشیرنخواهدبرد.
كشــتهشدنايرجامریدورازذهننیســت.وجودايرجسببايجاداحساس
حســادتدرسلموتوراست.توجهپدربهاوباعثشدهاستتادوبرادرتنیاز
آنچهخواهانشبودهاند،دوربمانند.مرگايرجاگرنتواندآندورابهآرزويشــان
برســاند،حداقلمیتوانداندكیبهآنهااحســاسآرامشدهد.حتیوقتیتور
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كرسیزررابرسرايرجمیزند،اودستبهشمشیرنمیبردوسعیمیكندبرادر
خشمگینشراآرامكند:

مكن خویشتن را ز مردم كشان

كزین پس نيابی خود از من نشان

بسنده كنم زین جهان گوشه ای

به كوشش فراز آورم توشه ای )شاهنامه،1388:ص121(

آدلرمعتقداســتفرزندانكوچكبرایهمراهشــدنبابزرگانسعیمیكنند
رفتاریمعقولازخودنشاندهندامابسیارپیشمیآيدكهدربرخوردبامشکالت
گرفتارمیشــوند.عمرايرجكوتاهاســت،امامرگاوحوادثیراباخودبههمراه

میآوردكهمدتهاايرانیانرادرگیرمیكند.

 سخن پايانی 
درنگاهاســاطیری،اينآزوافزونطلبیاستكهاينتراژدیخانوادگیرارقم
میزند.امااگراينداســتاندرعصرحاضررخمیداد،میبايســتباديدگاههای

مختلفاجتماعیوروانشناسیبررسیمیشد.
فريدوندارایسهپسراستكههرسهبهسوینابودیمیروند.يکیازداليل
ناكامیآنها،مانعیاســتكهدرگسترشعالقةاجتماعیآنهاقرارداشتهاست.
اينســهپسرتامدتهانامهمنداشتهاندودرزندگیاجتماعیگويیكسیآنها
رابهسویخودنخواندهاست.همةافرادبهصورتاجتماعیبهدنیامیآيندودر
برخوردباعالمبیروننیازهایخودرامیشناسند.وقتیفردنتواندبهجنبةاجتماعی
وجودخوددستيابد،آرامآراماحساسكهتریوبرتریجويیبهاودستمیدهد.
دراينمیانايرجخوششــانستراســت،زيرازودترازدوبرادرديگرداراینام
میشــودوبهســببكوچكتربودنوتكفرزندی)ازجانبمادر(بیشترمورد
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توجهبودهاست.بههمینسبباحساسحسادتیدروجودشنیستوازطرفی
نازپروردهبودنازجرئتاوكاستهاست.

ســلمدراينمیانمیتوانديكقربانیتلقیشود.اوازعقدةكهتریرنجمیبرد
وتالشمیكندآنراپنهانكند.اومدتبیشتریرابدوننامسپریكردهومدت
كوتاهیتوجهپدرومادررابهخودجلبكردهاســت.زيراپسازمدتیصاحب
برادریشدهوايناحساسراپیداكردهكهمحبتپدرومادرازاوسلبشدهاست.
تورنیزكهدائماًدرحالرقابتبادوبرادربودهاســتبهبرتریجويیرویآورده
است.پسازمدتیتورديگربهدنبالجلبتوجهنیستبلکهاينرفتارجزئیاز

وجودششدهاست.
مشخصنیستكهچرافريدونبهسرعتتصمیمبهتقسیمقلمرویخودمیگیرد،
درحالیكهفرزندانشازآزمونرويارويیبااژدهاسربلندبیروننمیآيند.دراين
رويارويیهیچكدامازبرادرهابهياریديگرینمیشتابد.اينگواهیاستكهنشان
میدهدسهبرادرپشتیبانيکديگرنیستند.بنابراينتقسیمبندیقلمرویحکومتیبه
اينسرعتكارشايستهایبهنظرنمیرسد.ازسویديگردرداستانهیچسخنیاز
تربیتسهبرادربهمیاننمیآيد.گفتهمیشودآنهازيبندةتختشاهیهستنداما
ازدلیریوكســبمهارتآنهاسخنینمیرود.درحالیكهدرداستانهایديگر،
فرزندانپادشاهانوپهلوانانبرایدراختیارگرفتنتختشاهیوياعنوانپهلوانی
تربیتمیشوند.فرزندانفريدونبیهیچپیشزمینهایازكودكیشانبهمیانداستان
میآيندوپدرقصدمیكندبرایآنهاهمســراختیاركند.آنهاحتینمیتواننداز
خوددفاعكنندواينپدراســتكهبهآنهامیآموزدچگونهدربرابرافسونشاه

يمنسربلندبیرونآيند.
بنابراينفرزندانفريدونهیچكدامآمادگیپادشــاهیراندارندودربرخوردبا
اژدهاهماينرانشــانمیدهند.يکیازآنهابزدلوديگریتندوتیزاســتو
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كوچكترينآنهاغیرمنتظرهترينرفتارراازخودنشانمیدهد.آنهاهنوزدرست
تصمیمگرفتنرانیاموختهاندوبههمینســبباســتكهبهآسانیجانشانرااز

دستمیدهند.

پی نوشت
1. Adler 
2. Inferiority feeling
3. Inferiority complex
4. Superiority complex
5. Birth order
6. Social interest

منابع
1. اسالمی ندوشن، محمدعلی )1374(. زندگیومرگپهلواناندرشاهنامه، چاپ ششم، تهران: نشر آثار 

2. رحیمی، مصطفی )1371(. سیاووشبرآتش )تحلیلی از داستان های فریدون، کاووس، سیاووش، کیخسرو(، تهران: شرکت 
سهامی انتشار

3. سّرامی، قدمعلی )1374(. ازرنگگلتارنجخار )شکل شناسی قصه های شاهنامه(، چاپ دوم، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
4. شمیسا، سیروس )1383(. نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوس

5. فردوســی، ابوالقاسم )1388(. شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، 8 جلد، اول، چاپ دوم، تهران: مرکز دائره المعارف 
بزرگ اسالمی

6. مردانه زاده، فاطمه )1387(. چوشاخگلیبرکنارچمن )نگاهی به خانواده در شاهنامه(، رشت: نشر فرهنگ ایلیا
7. مسکوب، شاهرخ )1374(. تنپهلوانوروانخردمند )پژوهش هایی تازه در شاهنامه(، تهران: نشر طرح نو.

8. منصور، محمود )1369(. احساسکهتری، تهران: نشر دانشگاه تهران.
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 از حجاب و عفاف مذهبي تا حجاب و عفاف ملي در شاهنامه 

جعفر فوالدفر،كارشناسارشدزبانوادبفارسي
غالمرضا فوالدفر،كارشناسآموزشوپرورشاستانفارس

 چكيده 
دراينمقالهبهموضوعحجابوعفافازديدگاهاســالموادبیاتحماسيدر
شــاهنامهپرداختهشدهاست.درابتداحجابوعفافدرآيینوديناسالممورد
نقدوتحلیلقرارگرفتهوســپساينمســئلهازنگاهفردوسيوشاهنامهبررسي
شدهاســتواژة»حجاب«مفاهیمپرده،پوششوپاكيرابههمراهدارد.انساناز
ابتداپوششداشتهوپوششازديدگاهاسالممصونیتوامنیتبهدنبالدارد.عفت
بهعنواننیرويمعنويدرونيانســانرابهسمتجهانمطلوبسوقميدهدو
اينمهمدرادبیاتحماسيمادرچهرةزنانيچونتهمینه،زال،شیرينو...نمودار
ميگردد.شــاهنامهباوجوداينکهدرقرنپنجمسرودهشدهاستوازعهدباستان
سخنميگويد،بهمسئلةحجابوپوششازمنظرپهلوانانتوجهداردواينتوجه

درخوراعتناست.
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كليد واژه ها:حجابوعفاف،پاكدامني،شاهنامه،فردوسي

 مقدمه 
دركتبلغتفارسيبرايواژةحجابمعانيگوناگونيمانند»پرده،ستر،نقابي
كهزنانچهرهخودراباآنميپوشــانند،رويبند،برقع،چادريكهزنانسرتاپاي
خودرابدانميپوشانند.«)معین،1379،ج1340:1/عمید،557:1367(آمدهاست.دركل،
حجاببهمعنيپوشش،بديهيترينتعريفياستكهميتوانبهآناشارهكرد.در
اسالمحجاببهعنواننمادوالگومعرفدينمبیناسالمبهجهانیاناست.عدهاي
ازمردمبافرهنگهايمختلفدرجهانامروزباديدننوعپوششمسلمانانازآن

بهعنوانصاحباننوعيتفکريادميكنندكهميتواندالگوباشد.
تاريخچةپوشــشوحجابحتيبهپیشازاســالمبرميگــردد:»درديدگاه
برخاســتهازوحيانسانازابتداپوششداشتهودرصورتنبودآناحساسشرم
وحیاميكردهاســت.درقرآنبهماجرايوسوسهشدنآدموحواتوسطشیطان
وخوردنآنمیوةممنوعهاشــارهشدهاســت:هنگاميكهآنانازمیوةآندرخت
اذاقاالَشُجرةبدتلهماسواتهما« چشیدند،عورتهايشانبرايآنانآشکارشد:»َفلَمّ
آنانكهخودرابرهنهيافتند،درصددپوشــاندنبهوسیلةبرگدرختبرآمدند.«
ُقل )میرخندان؛19:1387(درقرآندرســورةاحــزابآية59ميخوانیم:يَااَيَُّهاالنَّبُِيّ
َذلَِكأَدنَيأَنيُعَرفَن مِنَجالبِیبهِنَّ ِلَزَواِجَكَوبَنَاتَِكَونَِساءالُمؤمِنیَِنيُدنیَنَعَلیهِنَّ
َفاَليُؤَذيَنَوَكاَنالَُغُفوراًَرحیِماً:ايپیامبر،بهزنانودخترانتوبهزنانمؤمنان
بگوپوششهايخودرابرخودفروترگیرند.اينبرايآنکهشناختهشوندومورد

آزارقرارنگیرند]بهاحتیاط[نزديكتراستوخداآمرزندةمهرباناست.
ودرســورةنورآية30ميفرمايد:»ُقلللمؤمنیَنيغضوامنابصارهمويحفظوا
فروجهمذلكأزكيلهمإنالخبیربمايصنعون«»بهمردانباايمانبگوديدهفرو
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نهندوپاكدامنيورزندكهاينبرايآنانپاكیزهتراست؛زيراخدابهآنچهميكنند
آگاهاست.«

بنابراين،حجابيکيازاحکامياســتكهبارهادرقرآنآمدهاستوباتوجه
بهچترامنیتيآن،ميتواندمصونیتايجادكندودرجامعهامنیتوآرامشبیاورد.
عدمشناختجوانامروزازمسئلهحجابوعفافوتأثیراتمثبتآندرزندگي
شخصيواجتماعيباعثشدهاستكهعدةكميازجوانانباگرايشهايغربي
بهسمتولنگاريوهرزگيسوقپیداكنند.غافلازاينکهاسالم،بهعنوانكاملترين
دين،دركلیةشئوناتزندگيحکمنهاييراصادرميكندوزندگيپرازنشاطو

شادابيرابرايجوانانفراهمميآورد.
حجابباعثآرامشدرونيونبودنهیجاناتوفشارهايعصبيوروانيناشي

ازتحريكجنسياست«)طیب،20،1387(.
بشــردرطولتاريخهمیشهدوســتداشتهاستحريمخودراحفظكندوبا
مرزبنديورعايتخطوطقرمزحصارشخصیتيخود،باعثمصونیتخويشاز
هجمةفرهنگيوغیرفرهنگيشود.عفتوپاكدامنيوحجابازفضايلاخالقي
ارزشــمندياستكهدرشخصیتزنانآيینيورزمينموداربودهاست.حجاب
مربوطبهدورهوزمانخاصينیست.شهیدمطهريمينويسدقبلازاسالمحجاب
وجودداشتهامادربارةاينکهآياحدودآندرمیانمللباستانيمطابقباآموزههاي
اسالميبودهاستوياكدامیناقوامحجابداشتهاندچنینبیانميكند:»درايران
باستانودرمیانقوميهودواحتماالًدرهندحجابوجودداشتهوازآنچهدرقانون
اسالمآمدهسختتربودهاستامادرعربجاهلیتحجابوجودنداشتهو]آن[
بهوسیلةاسالمدرعربپیداشدهاســت.«)مطهري،19:1384(برايعمليساختن
رهنمودهايدينمبیناســالموبهخصوصترويجفرهنگعفافوحجابالزم
استمتونگذشتهموردبررسيقرارگیرندوباالگوپذيريازشخصیتهايدينيو
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الهيسعيدربرجستهنمودنويژگيهاياخالقيورفتاريآنانشود.
همانطوركهدرقرآنمجیدنیزبهمسئلةحجابتوجهشدهاستودراينمورد
روايــاتزياديوجوددارد،زنبرايباالبردنارزشوجوديخودنیازمنداســت
زيباييدرونيوبیرونيخويشرانشــاندهد.اماآيااينپوششزناستكهمرد
رابهطرفخودجلبميكنديابرهنگياو؟بهطورحتمعفتوپاكيزنموجب
جلبتوجهمردميشــود.شهیدمطهريدركتاب»مســئلةحجاب«اززبانآلفرد
هیچکاكمينويسد:»منمعتقدمكهزنهمبايدمثلفیلميپرهیجانوپرآنتريك
باشد؛بدينمعنيكهماهیتخودراكمترنشاندهدوبرايكشفخودمردرابه
نیرويتخیلوتصورزيادتريوادارد.بايدزنانپیوستهبههمینشیوهرفتاركنند؛
يعنيكمترماهیتخودرانشــاندهندوبگذارندمردبرايكشفآنهابیشتربه
خودزحمتدهد.«)مطهري،66:1384(زناندارايجاذبةمعنويطيقرونتوانستهاند
مردانبــزرگوكوچکيرابهدنبالخودبهناكجاآبادببرنــد.درادبیاتغناييو
حماسيمانیزارزشوجوديزنانزيبا،بهدلیلنقابورويبنديبودهاستكهبر
چهرةخودميبستهاندوبههمیندلیلدرادبیات،زنانشرقيدلرباترودلانگیزتراز
زنانغربيبودهاند،»مشتاقيومهجوري«سببكششوكوششدنبالهدارياست

كهسرانجامبهعفتوپاكينزديكميشود،نهآلودگيوهرزگي.
منظومةفردوســييکيازعاليترينآثارادبيجهاناستكهارزشوجوديآن
مرزهايايرانرادرنورديدهاســت.دراينمتنگرانبهايادبيمأخذمناســبو
ارزشمنديوجودداردكهبرايدستیابيبهابعادمختلففرهنگيواجتماعيايران
باستانمناسباند.جنبههايمختلفزندگياجتماعيوفرهنگمردمدرداستانهاو
قصههايشاهنامهروايتشدهاست.باتوجهبهاينکهشاهنامهدرقرنپنجمسروده
شدهودرهمانزماندينمبیناسالمدرآستانةترويجوگسترشاحکامخودبه
مرزهايخارجازمکهومدينهوحجازبوهاست،اعرابباحمالتيبهايرانوروم
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وديگربالدسعيدرترويجديناسالموصدورتعلیماتقرآنيبهكشورهايديگر
داشتهاند.بنابراين،فردوسيكهبهخوبيباآيیناسالمآشناييداشتهوآموزههايدين
اسالمرادرابتدايشاهنامهآوردهاست،سعيدربهكارگیرياحکامشرعياسالمو
بهخصوصحجابوعفاف،دراثرگرانقدرخوددارد.درابتدايشاهنامهستايش
خرد،گفتاراندرآفرينشعالم،ســتايشپیغمبرو...نشانازتمايالتفردوسيبه
اشاعةفرهنگوآموزههايدينيواسالميدارد.آيینودينفردوسيبيشكاسالم
استوهدفاوازارتباطيكهدرابتدايشاهنامهباخداوندمتعالبرقرارميكنداين
استكهرازورمزاتصالبهعالمباالراازشروعكتابخودبهمخاطبالقاكند.

فردوسيكالمخودرابهپیامناپاكآلودهنميكندوبهشخصیتزنايرانيلباس
وعفافميپوشاندتادرطولتاريخمقدسشودموضوعاساسيشاهنامهحماسه
استوداستاندرداستانروايتشدهاستتاحماسهبیافريندامافردوسيدركردار،
رفتار،گفتاروپندارزنانوشخصیتهايشاهنامهرعايتعفافوخويشتنداريرا
آشکارنمودهاست:»زنخوبدرشاهنامه،زيباييبدنرابازيباييروح،ورعنايي

راباآهستگي،وشرمراباخواهشجمعدارد.«)اسالميندوشن،121:1363(
درشــاهنامهبهكراتاززنانودخترانبالفظ»پوشیدهرو«نامبردهشدهاست.
ارنوازوشهرنازدخترانجمشید،دخترانشاهيمن،گردآفريد،منیژه،شیرين،تهمینه
و...عالوهبرزيباييظاهري-كهدرموردتوجهپهلوانانوقهرمانانبودهاست-در
هنگامآزمون،عصمتوپارساييخودراحفظكردهومايةافتخاروسربلنديايران
ومنشايرانيبودهاند:»زنانشاهنامهزمانيخوبشناساندهميشوندكهباآزمايشي
روبهروگردند؛درچنینوضعياستكهحساسیتوعاطفهوشخصیتآناننموده

ميشود.«)اسالميندوشن،125:1363(
همانطوركهدردنیايامروزحجاب،موجبمحدوديتدرفعالیتهاياجتماعي
روزمرهنميشود،درشاهنامهنیزاينويژگيباعثافتخاردرشرافتوكمالانساني
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زنانميگردد.عدهايازآناندرمیداننبرد،درعالمسیاســتوكیاست،همراهبا
پهلوانانمردبهنبردميپردازندوبرايسرافرازيوطنتالشميكنند.

 وبالگ 
درشاهنامه،درداستانضحاكبراينخستینبارازپوشیدهروييزنانيادميشود.
جمشیدمنيميكندو»ازراهراستيبهكژيميگرايد«وحتيادعايخداييميكند
بنابراين،مردمازويرويگردانميشوندوبهمردتازياژدهاوشرويميآورند.

ضحاكبرتختمينشیندودخترانجمشیدرافراميخواند.
دو پاكيزه از خانه جمشيد 

برون آوریدند لرزان چو بيد 

كه جمشيد را هرد دو دختر بدند 

سر بانو را چو افسر بدند 

ز پوشيده رویان یكي شهر ناز

 دگر پاك دامن به نام ارنواز )ج1/ص51/ب6تا7(

بسامدموضوعحجابوپوششدرشاهنامهبسیارزياداستوزنمحجوببا
ويژگيپوشیدهروييتوصیفميشود.ارنوازوشهرنازبهاسارتضحاكدرميآيند
امادرعیناسارتومحدوديتحجابوعفافخودراحفظميكنند.فردوسيدر

كنارپوشیدهرويي،برپاكدامنيآندونیزتأكیدميكند.
پسازقیامكاوةآهنگروســرنگونيضحاك،فريدونبرتختمينشیندودو
خواهرجمشیدراازشبستانبیرونميآورد؛دوخواهرعفیفيكهسالهادراسارت

ضحاكبيشرمگرفتاربودهاند.
فردوســيعالوهبرزيبايي،مستوريزنانرامايةارزشمنديوشکوهوعظمت
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آنانميداند.زنازنگاهفرزانةطوسنمونةعاليوكاملزنايرانيواسالمياست.
زناندرحاليكهازخصوصیاتداناييوشايســتگيوبزرگانديشيبرخوردارند،
شرموحیاوپوششوعفافنیزدارند.»اكثرزنانشاهنامهنمونةبارززنتمامعیار
هستند.درعینبرخورداريازفرزانگي،بزرگمنشيوحتيدلیري،ازجوهرزنانه
بهنحوسرشاربهرهمندند....همزيباييبیرونيدارندوهمزيباييدرونيوازصفات

عاليانسانيبرخوردارند)بهغیرازسودابه(.«)اسالميندوشن،125:1363(
درداستانفريدون،ويزمامقدرتايرانرابهدستميگیردوتصمیمداردبراي
ســهفرزندخودزناختیاركند،فريدونبرايناستكهبرايفرزندانشدختراني
عفیفوپاكبرگزيند.چهكســيحاضراستبرايعزيزترينفرزندشگزينش
ناشايستداشتهباشــد؟»جندل«،يکيازنامدارانوبزرگاندرگاه،كهازنظرشاه
بسیارگرانمايهودلسوزاســتفراخواندهميشود.فريدونبهويميگويد:برو
اطرافجهانرابگردوســهدختركــهازنژادمهتر)بزرگوپاك(وپريچهرهو
عفیفوالبتهازيكپدرومادرباشند،برگزين؛زيرااگرازيكپدرومادرباشند،
باعثتفرقهوجدايينميشوند.همچنینباشناختبیشتر،نژادواصالتآنانبهتر

معلومميگردد.
بدو گفت بر گرد گرد جهان 

سه دختر گزین از نژاد مهان 

سه خواهر ز یك مادر و یك پدر 

پري چهره و پاك و خسرو گهر )ج1/ص82/ب56و57(

جندلمأموريتخودراآغازميكندوپسازجســتوجودخترانشاهيمنرا
مييابد.ويپیامفريدونرابه»سرو«،پادشاهيمن،ميرساندودخترانشاهيمنرا

باصفتمحجوبيتوصیفميكند:
زكاراگهان آگهي یافتم 
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بدین آگهي تيز بشتافتم 

كجا از پس پرده پوشيده روي 

سه پاكيزه داري تو اي نام جوي... 

سه پوشيده رخ را سه دیهيم جوي 

سزا را سزاوار بي گفت وگوي )ج1/ص84/ب83تا88(

درداســتانزالورودابهحضورپررنگدوزنعفیفوپاكرونقبیشــتريبه
داســتانميدهد،مادرودختريكهنخستینباچارهانديشيوديگريبامستوري،
تدبیــروخردمنديخودرااثباتميكند.چونرودابهبرخالفرســممعمولو
بدونجلبرضايتپدرباهمســريزالتوافقكردهاســت،سیندخت-كهزني
بزرگانديش،پاك،فرمانرواوزيركاست-اوراسرزنشميكندوسرانجام،پس
ازآگاهيازكلماجرا،همسرخود،مهرابكابلي،راراضيميكندتابهپیوندپاك
زالورودابهتندردهد.براياينكار،ويبههمراهكاروانيباهدايايبســیاربه
سمتزابلستانروانهميشودتارضايتسامومهرابراجلبكنداماچیزيكهدر
اينجااهمیتدارد،عفتوپاكيرودابهاست.باوجوداينکهدراينداستانيكزن
عاشقمردشدهاستاماازچهارچوباحکامشرعيخودعدولنميكند.زنبه
پهلوانمهرميورزدوناديدهدلباختةاوشدهاستاماازخطقرمزهاعدولنميكند.
شايدپاكيوعفافيكهرودابهدرزالاحساسميكند،ناشيازمويسپیداوستكه
نشانروشنياست.رودابهبرايرسیدنبهپهلوانايرانيحاضرنیستبههراقدامي
غیرشرعيدستزندوسرانجامباآيینوكیشمرسوم،پیوندآندوبستهميشود.

چنان تنگ شد بر دلم بر جهان

كه گریان شدن آشكار و نهان 

نخواهم بُدن زنده بي روي او 

جهانم نيرزد به یك موي او )ج1/ص185/ب774و775(
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اينداستاندربردارندةيکياززيباترينپیوندهايياستكهدرشاهنامهبراساس
عشــق،عطوفت،مهربانيوزيباييبستهشدهاست.دوطرفپاكدامنيوعفاف
خودراحفظميكنندوبرپايةمهرپیوندزناشوييميبندند.زيباييرودابهمزيدبر
علتاستتازالباعالقهمنديبیشتريبرپیوندبااواصرارورزد.»زيباييسرماية
زناست...وزيباييرودابهدرايجادپیوندمیانخاندانمهرابوزالنقشاصليو

اساسرابازيميكند.«)سرامي،731:1368(
امازيباترينبیتيكهدرشاهنامهنشاندهندةكمالعفافوحجابيكزنايراني
اســتاززبانتهمینه،دخترشاهسمنگان،بیانميشود.اوعفافخودرااينگونه
وصفميكندكهكسيدردرونپردهمرانديدهوحتيصدايمرانیزكسينشنیده
اســت.رستمبرايشکاربهنزديکيهايسمنگانميرود.اسبشگمميشودواو
درجســتوجوياسبوآبرويخود،واردسمنگانميشود.شبرادرسمنگان
بیتوتهميكند.تهمینهباشنیدناوصافورشادتهايرستم،دلباختةپهلوانايراني
ميگردد.اوكهدارايحجبوحیايفراواناســت،باستايشازآباواجدادخود
زيباييدرونيوبیرونياشرابیانميكندوبیشازهمهبهپردهپوشيخودمينازد:

چنين داد پاسخ كه تهمينه ام 

تو گویي كه از غم به دو نيمه ام

یكي دخت شاه سمنگان منم

ز پشت هژبر و پلنگان منم 

به گيتي ز خوبان مرا جفت نيست

 چو من زیر چرخ كبود اندكي ست

 كس از پرده بيرون ندیدي مرا 

نه هرگز كس آوا شنيدي مرا )ج2/ص175/ب70تا73(

دلباختگيتهمینهبهرستمازجادةعفافبیروننميرود،اوتأكیدميكندهیچكس
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مرانديدهاست؛جزاينمرغوماهيكهاينهاهمآدميزادهنیستند:
ترام كنون گر بخواهي مرا 

نبيند جز این مرغ و ماهي مرا )ج2/ص175/ب83(

تهمینهميگويد:مندراختیارتوامامادرزندگيزناشوييباتوهدفدارم.عاشق
توشدهامميخواهمازتوفرزنديبرايمنبهيادگارگذاشتهشود.دراينپیشنهاد
پاكدامنيتهمینهاحساسميشودواوخواستةخودراباشهوتوغرايزغیرانساني
بیاننميدارد.بنابراين،موبديپرهنرميخواهندتاطبقآيینوكیشمرســوم،با

ازدواجآندوزمینةصلحوامنیتدوكشوررافراهمكند.
گردآفريد،دختركژدهم،دالورتريندخترشــاهنامهونمونةآشکارزنپهلوان
ايرانياست.درلشکركشيسهراببهدژسپید،درابتدايكارزار،عفیفومحجوب
بالباسمردانهودرحاليكهمويسرراباكالهپوشاندهاستمبارزميطلبدودر

مقابلسهرابشجاعانهنبردميكند:
زني بود برسان گردي سوار

 هميشه به جنگ اندرون نامدار.....

بپوشيد درع  سواران جنگ

نبود اندر آن كار جاي درنگ 

نهان كرد گيسو به زیر زره 

بزد بر سر ترگ رومي گره )ج2/ص184/ب198تا202(

پسازكشوقوسهايفراوانسهرابدلباختةگردآفريدميشودوسعيميكند
بهشیوههايمختلفدلاورابهدستبیاورداماگردآفريدمصلحتانديشيميكند

وحجابوعفافخودرابرترازاينوصلتنابخردانهميداند:
بخندید او را به افسوس گفت 

كه تركان ز ایران نيابند جفت )ج2/ص189/ب259(
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حجابوعفافمحورظاهروباطنزندرفرهنگاســالمي-ايرانيماستاما
مرداننیزميتوانندموردآزمونقرارگیرندوعفتخودراآشکاركنند.درداستان
سیاوش،سودابه،پلیدترينزنپیمانشکنوهوسبازشاهنامهاست،درنقطةمقابل
او،سیاوشپارساييوپاكدامنيخودرااثباتميكند.وياسیرفتنةزنوبازيهاي
روزگارميشود.كیکاووسبراياثباتپاكيآندو،سیاوشراازآتشميگذراند
امااينآتشاستكهانگاروجودسیاوشراپااليشميدهدوعفتوپاكدامني
ويبیشتربرايدگرانمحققميشود.درتقابلدوعنصرمتضاد،يکيهوسبازو
نیرنگبازوديگرينجیبوعفیف،سرانجامبرندةدونیروياهريمنيواهورايي،

عفافوپاكياستوسودابهباتمامنیرويگناهآلودخودبازندةفتنهميگردد.
پاكدامنيوحجابازويژگيهايمطلوبزنانشاهنامهاستامانگاهگناهآلود
پیامدهاينابهنجاريداردوباعثتبعاتنامطلوبيدرزندگيافرادميشود.داستان
بیژنومنیژهنیزيکيازداستانهايياستدرآنكهدوفردازدوفرهنگوتمدن
متفاوتبههمنزديكميشــوند؛يکيازايرانوديگريازتورانامادراينقصه
همحجابوعفافمانعيميشودتاآندوپاكيخودرازيرسؤالنبرند.بیژنبه
تورانميرودومنیژه،دختافراسیاب،عاشقويميشود.درگفتوگوييكهمیان
ايندوردوبدلميشــود،منیژهبهپاكدامنيونوعپوشــشخودافتخارميكند.
درآيیــنازدواجادعايپاكيوعصمت،بهعنوانوجهامتیازبرتريميتواندحس
برتريجوييوواالمنشــيفردرانشاندهد.منیژهميخواهدخودينشاندهدو
بگويدمهمترينمســئلهبراياوپاكدامنياست.بنابراين،هنگاميكهرستمبراي

نجاتپهلوانايراني،بیژن،بهسرزمینتورانآمدهاستميگويد:
منيژه منم دخت افراسياب 

برهنه ندیدي تنم آفتاب )ج5/ص65/ب974(

منیژهادعاميكندتنسیمیناوراحتيآفتابنديدهاست.دراينجاعنصرحجاب
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وپاكيدرمتنبیتپنهاناســت.اوآنقدربهخوداعتمادداردكهميگويدحتي
خورشیدوآفتابنميتواندبهحريماوتجاوزكند.

درموردحجابوپوشیدهروييدرشاهنامهابیاتفراوانيموجوداستكهبراي
جلوگیريازاطالةكالمفقطبهبیانتعداديازآنانميپردازيم.توصیفگرگیناز

سرزمینتورانچنیناست:
همه دخت توران پوشيده روي 

همه سرو باال همه مشك بوي )ج5/ص16/ب168(

به پرده درون دخت پوشيده روي 

بجوشيد مهرش دگر شد به خوي )ج5/ص19/ب195(

همان نام پوشيده رویان من

ز پرده بگسترد بر انجمن )ج5/ص31/ب398(

توجهبهحجابوعفافدرنزدپهلوانانوزنانبسیارمطلوباستواينويژگي
بافرهنگايرانیانكهنعجینشــدهاست.همانطوركهگفتهشد،فارغازجريان
ِنژاد،جزءمنش صدوراســالموحملةاعراببهسرزمینايرانقبلازاسالمپاكي
واخالقورسوممردمايرانزمینبودهاستوالبتهباپذيرشاسالمضمنتوجه

بیشتر،حجابوعفافدردرونفرهنگدينيوايرانيجامعهنهادينهشد.
درداستانهايمختلفشاهنامهروايتپوشیدهروييوحجابزناندرمقابل
بیگانهتکرارشدهاســت.پسازازدواجسیاوشباجريده،دخترپیران،فروداز
ايندومتولدميشود.فروددراينداستانتوسططوسكشتهميشودومادرش،
جريده،درحاليكهدرغمازدســتدادنفرزنداست،دستورميدهدكنیزانو
پرســتندگانبرايحفظحجابوعفاف،خــودراازدژبهپايینپرتابكنندو
ســپسخودنیزخودكشيميكندتاهمازغمخالصييابدهمپاكدامنياشرا

نشاندهد.
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بشد با پرستندگان مادرش 

گرفتند پوشيدگان در برش... 

همه پاك بر باره باید شدن 

تن خویش را بر زمين بر زدن )ج4/ص64/ب868و876(

دربخشتاريخيشــاهنامهيکیاززنانيكهباويژگيمحجوبيومســتوري
توصیفميشــود،شیريناست.ويدرمقابلشیرويهفرزندهمسرخود،ويژگي
زنايرانيرابهخوبيتوصیفميكندوعفافوپاكيخودرادرسهچیزميداند:
شــرموحیا،پوشیدهروييوپارساييكهصفتمنحصربهفرداوست.اوبهموي
خود-كهمظهرحجاباســت-افتخارميكندوادعاميكندكهكسيپیشازاين
موياورانديدهاســت.دراينجابرحجابوعفافدرايرانباستانبهطرزبسیار

زيباييتأكیدشدهاست:
به سه چيز باشد زنان را بهي 

كه باشند زیباي گاه مهي

یكي آنكه با شرم و با خواسته ست

كه جفتش بدو خانه آراسته ست 

مرا از هنر موي بُد در نهان 

كه آن را ندیدي كس اندر جهان.....

نه كس موي من پيش از این دیده بود 

نه از مهتران نيز بشنيده بود )ج9/ص287و288/ب529تا543(
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از  رهایی  برای  است  راهی  فردوسی  به  رجوع  امروزه، 
دام عرفان های کاذب، فلسفه های بی محتوا، پوچی و 
بی محتوایی که در قالب فضاهای مجازی خود را نشان 
می دهند. شاهنامه در عصر حاضر پناهگاهی است برای 
جواناِن این مرزوبوم تا به گفتٔه دکتر اسالمی ندوشن 
افتخار  ما  برای  خیزها،  و  افت ها  همٔه  »با  دریابند: 
کوچکی نیست که در آب و خاکی زندگی می کنیم که 
انسان های شاهنامه در آن زیسته و مرده اند و همین 
هزار سال پیش کسی چون ابوالقاسم فردوسی در آن 
زیست و مرد. وقتی نگاه به عقب برمی گردانیم باید به 
فکر فرو رویم و با خود بگوییم: ما کم مردمی نبوده ایم.«

كه  سال هاست  آموزشی  فناوری  و  انتشارات  دفتر 
آشتی دادن  پی  در  فارسی  ادب  رشد  مجلٔه  توليد  با 

برای  کشور  ادبی  عظیم  سرمایٔه  و  متجدادنه  زندگی 
است.  دغدغه مند  فرهیختٔه  معلمان  و  جدید  نسل 
مجموعٔه پیش رو گزیده ای از شمار عظیم مقاالتی است 
که در ده سال گذشته در این مجله پیرامون فردوسی و 
وقایع و شخصیت های شاهنامه به قلم معلمان عزیز و 
دیگر اندیشمندان این حوزه به رشتٔه تحریر در آمده است.
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